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З огляду на те, що семантичні перетворення мовних одиниць є регулярним явищем лек-
сико-семантичної системи мови, простежуємо феномен художнього слова, який не тільки 
відтворює реальність, але й становить собою складний механізм відношень між суспільно 
виробленою системою понять і її відбиттям в авторській свідомості. 

Саме у результаті художньої уяви майстра слова відбувається образне переосмислення реаль-
ності, збагачене авторськими естетичними оцінками. При цьому вживання слова в художньому 
тексті, а надто поетичному, відрізняються від уживання загальнонародного і визначається як 
«робота духу» майстра. Тому наслідком авторського переосмислення семантики слова стає 
суб’єктивний аспект. Саме цим пояснюється те, що не всі художні новотвори стають набут-
ком загальномовного словника. Можливо, цим також пояснюється й потреба у словниках того чи 
іншого письменника, які б увиразнювали теоретичні здобутки в дослідженні його мови.

Функціонування закону семантичної відкритості слова як наслідок асиметричного дуа-
лізму мовного знака зумовлене особливостями асоціативних можливостей мислення людини. 
Відкритість семантичної структури слів уможливлює їхнє зближення, що і є фундаментом 
для різного роду смислових трансформацій мовних одиниць в естетичному функціонуванні.

Дослідження семантичних можливостей слова в «розпакованому» вигляді дає відносно повне 
уявлення про глибинні умови дії закону семантичної відкритості слова, оскільки саме «розпакова-
ність» мовної одиниці дозволяє розкрити асоціативні шляхи, які поєднують у свідомості автора 
художнього твору уявлення про інший об’єкт чи явище. У результаті ці уявлення включаються 
як складники у смислове значення слова, розширюючи межі його лексичного та стилістичного 
використання. Саме у «розпакованому» вигляді можна спостерігати можливість сем фіксу-
вати точні, інколи навіть найтонші переходи від одного смислу слова до іншого.

Ключові слова: трансформація мовних значень, семантична відкритість слів, асиметрич-
ний дуалізм, семантичні перетворення, слово, контекст.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
десятиліть в українській та світовій гуманітар-
ній науці більшість наукових проблем і напрямів 
отримують новий імпульс свого розвитку і вихо-
дять на вищі рівні дослідницьких площин. 

Запропонована наукова стаття є спробою 
нового наукового дискурсу, нового слова в галузі 
аналізу поетичного тексту як феномену комбінації 
семантично-маркованих монад, які цілісно квалі-
фікуються як твір словесного мистецтва. Сьогод-
нішній виток розвитку лінгвістики (та філології 
загалом) як науки, який окреслився останніми 

двома десятиліттями, змушує переосмислити весь 
інструментарій науки і визначити нові коорди-
натні параметри кожної лінгвістичної думки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню лінгвістичного статусу різнома-
нітно стилістично маркованих індивідуалізова-
них індикаторів поетичного мовлення, рухливості 
семантичного обсягу мовних одиниць, розши-
ренню дистрибутивного потенціалу поетичних 
стилістем, лінгвокреативності мислення про-
дуцентів поетичних творів, з’ясуванню про-
блем структурної і функціональної своєрідності 
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вербальних презентантів різних мовних рівнів 
у поетичному дискурсі, які, безкінечно змінюю-
чись у різноманітних мовних ситуаціях, зберіга-
ють свою стабільність і забезпечують взаєморо-
зуміння, присвячені праці С. О. Карцевського, 
О. С. Кубрякової, В. М. Манакіна, Н. П. Тропіної, 
Н. В. Слухай (Молотаєвої) та інших учених. 

Постановка завдання. Метою статті є під-
твердження положення про еволюцію семантич-
ної системи завдяки асиметричному дуалізму 
мовного знака та встановленню чинників транс-
формацій слів у поетичних текстах Л. В. Кос-
тенко, Д. В. Павличка та В. А. Симоненка.

Виклад основного матеріалу. Семантична 
відкритість смислової структури слів виявля-
ється шляхом експлікації семантико-стилістич-
ного потенціалу лексичної одиниці без виходу за 
його межі. Тут змінюється лише кількість актуа-
лізованих ознак, які найбільш повно розкривають 
семантичну структуру. Смисловий потенціал мов-
ного концепту актуалізується у незвичній формі 
на фоні мовного корелята та поглиблює асиме-
трію мовного знака.

Несподівана смислова сполучуваність мов-
них одиниць сприяє нарощуванню нових смис-
лових конотацій у тому чи іншому слові. Пряме 
значення слова при цьому нікуди не зникає, адже 
його фіксує загальномовний словник як основне.

Трансформації слів, які відбуваються на рівні 
поетичного тексту, демонструють закон семан-
тичної відкритості мовних одиниць, можливостей 
контекстуальних транспозицій певних семантич-
них множинників до структури значень висхідних 
узуальних лексем завдяки сильному прагматич-
ному оточенню і специфіці синтагматичного парт-
нерства контактно або дистантно розташованих 
взаємопов’язаних лексем, наслідком чого є певні 
зрушення у структурі значення індукованої лек-
семи і виникнення нового або певною мірою моди-
фікованого значення у вихідній словесній формі. 
Реалізуючи можливість «вибирати» смислові 
нюанси за допомогою конкретних засобів пере-
творення, слова створюють свій контекст, у якому 
представлене естетичне функціонування слова.

Поетичне мовлення, іманентними атрибутами 
якого є наскрізна суб’єктивна рефлексія, аксіо-
логічна й емотивна маркованість, скерованість 
на розкриття потужних виражально-зображува-
них можливостей мови, потяг до творчої саморе-
алізації, інтенційно-комунікативно-прагматична 
забарвленість, естетична значущість усіх засобів 
експлікації внутрішнього світу поета, множинність 
можливостей декодування й інтерпретації змісту 

повідомлення, багатозначність поетичного слова, 
його метафоричність і асоціативність і жорстка 
метрика, фіксована ритмо-акцентна організаційна 
структура засобів мовного коду, специфічні верси-
фікаційні умови, що вимагають ретельного добору 
засобів вираження, які постійно зазнають дії меха-
нізму семантичної конденсації і компресії мовних 
структур, завдяки чому експліцитно виражене міс-
тить певну кількість імпліцитних смислів, є своє-
рідною, постійно оновлюваною, відносно замаско-
ваною функціонально-стилістичною системою.

Як наголошував Ї. М. Кочерган, найважливішою 
рисою поезії є актуалізація та максимальна концен-
трація значеннєво-емоційного навантаження різ-
них мовних рівнів. Статистичні дані засвідчують, 
що образна місткість слова або словосполучення 
у поезії більша, ніж місткість цих мовних одиниць 
у прозі (те, що в поетичному творі виражається 
двома словами, у прозі вимагає 14 слів). Внаслідок 
цього ступінь узагальнення у семантично багато-
плановому поетичному слові більший порівняно зі 
словесними образами художньої прози.

Вірш – складно побудований смисл. Входячи 
до складу єдиної структури вірша, значущі еле-
менти мови виявляються пов’язаними складною 
системою співвідношень і протиставлень, немож-
ливих у звичайній мовній конструкції. Це надає 
і кожному елементу окремо, й усій конструкції 
загалом зовсім особливого семантичного наванта-
ження [Лотман Ю., 1972, 92].

Перераховуючи основні особливості поетич-
ного мовлення, слід зауважити, що функціональне 
призначення поетичного мовлення, покликаного 
служити мовою мистецтва, спричинює особливі 
риси організації мовних засобів поетичних текстів. 
Головна з них – підвищена щільність семантичних 
і структурних зв’язків, неперервність поетичної 
структури, в основі якої лежить ритм, інформа-
ційна довершеність поетичного тексту, в якому не 
можна нічого ані усунути, ані додати, але в якому 
слово, не маючи можливості розгортатися вшир, 
здатне нарощувати смислову глибину, високий 
ступінь організованості поетичного тексту на усіх 
можливих рівнях його структури, внутрішньо 
пов’язаний із його високою інформативністю. 

Умови мовленнєвої комунікації безпосеред-
ньо відбиваються у семантиці і функції мовних 
засобів. Фундаментальна властивість структури 
поетичного повідомлення – його ритмічна орга-
нізація й особлива інноваційна структура, що 
визначає інші його якості і впливає на семантику 
та функції усіх мовних одиниць, які беруть участь 
у побудові поетичного тексту. 



3

Українська мова

У мовленні слово має конкретну референтну 
спрямованість, у результаті чого в семантичній 
структурі лексеми в умовах художнього тексту 
з’являються не лише власне мовні компоненти, 
а й ситуативно значущі. У поетичному дискурсі, під 
яким розуміємо актуальний зв’язний текст або кор-
пус, масив текстів художнього структурно-функціо-
нального стилю у сукупності з низкою екстралінг-
вістичних чинників пов’язаний із раціональною 
й емоційно-аксіологічною функцією впливу на 
адресата, з певною сферою функціонування пое-
тичного, з урахуванням структурних і змістових 
конвенціональних особливостей поетичного тексту 
для адекватної й одночасно особистісної інтерпре-
тації адресатом наявних у ньому експліцитних / імп-
ліцитних смислів у слові. Реалізуючи величезний 
смисловий потенціал у «запакованому» вигляді, 
мовний знак набуває можливості виходити за межі 
своїх лексико-семантичних варіантів.

Екстралінгвальною основою для актуалізації 
динамічних аспектів у структурі лексичного зна-
чення маркованих (тобто таких, які зазнали дії 
механізму семантичної трансформації, семан-
тичної деривації) лексем прийнято вважати спе-
цифічну роботу людської свідомості, наявність 
суб’єктивного аспекту у сприйнятті мовцем пев-
них денотатів, емоційного фону, естетичної зна-
чущості таких елементів у ідіомовленні митця 
і взагалі у структурі поетичного дискурсу.

Внутрішня ємність поетичного змісту слів від-
криває асоціативні канали для переосмислення 
загальнолюдських понять. При цьому когнітив-
ний аспект осягнення сукупності явищ, які оточу-
ють людину, включає психологічні та пізнавальні 
можливості митця із супровідним до них процесом 
переведення ідеалізованих уявлень в об’єктивну 
систему знаків. Вербалізована інформація стає 
когнітивною моделлю представлення світу зага-
лом і окремих його явищ, синтезованим змістом 
у межах загальнозаведеного значення.

Можливими шляхами контекстуальної зміни 
структури лексичного значення слова можна вва-
жати конкретизацію семантичних ознак у межах 
семеми, нейтралізацію одних семантичних мно-
жинників та набуття інших, що не властиві цій 
лексемі в узуальному мовленні, актуалізація 
периферійних потенційних сем, зміна предметно-
логічної частини семеми, вплив на транспозицію 
значень дискурсивних умов функціонування. 

Головними інтралінгвальними чинниками, які 
сприяють семантичним зрушенням у структурі зна-
чення слова, вважаємо динамізм семантичної струк-
тури таких одиниць на мовленнєвому рівні, кон-

текстуальну співвіднесеність лексем, відкритість 
семантичної структури слова. При цьому семантичні 
перетворення в межах конкретного художнього 
твору мають систематичний характер, оскільки 
практичне функціонування мовних одиниць у пое-
тичному дискурсі – це наслідок поєднання мовного 
та когнітивного. Новий контекстуальний смисл або 
відтінок смислу виникає при складній взаємодії 
зовнішніх і внутрішніх чинників.

Крім парадигматичних і синтагматичних 
зв’язків, які характеризують та визначають лек-
сичне значення слів, важливого значення у дери-
ваційних відношеннях набуває рівень смислових 
асоціацій. Виникають ці асоціації через можли-
вості сполучування слів з іншими лексичними 
одиницями, тобто у контексті. Наявність еквіва-
лента, який уже існує в мовній системі, дає змогу 
переосмислити нові, асоціативні мовні форми, для 
виникнення яких створюються незвичні умови.

В умовах поетичного тексту потенційна мож-
ливість слів презентує нові можливості для різ-
номанітних інноваційних перетворень лексичних 
одиниць в естетичному функціонуванні, зумовлю-
ючи динамічність мови, безкінечність людського 
мислення. Розглянемо приклад:

Струшується сад, як парасолька.
Мокрі ниви і порожній шлях...
Ген корів розсипана квасолька

доганяє хмари у полях  
[Костенко Л. В., 1989, с. 92].

Слово корова (корова – велика парнокопитна 
свійська тварина, самка бугая [СУМ, IV, с. 295]) 
нейтралізує у словосполученні корів квасолька 
свою основну семантичну ознаку ‘тварина’ 
та набуває сем ‘дрібний’, ‘багато’, наявних у лек-
семі квасолька (квасолька – городня трав’яниста 
однорічна рослина родини бобових, що має 
у стручках овальні зерна [СУМ, IV, с. 132]). Поді-
бне перетворення стало можливим завдяки образ-
ному уявленню, яке реально представляє стадо 
корів, що десь аж біля хмар перетворюються на 
маленькі цяточки – квасольку. Аналогічне пере-
творення спостерігаємо у такій поезії:

Могутній стовбур шиї оповили дві гілочки
дитячих рук. Гарна жінка, прихильна

вітрам любові до його плеча  
[Костенко Л. В., 1989, с. 154].

Слово шия (шия – частина тіла людини та біль-
шості тварин, що з’єднує голову з тулубом [СУМ, 
XI, с. 461]) у наведеному фрагменті в результаті 
співвіднесеності із лексемою стовбур (стовбур – 
основна частина дерева або куща, від якої ростуть 
гілки [СУМ, IX, с. 719]) в одному семантичному 
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ряду нейтралізує семи ‘людина’, ‘тварина’; на 
їхньому місці з’являється сема ‘дерево’. Асоціа-
тивно-образний зв’язок словосполучення стовбур 
шиї зображає ситуацію, яка виникає за правилами 
сполучуваності аналогічних сем, які містяться 
у словах стовбур і шия, та асоціативних ‘міцний’, 
‘надійний’ у слові стовбур. 

Таке ж перетворення відбувається із лексе-
мою рука (рука – кожна з двох верхніх кінцівок 
людини від плечового суглоба до кінчиків пальців 
[СУМ, VIII, с. 899]) у запропонованому прикладі. 
Поєднання зі словом гілочки (гілочка – невеликий 
боковий відросток, пагін дерева [СУМ, II, с. 69]) 
об’єднує аналогічні семи – ознаки живих істот 
та неживих предметів.

Квантитативні метафоричні генітивні бінарми 
з ідіолекту Л. Костенко Море кризисів, море ясно-
сті, море дощів [К., 1989, 285] за кодифікова-
ними лексичними джерелами містять лексему 
море 4, переносн. (велика кількість чогось [СУМ,  
IV, с. 86]), що за контекстуальних умов актуалізує 
лексико-семантичний варіант полісеманта море 
та стає оператором функції мультипліцитності, 
тобто конституентом оцінки неозначено великої 
кількості, яка необхідна для узгодження із семан-
тикою слів «криза», «ясність», «дощ».

Подібні приклади квантитативних генітивних 
бінарм із значенням паукальності (невизначено 
малої кількості) типу:

Я прагнув вісті доброї ковток,
А звідусіль – про злочини і зради  
[Костенко Л. В., 1989, с. 164];

Кінь під вікнами стоїть і каже:
«Дам тобі свого здоров’я ще бодай малу окруху,

Щоб не схилився ти в нещадній боротьбі
За торжество потоптаного духу  
[Павличко Д. В., 2004, с. 246].

чи 
Де моя закуска щира! Я її не бачу

Принесеш мені хоч ложку сирітського плачу  
[Симоненко В. А., 2004, с. 26]. 

У поетичних творах В. А. Симоненка непооди-
нокими є приклади подібних семантичних інно-
вацій:

Квадратні очі віконних рам  
[Симоненко В. А., 2004, с. 26];

Очі – вікна моєї душі  
[Симоненко В. А., 2004, с. 34].

Ядерними семами слів очі (очі – орган зору 
[СУМ, V, с. 665]) та вікна (вікна – отвір для світла 
й повітря у стіні приміщення, куди вставлена рама 
з шибками [СУМ, I, с. 671]) є семи ‘здатність’, 
‘бачити’. Предметно-логічне ядро не зруйноване 

повністю, але зазнало певних змін. У наведених 
прикладах слова вікна та очі є взаємозамінними, що 
відповідає художньому світосприйняттю поета.

Порівняємо у Д. В. Павличка в поезії «Львів-
ський дощ»:

На сірий камінь – сірий дощ,
І вже блищать дзеркала площ,

І вже себе в дзеркалах тих
Очима вікон золотих
Побачили чепуруни –

Будинки львівські  
[Павличко Д. В., 2004, с. 386].

Подібне перетворення спостерігаємо в поезії 
«Гранітні риби»:

Знесилені подачками прибою,
закам’яніли у страшній судомі.

Луска зробилась тьмяною, твердою.
Плавці лежать важкі і нерухомі.
Біліє сіль на зябрах вуглуватих,
в гарячих шпарах сірого граніту  
[Костенко Л. В., 1989, с. 131].

Тут слід звернути увагу на співвіднесеність 
лексем подачка (подачка – те, що дають, жертву-
ють [СУМ, VI, с. 735]) і прибій (прибій – удари 
морської хвилі об берег [СУМ, VII, с. 558]). 
У слові подачка спостерігається семантичний 
зсув, у результаті якого виникає нове образне зна-
чення. Відбувається актуалізація не властивих для 
цієї мовної одиниці семантичних ознак, а саме 
сем ‘скупість’, ‘мізерність’, які з’являються на 
місці нейтралізованих семантичних компонентів 
і дозволяють поєднувати слова. Нове образне зна-
чення (невгамована спрага, шурхіт близької, але 
недосяжної води) – це засіб матеріалізації автор-
ського ставлення  до дійсності.

Представимо цей процес схематично:

подачка, 
те, що дають, 
жертвують, 

прибій 
удари морської хвилі об 
берег 

[СУМ, VI, с. 755] [СУМ, VII, с. 558] 
  

актуалізуються приховані асоціативні семи: 
‘циклічність дії’, ‘скупість’, ‘недостатність’. 
 

Висновки і пропозиції. Відкритість семантич-
них меж створює можливість взаємопроникнення 
семантичних ознак слів у контексті та стає голо-
вним складником образного вираження і поетич-
ного моделювання реального простору. Наведені 
приклади семантичних перетворень слів підтвер-
джують здатність мовних одиниць виходити за 
межі словникових значень, розширюючи межі їх 
власне лексичного та стилістичного використання.
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Babych T. V., Lipatova M. V. SEMANTIC DERIVATION AS A CONSEQUENCE  
OF THE LAW OF OPENNESS OF THE WORD

Based on the fact that semantic transformations of language units are a regular phenomenon of the lexical-
semantic system of languages. We trace the phenomenon of the artistic word, which not only reproduces 
reality, but it must create a mechanism of restoration between the socially developed system of concepts and its 
reflections in their own world information. 

It is as a result of the artistic imagination of the master of the word that there is a figurative rethinking 
of reality, enriched by the author’s aesthetic assessments. Prior to that, the placement of the dictionary in 
the literary text, and too poetic, is manifested by the placement of the national and is defined as the “work 
of the spirit” of the master. As a result, the author’s rethinking of the semantics of the word becomes a subjective 
aspect. This is explained by the fact that not all artistic innovations create a common language. This may 
explain the need for dictionaries of a writer who would express theoretical achievements in the study of his 
languages.

Operation Law semantic openness of speech as a result of asymmetric dualism of the linguistic sign is 
caused by the peculiarities of the associative capabilities of human thinking. Openness semantic structure 
of words enables their convergence, which is the foundation for various semantic transformation language 
units in the aesthetic functioning.

The study of the semantic possibilities of the word in the “unpacked” form gives a relatively complete 
picture of the deep conditions of the law of semantic openness of the word. The “unpacking” of the language 
unit allows to reveal the associative ways that unite in the mind of the author of the work of art the idea 
of another object or phenomenon. As a result, these representations are included as constituent components 
in the semantic meaning of the word, expanding the boundaries of its own lexical and stylistic use. It is in 
the “unpacked” form that one can observe the possibility of recording precise, sometimes even the most subtle 
transitions from one meaning of the word to another.

Key words: transformation language, semantic openness, words asymmetric dualism, semantic conversion, 
word context.

Отже, важливим чинником, який впливає 
на перетворення семантичної структури слова, 
є закон асиметричного дуалізму, дія якого зумов-

лена асоціативною природою мовного знака 
та наявністю у нього величезного смислового 
потенціалу в «запакованому» вигляді.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
В УМОВАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Ступінь використання української мови в галузі освіти – це неупереджене свідчення її 
реального соціального статусу. Отримані дані доцільні під час розробки стратегії популяри-
зації української мови серед населення, оскільки міжнародні дослідження доводять, що саме 
функціонування державної мови в освітньому просторі є ключовим чинником для зростання 
її комунікативної потужності. Метою статті є здійснення огляду основних моделей білінг-
вальної освіти, які існують у світовому освітньому просторі, комплексний аналіз ставлення 
українських студентів до білінгвального навчання, інтерпретація результатів дослідження. 
Об’єктом дослідження є різні моделі білінгвальної освіти. Предмет дослідження – тенден-
ції розвитку білінгвальної освіти в Україні. Респондентами дослідження стали студенти 
І–ІV курсів, викладачі Донбаського державного педагогічного університету – 116 осіб, Марі-
упольського державного університету – 155 осіб, Горлівського інституту іноземних мов – 
178 осіб та Донецького національного технічного університету – 127 осіб. Загальна кількість 
анкет – 576. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи: методи ста-
тистичного оброблення, емпіричні, дискурс-аналіз. Зроблено висновок, що будь-яку дисципліну 
можна опановувати на засадах білінгвальної освіти, але починати навчання можна тільки 
зі студентами, які володіють іноземною мовою на достатньому рівні. На сучасному етапі 
популярності набуває соціально-орієнтована модель білінгвального навчання. Друга мова не 
є лише об’єктом вивчення, а засобом, що дозволяє долучитися до міжнародного обміну інфор-
маційним простором. Наше дослідження репрезентує погляд сучасних донецьких студентів 
на впровадження білінгвальної освіти в Україні. 78% опитаних вважають, що елементи 
білінгвальної освіти необхідно використовувати у вищих навчальних України. Більшість рес-
пондентів підтримує ініціативу, оскільки вважає, що це можливість одночасно поєднати 
вивчення фахових дисциплін та іноземної мови.

Ключові слова: білінгвізм, білінгвальне навчання, мовна ситуація, мовне питання, іден-
тичність. 

Постановка проблеми. У наш час питання 
багатомовності набирає виняткового характеру, 
бо спричинене передусім соціально-економіч-
ними та політичними подіями у світі, які потре-
бують залучення різних держав у світовий гео-
політичний та полікультурний діалог. Ключовим 
чинником появи такої комунікації є потреба 
досконалого володіння щонайменше однією іно-
земною мовою. 

Характерна риса сучасного суспільного, еко-
номічного і культурного простору – глобалізація. 
Очевидно, що однією з нинішніх визначальних 
тенденцій є поява світових регіонів, які об’єднують 
сусідні держави тісними взаємозв’язками. 
Можливо, Європейський Союз через деякий 
час перетвориться в єдиний геолінгвістичний 
простір. Зокрема, опитування, що було прове-
дено в 1995 році, показало, що 45% мешканців 
Європейського Союзу можуть вільно викорис-

товувати під час спілкування англійську мову,  
31% – німецьку, а 29% – французьку. 

 Зауважимо, що науковці називають глобалі-
зацію однією із ключових соціальних проблем 
інформаційного суспільства. Особливістю цього 
процесу є знищення кордонів та виникнення над-
національних культур. Дехто з дослідників ствер-
джує, що розвиток глобалізації характеризується 
новим підходом до часу і простору, що сприяє 
активному поширенню плюралізму. 

Культурно-мовний вплив здійснюваний через 
засоби масової комунікації. Потужна хвиля запо-
зичень з англійської мови є характерною ознакою 
сучасних медіатекстів. У Франції навіть уводять 
закони, що мають на меті обмежити викорис-
тання англіцизмів, але в більшості країнах куль-
турно-інформаційний простір залишається від-
критим. Як наслідок, можемо спостерігати зміни 
мовної ситуації загалом. Необхідно відзначити,  
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що найбільше запозичення з англійської мови 
пов’язані з такими сферами, як бізнес, комп’ю-
терні технології, популярна музика, молодіжна 
культура, а отже, зупинити використання майже 
неможливо [5, с. 45–67].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зауважимо, що теоретичні засади білінгвізму як 
прийому підготовки спеціалістів досліджувались 
Є. Верещагіним [2], В. Маккеєм [7]. В Україні 
педагогічні розвідки щодо впровадження білінг-
вальної освіти виникли не так давно. Бажання 
якомога скоріше приєднатися до європейського 
простору спричинило вивчення зарубіжного 
досвіду білінгвальної освіти, його адаптації до 
українських реалій та активізацію досліджень, 
які висвітлюють різні підходи до проблеми фор-
мування професіонала (А. Гусак, А. Ковальчук). 
Методичний погляд на питання білінгвального 
навчання висловили Т. Бондарчук [1], К. Ігнатенко 
[4]. Утім, незважаючи на наявність незначних 
результатів в опрацюванні питання білінгвізму 
науковими школами вітчизняної та зарубіжної 
лінгвістики, єдина концепція білінгвального 
навчання нині ще не розроблена.

Дослідження 2004 року підтвердило, що 
лише 17% респондентів вважають, що незнання 
англійської не впливає на користування міжна-
родної глобальною мережею. Більшість студентів 
(67,6%) допускає, що брак знань мови ускладнює 
отримання інформації в Інтернеті, а 9,4% впев-
нені, що без знання англійської мови користу-
вання мережею Інтернет неможливе [6]. 

Як результат, можемо стверджувати, що 
інформація і комунікація перебувають у тісних 
взаємозв’язках. Їх співпраця є провідним чинни-
ком, що підвищує якість взаємодії між людьми, 
громадськими інститутами. На наше переконання, 
глобалізація призводить до виникнення гібридної 
світової культури, а також змішування мовних 
традицій.

Ступінь використання української мови в галузі 
освіти – це неупереджене свідчення її реального 
соціального статусу. Отримані дані доцільні під 
час розробки стратегії популяризації української 
мови серед населення, оскільки міжнародні дослі-
дження доводять, що саме функціонування дер-
жавної мови в освітньому просторі є ключовим 
чинником для зростання її комунікативної потуж-
ності [3, с. 34–56].

Соціальна структура суспільства докорінно 
змінюється: підвищується соціальна мобіль-
ність, кордони між соціальними верствами ста-
ють прозорими. Сьогодні великої ваги набуває 

білінгвізм і білінгвальні процеси, адже вивчення 
мов і спілкування іноземною мовою відіграють 
визначальну роль у пізнанні нового середовища 
та конструюванні стратегії соціальної діяльності 
[5, с. 78–99]. 

Кінцевий результат і мета білінгвізації полягає 
в розвитку індивідів і суспільства. У цьому кон-
тексті зростає роль освіти як соціального інсти-
туту, покликаного забезпечити трансляцію знань, 
норм, цінностей та ідеалів культури наступним 
поколінням. 

На сучасному етапі популярності набу-
ває соціально-орієнтована модель білінгваль-
ного навчання. Друга мова не є лише об’єктом 
вивчення, а засобом, що дозволяє долучитися до 
міжнародного обміну інформаційним простором. 
Білінгвальна освіта включає в себе три основні 
соціальні цілі: 

1) індивідуалізм – забезпечує особистий вибір, 
свободу навчання; 

2) плюралізм – сприяє поширенню різнома-
ніття;

3) егалітаризм – виражається в заохоченні рів-
ності через доступність освіти для всіх. 

Вивчення дисциплін на білінгвальній основі 
надає студентам широкий доступ до інформації 
з різних дисциплін, а також підвищує шанси кон-
курувати на загальноєвропейському та світовому 
ринку фахівців. Сучасному суспільству потрібні 
фахівці, які вміють самостійно вчитися та вільно 
працювати з інформацією. Таким чином, молодь 
повинна активно вивчати іноземну мову, бо саме 
це є необхідною умовою для професійного ста-
новлення особистості. У закладах середньої 
та вищої освіти закладаються основи вивчення 
мов міжнародного значення. Зауважимо, що 
згідно з положеннями Болонської декларації 
студенти і викладачі мають володіти іноземною 
мовою [5, с. 45–67]. 

Міжнародне спілкування є специфічним кому-
нікативним видом сучасної професійної діяль-
ності, спрямованої на вирішення виробничих 
завдань. Вивчення іноземних мов і обов’язкове їх 
використання – це найкращий шлях для інтелек-
туального розвитку, розкриття творчого начала. 
Віддавна відомо, що білінгвізм позитивно впли-
ває на пам’ять, швидкість реакції, розвиває 
вміння критично аналізувати явища дійсності. 
Існування одночасно двох мовних систем сприяє 
виробленню гнучкості мислення та інтелектуаль-
ної активності. 

Сьогочасну мовну ситуацію в освітньому про-
сторі характеризує взаємозв’язок державної мови 
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з російською та іншими мовами національних 
меншин, а також мовами, які вчать як іноземні.

 Щодо України, то піднесення білінгвальної 
освіти зумовлено тотальною тенденцією до про-
никнення в європейський простір, тяжінням до 
взаємовпливу культур і міжкультурного спілку-
вання. Проте, окрім цього, є ще й внутрішні сус-
пільні потреби в підтримці системи двомовної 
освіти, бо Україна є багатонаціональною держа-
вою, і справа освіти рідною мовою учнів націо-
нальних меншин, які мешкають на її території, як 
демонструє дійсність, не є остаточно вирішеною.

Постановка завдання. Об’єктом дослідження 
є різні моделі білінгвальної освіти. Предмет 
дослідження – тенденції розвитку білінгвальної 
освіти в Україні. Метою статті є здійснення огляду 
основних моделей білінгвальної освіти, які існу-
ють у світовому освітньому просторі, аналіз став-
лення українських студентів до білінгвального 
навчання, інтерпретація результатів дослідження. 

Для досягнення поставленої мети було вико-
ристано такі методи: методи статистичного обро-
блення – для опрацювання отриманих даних 
і встановлення статистичної значущості резуль-
татів дослідження та якісно-кількісної їх інтер-
претації; емпіричні – спостереження за мовною 
ситуацією для збору первинної інформації щодо 
досліджуваної проблеми шляхом анкетування; 
дискурс-аналіз – для інтерпретації розгорнутих 
відповідей респондентів і встановлення кореляції 
між ними й позамовними чинниками: суспільною 
ситуацією, віком, статтю, місцем проживання рес-
пондентів.

Виклад основного матеріалу. Білінгвальна 
освіта – навчання, під час якого студенти (учні) 
послуговуються двома мовами (рідною, інозем-
ною). Форми застосування двох мов можуть бути 
різними, а добір дидактичного матеріалу має здій-
снюватися з урахуванням рівня знань конкретної 
групи. 

На жаль, в Україні мало фахівців, які готові 
якісно впроваджувати білінгвальну освіту. Однак, 
на наше переконання, навчання двома мовами – це 
можливість інтегруватися у європейський куль-
турний простір [1, с. 41].

Багато українських викладачів не підтримують 
ідею білінгвальної освіти та не вірять у дієвість 
згаданої моделі навчання. Очевидно, що без від-
повідного дидактичного матеріалу та чіткого 
цілепокладання білінгвальна освіта не матиме 
успіху. Справді ж, логічне, виважене планування 
та якісне теоретичне підґрунтя створить підва-
лини для підготовки експертів, які будуть готові 

продемонструвати свої навички не тільки в Укра-
їні, а й за її межами. 

Зауважимо, що будь-яку дисципліну можна 
опановувати на засадах білінгвальної освіти, але 
починати навчання можна тільки зі студентами, 
які володіють іноземною мовою на достатньому 
рівні [6, с. 170].

Загальновідомо, що у всесвітній практиці 
є вкрай багато різних моделей і програм білінг-
вальної освіти, але усі вони підпорядковані прин-
ципу, який полягає в обов’язковому використанні 
двох та більше мов. Дослідники виділяють такі 
моделі білінгвальної освіти: 

1. Дублювальну чи супроводжувальна модель 
застосовують на первинній стадії навчання і вона 
має на меті ознайомити з матеріалом спочатку 
рідною, а потім вже іноземною мовою. Під час 
активного застосування цієї моделі в здобувача 
створюється мережа асоціацій між змістовною 
одиницею та набором мовних засобів.

2. Аддитивна (доповнювальна) модель знайо-
мить із темою за допомогою допоміжної інфор-
мації, яку подано іноземною мовою. Додатковий 
матеріал, зазвичай, подають у формі викладу 
викладача, надрукованого тексту, особливого 
дидактичного матеріалу. Студенти мають змогу 
розширити свої уявлення про предмет крізь при-
зму іноземної мови. 

3. Паритетна модель визначає рівноправне 
вживання рідної та іноземної мов під час висвіт-
лення основ дисципліни. Неминучим аспектом 
упровадження згаданої моделі є набуття здобува-
чами високого рівня мовленнєвої компетенції. 

4. Виштовхувальна модель. Наведену модель 
уживають лиш тоді, коли студенти досконало 
володіють іноземною мовою, оскільки, за умови 
її використання, іноземна мова переважає над рід-
ною в освітньому процесі [1, с. 38]. 

Білінгвальна освіта підтверджує взаємозв’я-
зок змісту освітніх програм у вищих навчальних 
закладах із актуальними запитами ринку праці. 
Отже, білінгвальне навчання – це неодмінний 
компонент нинішньої системи освіти, який вима-
гає подальшого дослідження та розроблення спе-
ціальних програм із наукової та методичної точки 
зору [6, с. 168]. 

Результати дослідження. Наше дослідження 
репрезентує погляд сучасних донецьких студен-
тів на впровадження білінгвальної освіти в Укра-
їні. 78% опитаних вважають, що елементи білінг-
вальної освіти необхідно використовувати у вищих 
навчальних України. Більшість респондентів підтри-
мує ініціативу, оскільки вважає, що це можливість  
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одночасно поєднати вивчення фахових дисциплін 
та іноземної мови («Я з великим задоволенням 
навчалася б українською і французькою, бо у май-
бутньому бачу себе перекладачем сучасної зарубіж-
ної прози», «Мені подобається порівнювати мови, 
шукати особливості кожної. Таким чином я вивчаю 
іноземні мови», «Чому б ні? Цікаво як би звучали 
українські терміни англійською»). 

Студенти також стверджують, що білінгвальні 
курси допоможуть їм швидше утвердитися закор-
доном («Вільне володіння рідною і англійською 
мовою допоможе мені отримати бажану посаду 
в будь-якій країні Європейського Союзу», «Завжди 
мріяла продемонструвати результати своєї праці 
за межами України, але маю проблеми з англій-
сько. Впевнена, що білінгвальна освіта зруйнує 
кордони», «Круто! Я б мала змогу презентувала 
свої проєкти не тільки в Україні. Обов’язково 
зробила б переклад своїх найкращих праць і наді-
слала б у відомий зарубіжний журнал»). 

Студенти Донбаського державного педагогіч-
ного університету, Маріупольського державного 
університету, Горлівського інституту іноземних 
мов та Донецького національного технічного 
університету наголошують, що білінгвальна 
освіта також буде доцільною під час проведення 
міжнародних конференцій, семінарів («Було б 
чудово говорити про українську мову та літера-
туру англійською на міжнародних конференціях», 
«Завжди мріяла долучитися до світових наукових 
дискусій, порушувати актуальні проблеми, спіл-
куватися з представниками інших країн»).

З-поміж відповідей слушною є теза студентки 
Горлівського інституту інозем-
них мов про те, що білінгвальне 
навчання допомагає визначити 
свою ідентичність крізь призму 
іншої культури («Коли ти одно-
часно використовуєш дві мови, то 
маєш змогу простежити та відчути 
різницю між своїм і чужим, рідним 
і таким далеким, заокеанським. 
У мові простежується наша куль-
тура, наше минуле. Тільки той, 
хто проникне у культуру, зрозуміє 
хто він є насправді. Білінгвальне 
навчання потрібне для того, щоб 
ми почали цінувати свою мову, 
традиції, бо вони є унікальними»).

Деякі студенти впевнені (22%), 
що уведення білінгвальної освіти 
спричинить труднощі, бо не всі 
студенти мають здібності до 

вивчення іноземних мов («Мені дуже складно 
навчатися і рідною мовою. Для того, щоб зро-
зуміти лекційний матеріал я докладаю великих 
зусиль», «Було б непросто, бо я не завжди розу-
мію тему українською мовою») (рис. 1).

Окремої уваги заслуговують відповіді студен-
тів Донецького національного технічного універ-
ситету, які не бачать сенсу у вивченні іноземних 
мов взагалі («Я не підтримую ідею білінгвального 
навчання, бо не хочу вивчати інші мови, а також 
не планую працювати закордоном», «Ні, я не хочу 
опановувати англійську, французьку. Мені достат-
ньо української і російської»). 

За результатами опитування ми вклали рейтинг 
мов, які б студенти Донбаського державного педаго-
гічного університету, Маріупольського державного 
університету, Горлівського інституту іноземних 
мов та Донецького національного технічного уні-
верситету хотіли вивчати одночасно з українською. 
65% опитаних надали перевагу англійській мові, 
12% – французькій, 10% – німецькій, 4% – італій-
ській, 3% – іспанській, 6% – інші мови. Зауважимо, 
що жоден студент не запропонував вивчати україн-
ську одночасно з російською (рис. 2).

Висновки і пропозиції. Отже, найкраще впро-
ваджувати навчання одночасно двома мовами зі 
студентами-іноземцями, які досконало не володі-
ють українською мовою, а також зі студентами, 
які планують продовжити навчання закордоном, 
здійснювати освітню мобільність, проходити ста-
жування за межами України, брати участь у міжна-
родних конференціях, семінарах, публікувати статті 
у зарубіжних виданнях. Білінгвальна освіта відкри-

 
Рис. 1. Відповіді студентів щодо впровадження білінгвальної освіти
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ває для здобувачів нові горизонти, 
оскільки вони мають змогу не 
лише познайомитись із міжнарод-
ними напрацюваннями, а й діли-
тися результатами своєї діяльності 
в міжнародному науково-інформа-
ційному просторі: доповідати на 
конференціях, презентувати про-
єкти, публікувати статті. Перспек-
тиву подальших досліджень убача-
ємо в аналізі проблеми білінгвізму 
в навчальних закладах південних 
і західних регіонів України.

 
Рис. 2. Рейтинг мов, які можна вивчати одночасно з українською
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Boiko M. I. UKRAINIAN LANGUAGE IN THE MULTICULTRAL WORLD
The study of the Ukrainian language in scientific education is its untested relation to the real status.  

The messages received during the development of strategies are used in the Ukrainian language of middle age, 
and internationally they study enough that it is the language that works, which is quite simple, and opportunities 
are used for its communication. 

Purpose. The goal of the article is to review the main bilingual educational models, which exist in the worlds 
educational field, to analyze the Ukrainian students’ altitude to bilingual learning, and to review the results 
of the research. A characteristic feature of modern social, economic and cultural space – globalization. Obviously, 
one of the current defining trends is the emergence of world regions, which unite neighboring countries with close 
ties. It is possible that in some time the European Union will become a single geolinguistic space.

Methods: the respondents of the research were I-IVth year university students, Donbass State Pedagogical 
University lecturers – 166 respondents, Mariupol State University – 155 respondents, Horlivka institution 
of Foreign languages – 178 people and Donetsk National Technical University – 127 respondents. The total 
number of questionnaires is 576. Statistical treatment, empirical analyses and debates have been used to achieve 
the goal. At the present stage, a socially oriented model of bilingual education is gaining popularity. The second 
language is not only an object of study, but a means to join the international exchange of information space.

Results. 78% of the respondents consider that bilingual educational elements should be applied in higher 
educational establishments.

Conclusion. Bilingual educational would open up more opportunities for students, because they will have 
a possibility both to get aquatinted with international scientific works and to share the results of own researches 
in the world of international science. 

Key words: bilingualism, bilingual education, linguistic situation, the question of language, identity.
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ОРФОЕПІЯ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ У СИНХРОНІЇ ТА ДІАХРОНІЇ: 
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СОЦІОФОНЕТИЧНЕ МОВЛЕННЯ  
ТА ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Стаття присвячена українському усному мовленню на синхронному та діахронному рів-
нях, зокрема ви мовним особливостям української мови. На основі соцопитування та писемних 
пам’яток доведено орфоепічну нормативність та історичну органічність, указано орфое-
пічні девіації та визначено відсотковий рівень володіння нормами вимови приголосних в Укра-
їні та її регіонах (Північному, Південному, Західному, Східному, Центральному), з’ясовано 
важливі вимовні проблеми та визначено стійкі норми вимови приголосних звуків. Об’єктом 
дослідження є українське мовлення студентів-філологів України. Предметом – володіння 
орфоепічними нормами сучасної української мови, зокрема орфоепією приголосних (дзвінких 
та глухих звуків, [в] як [ў], африкатів [д̑з], [д̑ж]).

У пропонованій праці інтегровано такі загальнонаукові та спеціальні дослідницькі методи, 
як: аналіз і синтез, індукція, дедукція, спостереження; таксономія; кількісний аналіз, опи-
совий, зіставний, порівняльно-історичний методи, метод лінгвістичної географії; методи 
польового дослідження: усне опитування та соціолінгвістичний аналіз; слуховий та ауди-
торський аналіз, які дали змогу виявити суб’єктивно сприймані орфоепічні особливості 
та загальні характеристики українського усного мовлення (УУМ).

Отже, кожна орфоепічна норма має свою історію становлення, на яку впливало живе 
народне мовлення, а також традиційна орфографія. Норми вимови фіксуються у рукописах 
і першодруках, написаних фонетичним правописом. Ті вимовні особливості приголосних, що не 
фіксувалися в пам’ятках або ж фіксувалися зрідка, хоч і стали нині орфоепічними, належать 
до нестійких, найчастіше порушуваних. Таким чином, усне опитування, проведене на тере-
нах України, дає змогу назвати стійкими (володіють більше 50% респондентів) такі орфое-
пічні норми вимови приголосних, як вимова злитих [д͡зᶦ], [д͡ж], вимова [г] як [х], вимова глухих 
перед дзвінкими. Інші норми вимови приголосних розцінюються як слабкі (володіють менше 
50% респондентів), зокрема, вимова дзвінких у кінці слова, вимова дзвінких перед глухими, 
вимова [в] як [у᷃]. Орфоепічні девіації виникають унаслідок українсько-російського білінгвізму, 
копіювання у вимові написання слів, відсутності теоретичних знань.

Ключові слова: соціологічні опитування, нормативність, стійкі норми, відхилення, істо-
рична органічність, вимова молоді України, орфоепія дзвінких, сонорних, глухих звуків.

Постановка проблеми. Норми вимови виро-
билися досить виразно уже в другій половині 
ХІХ ст. та фіксуються в рукописах і першодру-
ках, написаних фонетичним правописом. Соціо-
фонетичний опис особливостей вимови  сучасної 
молоді України – проблема центральна і надак-
туальна (адже з усіх норм сучасної української 
літературної мови найменш засвоєними прак-
тично є  орфоепічні). Дослідження імператив-
них, деспозитивних орфоепічних норм, а також 
прагматичної, з якою корелюють поняття слабкої 
та сильної мовної норми, сприятиме оптиміза-
ції національної та міжнаціональної комунікації 
на всіх рівнях її вияву, перешкоджатиме форму-
ванню неправильних лінгвостереотипів, що зава-

жають виробленню й закріпленню літературних 
норм у соціумі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із результатів функційно-комунікатив-
ної зорієнтованості сучасної лінгвістики є під-
вищення інтересу дослідників до особливостей 
процесу спілкування, породження й сприйняття 
мовлення, зокрема до різноманітних помилок, від-
хилень від норм, тобто так званого «негативного 
мовного матеріалу» [1, с. 5]. Проблему мовних 
девіацій, помилок та їх прагматичну сутність нині 
розробляють такі відомі науковці, як Ю. Апресян, 
Ф. Бацевич, Т. Булигіна, І. Кобозева, Т. Космеда, 
О. Кубрякова, О. Кукушкіна, Н. Лауфер. На сучас-
ному етапі розвитку лінгвістичної думки створено 
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концепції, за якими помилки досліджуються задля 
удосконалення мовлення (Н. Бабич, М. Волощак, 
Н. Непийвода).

Постановка завдання. Мета розвідки – на 
основі соцопитування та писемних пам’яток 
довести орфоепічну нормативність та історичну 
органічність, указати вимовні проблеми та девіа-
ції. Основні завдання дослідження – акцентувати 
увагу на відхиленнях від загальноприйнятих норм 
літературної вимови та зробити спробу визна-
чення відсоткового рівня володіння українцями 
орфоепією приголосних, зокрема вимовою дзвін-
ких та глухих приголосних звуків, вимовою [в] як 
[ў], вимовою [д̑з], [д̑ж] залежно від сфери діяль-
ності респондентів, регіону України (Північного, 
Південного, Західного, Східного, Центрального). 
Об’єктом дослідження є українське мовлення 
сучасної молоді України та писемні пам’ятки 
нової української літературної мови. Предметом 
дослідження є володіння орфоепічними нормами 
сучасної української мови, зокрема орфоепією 
приголосних звуків, та фіксація консонантної 
орфоепії на сторінках першодруків та рукописів. 
Попередниками у дослідженні окремих питань 
проблеми, передусім соціофонетичного опису 
українського мовлення, можна назвати Н. Тоцьку, 
Л. Прокопову, М. Фащенко; у відбитті орфоепіч-
них норм у писемних пам’ятках – М. Фащенко, 
О. Шонц.

Джерельною базою стали позиції української 
літературної спадщини: «Грамматика малороссій-
скаго нарѢчія» О. Павловського (1818); альманах 
«Русалка Днѣстровая» (1837); «Словарь мало-
россійскаго, или юго-восточнорусскаго языка» 
П. Білецького-Носенка (1843); твори П. Куліша, 
надруковані на сторінках «Основи: Южно-рус-
ского литературно-ученого вѢстника» (1861–1862);  
західноукраїнські граматики («Грамматика рус-
ского языка» Я. Головацький (Львов, 1864), «Гра-
матика руского языка» М. Осадца (Львов, 1864)); 
«Малороссійскія повѣсти рассказанные Грыцькомъ 
Основъяненкомъ»; «Кобзарь» Т. Г. Шевченка 
(1840), рукописи Т. Г. Шевченка: «Мала книжка». 
Автографи поезій 1847–1850 рр., «Більша 
книжка». Автографи поезій 1847–1860 рр.; Кобзаръ 
П. П. Артемовського-Гулака (1877); Кобзаръ. 
Пырятынська ластивка Е. П. Гребинкы (1878), пра-
вописна система яких була побудована значною 
мірою на фонетичних засадах.

Респондентами нашого опитування вибрана 
молодь Південної України (ПдУ) – мешканці 
Одеської, Миколаївської, Херсонської облас-
тей – 50 студентів філологічного факультету укра-

їнського відділення Одеського національного уні-
верситету імені І. І. Мечникова; молодь Західної 
України (ЗхУ) – мешканці Львівської, Рівненської, 
Волинської, Хмельницької областей – 50 студентів 
філологічного факультету Львівського національ-
ного університету імені І. Я. Франка та Рівнен-
ського національного педагогічного універси-
тету; молодь Північної України (ПнУ) – мешканці 
Київської, Житомирської областей – 50 студентів 
філологічного факультету Київського національ-
ного університету імені Т. Г. Шевченка; молодь 
Центральної України (ЦУ) – мешканці Черкась-
кої, Дніпропетровської областей – 50 студентів 
філологічного факультету Черкаського національ-
ного університету імені Б. Хмельницького та Дні-
провського гуманітарного університету; молодь 
Східної України (СхУ) – мешканці Луганської, 
Донецької, Харківської областей – 50 студентів 
філологічного факультету Одеського національ-
ного університету імені І. І. Мечникова, Дон-
баського державного педагогічного універси-
тету та Черкаського національного університету 
ім. Богдана Хмельницького. Було підібрано такі 
слова для аналізу вимови приголосних: стежка, 
Вижгород, вокзал, сніг, могти, легкий, впав, вовк, 
навчання, джерело, дзвінок.

Виклад основного матеріалу. Згідно 
з кодифікованими нормами, дзвінкі у кінці слова 
та перед глухими не оглушуються: [дуб] – дуб, 
[рибка] – рибка. Проаналізувавши мовлення 
250 респондентів – жителів кожної зони України, 
ми отримали такі результати: правильно вимов-
ляють слово сніг [сні́г] – 33% українців (табл. 1): 
36% респондентів ПнУ, 36% – ЦУ, 36% – СхУ, 
44% – ЗхУ, тільки 14% – ПдУ; правильно вимов-
ляють лексему стежка [стéжка] – 41% опитаних 
інформантів: 42% – ПнУ, 42% – ЦУ, 38% – ПдУ, 
48% – СхУ, 32% – ЗхУ; інші виходять за рамки 
норми й оглушують дзвінкі приголосні та замість 
[г] вимовляють [х], а замість [ж] – [ш]: [сні́х]; 
[сте́шка]. Автори соціофонетичного нарису мов-
лення сучасної молоді Л. Прокопова та Н. Тоцька 
констатують, що дзвінкий приголосний у кінці 
слова, як правило, зберігається, щоправда, мож-
лива дзвінка та глуха вимова паралельно в того ж 
самого мовця. У середині слова переважають при-
глушені різновиди дзвінких, але у великих містах 
поширене і повне оглушення [9, с. 21].

Наші ж спостереження дають підстави гово-
рити про дуже виражену тенденцію до оглу-
шення дзвінких приголосних у мовленні студен-
тів. Майже не виникло проблем в опитуваних 
зі словом легкий [лехки́ĭ] – 90% інформантів 
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в Україні показали правильну вимову цього слова: 
84% – ПнУ, 80% – ПдУ, 94% – ЦУ, 100% – ЗхУ, 
90% – СхУ, проте 56% інформантів в Україні: 
76% – ПнУ, 88% – ЦУ, 16% – ЗхУ, 78% – СхУ, 20% – 
ПдУ – вимовили [м ̊охти́], що, звісно, є порушен-
ням норми. За правилами орфоепії лише в словах 
нігті, кігті, легко, дьогтю, вогко та в похідних від 
них приголосний [г] втрачає дзвінкість і вимовля-
ється як глухий [х].

У писемних джерелах засвідчено збереження 
дзвінких приголосних у кінці слова: у «Кобзарі» 
П. Гулака-Артемовського – ридъ (8), щобъ (22), 
батигъ (24), перелигъ (32); у «Кобзарі» Є. Гре-
бінки – Богъ (18), хлибъ (20), снигъ (29), голодъ 
(30), людъ (38); у «Кобзарі» Т. Шевченка – назадъ 
(38), ворогъ (103). Послідовно дзвінкий приголо-
сний у кінці слова передається відповідними бук-
вами у граматиці О. Павловського: гарбузъ (69), 
дубъ (79), підъ (85); у словнику П. Білецького-
Носенка: рядъ (319), плугъ (284), тулубъ (357) 
[2, с. 127].

Фіксується послідовно у писемних пам’ятках 
вимова дзвінких приголосних перед глухими: 
у «Кобзарі» П. Гулака-Артемовського – тяжко 
(15), швыдко (15), слабкий (17), стежка (21), 
рибка (21), удка (21), Рябко (22), в «Кобзарі» 
Є. Гребінки – сторожка (12), важко (22), голубко 
(23), у «Кобзарі» Т. Шевченка – тяжко (17), ягидку 
(34), дружки (77). Ця норма відбита у «Марусі» 
Г. Квітки-Основ’яненка здебільшого подружкамы 
(34), у дружкахъ (35), за ложку (35), лыхорадка 
(36), нижкамы (37), походка (52), тяжко (52), 
але юпку (33), лошка (37); у граматиці О. Пав-
ловського: брыдкий (7), губка (32); у словнику 
П. Білецького-Носенка: бабка (48), боридка (59); 
у граматиці Я. Головацького: рЂдко (24), солодкій 
(160) [там само]. П. Куліш послідовно дотриму-
ється традиції у разі передачі на письмі дзвінкого 
перед глухими приголосними: близько (28, № 9, 
1861), тяжко (30, № 9, 1861) [7, с. 156].

Кодифікованою нормою є дзвінка вимова глу-
хих приголосних перед дзвінкими, але перед 
сонорними вони не одзвінчуються. Наприклад, 
слово Вишгород [vи́жг ̊ор ̊од] правильно вимовили 
в Україні 67% респондентів: 70% – ПнУ, 68% – 
ЦУ, 43% – ПдУ, 76% – ЗхУ, 80% – СхУ, а решта 
інформантів дотримуються орфографічних норм. 
Однак кінцевий дзвінкий [д] зберігають всі опи-
тані респонденти. У слові вокзал згідно з орфо-
епічними нормами маємо звук [ґ] замість [к] –  
[w ̊оґзáл], проте 40% опитаних в Україні (60% – 
ПнУ, 40% – ЦУ, 30% – ПдУ, 70% – СхУ) виходять 
за рамки норми  і вимовляють згідно з правилами 

правопису [w ̊окзáл], але цієї норми стовідсотково 
дотримується молодь Західної України.

Звук [в] вимовляється як приголосний тільки 
перед голосними, на початку слова перед приго-
лосним, у середині та в кінці слова після голосного 
[в] переходить у нескладовий [ў]. Лексему вовк 
[woўк] вимовили правильно 57% усіх респонден-
тів: 30% – ПдУ, 64% – ПнУ, 52% – ЦУ, 38% – СхУ; 
слово впав [ўпаў] – 45% українців: лише 18% опи-
таних ПдУ, 58%, – ПнУ, 22% – ЦУ, 28% – СхУ, 
усі інші вимовляють [фпаф], [фпаў], [впаф]; лек-
сему навчання [наўчан’:а] – тільки 34% усіх опи-
таних (28% – ПдУ, 24% – ПнУ, 20% – ЦУ) і жоден 
інформант  Східної України не дотримується цієї 
норми. Однак усі респонденти Західної України 
володіють цією нормою і всі три слова вимовили 
правильно. Знову ж таки аналогічна ситуація: 
простежуємо вплив правопису і незнання правил 
орфоепії.

Я. Головацький і М. Осадца [ў] передають 
через буквосполучення оу лише на початку слова 
перед приголосним. У середині слова після голо-
сного перед приголосним та в абсолютному кінці 
слова [ў] позначається літерою в: оустає (14), 
але вовна (18), моловъ (24); оуложивъ (2), але 
ластовка (14), островъ (14). Тільки у правописі 
«Русалки Дністрової» [в] передавався відповідно 
до вимови знаком ў: ўбераў (35), (40), піўночі (20) 
[6, с. 68].

Це дуже важливо відзначити, бо вся право-
писна практика ХІХ–ХХ століть не розрізняє 
різну звукову реалізацію /в/, що зумовлює зна-
чні вимовні огріхи. Перехід [в] в [ў] давньоруські 
памʼятки відбивають ще з другої пол. ХІ ст.: правда  
(Ізб., 1073, 60), прѣѣхауъше (Є. Гал., 1144, 657). 
Зміну в на ў фіксують памʼятки ХІІІ–ХVІІІ ст.: 
оунукумъ (гр., 1359, 10), усѣми (гр. 1414, 85), 
утєкъ (АЖ, 1583, 58) [5, с. 226].

У писемних пам’ятках на позначення афри-
кат [ ͡дз] і [ ͡дж] вживаються буквосполучення 
дж, дз: джерела (10), грынджолы (15), дзвинку 
(30) – у «Кобзарі» П. Гулака-Артемовського; 
бджола (25), дзвоник (27) – у «Кобзарі» Є. Гре-
бінки. Ця норма закріплена в «Марусі» Г. Квітки-
Основ’яненка: дзвонять (18), гляджу (105); 
у рукописах Т. Шевченка: дзвонять (27, І), дзвоны 
(421, І), у граматиці О. Павловського: джгутъ 
(33), дзвоныця (33); у словнику П. Білецького-
Носенка: гудзикъ (1080, джбанъ (114) [2, с. 128].

Пам’ятки української мови африкат [д̑з] 
засвідчують порівняно пізно. На думку В. Нім-
чука, [д̑з] на місці початкового [з] фіксується 
з XVII століття: дзвонити, дзвонокь. Африкат [д̑з]  
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представлено в «Лексиконі» П. Беринди (1627): 
дзвонокъ, у «Синонімі славеноросській» серед-
ини XVII cт.: дзвукъ, дзвонъ (100). А назва дзер-
кало з початковою африкатою зафіксована тільки 
в першій половині XIX cт. (Б. ‒ Н., 114) [8, с. 9].

На думку П. Житецького, [д͡ж] з’являється 
в українській писемності не раніше кінця XVI ‒ 
початку XVII ст.: Гуджулъ (Акт. кн. Полт. гор. ур., 
1, 24) [4, с. 239‒240]. З XVI століття дж зустріча-
ється у пам’ятках української мови часто: раджу 
(«Лексис» Зизанія, 1596, 76), попуджую («Лекси-
кон» П. Беринди, 1627, 47), єжджу (Грам., 1643, 
38) [5, с. 90–91].

Буквосполучення дж, дз можуть позначати 
один звук і вимовляються як африкати [д̑з], [д͡ж]. 
Наприклад, [д̑зw ̊ониек] – дзвоник; [v’ідр’ад͡же 

ин’:а] ‒  відрядження. Роздільна вимова цих 
звуків є порушенням орфоепічних норм. Як 
два окремі звуки вони вимовляються тоді, коли 
належать до різних частин слова, наприклад до 
префікса і кореня. Звук [д̑ж] вимовляють як 
один злитий звук у слові джерело [д̑же ͧ ре ͧ ло] 
68% усіх інформантів (табл.1): 40% опитаних 
ПдУ, 72% – ПнУ, 92% – ЦУ, 36% – СхУ, 100% – 
ЗхУ. Звук [д̑з] – теж злитий звук, який може бути 
твердим і м’яким. Слово дзвінок правильно 
вимовляє 84% українців (табл. 1): 80% респон-
дентів ПдУ, 84% – ПнУ, 82% – ЦУ, 72% – СхУ, 
100% – ЗхУ; ті, хто порушують норму, вимов-
лять [з] замість [д̑з] чи вимовляють роздільно 
[дз]: [зv’ін ̊о́к], [дзv’ін ̊о́к].

Висновки і пропозиції. Як бачимо, кожна орфо-
епічна норма має свою історію становлення, на 
яку, безперечно, впливало живе народне мовлення, 
а також традиційна орфографія. Норми вимови 
фіксуються у рукописах і першодруках, написаних 
фонетичним правописом. Ті вимовні особливості 
приголосних, що не фіксувалися в пам’ятках або ж 
фіксувалися зрідка, хоч і стали нині орфоепічними, 
належать до нестійких, найчастіше порушуваних.

Отже, усне опитування, проведене на теренах 
України, дає змогу назвати стійкими такі орфо-
епічні норми вимови приголосних, як вимова 
злитого [д̑зᶦ] у слові дзвінок (дотримуються 84% 
опитаних), вимова [д̑ж] у слові джерело (68%), 
вимова [г] (60%), вимова глухих перед дзвінкими 
(53%) (табл. 1). Інші норми вимови приголосних 
розцінюються як слабкі (володіють менше 50% 
респондентів), зокрема вимова дзвінких у кінці 
слова (33 %), вимова дзвінких перед глухими 
(41%), вимова [в] як [у᷃] (31%) (табл. 1). Орфоепічні 
девіації виникають унаслідок впливу орфографії, 
близькоспорідненої мови, відсутності теоретич-
них знань. Варто зазначити, що таких орфоепіч-
них норм вимови приголосних, як вимова злитого 
[д̑зᶦ] у слові дзвінок, [д̑ж] у слові джерело, вимова 
[г] як [х] у слові легкий, дотримуються 100% опи-
таних у Західній Україні.

Перспективу подальших досліджень убачаємо 
у вивченні орфоепічних девіацій регіонального 
мовлення сучасної молоді України, зокрема під 
час вимови звукосполук.

Таблиця 1
Україна. Показник вимови дзвінких, глухих, сонорних

Вимова приголосних
звуків Україна ПнУ ПдУ ЗхУ СхУ ЦУ

Вимова дзвінких у кінці слова 33% 36% 14% 20% 36% 36%
Вимова дзвінких у середині слова 41% 42% 38 % 2% 48% 42%
Вимова глухих перед дзвінкими 53% 5% 57 % 36% 55% 64%
Вимова [г] 60% 54% 80% 59% 56% 53%
Вимова [в] як [у᷃] 31% 49% 25% 29% 22% 31%
Вимова [д͡з] 84% 84% 80% 100% 72% 82%
Вимова [д͡ж] 68% 72% 40% 100% 36% 92%

Список літератури:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної девіатології : монографія. Львів : Видавничий центр Львів-

ського націон. університету, 2000. 237 с.
2. Дружинець М. Л. Українське усне мовлення за кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), 

Петра Гулака-Артемовського (1877), Євгена Гребінки (1878). Мова : науково-теоретичний часопис з мовоз-
навства. Одеса : Астропринт, 2016. № 26. С. 125–131.

3. Дружинець М. Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти. Одеса : Одеський 
національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. 580 с.

4. Житецкий П. Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія. Киевъ : Тип. ун-та, 1876. 476 с.



15

Українська мова

5. Жовтобрюх М. А., Русанівський В.М., Скляренко В.Г. Історія  української мови.  Фонетика. Київ : 
Наук. думка, 1979. 367 с.

6. Микитин-Дружинець М. Л. Кодифікована вимова приголосних у граматиках ХІХ ст. Записки з укра-
їнського мовознавства. Вип. 16. Одеса : Астропринт, 2006. С. 62–71.

7. Микитин М. Л. Відбиття особливостей народного мовлення у творах П. Куліша, надрукованих 
на сторінках журналу «Основа» (1861–1862). Записки з українського мовознавства : зб. наук. праць /  
вiдп. ред. Ю. О. Карпенко. Одеса : Астропринт, 2000. С. 151 160.

8. Німчук В. В. Історія дзвінких африкат і засобів їх позначення в українській мові. Мовознавство. 
1992. Вип № 2. С. 7‒14.

9. Прокопова Л. І., Тоцька Н. І. Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді. 
Мовознавство. 1990. № 6. С. 17–26.

Druzhynets M. L. SPELLING OF CONSONANT SOUNDS IN SYNCHRONY AND DIACHRONY: 
MODERN AND HISTORICAL UKRAINIAN SOCIOPHONETIC SPEECH

The article is devoted to Ukrainian oral speech at the synchronous and diachronic levels, in particular 
the pronunciation features of the Ukrainian language. Based on opinion polls and written artifacts, orthoepic 
normativity and historical organicity are proved, orthoepic deviations are indicated and the percentage 
of pronunciation norms of consonants in Ukraine and its regions (North, South, West, East, Central) is determined. 
Important pronunciation problems are clarified and stable norms of the pronunciation of consonant sounds are 
determined. The object of research is the Ukrainian speech of students of philology in Ukraine. The subject is 
mastery of orthoepic norms of the modern Ukrainian language, in particular the orthoepy of consonants 
(pronunciation of voiced and voiceless sounds, [в] as [ў], affricates [д̑з], [д̑ж]).

The proposed work integrates general scientific and special research methods: analysis and synthesis, 
induction, deduction, observation; taxonomy; quantitative analysis; descriptive, comparative, comparative-
historical methods, method of linguistic geography; field research methods: oral examination and sociolinguistic 
analysis; auditory and auditory analysis, which made it possible to identify subjectively perceived orthoepic 
features and general characteristics of Ukrainian oral speech.

Thus, each orthoepic norm has its own history of formation, which was influenced by the native tongue, as 
well as traditional spelling. Pronunciation norms are fixed in manuscripts and first editions written in phonetic 
spelling. Those pronunciation features of consonants that were not recorded in artifacts or were recorded 
occasionally, belong to the unstable, most often violated although they have now become orthoepic ones. Thus, 
an oral survey conducted in Ukraine allows us to call stable (owned by more than 50% of respondents), such 
orthoepic norms of the pronunciation of consonants as the pronunciation of [д̑з], [д̑ж], pronunciation [г] as 
[x], pronunciation voiceless before voiced. Other norms of the pronunciation of consonants are regarded as 
weak (less than 50% of respondents have them). In particular, the pronunciation of voiced sounds at the end 
of the word, the pronunciation of voiced before the voiceless sounds, the pronunciation of [в] as [у᷃]. Orthoepic 
deviations arise as a result of Ukrainian-Russian bilingualism, copying in pronunciation of spelling of words, 
lack of theoretical knowledge.

Key words: sociological polls, normativeness, stable norms, deviations, historical organicity, pronunciation 
of the youth of Ukraine, orthoepy of voiced, voiceless, sonorous sounds.
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ІНШОМОВНІ ЕЛЕМЕНТИ В СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНИХ 
ТИПАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНОСПОЛУК

У статті проаналізовано особливості утворення українських економічних терміносполук, 
що містять іншомовні елементи. Тенденція стрімкого зростання обсягу спеціальної лек-
сики є ознакою сьогодення. Одним із потужних засобів поповнення термінологічної лексики 
є чужомовні запозичення. Економічна термінологія, як частина загальної української термі-
носистеми, також активно запозичує іншомовні лексеми. Запозичення в термінології роз-
глядаються сучасними науковцями як об’єктивний і неминучий фактор її еволюції. Іншомовні 
елементи завжди були джерелом поповнення термінологічної лексики. Проте нині, у ХХІ сто-
літті, саме англійська мова продовжує значною мірою впливати на українську; численні 
англіцизми систематично поповнюють лексичний склад сучасної української термінологіч-
ної лексики. Українська економічна думка, все природніше вписуючись у світові інтеграційні 
процеси, потрапляє під іншомовні термінологічні впливи, запозичуючи разом із відповідними 
поняттями та категоріями їхню словесну форму. Доведено, що максимальну кількість іншо-
мовних запозичень зафіксовано в тих галузях, де відбувається найбільш тісна взаємодія мов 
і культур. Такою сферою насамперед є економіка. Складна внутрішня співвідносність у колі 
сучасних економічних понять, їхні аспекти викликають збільшення комплексних мовних оди-
ниць. У статті зазначено, що сучасна українська термінологія має велику кількість тер-
мінів-словосполук. Автор подає аналіз термінологічних словосполук, що містять іншомовні 
елементи. Аналізуються двокомпонентні, трикомпонентні та багатокомпонентні термінос-
полуки. У статті розглянуто найпоширеніші типи терміносполук: «прикметник+іменник», 
«іменник+іменник», «прикметник+прикметник+іменник», «прикметник+іменник+іменник», 
«іменник+прикметник+іменник», «іменник+іменник+іменник», «прикметник+іменник+прик
метник+іменник», «іменник+іменник+іменник+іменник», «іменник+прикметник+іменник+ 
іменник», «іменник+іменник+прикметник+іменник», «іменник+прикметник+прикметник+ 
іменник», «прикметник+іменник+іменник+іменник». У статті доведено, що сучасна україн-
ська економічна термінологія, як частина загальноукраїнської термінологічної системи, від-
повідає вимогам міжнародних стандартів та світової наукової традиції.

Ключові слова: економічна термінологія, термін, запозичення, англіцизм, лексика, іменник, 
прикметник, терміносполука.

Постановка проблеми. Тенденція стрімкого 
зростання обсягу спеціальної лексики є ознакою 
сьогодення. Будь-яка термінологія – це відкрита 
система, що постійно розвивається і розширює 
свій функціональний статус. Одним із потужних 
засобів поповнення термінологічної лексики 
є чужомовні запозичення. Економічна терміно-
логія як частина загальної української термі-
носистеми також активно запозичує іншомовні 
лексеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні дослідники зазначають, що терміноло-
гія кожної мови є національною, адже її компо-
нент інтернаціонального характеру асимілюється 
відповідно до структури національної мови. 
Запозичені елементи поступово адаптуються 

в мові-реципієнті й долучаються до норм мови-
реципієнта [1, с. 91].

Нині питання мовних запозичень набули осо-
бливої актуальності у зв’язку з численними роз-
робками різноманітних аспектів взаємодії мов 
і культур. Сучасні лінгвісти вважають запозичення 
мовною універсалією (Е. Володарська, Л. Кислюк, 
В. Ярцева) або закономірністю, притаманною всім 
або більшості мов світу (О. Ахманова).

Запозичення в термінології розглядаються 
сучасними науковцями як об’єктивний і неминучий 
фактор її еволюції (В. Акуленко, Л. Козак, І. Козло-
вець, Г. Сергєєва, Д. Шапран). Такий підхід пояс-
нюється насамперед швидким розвитком різних 
галузей сучасних знань та ускладненням наукових 
і виробничих понять. Останніми десятиліттями 
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економічна термінологія досліджується досить 
активно. Багато розвідок присвячено й іншомовним 
запозиченням у сучасній українській термінології.

Варто зазначити, що, за даними сучасних тер-
мінологів (М. Комова, Р. Процик, О. Боровська), 
велику частину серед українських економічних 
термінів становлять термінологічні словоспо-
луки. Проте місце іншомовних елементів у таких 
структурно-граматичних сполуках досліджува-
лося дуже мало.

Постановка завдання. Завдання статті:
1) з’ясувати найтиповіші моделі економічних 

терміносполук;
2) дослідити вживання запозиченої лексики 

в багатокомпонентних економічних терміноспо-
луках;

3) проаналізувати особливості поєднання 
власне українського елементу та запозиченого 
іншомовного в багатокомпонентних економічних 
терміносполуках;

4) проаналізувати основні способи утворення 
економічних терміносполук із чужомовним ком-
понентом у структурі (двокомпонентні, трикомпо-
нентні, багатокомпонентні).

Виклад основного матеріалу. Іншомовні еле-
менти завжди були джерелом поповнення термі-
нологічної лексики. Проте нині, у ХХІ столітті, 
саме англійська мова продовжує значною мірою 
впливати на українську; численні англіцизми сис-
тематично поповнюють лексичний склад сучасної 
української мови. Слід звернути увагу, що про-
цес освоєння запозичених словникових одиниць 
є результатом тісної взаємодії фонетичних, грама-
тичних і семантичних систем мови-донора і мови-
реципієнта. Не обминув цей процес і сучасну 
українську економічну термінологію.

Українська економічна думка, все природ-
ніше вписуючись у світові інтеграційні процеси, 
потрапляє під іншомовні термінологічні впливи, 
запозичуючи разом із відповідними поняттями 
та категоріями їхню словесну форму.

У сучасному світі термінологія відіграє важ-
ливу роль у спілкуванні та комунікації людей, 
оскільки вона є вагомим джерелом отримання 
інформації. Крім того, термінологія – це та час-
тина лексики, яка надзвичайно чутлива до зовніш-
нього впливу. У світі понять, що швидко зміню-
ються, та терміносистем, що розвиваються, саме 
запозичена термінологія починає відігравати 
домінантну позицію.

Склад сучасної української економічної тер-
мінології з точки зору її походження, здійснений 
лінгвістами, може бути представлений так:

– 19% економічної термінології становлять 
власне українські слова (наприклад, борг, борж-
ник, вартість);

– 8% – це слова-гібриди, тобто ті, що скла-
даються з двох коренів, один із яких є власне 
українським, інший – запозиченим (наприклад, 
векселедавець, векселетримач, жиронаказ, жиро-
розрахунок);

– 73% – це лексика, запозичена з інших мов 
(наприклад, офшор, рабат, рента, санація, 
трансферт, реверс, суборенда) [3, с. 57].

Доведено, що максимальну кількість іншомов-
них запозичень зафіксовано в тих галузях, де від-
бувається найбільш тісна взаємодія мов і культур. 
Такою сферою насамперед є економіка. Сучасна 
економічна термінологія розвивається, поновлю-
ється, вдосконалюється відповідно до розвитку 
й удосконалення економічної сфери. У системі 
економічної термінології відбуваються різнома-
нітні лексико-семантичні процеси, пов’язані із 
входом до неї значної кількості запозичень (нині 
особливо з англійської мови). Такі системні термі-
нологічні лексико-семантичні групи підтверджу-
ють усебічне відображення широкого кола еконо-
мічних понять.

Загалом, запозичення в термінології – це при-
родне явище, об’єктивний і неминучий фактор 
її формування, однак доцільним воно може бути 
лише за умови відповідності комунікативним 
потребам суспільства та збереження національної 
специфіки терміносистеми [4, с. 200].

Власне, питання доцільності чи недоціль-
ності використання іншомовних елементів особ-
ливо актуальне в терміносистемах, оскільки 
саме термінологія є надзвичайно чутливою до 
зовнішнього впливу й дуже часто її становлення 
супроводжується запозиченням термінів як номі-
нантів спеціальних понять певних галузей знань.  
На сучасному етапі розвитку національних тер-
міносистем очевидним є факт, що неусталеність 
власних термінологічних традицій примушує 
більше запозичати, ніж творити самим. Саме тому 
нині в різних галузях економічної терміносистеми 
ми маємо велику кількість запозичень. Так, напри-
клад, буденними вже стали терміни: бюджет, 
аванс, дефіцит, баланс, кредит, офшор, актив. 
Така термінологія увійшла до українського слово-
вжитку, стала загальнозрозумілою і набула пев-
них українських граматичних ознак (рід, число, 
відміна). Проте новітні запозичені економічні тер-
міни (здебільшого з англійської мови) часто зро-
зумілі лише фахівцям та традиційно потребують 
спеціальних словникових тлумачень (наприклад, 
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кліринг, тайминг, індосамент, аутсорсинг, інжи-
ніринг, трейдер тощо) [2, с. 12].

Незважаючи на широкі внутрішні можливості, 
якими оперує кожна мова, запозичення тради-
ційно більш поширене, ніж словотвірні процеси. 
Такий процес можна пояснити тим, що переро-
бити за власним зразком і в такий спосіб засво-
їти вже готову до вживання назву набагато про-
стіше і зручніше, ніж представити їй власну назву 
того ж самого явища на основі виділення в цьому 
явищі певної характерної ознаки.

Варто назвати ще один позалінгвальний чин-
ник запозичення термінології: за дуже малий про-
міжок часу з’явилася численна кількість нових 
економічних реалій, назви для яких уже існували 
в тих мовах, із яких вони прийшли, передусім 
з англійської. І здебільшого у нас запозичуються 
ці найменування в готовому вигляді. Іншомов-
ними термінами представлені всі підсистеми ана-
лізованої терміносистеми, а саме:

– «Біржі та біржова діяльність» (брокер, 
дилер, опціон);

– «Бухгалтерський облік і аудит» (дебурс, 
манко, негативний «кеш-флоу», маржинальна 
система калькуляції);

– «Маркетинг і торгівля» (акциз, бартер, дем-
пінг, дистриб’ютор, контрафакція, мерчандай-
зинг, оверсолд, франшиза);

– «Підприємництво та менеджмент» (бізнес, 
інжиніринг, інсайдер, паблік-рилейшнз, рієлтер);

– «Страхування» (аджастер, декувер, дис-
чардж, фронтинг);

– «Фінанси, банки, інвестиції» (акредитив, 
акцепт, аутрайт, єврокард, кліринг, лізинг);

– «Цінні папери» (аваль, алонж, блокейдж, 
андерайтинг, індосамент).

У сучасних дослідженнях запозиченої лексики 
слід ураховувати тенденцію до створення міжна-
родної термінології, єдиних найменувань понять, 
явищ сучасної науки, виробництва, що також 
сприяє закріпленню іншомовної лексики, котра 
отримала інтернаціональний характер. Цей факт 
дає підстави вважати, що засвоєння іншомовних 
елементів є необхідним і обов’язковим для розви-
тку української мови процесом.

Складна внутрішня співвідносність у колі 
сучасних економічних понять, їхня багатоаспек-
тність викликають збільшення комплексних мов-
них одиниць. Удаватися саме до такого способу 
термінотворення змушує фахівців і той факт, що 
термінами-словосполуками легше, ніж іншими 
словотвірними засобами передати належність до 
класифікаційного ряду понять. Значення терміна 

безпосередньо випливає зі значення компонен-
тів і тієї структурної чи структурно-семантичної 
моделі, за якою вони поєднуються.

Як відомо, термін існує у двох сферах: фік-
сації і функціонування. Так, кількість праць, 
у яких досліджено терміни в тому вигляді, як 
їх зафіксовано в словниках, набагато більша за 
кількість досліджень, присвячених специфіці 
функціонування терміна в тексті. Проте класифі-
кувати, систематизувати термінологію можливо 
лише під час вивчення термінів у природному 
для них середовищі, тобто в наукових текстах. 
Адже лише в процесі функціонування науко-
вого терміна виявляється діалектика відношень 
між елементами його системи, які можуть пере-
бувати у статиці чи змінюватися. Враховувати 
сферу функціонування надзвичайно важливо, 
оскільки саме це є найбільш природним вживан-
ням термінології, тобто це – основне джерело, де 
з’являються нові терміни і набувають обґрунту-
вання та право на життя.

Аналіз текстів фахових видань останніх років 
(підручників та монографій) доводить, що серед 
усього масиву досліджуваних економічних термі-
носполук кількісно переважають двокомпонентні, 
які можемо поділити за морфологічними озна-
ками на дві основні групи: субстантивно-субстан-
тивні та субстантивно-ад’єктивні.

Найпоширенішими серед двокомпонентних 
терміносполук є субстантивно-ад’єктивні. При 
цьому означальна частина може виражатися чужо-
мовним прикметником як термінологічного похо-
дження (наприклад, кредитні гроші, інфляційні 
спіралі, демпінгова ціна, трансферні платежі, 
номінальна вартість, сервісне обслуговування, 
селективний збут, ф’ючерсна угода), так і нетер-
мінологічного (наприклад, пасивний баланс, 
відкрита ціна, золотий стандарт, цінова дис-
кримінація, світовий ринок, споживчий кошик, 
сполучна ланка, основні фонди).

Якщо розглядати термінологічні словосполу-
чення з точки зору порядку слів у таких конструк-
ціях, то можемо побачити, що прикметники час-
тіше знаходяться в препозиції (венчурний бізнес, 
бюджетний дефіцит, бюджетний профіцит, 
імітаційне моделювання, абстрактна праця, 
комісійні операції, компенсаційні кредити, спо-
живацькі очікування, монетарна база, накладні 
витрати, особистий ризик).

Специфічною рисою в досліджуваних одини-
цях є те, що лексеми чужомовного походження, 
які виступають у ролі визначальних елемен-
тів, як правило, є відносними прикметниками,  
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що конкретизують, уточнюють родове значення 
терміна-іменника, надаючи всій конструкції видо-
вого термінологічного значення.

Двокомпонентні терміносполуки субстан- 
тивно-ад’єктивного типу утворені за найтиповішою 
моделлю – «прикметник+іменник». При цьому 
лексеми чужомовного походження можуть входити 
до складу термінологічних словосполук цього типу 
як прикметники (наприклад, ліквідна позика, тран-
сакційні витрати, валютний кошик, акціонерне 
товариство), як іменники (наприклад, виробнича 
функція, статутний капітал, прихована інфля-
ція), утворювати сполуку «іменник+прикметник» 
(наприклад, компанія дочірня, бізнес малий, без-
робіття циклічне, бачення стратегічне, бар’єри 
нетарифні, знижка цінова, зобов’язання гаран-
тійне). Серед атрибутивних бінарних термі-
носполук виокремлюємо сполуку іменника 
з ад’єктивованим дієприкметником, найчастіше 
пасивним. Активні дієприкметники вживаються 
значно рідше, що властиво й загальнолітературній 
українській мові. З метою надання термінології 
більш виразних національних рис можна запропо-
нувати обмежити використання дієприкметників 
теперішнього часу активного стану типу розподі-
ляючий, маркуючий, керуючий, поширюючи відді-
єслівні прикметники на позначення властивостей 
предметів і виконавців дії типу розподільний, мар-
кувальний або іменники типу керівник.

Дуже поширені субстантивно-субстан-
тивні генітивні термінологічні словосполуки, 
побудовані за моделлю «іменник у називному 
відмінку+іменник у родовому відмінку». При 
цьому чужомовні лексеми можуть бути як у назив-
ному відмінку (конвертованість гривні, конвер-
сія виробництва, міграція грошей, менеджмент 
послуг, еквівалент вартості, інфляція попиту, 
мотивація досягнення), так і в родовому (тіло 
кредиту, кругообіг капіталу, набір персоналу, 
норма амортизації, основи ефективності, показ-
ник капіталу, показник стандартизації).

Окрему групу генітивних терміносполук ста-
новлять одиниці з віддієслівними іменниками. 
У таких конструкціях найчіткіше виражені 
об’єктні відношення (наприклад, рефінансування 
банків, котирування облігацій, ліцензування під-
приємництва, проєктування ризиків, підвищення 
продуктивності, регулювання менеджменту, 
інвестування прибутку).

Із розвитком і вдосконаленням науки (зокрема, 
економіки) пов’язане виникнення більш склад-
них типів термінологічних сполук три-, чотири- 
та багатокомпонентних. Трикомпонентні терміни, 

до складу яких входять лексеми чужомовного 
походження, мають такі структури:

– «прикметник+прикметник+іменник» 
(наприклад, міжнародна економічна інтегра-
ція, жорсткий валютний контроль, державний 
пенсійний фонд, абсолютна додана вартість, 
активний платіжний баланс, центральний емі-
сійний банк, банківські розрахунково-грошові 
документи, валовий національний продукт);

– «прикметник+іменник+іменник» (напри-
клад, облікова ставка рефінансування, абсолютна 
обмеженість ресурсів, оптимальний розподіл 
ресурсів, акордно-преміальна оплата праці, балан-
сова вартість активів, контрольний пакет акцій);

– «іменник+прикметник+іменник» (напри-
клад, дефіцит платіжного балансу, паритет 
купівельної спроможності, норма банківського 
прибутку, норма особистих заощаджень, агломе-
рація населених пунктів, актив бухгалтерського 
балансу, аналіз організаційної структури);

– «іменник+іменник+іменник» (наприклад, 
продуктивність факторів виробництва, рента-
бельність діяльності фондів, організація блоку-
вання рахунків, відстрочка погашення кредитів, 
коефіцієнт ліквідності банків, концепція інтенси-
фікації зусиль).

Основним елементом для творення подібних 
структур може бути і словосполука, і окреме слово. 
Так, на основі моделі «прикметник+іменник» 
твориться трикомпонентний термін (напри-
клад, фіскальна політика, державна фіскальна 
політика; економічна політика, ефективна еко-
номічна політика; економічне зростання, екс-
тенсивне економічне зростання; оцінна модель, 
трансферна оцінна модель). На основі моделі 
«іменник+іменник» твориться нова модель (напри-
клад, система ринку, міжнародна система ринку; 
оплата праці, акордно-преміальна оплата праці; 
динаміка інвестицій, інтенсивна динаміка інвес-
тицій; аналіз ризику, структурний аналіз ризику). 
Вихідним словом для моделей є іменник, тобто 
однослівна структура (наприклад, закон – закон 
грошового обігу, закон депозитної вартості).

Зі збільшенням кількості компонентів збільшу-
ється і можливість різноманітних їх комбінацій. 
Чотирикомпонентні терміни в складі сучасної 
української економічної термінології менш час-
тотні. Основні моделі можемо виділити такі:

– «прикметник+іменник+прикметник+ 
іменник» (прискорена амортизація основного  
капіталу, інвестиційна корпорація малого бізнесу, 
визначені ліміти валютних операцій, ресурсна 
стратегія стратегічного управління);
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– «іменник+іменник+іменник+іменник» 
(теорія співвідношення факторів виробни-
цтва, матриця оцінки досягнення цілей, принцип 
єдності теорії управління, стратегія розширення 
кордонів бренду);

– «іменник+прикметник+іменник+іменник» 
(баланс грошових доходів населення, критика 
раціонального прийняття рішень, модель грошо-
вих доходів населення);

– «іменник+іменник+прикметник+іменник» 
(бюлетень курсів іноземних валют, коефіцієнт 
використання грошових коштів, концепція інтен-
сифікації комерційних зусиль, джерела фінансу-
вання капітальних вкладень);

– «іменник+прикметник+прикметник+імен
ник» (кон’юнктура світових товарних ринків, 
структура міжнародних банківських монополій, 
сфера можливих маркетингових рішень);

– «прикметник+іменник+іменник+іменник» 
(міжнародна федерація обробки інформації, нор-
мативна теорія прийняття рішень, початкова 
підготовка кадрів менеджменту).

Висновки і пропозиції. Таким чином, аналіз 
основних структурно-граматичних типів лек-
сики економічної терміносистеми дає можливість 
стверджувати, що на сучасному етапі кількісна 
перевага належить лексикалізованим термінос-
полукам, компоненти яких базуються на лексич-
них запозиченнях. Більшість загальної кількості 
економічних термінів-однословів чужомовного 
походження можуть входити до складних найме-
нувань. Процес творення та відбору кращих зраз-
ків термінів триває й, безперечно, має відбуватися 
у науковій взаємодії термінологів і економістів-
практиків, які мають подбати про оптимальне 
співвідношення питомих та іншомовних термінів.
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Doloh O. S. FOREIGN LANGUAGE ELEMENTS IN GRAMMAR STRUCTURE OF UKRAINIAN 
ECONOMICS TERMINOLOGICAL PHRASE

In this article we are analyzing specifics of creating modern Ukrainian terminological phrases which contains 
foreign languages elements. The trend of increase of using specific vocabulary is characteristic for modern 
language. One of the ways of replenishment of vocabulary is borrowing from another languages. Economics 
terminology as a part of Ukrainian terminological phrase also is borrowing foreign vocabulary. Borrowing in 
terminology understands by modern scientists as a part of evolution of vocabulary. Foreign elements always 
were an important part of replenishment of vocabulary. But today, in XXI century exactly English continue 
affecting Ukrainian language: a lot of Anglicisms systematically replenish vocabulary of modern Ukrainian 
terminology. Ukrainian economic theory with integration in world system is affected by foreign terminology 
and borrowing concepts and language form of this. Is proven, that the biggest part of borrowings is in spheres, 
where is intensive cooperation of languages and cultures. The example of such sphere is economy. The complicate 
internal structure in modern economic terms, their aspects are giving as a result increasing of complex 
language units. In this article is mentioned that Ukrainian economic terminology has a lot of terms which are 
consist of collocations. The author gives analysis of terminological collocations which contains terminological 
phrases. There are analyzing two units, three units and many units’ terminological phrases. In this article is 
mentioned the most common types of terminological phrases such as “adjective+noun”, “noun+adjective”, 
“adjective+adjective+noun”, “adjective +noun +noun”, “noun+adjective+noun”, “noun+noun+noun”, 
“adjective+ noun+adjective+noun”, “noun+noun+noun+noun”, “noun+adjective+noun+noun”, 
“noun+noun+adjective+noun”, “noun+adjective+ adjective+noun”, “adjective+nou+noun+noun”. In this 
article also is proven, that modern Ukrainian economic terminology as a part of Ukrainian terminology system 
corresponds with international standards and world science tradition.

Key words: economic terminology, term, borrowing, Anglicism, vocabulary, noun, adjective, terminological 
phrase.
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ОСОБЛИВОСТІ АКТАНТНОГО РОЗПОДІЛУ  
СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНИХ КВАЗІПАСИВІВ

У статті проаналізовано семантику модальних квазіпасивів, співвідносних із незворот-
ними дієсловами, шляхом зіставлення семантичних функцій придієслівних актантів. Розгля-
нуто питання щодо статусу цього різновиду рефлексивів. Зазначено, що модальні квазіпа-
сиви відіграють важливу роль у вираженні досить рідкісного варіанту субʼєктно-обʼєктних 
відношень і перебувають на перетині двох семантичних типів, маючи пропорційно однакові 
ознаки, оскільки потенційна властивість об’єкта акумулювати ознаку поєднується зі зді-
бністю її генерувати.

Модальні квазіпасиви є основними лексико-семантичними варіантами незначної кількості 
дієслів. Вони виділені в семантичній структурі дієслів з основним декаузативним значенням, 
власне-зворотнім, абсолютивним, автокаузативним і дії.

Дефініції досліджуваних лексем зафіксовано в Словнику української мови [11] непослідовно. 
У словнику часто об’єднано в один лексико-семантичний варіант значення дієслів, які зумов-
люють різні функції актантів у позиції підмета. Насамперед не розмежовано як окремі лек-
сико-семантичні варіанти модальні квазіпасиви й декаузативи. Модальні квазіпасиви розгля-
нуто як відтінки основного декаузативного або абсолютивного значення. Наведено модальні 
квазіпасиви, які Словник української мови не подає, хоча аналіз мовного матеріалу свідчить 
про те, що такі значення існують.

Встановлено основні об’єктні значення, які обов’язково має фіксувати словникова стаття, 
присвячена більшості модальних квазіпасивів. Доведено, що словникова стаття дієслів на 
кшталт мазатися, маститися має містити шість значень.

Запропоновано поширити методику аналізу на інші семантичні групи рефлексивів із метою 
систематичного опрацювання теорії зворотних дієслів та їхньої класифікації залежно від 
семантичної функції постфікса, визначення місця рефлексивів у загальній семантичній кате-
горії актантного розподілу семантики дієслова й розв’язання проблеми уніфікації та виве-
дення типових формул словникових тлумачень.

Ключові слова: модальні квазіпасиви, суб’єкт, об’єкт, актант, генеративна функція, аку-
мулятивна функція, тлумачний словник, словникова стаття.

Постановка проблеми. Сучасній лінгвістиці 
властива актуалізація досліджень функціональ-
ного спрямування. Предметом постійної уваги 
дослідників є зворотні дієслова, які завдяки бага-
тозначності й поліфункціональності займають 
особливе положення в мовній системі. Важливим 
є їхній надзвичайний статус, зумовлений склад-
ною взаємодію явищ морфології, синтаксису, лек-
сики й словотвору.

Незважаючи на численні різноаспектні дослі-
дження дієслів із постфіксом -ся [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
12; 13 та інші], вони досі залишаються предметом 
мовознавчих дискусій.

Насамперед бракує систематичного опрацю-
вання теорії рефлексивів та їхньої класифікації 
залежно від семантичної функції постфікса, від-
сутнє однозначне тлумачення цієї підгрупи зво-

ротних дієслів, що пояснює проблему уніфікації 
словникових дефініцій, чим і зумовлена актуаль-
ність нашого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формальні, синтаксичні й семантичні класи-
фікації системи рефлексивів не є вичерпними  
[2; 3; 5; 13]. Пропонуємо удосконалити їх, вико-
риставши методику аналізу дієслів з урахуван-
ням особливостей актантного розподілу їхньої 
семантики [10].

Постановка завдання. Ми проаналізували із 
цих позицій модальні квазіпасиви для уточнення 
семантичної класифікації зворотних дієслів, яка 
відбиває внутрішню ієрархічну організацію цієї 
когорти дієслів і базується на принципах, що 
дозволяють згрупувати й поставити поряд слова, 
які вимагають ідентичних лексикографічних  
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тлумачень. Запропоновану методику аналізу слід 
поширити на інші підгрупи рефлексивів.

Виклад основного матеріалу. «Актантний 
розподіл семантики дієслова – це спрямування 
окремих семантичних компонентів дієслова в бік 
характеристики актантів, що посідають у складі 
висловлення певних синтаксичних позицій» 
[9, с. 154]. Виділяють чотири функції придієслів-
них актантів: генеративну, акумулятивну, гібридну 
й пояснювальну [2, с. 154]. Генеративний актант 
називає джерело дії або ознаки, акумулятивний 
актант відчуває на собі дію суб’єкта й набуває 
внаслідок зовнішніх або внутрішніх перетворень 
нових ознак або властивостей, генеративно-аку-
мулятивний актант поєднує ці ознаки, а актанти-
поширювачі уточнюють сутність акумулятивної 
ознаки / дії в часовому або локативному вимірі. 
Аналіз зворотних дієслів з урахуванням цих функ-
цій необхідний, оскільки відношення між зворот-
ними й незворотними дієсловами трактують як 
співвідношення між семантичними ролями учас-
ників ситуацій, основою для яких є конкретні 
семантичні ролі агенса й пацієнса, з одного боку, 
й синтаксичні актанти у відповідних позиціях 
(підмет, додаток і таке інше), – з іншого.

Розглянемо особливості актантного розподілу 
семантики модальних квазіпасивів, проведемо 
порівняльний аналіз зворотних і незворотних діє-
слів, в яких зміна актантного розподілу семантики 
зумовлена постфіксацією.

Систематизуючи зворотні дієслова, спирає-
мося на класифікації Н. О. Янко-Триніцької [13], 
Е. Ш. Генюшене [3], Ю. П. Князева [5] та інших, 
і виділяємо суб’єктні, об’єктні й безособові 
рефлексиви. Досліджувана підгрупа належить 
до об’єктних рефлексивів, суб’єктом дії яких 
є об’єкт дії незворотного дієслова. Також слідом 
за О. М. Соколовим враховуємо принцип функці-
ональної значущості компонентів, які належать до 
різних синтаксичних конструкцій і передбачають 
виділення синтаксично розчленованих і нерозчле-
нованих актантів [9, с. 125–127].

Об’єктні дієслова демонструють різні формули 
відношень:

1. Суб’єктно-об’єктні відношення не представ-
лені – декаузативи.

2. Розчленовані суб’єктно-об’єктні струк-
тури – конверсивні й пасивні рефлексиви.

3. Потенційно виражені суб’єктно-об’єктні 
відношення – модальні квазіпасиви. 

Модальні квазіпасиви, як і абсолютиви, відігра-
ють важливу роль у вираженні досить рідкісного 
варіанту суб’єктно-об’єктних відношень. В абсо-

лютивах потенційно виражений об’єкт. У виразах 
Корова бодається, собака кусається акумулятив-
ний об’єкт відсутній, але передбачений і струк-
турно може бути легко відновлений: Собака кусає 
хлопця. Якщо об’єкт у таких реченнях був би не 
передбаченим, дія була б безглуздою. У дослі-
джуваних рефлексивах потенційно передбачений 
суб’єкт, дії якого зумовлюють ознаку об’єкта.

Семантика квазіпасивів залежить від виду 
дієслова. В якісному значенні можуть виступати 
тільки форми недоконаного виду.

Проблемним є питання щодо статусу цього різ-
новиду рефлексивів.

У лінгвістичній традиції, зокрема й українській, 
досліджувану групу дієслів переважно розглядають 
у рамках пасивного стану [13] або як особливий тип 
рефлексивних конструкцій [3; 5; 7; 8; 9].

У сучасному мовознавстві для позначення 
зворотних дієслів цієї групи вживають різні тер-
міни: модальні квазіпасивні рефлексивні діє-
слова, модальні квазіпасиви, пасивно-якісні, 
потенційно-якісні, характеризуюче-якісні, якісно-
пасивно-безоб’єктні, об’єктно-модальні, дієслова 
характеризаційної дії, модальний пасив.

Мотиваторами модальних квазіпасивів є лек-
сико-семантичні варіанти (далі – ЛСВ), які вказу-
ють на вплив суб’єкта на об’єкт. До їхньої семан-
тичної структури входить архісема «дія», сема 
«спрямованість дії на об’єкт», «суб’єкт» (істоту). 
Об’єктом є неістота, що має внутрішні ознаки, 
які сприяють чи перешкоджають протіканню дії. 
Також наявна сема «зміна якості об’єкта внаслі-
док дії суб’єкта». 

Актантну адресованість семантики відбиває 
описова формула: Актант 1 (суб’єкт) генерує 
дію – актант 2 (об’єкт) акумулює дію (відчуває на 
собі): Хлопець фарбує стіл. Властива двовалентна 
(суб’єктно-об’єктна) структура розмежувального 
типу: генеративний підмет (суб’єкт) та акумуля-
тивний додаток (об’єкт).

Відношення між конструкціями мотиватора 
й мотиву є причино-наслідковими: дія суб’єкта-
істоти, спрямована на об’єкт-неістоту, є причи-
ною змін якості об’єкта.

Мотивати пов’язані з потенційно-акумуля-
тивною функцією актанта в позиції підмета, що 
виявляється шляхом зіставлення розгляданих кон-
струкцій із каузативними, які називають суб’єкт 
дії: Суб’єкт прасує, мне, фарбує одяг – Одяг 
легко прасується, мнеться, фарбується. Сема 
«суб’єкт» зазнає змін: у непохідному дієслові 
суб’єкт конкретний, у похідній лексемі спосте-
рігаємо деконкретизацію суб’єкта. У мотиватах 
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генеративний суб’єкт відсутній, але структурно 
передбачений. Такий потенційний суб’єкт має 
високий ступінь узагальненості й відповідає не 
конкретному суб’єкту, а класу або групі суб’єктів, 
яких можна визначити як «усі, хто може вчинити 
певну дію над об’єктом». Наприклад: Чашка 
б’ється. Це твердження означає, що через нео-
бережне поводження суб’єкта із зазначеним 
об’єктом він може розбитися. Або: Ця тканина 
сильно мнеться. Тобто якщо суб’єкт буде носити 
одяг із цієї тканини, вона буде м’ятися. Через нео-
значеність суб’єкта квазіпасиви в комунікатив-
ному плані слугують для підкреслення потенцій-
ної ознаки об’єкта підпадати під певну дію, що 
своєю чергою спричиняє модифікацію архісеми 
дії в архісему «якість суб’єкта». Отже, спостері-
гаємо розвиток модально-потенційного значення. 
Незважаючи на це, квазіпасиви не втрачають 
своє каузативне значення, яке виражено модаль-
ними актантами-поширювачами (інколи імплі-
цитно). Пояснювальна функція прислівникових 
і дієслівних детермінантів (добре, погано, легко, 
складно, швидко, приємно й інших) полягає в роз-
критті змісту потенційно-акумулятивної функції 
в обставинному аспекті: дошки легко пиляються, 
такі тканини добре перуться та фарбуються, 
горшки швидко б’ються, великі кругляки важко 
колються. Якісну характеристику об’єкта може 
підкреслювати й заперечення: Перша ваша про-
дукція. І – першого сорту! Лопати ваші не 
гнуться й не ламаються! (Г. Тютюнник).

Об’єкт у позиції підмета має потенційну зді-
бність акумулювати ознаку, що є його сформо-
ваною, постійною якістю. Модальні квазіпасиви 
перебувають на перетині двох семантичних типів, 
маючи пропорційно однакові ознаки, оскільки 
потенційна властивість акумулювати ознаку поєд-
нується в них зі здібністю її генерувати.

Актантна адресованість семантики мотивата 
може бути передана формулою: Актант 1 (об’єкт) 
потенційно може акумулювати ознаку, яку зумов-
люють дії потенційного суб’єкта: Посуд б’ється. 
Властива одновалентна структура з потенційно-
акумулятивним підметом (об’єктом).

Значення постійної ознаки зумовлює відпо-
відну граматичну характеристику дієслів на -ся: 
вони вживаються у формі недоконаного виду тре-
тьої особи теперішнього неактуального часу.

За синтаксичними властивостями ця група реф-
лексивів близька до пасивних, тому має назву ква-
зіпасивних, проте характерна для більш вузького 
кола дієслів [12, с. 58]. Основна відмінність між 
конструкціями з пасивними рефлексивами й дослі-

джуваними полягає в тому, що останні не можуть 
містити агентивний додаток в орудному відмінку, 
порівняйте: Ці задачі легко розв’язуються Мак-
симом / Ці задачі легко розв’язуються. Конструк-
ція з пасивним рефлексивом якісно характеризує 
суб’єкт дії (Максима), а з модальним квазіпаси-
воми – об’єкт дії (ці задачі).

Для визначення квазіпасивного значення 
мовознавці переважно пропонують застосовувати 
правило трансформації [12, с. 59]: морква нарі-
зається – моркву можна нарізати; проковтну-
лось – було випадково проковтнуте.

Дефініції досліджуваних дієслів подано 
в Словнику української мови (далі – СУМ) непо-
слідовно.

Як основні ЛСВ квазіпасиви зафіксовано 
в семантичній структурі незначної кількості діє-
слів. Їхні значення переважно сформульовано як 
«піддаватися дії» (жуватися, куватися, пиля-
тися, поліруватися, пратися, продовжуватися, 
стругатися, шліфуватися та інші). Іноді в дефі-
ніціях описано потенційну властивість об’єкта: 
читатися «бути доступним для розуміння, легко 
сприйматися»; прощупуватися «відчуватися, 
виявлятися під час прощупування».

У СУМі послідовно не розмежовано ЛСВ із 
потенційно-акумулятивною функцією актанта 
(модальні квазіпасиви) й ЛСВ на позначення аку-
муляції об’єктом ознаки (акумулятивна функція), 
переважно декаузативи. До першого ЛСВ діє-
слова фарбуватися наведено приклади з модаль-
ними квазіпасивами: Екстракт із листя скумпії 
використовується в шкіряній промисловості для 
вироблення еластичної та міцної шкіри вищих 
сортів, яка легко фарбується у світлий колір 
(Наука і життя); Об’ємні нитки відзначаються 
високою міцністю та теплозахисними власти-
востями. Порівняно з шерстяними вони краще 
перуться та легше фарбуються (Вечірній Київ), 
натомість формулювання значення «покриватися 
або просочуватися фарбою» не відповідає семан-
тиці цієї групи рефлексивів. Доцільніше б було 
подати визначення «піддаватися фарбуванню».

Модальні квазіпасиви також виділено в семан-
тичній структурі дієслів з основним декаузатив-
ним значенням, власне-зворотним, абсолютив-
ним, автокаузативним і дії. Наприклад: Права 
нога погано згинається, ходить повільно, спира-
ючись на ціпок (І. Кочерга); – Не милиться його 
мило, – роздягаючись, жартома кинула Вутанька 
(Олесь Гончар); Сокира вправно подзенькує в міц-
них руках, сухі кругляки колються легко (Михайло 
Чабанівський); Коли спробувати розірвати лист 
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евкомії, він тягнеться, як резина (Літературна 
газета); Отрута мусила бути швидкою та гуман-
ною, до того ж мала блискавично розкладатися, 
щоб загиблими тваринами не отруїлися популяції 
комах (О. Токарчук).

У словнику часто об’єднують в один ЛСВ 
значення дієслів, які зумовлюють різні функції 
актантів у позиції підмета. Модальні квазіпасиви 
розглянуто як відтінки основного декаузативного 
значення (ламатися, м’ятися, ділитися) або від-
тінок абсолютива (дряпатися): Хоча сноуборди 
міцні, але потребують щоденного нагляду. А от 
кріплення можуть ламатися (З журналу); Крис-
тал має гострі ребра й дряпається (Л. Копи-
ленко).

Більшість квазипасивів СУМ не фіксує, хоча 
аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що 
такі значення існують. Їх розвивають переважно 
дієслова з основним декаузативним значенням 
(бруднитися, вигвинчуватися, викручуватися, 
вичавлюватися, віджиматися, відмикатися, від-
чинятися, жмакатися, забруднюватися, загвин-
чуватися, замикатися, засмальцьовуватися, 
зачинятися, здиратися, згинатися, змиватися, 
кришитися, ліпитися, нагріватися, поверта-
тися, приручатися, прострілюватися, пушитися, 
різатися, розв’язуватися, розкладатися (диван), 
розкручуватися, розпушуватися, складатися 
(диван), сплющуватися, стоптуватися, уварю-
ватися (зменшуватися), упарюватися та інші). 
Зумовлено це тим, що декаузативи мають спільні 
з модальними квазіпасивами мотиватори. Як 
і квазіпасиви, декаузативи не акцентують увагу на 
причинах зазначених процесів і суб’єкті. Декау-
зативи вказують на зміну об’єкта (акумулятивна 
функція), а модальні квазіпасиви на можливість 
таких змін, як властивість об’єкта (потенційно-
акумулятивна функція). Наприклад: Мідь бруд-
ниться дуже швидко (В. Шовкун); У верхній 
частині цього циліндра легко вигвинчувалася 
головка й відтіля виймалася алюмінієва трубка… 
(Микола Трублаїні); Усе йшло як по маслу: стри-
жень помади легко викручувався назовні й укру-
чувався назад (М. Лапенко); Якщо ж волога не 
з’являється – субстрат сухуватий, якщо вода 
легко вичавлюється та проступає між паль-
цями, стікаючими краплинами, – перезволоже-
ний (З інструкції); Після використання продук-
ція легко віджимається та висихає за кілька 
хвилин (З інструкції); Ви ж самі бачите, що цей 
замок легко відмикається ножем (В. Івченко); …
який ніяк не міг відчинити ларця, хоч той дуже 
швидко відчинявся (Микола Трублаїні); «Купюри 

рвуться, жмакаються та зношуються набагато 
швидше, ніж марки», – пояснив головний касир 
“Вundesbank” Пітер Волтер (З газети); Таким 
чином, умиватися йому все-таки доводилося, 
але це не мало великого значення, бо в нього була 
властивість швидко забруднюватися (Ф. Маків-
чук); Я це до того, що м’ясорубка чогось не 
загвинчується (М. Білкун); Сашко ляпнув себе 
по лобі: – Льох є? – Так точно, є. – Добрий? – 
Дуже добрий. – Великий? – Ого. На цілу бригаду. 
Як на Лубянці! – Замикається? – Замикається  
(Іван Багряний); На цілий потяг лише в одному 
вагоні всі вікна добре зачинялися (Артем Чапай); 
Без машкари людина завжди себе почуває, неначе 
оголена рана із струпом, що безнастанно здира-
ється (І. Левченко); Не згиналось йому ліве коліно: 
тим зворушена, княжна наказала його взяти до 
кочі (Ю. Косач); Ніби він убив червоного коман-
дира й втік із фронту, пристав у прийми до моло-
денької удовиці, насміявся над нею та задушив 
подушками; що на руках у нього стільки чужої 
крові, що вже не змивається та виступає на них 
червоними плямами (Григорій Тютюнник); Добу-
тий матеріал висихав, тріскався, але дуже легко 
кришився, перетворюючись на сажу (Михайло 
Чабанівський); Смола ліпиться на руки, на ноги, 
лізти нелегко, але коли людина хоче, все можна 
(М. Галиця); ...відросток входить у відповідне 
заглиблення першого шийного хребця, та череп 
може легко повертатися на ньому (З підруч-
ника); Почулися вигуки подиву – як справді легко 
й дотепно розв’язується задача! (О. Донченко); 
Коли дівчата мали вії прямі, то підкручували їх 
ножничками. Потримаєш хвилинку – й швидко 
густо фарбуєш, щоб не розкручувалося та три-
малось (Б. Юхно); Нанизай намистинки, різноко-
льоровий бісер на шовкову нитку, зав’яжи кінці 
кількома вузлами, а кінчики припали, щоб не стир-
чали й не розпушувалися (З газети); Важливо, як 
швидко вона (піч) розпалюється, нагрівається 
та утримує тепло (А. Данилюк); У деяких регіо-
нах бінтуронгів тримають як домашніх тварин, 
оскільки вони легко приручаються та є дові-
рливими звірами (Вікіпедія); …посередині мосту 
стриміла Водяна вежа, з якої добре прострі-
лювалася і річка, й дорога – крізь стрільниці 
й бійниці (О. Донченко); Збита білкова піна добре 
пушилася та розросталася в об’ємах (Ю. Винни-
чук); Усе, здається, в Сідалковського виходило: 
добре різалося м’ясо (він смажив найчастіше 
відбивні) (О. Чорногуз); Чому, власне, обрали 
саме такий вид транспорту – байдарку? – Це лег-
кість і зручність. Порівняно легко розкладається  
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та складається. Це алюмінієвий каркас, обтяг-
нутий водонепроникним матеріалом (З газети); 
Гаазька декларація про заборону вживати кулі, що 
легко розвертаються або сплющуються в люд-
ському тілі (З газети); Таке карпатське взуття від 
переважно енергійних танців стоптується дуже 
швидко (З газети); Гриби помітно уварюються, – 
каже Марія Ромуальдівна. – Білі, польські – десь 
у 2,5 раза, опеньки – трохи менше (З газети).

У деяких лексемах доречно зафіксувати 
декілька модальних квазипасивів. Наприклад, 
у семантичній структурі дієслова рватися необ-
хідно виділити ЛСВ зі значеннями «піддаватися 
розриву»: і посеред всього шпагат, витягнутий зі 
штор на вікні. Видно, що він їм не пригодився, не 
міцний, легко рветься (Н. Смик) і «мати здатність 
розлітатися, розриватися на частини, осколки»: 
Така (куля), торкнувшись навіть волосини кін-
ського хвоста, одразу рветься, вганяється в тіло 
безліччю металевих скалок (О. Гончар).

Розвивають квазипасивні значення і деякі 
власне-зворотні рефлексиви: Українці вже навчи-
лися розрізняти мандарин, «климентин» – гібрид 
мандарина й апельсина-королька (найсолодший 
різновид мандаринок) і «танжерин» (вид ман-
дарина з тоненькою шкіркою, яка дуже легко 
чиститься) (З газети); Дуже зручна новинка: 
глина не береться, не мажеться, і стіни сяють 
на сонці, як полаковані (В. Близнець); Крем легко 
мастився і, як здалося Марґариті, тут же випа-
ровувався (Ю. Некрутенко); Покласти головку 
часнику на 15 секунд у мікрохвильову піч, вклю-
чену на максимальну потужність, і очиститься 
він дуже легко (З газети).

Зафіксовано модальні квазіпасиви в семантич-
ній структурі дієслів дії: Великий клопіт завда-
вали скляні термометри, які при 1 200 мм капілярі 
легко билися, або ртуть розривалася та темпе-
ратура не показувала точно (В. Іваніс); Дуже 
легко готується торт «Банановий будиночок» (З 
журналу); Одягнені просто – картаті сорочки, 
штани, що не прасуються, кросівки, в руках по 
в’язці рибальських снастей (Ірен Роздобудько).

На нашу думку, більшість словникових статей, 
присвячених зворотним дієсловам з основним 
декаузативним значенням, має містити не менш 
ніж три основні об’єктні значення:

1. Декаузативне значення «зміна стану об’єкта, 
яка відбувається під дією невідомих зовнішніх 
чинників і відабстрагована від свідомої діяльності 
людини».

2. Модальні квазипасиви, які вказують на потен-
ційну ознаку об’єкта підпадати під певну дію. 

3. Пасивне значення «зміна якості об’єкта під 
дією суб’єкта».

Першим двом значенням властиве усунення або 
виведення агентивного семантичного компонента. 
Вони різняться архісемою («дія» та «ознака пред-
мета») й, відповідно, актантним розподілом семан-
тики: декаузативи зумовлюють акумулятивну функ-
цію актанта-підмета, який є об’єктом дії, а модальні 
квазипасиви – потенційно-акумулятивну.

У пасивному значенні спостерігаємо конкрети-
зацію суб’єкта. Третє значення пов’язано з гене-
ративною функцією додатка, який є суб’єктом 
дії, та акумулятивною функцією актанта-підмета, 
який називає об’єкт дії.

Відповідно до нашого бачення зображена лише 
семантична структура дієслів м’ятися та тягтися. 
Описані значення зафіксовано також у семантичній 
структурі інших досліджуваних рефлексивів, але 
непослідовно. Перше значення як єдине зазначено 
для багатьох досліджуваних лексем (бруднитися, 
кришитися, викручуватися, сплющуватися, уварю-
ватися, прострілюватися, відчинятися та інших). 
Тільки пасивне значення зафіксовано в семантичній 
структурі дієслова прасуватися, і лише квазіпасив-
ним ЛСВ представлена лексема стругатися.

Словникова стаття дієслів на кшталт маза-
тися, маститися має містити шість значень:

1. Власне-зворотне «мазати себе чим-небудь» – 
гібридна функція актанта.

2. Власне-посесивне «накладати на обличчя 
фарбу, грим» – гібридна функція актанта.

3. Інхоативне «вимазатися, випадково забрудни-
тися чим-небудь» – акумулятивна функція актанта.

4. Абсолютивне «може забруднити, якщо 
доторкнутися (про предмет)» – потенційно-гене-
ративна функція актанта.

5. Зворотньо-пасивне «покриватися брудом» – 
потенційно-акумулятивна функція актанта.

6. Пасивне до мастити, мазати – акумуля-
тивна функція актанта.

Висновки і пропозиції. Встановлення функцій 
придієслівних актантів зворотних дієслів та їхніх 
мотиваторів на рівні лексико-семантичних варіан-
тів допоможе проаналізувати семантичну струк-
туру рефлексивів із позицій імпліцитної морфо-
логії, створити їхню класифікацію з урахуванням 
семантичної функції постфікса, встановити місце 
дієслів із постфіксом -ся у вираженні категорійного 
значення актантного розподілу семантики.

Визначення типової семантичної структури 
рефлексивів різних підгруп дозволить спрогно-
зувати ЛСВ, не зафіксовані в словниках (зокрема 
СУМі), та знайти їх у мовному матеріалі.
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Lahno N. V. THE ACTANT DISTRIBUTION SEMANTICS OF MODAL QUASI-PASSIVE VERBS
The article regards the semantics modal quasi-passive reflexive verbs, correlated with nоn-reflexive 

verbs with common roots, in the terms of contrasting semantic functions of verbal actants. The status of this 
type of reflexive has been determined. Modal quasi-passive verbs play an important role in the expression 
of a rare variant of subject-object relations; they are at the intersection of two semantic types. Such verbs 
have proportionally identical features, because the potential property of an object to accumulate a feature is 
combined with the ability to generate it.

Modal quasi-passive are the main lexical-semantic variants (LSV) of a small number of verbs. They are 
distinguished in the semantic structure of verbs with the main decausative meaning, proper-inverse, absolute, 
autocausative and action.

In the “Dictionary of the Ukrainian language” (DUL) [11], the definitions of the studied tokens are 
recorded inconsistently. Definitions of verbs that determine the different functions of actants in the position 
of the subject, often combined into one LSV. Modal quasi-passive verbs and decausatives were not separated 
as separate groups.

Modal quasi-passive verbs are considered as shades of the main inchoative or absolute value. The article 
presents modal quasi-passive verbs that DUL does not provide, although the analysis of language material 
confirms the existence of such values.

The basic object values that must be recorded by a dictionary article on modal quasi-passive are set. It is 
proved that the dictionary article of verbs such embalm, smear should contain six meanings.

It is also proposed to introduce the analysis methods into other semantic groups reflexive verbs for 
the purpose of systematic study of the theory of reflexive verbs and their classification depending on the semantic 
function postfіx, the definition of reflexive in the common semantic category actant distribution semantics 
of the verb and the solution to the problem of standardization and destroying of typical formulas of dictionary 
interpretations.

Key words: modal quasi-passive, subject, object, actant, generative function, accumulative function, 
general-purpose dictionary, dictionary entry.
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МІЛІТАРНА МЕТАФОРА У СПОРТИВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ

Статтю присвячено лексико-стилістичним особливостям мовлення українських спор-
тивних коментаторів. Докладно проаналізовано функції концептуальних метафор в укра-
їнському спортивному медіадискурсі. Особливу увагу приділено функціонуванню концепту-
альних метафор, які представляють знання про спорт, у нових категоріях. Аналіз наукової 
літератури підтверджує актуальність дослідження метафор як одиниць когнітивної лінг-
вістики. Застосовано прийоми концептуального аналізу, що дають змогу дослідити зміну 
лексичного значення в результаті взаємодії двох концептуальних систем – «сфери-джерела» 
та «сфери-мети». Дібрані мілітарні метафори були вжиті спортивними коментаторами під 
час прямих трансляцій різних видів спорту, що транслювалися на вітчизняних теле- й онлайн-
каналах упродовж 2018–2019 років. Ілюстративний матеріал класифікований на 4 фрейми 
в межах метафоричної моделі «спорт – війна», що належить до структур соціоморфного 
типу. Визначено смислові та стилістичні особливості зафіксованих метафор у спортивному 
контексті. Простежено механізм метафоризації коментаторського мовлення, наведено 
приклади такого слововживання. Порівняння прямого лексичного та набутого переносного 
значення дає можливість знайти спільну ознаку й сему, які забезпечують метафоричне пере-
несення. У результаті виділяємо фрейми «військовий», «військові дії», «зброя», «атака/обо-
рона». Акцентовано увагу на асоціаціях, які виникають під час коментаторського мовлення 
у прямому ефірі, що постійно змінюється та відображає характер розвитку сучасної укра-
їнської мови. Окреслені перспективи мотивують до подальшого дослідження динамічного 
прямоефірного мовлення українських спортивних коментаторів.

Ключові слова: військова лексика, концептуальна метафора, метафорична модель, мілі-
тарна метафора, спортивний коментар.

Постановка проблеми. Українську спортивну 
журналістику сьогодні неможливо уявити без 
прямих трансляцій змагань різних видів спорту. 
Сучасні технології дають змогу робити це не лише 
в телевізійних ефірах, а й на інтернет-ресурсах. 
Незмінною ознакою незалежно від виду спорту, 
каналу, способу трансляції тощо залишається 
коментар журналіста одноосібно або в тандемі 
з аналітиком, спортсменом чи іншим фахівцем, 
який роз’яснює особливості перебігу змагання. 
Варто звернути увагу на те, що вкрай рідко в ефірі 
можна почути про історію трансльованого виду 
спорту, правила, технічні деталі – ці композиційні 
елементи є виправданими тільки в разі знайом-
ства глядачів із новою спортивною галуззю або 
окремим її різновидом. Зазвичай коментатор має 
на меті максимально сконцентрувати увагу реци-
пієнтів навколо протистояння, підвищити рівень 
емоційного напруження, мотивувати до роздумів 
і формування власної оцінки дій спортсменів. 
Щоб відбулося таке дистанційне спілкування 
коментатора з глядачами, мовлення першого 
повинне мати ознаки змістовності, багатства 
й вишуканості. Досить ефективним вербальним 

інструментом постає концептуальна метафора, 
що у своїй компактній формі передає думку, яка 
виникла внаслідок переосмислення та асоціації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З розвитком когнітивної лінгвістики метафору 
почали розглядати як поліфункційний інструмент 
вираження думки. Поштовхом до цього стала вже 
класична праця Дж. Лакоффа та М. Джонсона 
[6], а послідовники й сучасні дослідники цілком 
виправдано оперують поняттям «концептуальна 
метафора». На думку О. Ткачик, у когнітивній 
лінгвістиці метафора трактується насамперед як 
розумова операція над концептами, як засіб кон-
цептуалізації, який дає змогу осмислити ту чи 
іншу сферу реальності [12, с. 82]. А. Гаврилюк 
демонструє зв’язок метафори з абстрактним уяв-
ленням, що уможливлює появу образного верба-
лізатора: «Метафори як мовні вирази стають мож-
ливі саме тому, що існують метафори в поняттєвій 
системі людини» [3, с. 31]. На складну природу 
цього мовного засобу вказує також Л. Кравець: 
«Оскільки концептуальні метафори пов’язані 
з найглибшими пластами суспільного досвіду, то 
визначають структурування реалій повсякденного 
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життя, категоризацію та концептуалізацію світу 
в процесі пізнання» [5, с. 40]. Т. Поклад аргумен-
тує доцільність застосування методів когнітивної 
лінгвістики для аналізу метафор тим, що «концеп-
туальна метафора використовується для вербалі-
зації абстрактних понять та створюється на асоці-
ативно-образній основі» [8, с. 93].

Варто погодитися з тим, що механізм утво-
рення метафоричного значення слова простежу-
ється під час зрушення семантики від сфери-дже-
рела до сфери-мети. Як зазначає П. Денисенко, 
у вербальних метафорах зв’язок між концептом-
метою та концептом-джерелом, як правило, є аси-
метричним, тобто спрямованим лише в один бік. 
Якщо ж мету й джерело вербальної метафори 
спробувати поміняти місцями, унаслідок цього 
значення метафори (набір проекції) цілком змі-
ниться [4, с. 106]. Л. Славова пояснює процедуру 
перенесення цієї ознаки так: «Зв’язуючим елемен-
том переносного та прямого значення є спільні 
семи, які слугують семантичною основою для 
метафоричного переносу назви. Такий елемент 
дозволяє з’ясувати, чому понятійна структура 
сфери-джерела підходить для позначення еле-
ментів іншої концептуальної сфери» [9, с. 277]. 
Відтак упорядкування набутих образних значень 
доцільно здійснювати, застосовуючи метод мета-
форичного моделювання. О. Андрейченко заува-
жує: «Згідно з уявленням сучасної когнітивної 
семантики метафоричне моделювання – це засіб 
пізнання й оцінки певного фрагмента об’єктивної 
дійсності за допомогою сценаріїв, фреймів, які 
належать до іншої поняттєвої сфери» [1, с. 10]. 
У нашому дослідженні використовуємо фреймову 
структуру метафоричних моделей, яка ілюструє 
підпорядкування декількох тематичних векторів 
одній сфері-джерелу.

Необхідність уживання метафор у спортивних 
коментарях підтверджуємо думкою Т. Чибізової, 
яка зазначає: «Потреба в метафорі дуже гостро 
відчувається саме тоді, коли за допомогою про-
стих, банальних слів неможливо пояснити весь 
вир емоцій, переживань, потаємних думок, які 
автор хоче вкласти у свій витвір» [13, с. 353]. 
Отже, пошук нестандартних форм передачі 
інформації щодо змагання дає змогу реалізувати 
коментаторську інтенцію зі збереженням усього 
емоційного спектру та власних оцінок подій.

Постановка завдання. Актуальність роботи 
зумовлена відсутністю системних досліджень 
прямоефірного мовлення у спортивному медіа-
дискурсі, зокрема, у частині лексико-стилістич-
ного наповнення українськомовних спортивних 

коментарів. Оскільки аналіз мови засобів масо-
вої інформації здійснюють переважно на основі 
друкованих текстів, маємо заповнити лакуну, що 
утворилася стосовно усної журналістської кому-
нікації.

Мета статті – простежити семантико-стиліс-
тичні особливості мілітарних метафор у спортив-
них коментарях, що вирізняються з-поміж інших 
типів продуктивністю творення та вживання 
в прямоефірному мовленні. Реалізацію зазначеної 
мети передбачають такі завдання:

– фіксація спортивних коментарів із метафо-
ричним компонентом;

– формування метафоричної моделі 
«спорт – війна» та поділ ілюстративного матері-
алу на фрейми;

– порівняння кодифікованої дефініції та набу-
того у спортивному контексті значення;

– окреслення нових семантико-стилістичних 
ознак мілітарної метафори.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Насамперед зазначимо, що метафоричність 
коментаторського мовлення справді відіграє важ-
ливу роль під час підготовки та проведення пря-
мого ефіру. У 2018 році нам вдалося поспілку-
ватися з одним із найпопулярніших спортивних 
коментаторів сьогодення Андрієм Столярчуком. 
Фахівець у листі зазначив: «<…> для журна-
лістської роботи обопільно важливими є 2 скла-
дові – форма та зміст. Це як страва, якщо вона 
буде добре приготовлена, але непрезентабельно 
подана (і навпаки), вона не отримає належного 
максимального ефекту від споживачів» [10] (збе-
режено авторську редакцію – Т. М.). Як бачимо, 
виразність індивідуального стилю є постійною 
ознакою мовлення коментатора та простежується 
навіть поза роботою в ефірі. Результати спілку-
вання з безпосереднім фахівцем переконують 
у тому, що журналісти серйозно ставляться до 
текстового супроводу спортивної трансляції.

У попередніх статтях ми звертали увагу на 
функції концептуальних метафор у спортивному 
медіадискурсі. Продовжуємо стверджувати, що 
у спортивному дискурсі під час продукування 
метафор концептосфера СПОРТ завжди є доме-
ном-ціллю, а доменом-джерелом стають різноте-
матичні концепти. Концептосферу ВІЙНА вважа-
ємо одним із найактивніших семантичних донорів 
[7]. Німецький дослідник С. Мьорінг, аналізуючи 
мовлення коментатора футбольних матчів, під-
креслює, що метафора війни та боротьби є цен-
тральною [14]. Підвищену увагу саме до мілі-
тарних метафор пояснюємо тим, що сутність 
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спорту нагадує військове протистояння двох сил 
із застосуванням арсеналу ресурсів для здобуття 
перемоги. Не менш вагомим показником є також 
атмосфера конкурентності, принциповості й дея-
кою мірою ворожості. О. Блощінська на прикладі 
одного з видів спорту наводить переконливі аргу-
менти на користь вживання таких мовних засобів 
у прямих ефірах. Науковець зазначає: «Футболь-
ний поєдинок розглядається як битва, змагання, 
дуель та передбачає наявність партнерів і супер-
ників, а також набір визначених техніко-тактич-
них дій, необхідних для ведення бою» [2, с. 58]. 
Ми ж можемо констатувати, що зазначений прин-
цип діє не тільки у футболі, він знаходить відобра-
ження в коментарях будь-яких змагань.

Мовлення спортивних коментаторів є площи-
ною, де відбувається семантичне зрушення, слово 
набуває образності, виконує стилістичні функції, 
вербалізує денотат з урахуванням особливостей 
мовомислення як самого мовця, так і тих, кому 
призначений текст. Щоб простежити зміни лек-
сичного значення, варто порівняти новосфор-
моване тлумачення з кодифікованою дефініцією 
та паралельно класифікувати дібраний ілюстра-
тивний матеріал за фреймами.

До першого фрейму метафоричної моделі 
«спорт – війна» належать слова, що вербалізу-
ють осіб. Метафоричні процеси сприяють тому, 
щоб спортсмена ототожнювали з військовим. Роз-
глянемо низку прикладів.

Лексема снайпер кодифікована у словнику зі 
значенням «стрілець, який володіє мистецтвом 
влучної стрільби» [11, с. 813], однак подано 
й переносне тлумачення: «Особа, що досягла 
великої майстерності» [11, с. 813]. Можна сказати, 
що у спортивних коментарях відбувається комбі-
нування цих двох визначень, оскільки йдеться, 
як правило, про гравця, який забиває гол чи здо-
буває бал іншими способами, пов’язаними з точ-
ністю, а тому спортсмена визнають майстром 
своєї справи, наприклад: Також зараз на майдан-
чику Ентус – кращий снайпер литовців (Наживо, 
07.07.2019). Фіксуємо вживання цієї лексеми 
в атрибутивній функції, як-от у реченні «Який же 
постріл снайперський демонструє нам Іван Сав-
ченко» (ХСпорт, 28.11.2018), що також характери-
зує влучність і чіткість дії спортсмена.

Значно рідше коментатори метафорично вжи-
вають слово гвардієць, яке поза спортивним кон-
текстом розуміють як «той, хто служить у гвардії», 
тобто в елітних або наближених до влади вій-
ськах [11, с. 184]. Такі семантичні зрушення часто 
пов’язані з назвою або історією команди, за яку 

виступає спортсмен, що має різні найменування-
перифрази серед уболівальників і знавців спорту. 
Попри відсутність справжньої служби в армії, 
українські футболісти можуть іменуватися й так, 
наприклад: І невідомо, чи вдалося б урятуватися 
нашому гвардійцю (ТРК «Україна», 17.11.2019).

Метафоричне перенесення на основі схожості 
функційних обов’язків і характеристик спортсме-
нів та військових можливе не лише індивідуально, 
а й колективно. До таких лексем зараховуємо 
артилерію у значенні «рід військ, основним озбро-
єнням яких є вогнепальна зброя великих калібрів 
(гармати, гаубиці тощо), що може вражати на 
великій відстані» [11, с. 36] та десант у значенні 
«спеціально підготовлені війська, призначені 
для висадження або висаджені у ворожому тилу 
для ведення там бойових дій» [11, с. 237]. Про-
ілюструємо зміну семантики в контексті спорту: 
Артилерія кидка не завдає дальнобійна (ХСпорт, 
30.09.2018); Ось цей легіонерський десант «Кре-
менчука» – ланка Кисельова, Фурси і Зайцева – 
атакує зараз у чужій зоні (ХСпорт, 11.10.2018). 
Як бачимо, у першому випадку йдеться про грав-
ців групи атаки, які завдають прицільних ударів 
по воротах, а в другому – про групу осіб, які є легі-
онерами, тобто спеціально прибули з певної міс-
цевості для виконання своїх функцій і допомоги 
команді. Переосмислення також набуває лексема 
ротація. Попри те, що вона не належить винят-
ково до військової сфери, а більш широко озна-
чає «поступове переміщення елементів або людей 
якої-небудь структури з місця на місце, з посади 
на посаду» [11, с. 778], часто саме так називають 
зміну кадрового складу війська або дислокації 
підрозділу. На спортивному майданчику схоже 
явище відбувається під час заміни тренером вико-
навців, наприклад: Ще одна ротація у центрі 
поля (УНІАН, 25.09.2019).

Інший фрейм уміщує слова на позначення 
військової дії. Фіксуємо неодноразове вживання 
слів, що вербалізують будь-який прояв стрільби. 
Як правило, в інтерпретації коментатора та за 
традицією глядацького сприйняття це стосується 
удару по воротах та інших різновидів потра-
пляння в ціль, наприклад: Фернандеш стріляє – 
Андрій П’ятов парирує цей удар (ТРК «Україна», 
14.10.2019). Наявність префіксів прямо вказує 
на деталізацію семантики; зокрема, у прикладі 
«Кидок! Можна прострілювати – і кутовий для 
“Карпат”» (УНІАН, 25.09.2019) ідеться про різ-
кий та несподіваний для суперників удар по воро-
тах, що вирізняється і силою виконання, і техніч-
ною майстерністю. У коментарі «Бриков з дальньої 
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відстані намагається перестрілювати» (ХСпорт, 
20.06.2019) журналіст використовує метафору, що 
зашифровує прагнення боксера переважити супер-
ника за кількістю й точністю ударів, а в реченні 
«Віктор Циганков з правої ноги вистрілював» 
(ТРК «Україна», 17.11.2019) увагу акцентовано на 
раптовості та потужності дії. Зауважимо, що полі-
семічне слово стріляти, окрім прямого значення 
(«робити постріли»), уже має декілька переносних 
і розмовних: «просити певну річ, гроші тощо», 
«про почуття раптового фізичного болю, кольки» 
[11, с. 836]. Отже, спортивний дискурс є джерелом 
поповнення й збагачення словника, оскільки в його 
межах креативні журналісти продукують нові зна-
чення, які згодом також закріпляться у словнику за 
умови регулярного вживання.

Ще однією продуктивною метафорою цього 
типу є дієслово капітулювати, яке у прямому 
розумінні означає «припинивши збройний опір, 
здаватися переможцеві на пропонованих умовах», 
а в переносному – «відступати перед труднощами; 
визнати своє безсилля в чомусь» [11, с. 383]. Безпе-
речно, коментатор послуговується останнім визна-
ченням, проте в таких випадках, як у реченні «Але 
примусити капітулювати аргентинського бок-
сера поки що не вдається» (ХСпорт, 01.05.2019), 
можемо говорити про більш конкретне значення: 
капітулювати – здатися у спортивному змаганні 
сильнішому суперникові.

Досить значним за обсягом і багатим на 
образні одиниці за якісною характеристикою 
вважаємо фрейм, перенесення ознак у межах 
якого відбувається завдяки зіставленню спор-
тивних реалій зі зброєю. Чи не в кожному матчі 
командних ігор або в боксерських поєдинках 
коментатори вживають лексему гармата, яка 
має значення «артилерійська довгоствольна вог-
непальна зброя з похилою траєкторією, призна-
чена для ураження живої сили і бойової техніки 
супротивника, руйнування оборонних споруд 
тощо» [11, с. 182]. У спортивному дискурсі це 
слово є стилістично виразним контекстуальним 
синонімом до ноги футболіста, ключки хокеїста 
або кулака боксера, наприклад: Ліва нога у Де 
Пени дуже хороша – справжня така гармата 
(УНІАН, 26.05.2019). Для опису сильного удару 
це слово вживають як прикметник, наприклад: 
Після важких гарматних пострілів від Артема 
нічого критичного принаймні не сталося з Сара-
бутом (ХСпорт, 15.06.2019). У наведеному 
коментарі бачимо комбінацію декількох мілітар-
них метафор, що утворює емоційне та стиліс-
тично насичене метафоричне словосполучення.

У синонімічному значенні використовують 
лексему кулемет, яка у військовій сфері має зна-
чення «автоматична скорострільна зброя малого 
калібру» [11, с. 432], натомість у спортивній 
сфері, як і в попередньому випадку, символізує 
точні потрапляння в ціль частинами тіла чи ігро-
вими снарядами, наприклад: 4 удари від Олексан-
дра вилітають як з кулемету (Інтер, 13.10.2019).

Схожу роль виконує також назва більш пошире-
ної та мобільної вогнепальної зброї – рушниця. Під 
цим словом розуміється «вогнепальна ручна зброя 
з довгим стволом» [11, с. 781]. У коментарі «Заря-
джай свою рушницю!» (Інтер, 19.10.2019), безпе-
речно, аналізовану лексему вжито в переносному 
значенні, вона позначає кулак боксера, який завдає 
точних і сильних ударів. Кожний удар через свій 
несподіваний та ефективний характер асоціюється 
коментатором із пострілом, а тому реалізується 
в комунікативному акті саме у формі такої метафори.

На особливу увагу в цьому фреймі заслуговує 
перенесення на спортсменів функційних ознак 
бойової техніки. Оригінальним виявом комента-
торської мовотворчості вважаємо таку репліку: 
Бетербієв як справжній такий російський БТР 
(Інтер, 19.10.2019). Прізвище боксера стало осно-
вою для творення авторського неологізму: від-
кидання голосних літер призвело до утворення 
абревіатури, що для військових є позначенням 
бронетранспортера як «бойової бронемашини 
підвищеної прохідності» [11, с. 78]. Назва ще 
однієї одиниці техніки – танк як «бойова всюди-
хідна машина на гусеницях із потужним озброєн-
ням (гармата, кулемети тощо) [11, с. 849] – вхо-
дить до порівняльної конструкції та надає якісну 
характеристику дій спортсмена, коли мається на 
увазі також потужність антропометрії й морально-
вольового налаштування на силову боротьбу, 
наприклад: <…> напав Роберт Діуш, який, немов 
танком, відтиснув Андрія П’ятова від м’яча 
(ТРК «Україна», 14.10.2019).

Ототожнення спортсмена з одним з елемен-
тів зброї, який можна використати проти супер-
ника, вербалізовано словосполученням бойова 
одиниця, наприклад: Бойових одиниць лише 12, 
з них 3 – молоді гравці (Наживо, 02.06.2019). Таке 
смислове навантаження, проте щодо декількох 
осіб, особливо в ігрових видах, несе лексема обо-
йма – «рамка для кількох патронів, за допомогою 
якої їх одночасно вставляють у магазинну коробку 
пістолета чи іншої зброї; патрони, вставлені 
в таку рамку» [11, с. 581]. Варто зауважити, що 
коментатор припустився орфоепічної помилки, 
проте зберігаємо авторську редакцію під час  
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цитування: У них (про ФК «Карпати» – Т. М.) осно-
вна обійма вже зібралася (УНІАН, 25.09.2019). 
А оптимальна функційна підготовка спортсмена 
чи команди, переосмислена у військовій категорії, 
може називатися боєздатною, наприклад: Збірна 
Португалії сьогодні в дуже боєздатному стані 
(ТРК «Україна», 14.10.2019).

Змістовно виправданим метафоричним сло-
вовживанням вважаємо лексеми з фрейму, тема-
тично пов’язаного з атакувальною чи оборон-
ною позицією бійців. Проєкція протилежних 
станів у спортивному коментарі дуже наближена 
до семантики сфери-джерела. Відомо, що тренер-
ські штаби визначають перед змаганням низку 
тактичних дій, тому й характер ведення боротьби 
може бути або агресивним у нападі, або обе-
режним у захисті. У першому випадку йдеться 
про такі коментарі: Втрьох зараз вони будуть 
боротись з кременчуцьким наступом (ХСпорт, 
19.09.2019); «ЦСКА» перепочиває перед тим, як 
піти на останню навалу (УНІАН, 15.08.2019); 
Тимченко продавив оборону «Динамо» (ХСпорт, 
29.09.2019). До метафор цього фрейму варто зара-
хувати також віддієслівні лексеми, які означають 
процесуальність. Зокрема, фіксуємо такий випа-
док: В кутку бомбардування від українця (Інтер, 
13.10.2019). Логіку наведеного метафоричного 
перенесення вбачаємо у прямому значенні лек-
семи бомбардувати, яка у словнику кодифікована 
у формі інфінітива: «1. Атакуючи з повітря, ски-
дати бомби на землю, воду та ін.; вести потужний 
артилерійський обстріл. 2. ірон. Надсилати заба-
гато листів, прохань і т.ін., домагаючись чогось» 
[11, с. 70]. Як бачимо, полісемічне слово здатне 
до творення нових стилістично виразних значень. 
Однак беремо за основу саме перше й основне 
тлумачення, що нагадує серію боксерських ударів, 
які влучають у ціль. Опозиційними є такі комен-
таторські репліки: Так намагаються знайти шпа-

рину в оборонних редутах «Крижаних вовків» 
(ХСпорт, 01.12.2018); І зараз на абордаж прийняв 
нашого Ярмоленка (ТРК «Україна», 17.11.2019). 
У першому випадку редут як лексична одиниця 
військової сфери-джерела означає «зімкнуте ква-
дратне або багатокутне польове земляне укрі-
плення, здатне до самостійної оборони, яке вико-
ристовувалося до початку Першої світової війни» 
[11, с. 756]. Переважно в ігрових видах спорту 
коментатор під цим словом розуміє щільне роз-
ташування гравців лінії захисту, які перешкоджа-
ють супернику розвивати атаку та наближатися до 
воріт. У другому випадку йдеться про агресивний 
захист, оскільки абордаж за одним зі значень – це 
«старовинний спосіб ведення морського бою – 
зближення ворожих суден та зчеплення їх гаками 
для рукопашного бою» [11, с. 13]. Усі наведені 
приклади чітко ілюструють, що протягом прямої 
трансляції будь-якого спортивного змагання (най-
частіше футболу, хокею, боксу) у коментатора 
виникають стійкі асоціації зі сферою війни, яка 
насичує коментар відповідними метафоричними 
вербалізаторами.

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз спор-
тивних коментарів за останні декілька років свід-
чить про продуктивне вживання слів, які репре-
зентують метафоричну модель «спорт – війна». 
У результаті дослідження виокремлено фрейми 
«військовий», «військова дія», «зброя», «атака/
захист». Ілюстративні контексти переносного 
слововживання демонструють беззаперечне зміс-
тове та стилістичне навантаження дібраних лек-
сем, які подають знання про спорт у мілітарних 
категоріях.

Перспективою дослідження є фіксація нових 
випадків метафоричного слововживання у спор-
тивному коментарі, що збагачують словниковий 
склад української мови та є показниками оригі-
нального мовомислення спортивного коментатора.
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Mandych T. M. MILITARY METAPHOR IN SPORTS MEDIA DISCOURSE
The article is dedicated to the peculiarities of sports journalist` broadcasting. The illustrated functions 

of conceptual metaphors in Ukrainian sports discourse are examined in detail. Semantic and stylistic 
peculiarities of speech of Ukrainian sportscasters, who work on camera, were reviewed in the article. The 
attention was drawn to the functioning of conceptual metaphors which represent knowledge about sport 
in the new categories. Analyses of the literature confirms actuality of investigation of metaphors as units 
of cognitive linguistics. The techniques of conceptual analysis were applied. It allows us to examine the change 
of the lexical meaning as a result of interaction of two conceptual systems – “sphere-source” and “sphere-
aim”. Selected military metaphors had been used by sportscasters during live broadcasts of different sports 
from 2018 to 2019. Illustrative material was classified by 4 frames within the boundaries of metaphorical 
model “sport – war” of sociomorphic model. It allows to examine the model architecture and topical vector, 
which equate sport with war more particularly. Semantic and stylistic peculiarities of recorded metaphors 
in sport context were determined. The mechanism of semantic translation of sportscasters speech was 
monitored, and examples of those word usage were given. The comparison of lexical and acquired figurative 
meaning gives an opportunity to find common feature and seme, which provide a metaphorical translation. 
As a result, the frames “military”, “military action”, “weapon”, “attack/defense” are separated. The causes 
of metaphorical transference and peculiarities of verbalization of knowledge about sport in militaristic 
categories are determined. Emphasis was placed on associations arising during living broadcasts speech 
which changes constantly and reflects tate of modern Ukrainian language development.

Key words: military lexic, conceptual metaphor, metaphoric pattern, military metaphor, sport comment.
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ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ ВИРАЖЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ 
ОБСТАВИН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Синтаксичний зв’язок відокремленої обставини в реченні складний і багатовимірний. 
Складниками загального зв’язку відокремленої обставини в реченні є напівпредикативний, 
підрядний прислівний, паралельний і сурядний зв’язки, що диференційовані за ознакою обліга-
торності/факультативності. Обов’язкові зв’язки – це напівпредикативний і підрядний при-
слівний, які притаманні всім відокремленим обставинам. Факультативними є паралельний 
і сурядний зв’язки, виявлювані в складі синтаксичної групи або синтаксичного ряду. Основним 
виявом відокремленої обставини є напівпредикативний зв’язок.

Напівпредикативність витлумачуємо як співвідношення основних і вторинних предикатив-
них категорій. Напівпредикативність відокремленої обставини зумовлено в одночасному зв’язку 
її з присудком і підметом у двоскладному реченні й із присудком та об’єктом чи суб’єктом 
в односкладних реченнях. Обов’язковою умовою для включення відокремленої обставини до 
речення є наявність синтаксичних позицій головних членів незалежно від того, заміщені ці пози-
ції або вільні. Фактичний матеріал засвідчує, що обов’язковою умовою для включення відокрем-
леної обставини до речення є наявність (експліцитних чи імпліцитних) головних членів речення, 
що пояснює активне вживання відокремлених обставин у неповних реченнях. Необхідно наголо-
сити, що відокремлені обставини в неповних реченнях можуть розпочинати текст, виконуючи 
тим самим текстотвірну функцію й набуваючи комунікативної ролі реми.

Охарактеризовано напівпредикативний зв’язок відокремлених обставин із різними типами 
присудків (простим і складеним). В односкладних реченнях розглянуто відмінності напівпред-
икативного зв’язку, що зумовлені типом головного члена речення й напрямом зв’язку відо-
кремленої обставини.

Отже, диференційною ознакою речення з відокремленими членами є наявність напівпреди-
кативного зв’язку. Перспективу подальшої роботи вбачаємо в комплексному аналізі відокрем-
лених членів речення в різносистемних мовах.

Ключові слова: речення, напівпредикативний зв’язок, відокремлений член речення, відо-
кремлена обставина, дієприслівник.

Постановка проблеми. Опис відокремлення 
як синтаксичного явища базований на понятті син-
таксичного зв’язку як за умови внутрішнього, так 
і зовнішнього членування речення. Для панорам-
ного аналізу відокремленої (непоширеної й поши-
реної) обставини необхідно з’ясувати диферен-
ційні ознаки відокремлення як такого, уточнити 
його статус у системі синтаксичних зв’язків між 
членами речення. Синтаксичний зв’язок відо-
кремленої обставини в реченні багатовимірний, 
що охоплює напівпредикативний, підрядний 
прислівний, паралельний і сурядний зв’язки. До 
обов’язкових зв’язків зараховано напівпредика-
тивний і прислівний, тоді як паралельний і суряд-
ний зв’язки є додатковими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Структура та семантика відокремлених обставин 
є предметом вивчення в працях таких учених, як 
В. В. Бабайцева [1], Бархударов [2], І. Р. Вихо-

ванець [3], М. О. Вінтонів, І. О. Аксьонова [4], 
Г. О. Золотова [5], І. І. Ковтунова [6] та ін.

Питання статусу відокремлених членів речення 
й аналіз прислівних, відокремлених, уточнюваль-
них і неприслівних поширювачів речення сьо-
годні є актуальним у сучасній лінгвістиці, що 
тісно переплетено із загальною типологією син-
таксичного зв’язку.

Проблему предикативності (основної, додатко-
вої тощо) досліджують як у зарубіжному (Е. Бен-
веніст [7], Г. О. Золотова [5], І. І. Ковтунова [6] 
та ін.), так і у вітчизняному (І. Р. Вихованець [3], 
М. О. Вінтонів [8], О. В. Кульбабська [9]) мово-
знавстві.

У лінгвоукраїністиці не напрацьовано дифе-
ренційних ознак відокремлених членів речення, 
не описано їх корелятивні вияви у формально-
граматичному та семантико-синтаксичному 
аспектах.
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Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в комплексному аналізі структурних 
і семантичних виявів відокремлених обставин 
у сучасній українській мові.

Реалізація поставленої мети передбачає 
розв’язання таких завдань:

1) з’ясувати статус відокремлених членів 
речення;

2) узагальнити диференційні ознаки відокрем-
лених обставин у структурі речення.

3) проаналізувати структурні та семантичні 
вияви відокремлених обставин у сучасній україн-
ській мові.

Виклад основного матеріалу. Відокрем-
лення – це інтонаційне, а іноді позиційне відо-
кремлення від головних слів членів речення. Від-
окремлені члени, на відміну від невідокремлених, 
утворюють окрему від головного члена синтагму, 
вимовлену на більш низьких тонах, ніж інші син-
тагми в реченні (на письмі це зазвичай графічне 
оформлення комами) [2, с. 361–362; 3].

Кожен із факультативних зв’язків окремо 
включений до спільного зв’язку відокремленої 
обставини з головним складником речення, проте 
можливе їх співіснування в межах одного речення 
при об’єднанні різних відокремлених членів 
речення: Подібно неправильно змонтованому 
літакові, що носиться по аеродрому, зчиняючи 
шум і «стрілянину» з вихлопної труби, так і не 
піднявшись у небо, – не піднявся після громадян-
ської війни й Захарко: сім’я, діти, старі рани... 
(О. Довженко); І, чуючи болючий, жахний сором 
і знаючи, що цього не треба було казати, і зна-
ючи, що все одно й це не поможе, старий князь 
робить горлом так, наче ковтає щось трудне, 
і одвертає голову вбік (В. Винниченко).

На рівні відокремлених обставин провідним 
є напівпредикативний синтаксичний зв’язок, 
оскільки саме він водночас пов’язує відокремлену 
обставину з присудком і підметом, відкриває для 
неї позицію в реченні. Прилягання ж співіснує 
з напівпредикативним зв’язком, супроводжуючи 
його. Напівпредикативність – особливий харак-
тер поширення предикативного зв’язку, за якого 
залежний компонент одночасно підпорядкова-
ний присудку й підмету, на відміну від непред-
икативного поширювача, де залежні компоненти 
співвіднесені з присудком або підметом окремо 
[10, с. 68].

Провідним є зв’язок відокремленої обста-
вини з присудком, саме тому за певних умовах, 
наприклад, в односкладних реченнях, відокрем-
лена обставина об’єктивно втрачає зв’язок із 

суб’єктом, набуваючи зв’язку з об’єктними поши-
рювачами головного члена речення, проте збере-
ження зв’язку з предикатом є обов’язкове, напр.: 
Отримуючи волю для себе, неминуче відбираєш 
її в когось, не маючи ніяких обмежень, тим самим 
обмежуєш безліч інших істот (П. Загребельний); 
І плаче вночі і вдень, згадуючи своїх синів (О. Гон-
чар); А її беруть під руки й ведуть, б’ючи по чім 
попало (О. Гончар).

Двоспрямований зв’язок відокремленої обста-
вини не має синтагматичної формалізації, він 
виявлюваний у парадигмі, напр.: Труда сидить 
в альтанці, обнявши правою рукою стару покри-
шену колонку (В. Винниченко); Похиливши 
голову, стараючись не дивитись у той бік, док-
тор Рудольф помалу шкандибає до самотньої, 
зовсім спорожнілої тепер лабораторії (В. Винни-
ченко).

Фактичний матеріал засвідчує, що обов’яз-
ковою умовою для включення відокремленої 
обставини до речення є наявність (експліцитних 
чи імпліцитних) головних членів речення, що 
пояснює активне вживання відокремлених обста-
вин у неповних реченнях, напр.: У глибині душі 
вважаючи себе найрозумнішим з усіх людей, 
з якими стикався, не любив провидців, а ще знав 
напевне: купити можна справді все, навіть най-
більші таємниці, але купити знання про май-
бутнє ще нікому не вдавалося і не вдасться ніколи 
(П. Загребельний); Скочила на ноги, закружляла, 
по килимку, виспівуючи дзвінку веснянку, ніби 
дратуючи султана, посмикала за золотий хрес-
тик, якого вперто не хотіла скидати (П. Загре-
бельний); Лишаючись сама, плакала безслізно 
й невтішно над своєю долею, уже й ставши сул-
таншею, бо ж однаково піднялася до цього висо-
кого звання не з радощів, не з весільних пісень, 
а з рабського пониження... (П. Загребельний).

Функціюють відокремлені обставини й у різ-
них типах односкладних речень, напр.: а) озна-
чено-особових, напр.: Не відаючи що, не знаючи 
як і де і яким способом, – читай! (П. Загребель-
ний); Зціпивши зуби, день у день ріже залізо, 
латає комбайни, вирізає проіржавілі болячки 
та пухлини на тракторах... (О. Гончар); б) нео-
значено-особових, напр.: Знов скували вози І, 
поклавши на Бога надію, одбивались од ляхів, 
од зливи і од чуток (Л. Костенко); Отримуючи 
волю для себе, неминуче відбираєш її в когось, 
не маючи ніяких обмежень, тим самим обмеж-
уєш безліч інших істот (П. Загребельний); Схо-
дячи з могили, ступали обережно... (О. Гончар); 
Схопивши його під руки, шарпнули і потаскали 
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додому (Ю. Федькович); в) узагальнено-осо-
бових, напр.: Не знаючи броду – не лізь в воду!  
(Нар. тв.); г) безособові, напр.: П’яченци, за ними 
йшли архієпископи, тоді імператриця, яку виок-
ремлено, зважаючи на її сан, графиня Тосканська 
з герцогом Вельфом становили мовби почесний 
супровід імператриці, інші світські князі супро-
воджували вже їх; людей тут не було: кожен ніс 
свій сан, свій титул, кожен мав триматися місця, 
визначеного для його титулу, процесія розтягну-
лася безмірно (П. Загребельний); ґ) безособово-
інфінітивних, напр.: Знала на те єдиний спосіб: гор-
дість, ховаючись за яку, можна досягти всього на 
світі (П. Загребельний); Як йому приємно стояти 
серед такого зеленого побратимства, розкинувши 
широко вузлуваті руки свої, підставивши небу 
кучеряву голову (І. Цюпа); д) інфінітивних, напр.: 
Перейти через цю ріку, не доторкуючись до неї, 
з сухими підошвами, легко й летючо, дати їй від-
чути свою силу, владу, могуття, злість, уярмити, 
обезвладити, зневажити, хай корчиться, стогне, 
метається, кричить! (П. Загребельний); Маючи 
таку імперію, обмежуватися клаптем тіні під 
чадором? (П. Загребельний); Вселяти страх, не 
викликаючи ненависті, досить легко, якщо не 
зазіхати на манію підданих (П. Загребельний).

Відокремлені обставини вживані в структурі 
двоскладного речення з нульовим підметом, напр.: 
У глибині душі вважаючи себе найрозумнішим 
з усіх людей, з якими стикався, не любив провид-
ців, а ще знав напевне: купити можна справді 
все, навіть найбільші таємниці, але купити зна-
ння про майбутнє ще нікому не вдавалося і не 
вдасться ніколи (П. Загребельний); Скочила на 
ноги, закружляла, по килимку, виспівуючи дзвінку 
веснянку (П. Загребельний); Ніби дратуючи 
султана, посмикала за золотий хрестик, якого 
вперто не хотіла скидати (П. Загребельний); 
Лишаючись сама, плакала безслізно й невтішно 
над своєю долею, уже й ставши султаншею, бо 
ж однаково піднялася до цього високого звання 
не з радощів, не з весільних пісень, а з рабського 
пониження... (П. Загребельний).

Необхідно наголосити, що відокремлені обста-
вини в неповних реченнях можуть розпочинати 
текст, виконуючи тим самим текстотвірну функцію 
й набуваючи комунікативної ролі реми: Перебу-
ваючи у 20-ті роки на керівній партійній і куль-
турно-видавничій роботі, сприяла українському 
письменству, зокрема М. Хвильовому та його колу 
письменників (М. Хвильовий); І, ніби чекаючи від-
повіді від третьої особи, він здивовано дивився на 
товариша Марченка (М. Хвильовий).

Найуживанішими є речення, у яких головний 
член поєднуваний із простим і складеними дієс-
лівним та іменним присудками. Сполучуваність 
визначувана наявністю в кожному присудку діє-
слова як носія найважливіших предикативних 
категорій модальності й темпоральності, а в дій-
сному способі теперішнього й майбутнього часу – 
показників синтаксичної особи.

Відокремлена обставина поєднувана з про-
стим дієслівним присудком, вираженим дієсловом 
у формі будь-якого способу (дійсного, наказового, 
умовного), напр.: Підбігаючи то до одного, то 
до другого навісу й не находячи потрібного їй 
затишку, вона якось смішно сплескувала руками 
й плигала далі (М. Хвильовий); Підходячи до при-
стані, ревізор неохайно положив свою руку на 
плече Валентина і обережно відсторонивши 
його від Лесі, взяв Лесю під руку (М. Хвильовий); 
Мати враз посвіжішала й, виходячи з весняних 
плакатних вулиць за містечко, з надією дивилась 
в теплу легко-бірюзову далечінь (М. Хвильовий).

Особливість зв’язку відокремленої обста-
вини зі складеними присудками, як наголошує 
М. О. Герасименко, полягає в тому, що дає змогу 
залучити до системи присудка частини мови, які 
не спроможні своїми формами реалізувати гра-
матичні значення речення (модальність і тем-
поральність), тобто категорії предикативності 
[11, с. 4]. Окреме вираження цих значень зумов-
лює різне спрямування обов’язкових зв’язків 
з відокремленою обставиною. Напівпредикатив-
ного – з предикативним центром загалом, приля-
гання – до призв’язкового зокрема, напр.: Правда, 
Серьога, від’їжджаючи на фронт і не припус-
каючи, очевидно, що далекий від позицій Богоду-
хів скоро почне евакуюватись, не дав їй жадної 
поради (М. Хвильовий); Переглянувши другий 
розділ, письменник був страшенно задоволе-
ний (М. Хвильовий); А вийшло так, що замість 
родинного життя, «нового побуту» вона діс-
тала безконечні дрібненькі сварки і, можна ска-
зати, цілковиту родинну кабалу, бо, не маючи 
служки – а служки вона не мала не тільки тому, 
що їй бракувало коштів, а і тому, що Валентин 
«був рішуче проти служки» в «його домі» – бо, 
не маючи служки і маючи двох маленьких 
дітей, Леся не може збігати навіть до кінема-
тографа (М. Хвильовий); Кирпа трохи випере-
див його, захопившись своєю добродушно-зло-
вісною мовою, він вільно помахував лівою рукою, 
щоразу доторкуючись наголів’я меча, почепле-
ного в нього при правому боці (бо ж правої руки 
не мав, доводилося призвичаюватися), але барон 
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знав, що на просторому полі однорукий пере-
силить одноногого, тож не став ждати того, 
що неминуче буде колись, а мовчки, вміло, хижо 
вдарив воєводу своєю дерев’янкою попід коліна і, 
коли той, втрачаючи рівновагу, почав завалюва-
тися назад, з усією жорстокою силою пожбурив 
його своїми залізними руками вниз з височезних 
мурів (П. Загребельний).

Висновки і пропозиції. Отже, диференцій-
ною ознакою речення з відокремленими членами 
є наявність напівпредикативного зв’язку. Відо-
кремлені члени речення утворюють синтагму, яка 
на письмі зазвичай графічно оформлена комами. 
Перспективу подальшої роботи вбачаємо в комп-
лексному аналізі відокремлених членів речення 
в різносистемних мовах.
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Novikova O. O. THE FUNCTIONAL SEMANTIC USE OF THE SEPARATED ADVERBIAL 
MODIFIERS IN MODERN UKRAINIAN

The syntactic relationships of a detached adverbial modifier in the sentence are complex and multidimensional. 
The constituent elements of the overall set of relationships of a detached adverbial modifier in the sentence 
are semi-predicative, subordinative adverbial, parallel, and coordinative relationships. They are differentiated 
by their obligatoriness/optionality. Obligatory relationships include the semi-predicative and subordinative 
adverbial ones that are inherent in all detached adverbial modifiers. Optional relationships include the parallel 
and coordinative ones that are found in a syntactic group or a syntactic series. The main sign of a detached 
adverbial modifier is the semi-predictive relationship.

We interpret semi-predicativity as the ratio of primary and secondary predicative categories. The semi-predicativity 
of a detached adverbial modifier is conditioned by its simultaneous relationship with the predicate and the subject in 
a binuclear sentence, and with the predicate and the object or the subject in mononuclear sentences.

A prerequisite for including a detached adverbial modifier in a sentence is the presence of syntactic positions 
of the principal members regardless of whether those positions are substituted or vacant.

Detached adverbial modifiers in parcelled structures retain syntactic links to the corresponding component 
of the principal sentence, regardless of their location in the parcelled structure.

The semi-predictive relationship of detached adverbial modifiers with different types of predicates (simple 
and complete ones) has been characterized.

In mononuclear sentences, the differences of the semi-predictive relationship are conditioned by the type 
of the principal member of the sentence and the relationship direction of the detached adverbial modifier.

The differentiating feature of a sentence with detached members is therefore the presence of the semi-
predictive relationship. We see the prospect of further research in the comprehensive analysis of detached 
members of a sentence in the languages of different systems.

Key words: sentence, semi-predictive relationship, detached member of a sentence, detached adverbial 
modifier, adverbial participle.



37

Українська мова

УДК 811.161.2’373:598.2
DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-1/08

Серебрянська І. М.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

«ЯК НЕ БУДЕ ПТАХІВ, ТО І ЛЮДСЬКЕ СЕРЦЕ СТАНЕ 
ЧЕРСТВІШИМ» (КОНЦЕПТ «ПТАХ» У ТВОРАХ М. СТЕЛЬМАХА)

У статті подано результати лінгвокультурного дослідження, присвяченого проблемі вер-
балізації концепту «птах» як складника концептосфери природи. Окреслено його когнітивні 
ознаки та місце у просторовій вертикалі української мовної картини світу. Матеріалом для 
аналізу стали тексти прозових творів М. Стельмаха – майстра влучного художнього слова 
й репрезентанта українського народного світобачення. Актуальність дослідження пов’язана 
з визначальною роллю птахів та їхньою символікою в українській етнокультурі.

Мовні репрезентанти концепту «птах» у контекстуальних умовах реалізують комплексну 
систему когнітивних характеристик, зокрема асоціативних. Метафоричні та порівняльні 
вислови з компонентом «птах» стають репрезентами інших концептів природи (переважно 
неживої), концептів-артефактів та концепту «людина» (за схожими діями, емоціями, відчут-
тями й переживаннями, зовнішнім виглядом тощо), реалізуючи їхній взаємозв’язок в українській 
мовній картині світу. Антропоморфізований птах, як і людина, живе, облаштовує своє житло, 
створює сім’ю, страждає або ж співпереживає людині. Саме художні тексти сприяють 
виявленню усталених, символічних значень етнокультурного концепту «птах» (вісник весни, 
добра, врожаю тощо) та народженню найнесподіваніших індивідуально-авторських асоціацій 
(мати, вдова, кохана дівчина, дитина, селянська доля тощо), зумовлених економічно-соціаль-
ними умовами життя селянина, про які в них ідеться, часовими та просторовими параме-
трами, а також особливостями світосприйняття письменника. Загальна позитивна оцінність 
концепту зумовлена відповідними ознаками денотата та ставленням до нього в українській 
етнокультурі, негатив же супроводжує його лише в окремих випадках, пов’язаних передусім із 
пригніченим внутрішнім станом людини та некомфортними умовами її життя.

Ключові слова: концепт, птах, мовна картина світу, мовний репрезентант, когнітивна 
ознака, асоціація.

Постановка проблеми. Про визначальну роль 
птаха в етнокультурній світобудові переконливо 
свідчать народні легенди, прислів’я та приказки, 
назви давніх українських весняних хороводів 
(Горобець, Перепілочка, Голуб, Галка, Ворон, 
Шуліка). Говорять, що саме птахи створили світ, 
їх вважають душами померлих пращурів. Побу-
тувало повір’я, ніби душа прилітає пташкою до 
новонародженої дитини й нею відлітає, коли 
людина помирає [2, с. 300]. Перелітні птахи – 
вісники весни, приплоду, врожаю, добра, здоров’я 
й щастя. Усе розмаїття пташиного світу з відпо-
відними повір’ями представлене в мовній картині 
світу українців. З огляду на це проблема верба-
лізації окресленого ментального явища в мовній 
картині світу українського народу набуває осо-
бливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню концепту «птах» присвячені роботи 
М. Грекової [1], І. Казимир [3], Т. Фіц [9] та інших, 
проте у вітчизняній науці його досі не розглядали 

як елемент просторового етнокультурного коду 
в контексті мовної репрезентації інших природ-
них реалій та в цілісній структурі концептосфери 
природи. Окремі наукові розвідки, присвячені 
цьому питанню, вже були запропоновані автором 
цієї роботи (див. [5; 6; 7]). Нова стаття є продо-
вженням серії зазначених наукових досліджень.

Постановка завдання. Мета статті – з’ясувати 
засоби вербалізації концепту «птах» як складника 
концептосфери природи, окреслити його когні-
тивні ознаки та місце у просторовій вертикалі 
української лінгвокультури.

Матеріалом для аналізу стали тексти прозових 
творів М. Стельмаха – майстра влучного худож-
нього слова й репрезентанта українського народ-
ного світобачення.

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу 
в художніх текстах ключової номінації концепту 
було зафіксовано вживання низки лексико-гра-
матичних форм часу (однина та множина), роду 
(чоловічого, жіночого та середнього), лексем на 
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позначення дорослих істот і дітей тощо: птах, 
птиця, птахи, птиці, пташина, пташка, пта-
шеня, пташенята, птаство; прикметник пташи-
ний та прислівник по-пташиному. Усі вони так чи 
інакше репрезентують основні когнітивні ознаки 
концепту, переважно через сполучуваність.

Збірний іменник птаство на позначення 
сукупності птахів, які згуртовуються докупи 
перед відлітанням у теплі краї, асоціюється 
з людьми, які так само гуртуються й тривожаться 
навколо землі: Восени, перед відлітом у вирій, 
тривожиться й табунами збирається птаство. 
Отак тепер восени тривожились і гуртувалися 
люди. Їх теж, як птахів, манила до себе омріяна 
земля… [Ст I, 619]. Причому в різних контекстах 
виділене слова виступає то як позитивно, то як 
негативно конотоване, поєднуючись із прикмет-
никами добрий і хижий відповідно: Він згадував 
ліси – і вони, вивільняючи ноги від покорченого, 
колючого дроту, а коріння від смертоносної мін-
ної начинки, підходили до нього з своїми мудрими 
цілющими травами, з добрим птаством, що 
співом прокльовує ніч… [Ст IV, 13]; Бо мають 
у видолку свою волю і красу: і ставок з чистово-
дом, і калину з солодкою росою, і хиже птаство 
не водиться там [Ст IV, 346].

Часто вживане зменшено-пестливе слово пта-
шата в художньому мовленні передає ніжне став-
лення в народі до денотата, тоді як інші демінутиви 
(пташеня, пташенята, пташка) часто познача-
ють людину : 1) Прямо на траві лежало вимо-
щене з сіна невисоке гніздечко, а в ньому хрести-
ком тулились чотири світло-охристих крашанки. 
Вода вже добиралась до них, і дрібні пташата 
марно старалися стеблинами сіна підняти вгору, 
захистити од хвилі своє нетривке кубелечко, своїх 
майбутніх дітей [Ст IV, 360]. Вжиті в уривку інші 
іменники зі зменшено-пестливими суфіксами – 
гніздечко, хрестиком, кубелечко – підкреслюють 
позитивну оцінність концепту «птах»; 2) І ось над 
ним, попискуючи, з’явились пташата. Покруж-
ляли, помаяли білими дзеркальцями і впали донизу, 
знову злетіли і знову спустились [Ст IV, 360].

Прикметник пташиний як один з репрезен-
тантів аналізованого концепту входить до складу 
номінативних та метафоричних словосполук, 
створюючи цілісне уявлення як про життя птахів, 
так і про життя людини: пташині крила й голоси 
(Пролопотіли, проспівали пташині крила 
й голоси… [Ст IІ, 348]), пташине щебетання 
і любов (…Навіть вибух сотень кілограмів толу 
не приголомшив пташине щебетання і любов 
[Ст IV, 433]), пташині ключі (Як тоді веснами 

славно й легко бігалось йому вслід за пташиними 
ключами, аж поки ті на маянні крил не заносили 
частину його радості й дитячого серця [Ст IV, 
46]), пташині очі (Хто хоч раз на віку бачив такі 
болючі, смертельною вогкістю обведені пта-
шині очі, той ще більше має шанувати усе живе 
[Ст IV, 85]), пташині ноги (вживається для пере-
дачі зовнішніх рис людини: Постать його [дядька 
Івана] міцна, спокійна. Очі з веселими іскорками, 
розумні, навколо них, як відбитки дрібних пта-
шиних ніг, розходяться зморшки [Ст IІ, 434]), 
пташине весілля (…Сміється дід Дунай і весело 
дивиться на пташине весілля [Ст I, 249]), пта-
шине тіло (на позначення невеликого за розміром 
людського тіла»): Що я думаю про тебе? – скоса 
глянув на тендітну постать наймички, дивую-
чись, як у цьому пташиному, легкокрилому тілі 
міг оселитися такий голос… [Ст IV, 362]; пта-
шине житло (В пташиному житлі народилися 
діти… [Ст I, 357]).

Прислівник по-пташиному у художньому тексті 
передає полохливість, переляк людини за певних 
умов: – Ой? Що це? – по-пташиному стрепену-
лася і аж поменшала в переляці мати [Ст IV, 28].

Підставою для поділу засобів вербалізації світу 
природи на дві просторові категорії («верх» – 
«низ») є значною мірою художнє бачення самого 
автора (письменника) [5]. У творах М. Стельмаха 
чітко простежуємо вертикаль світобудови – від 
землі до неба, центром якої є людина: Знизу мене 
охоплював світ казки, а зверху – казка весни. І так 
мені добре було в їхніх обіймах... [14, т. 4, 474]. 
Окреме місце в ній посідає концепт «птах».

Природнє перебування птаха у «верхньому» 
просторі, зафіксоване в художніх текстах, репре-
зентовано відповідними словосполуками, напри-
клад: птиця в небі (дослуховуються земля і вода, 
птиця в небі й само небо… [Ст IV, 436]). Номі-
нації концепту «птах» входять до складу образ-
них висловлювань із компонентом «небо», що 
також свідчить про взаємодію цих двох концептів, 
наприклад, порівняння птахів з небом (…виліта-
ють тонконогі, голубенькі, як шматочки неба, 
грицики… [Ст IІ, 124]), а також метафори типу …
небо чисте пташиним співом бринить, бджо-
лою передзвонює… [Ст VІІ, 370], …високе небо 
озвалося йому лебединою піснею [Ст I, 481]. Або 
ж автор безпосередньо вказує на перебування 
птахів високо вгорі: у високому небі пропливають 
журавлі [Ст IІ, 573], у високому небі… дзвонили 
у сотні дзвонів крихітні жайворонки [Ст IІІ, 578]. 
До того ж деякі контексти реалізують чітко окрес-
лене етнокультурне протиставлення «птах високо 
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в небі – людина низько на землі», що покликане 
передати передусім особливості життєдіяльності 
людини: Потім птиця, струшуючи живі кра-
плини, розгонисто підіймалася вгору, а людина, 
роняючи піт, хилилася в роботі низько до землі; 
проте і їй ще довго-довго ввижались оті сонцем 
перемиті віщуни тепла, що на крилах приносять 
весну і з нею відгомін неясних надій [Ст I, 202].

Художні тексти засвідчують також місце птаха 
між небом і землею, він символічно єднає два 
протилежні простори, що повністю відповідає 
давнім уявленням: Тільки небо темне, та земля 
почорніла, та чорний ворон між небом і землею 
[Ст IІІ, 399].

Досить часто птах уподібнюється людині – за 
схожими діями, емоціями, відчуттями й пережи-
ваннями, зовнішнім виглядом, а іноді, навпаки, – 
людина уподібнюється птаху: Дивіться на нього: 
босе, а чогось радіє! – Птиця також боса ходить, 
і не журиться, – сміючись, відповідаю я [Ст IV, 
443]; З-за лісу вискочив чорний птах, пролетів 
проти рівно і ліниво почав підніматися животом 
угору… [Ст VІІ, 353]; У півсні сколихнувся очерет, 
затривожилась птиця [Ст IІІ, 654]; Казка вкла-
дає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються 
земля і вода, птиця в небі й само небо… [ Ст IV, 
436]; Чорні очі заокруглились, наче у птаха [Ст IІ, 
377]). Антропоморфні когнітивні ознаки концепту 
«птах», серед яких «рух», «дія», «розумові зді-
бності», «сенсорні та психологічні властивості», 
репрезентовані низкою дієслів із відповідною 
семантикою: вискочити, підніматися, тривожи-
тися, ходити босим, не журитися, бачити, чути, 
повертати голову, втаїтися, вигукувати, дослу-
ховуватися. Щодо цього слушно згадати думку 
Митрополита Іларіона про те, що «птаство в народ-
них творах завжди антропоморфується, розуміє 
людську мову й розмовляє [33, с. 71], яку можна 
доповнити тезою про художні твори, яким так само 
притаманний антропоморфізм птаха.

Звукові характеристики аналізованого кон-
цепту передаються звуконаслідувальними вигу-
ками: …Якась пташка різко і тривожно вигу-
кувала: «Кик-кик-кик!» [Ст IІІ, 393]. Алітерація 
звука [к] підкреслює емоційний стан художнього 
персонажа, тривогу, що панує в його душі, на фоні 
явищ природи.

Аналіз синтагматичних зав’язків слів птах, 
птиця, пташина переконує в особливій ролі 
у репрезентації мовної картини світу прикметни-
кових означень, серед яких трапляються і постійні 
епітети, що наближають тексти М. Стельмаха 
до фольклору: рання птиця (Як світанкова 

зірниця / Розбудила ранню птицю, / Зайчик ско-
чив із сінця, / А сокира із стільця [Ст VІІ, 298]; 
сам художній твір стилізований під усну народну 
творчість і має підзаголовок «За народними моти-
вами»); перелітна птиця (Надходила та пора, 
коли строгі ключі і тривожні хмарини переліт-
ної птиці від зорі і до зорі вмикаються, роз-
колихують співучі небесні шляхи [Ст IІІ, 344]; 
Примкнувши вії, стоїть у задумі осінній ранок, 
прислухається, як на городах шерехтять поста-
рілі соняхи і маківки, як у садах гупають яблука, 
як на річці й луках тривожиться перелітна 
птиця [Ст VІ, 508]); неспокійна птиця (Не чув, як 
било поруках важким волоттям просо, і тільки 
інколи долітав з лісу передосінній гомін неспо-
кійної птиці [Ст IІ, 489]); чорний птах/птиця 
чорна (І птиця тут чорна розкльовує місячне 
сяйво, вимиває ним свої крила [Ст IІ, 67]; Чорні 
птахи шарпнули її плечі, груди. Чи це вони при-
летіли з тієї дзвіниці, де вона даремно сподіва-
лася привернути хлопця [Ст VІ, 18]. Асоціація 
чорного птаха з чимось лихим, очевидно, зумов-
лена його зв’язком з магічними діями в традицій-
ній мовній свідомості, адже «у давнину існувала 
ціла «наука ворожіння на птахах» [78, с. 301]; вва-
жали, що вони мають надзвичайні властивості, 
оскільки причетні до потойбіччя насамперед так 
звані «нечисті» птахи, в яких обертається нечиста 
сила і які їй служать); неоперена птиця (…Щоб 
брат мій, трудящий, в багно без доріж / Не впав, 
як в сильце неоперена птиця… [Ст VІІ, 95]); 
сита хижа птиця (Його банькувата голова, вса-
джена в коротку шию, чимось нагадувала ситу 
хижу птицю… [Ст IІ, 43]); закривавлений птах 
(Сани знову запетляли шляшком, а з пам’яті 
чоловіка довго не виходив закривавлений птах 
і його сумовите око, в якому жалісніла людська 
скорбота [Ст IV, 23]); підбитий птах (Підбитий 
птах майже завжди залишається сам [Ст IV, 
85]); шовкові птиці (Побачивши свічники, пані 
учиняє радісний переполох; на її шиї оживає пер-
ловий струмок намиста, а шовкові птиці круж-
ляють навколо повного стану [Ст I, 312]); вірна 
пташина (про жайворонка: Під щебетання вірної 
пташини вона [земля] й виходить зі сну, а до неї 
вже тягнеться з плугом хлібороб [Ст IІІ, 236]); 
бідолашна пташина (Це ж і мати зрадіє, що 
ми допомогли бідолашній пташині [Ст IV, 605]); 
рання пташина (Ліс неначе сам пливе назустріч, 
розчиняє синьо-зелену браму, вітає співом ран-
ньої пташини [Ст IІІ, 317]); невидима пташина 
(Марко посміхнувся невидимій пташині, відганя-
ючи від себе надокучливу буденщину [Ст IV, 371]).
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Деякі представлені в українській прозі номі-
нації з компонентом «птах» являють собою фра-
зеологізми і вживаються на позначення людини, 
наприклад, стріляна птиця: Герус був стріляною 
птицею, його вже раз судив революційний трибу-
нал, але все якось при допомозі друзів обійшлося 
[Ст IІ, 224]).

Підбита птиця асоціюється з нещасною жін-
кою, вдовою, матір’ю: Тільки Чайчиха підби-
тою птицею впала на край саней, намагаючись 
втримати, спинити їх безсилими руками. […] Але 
та чула біль не в руках, а в душі, з якої виривався 
тільки один крик: Діточки мої, діти! [Ст I, 52]; 
Не одна мати, не одна вдова в цей великий день 
заламувала руки й підбитою птицею підіймалась 
із землянки прямо в круговерть радісних вигуків… 
[Ст IV, 351]. Словосполучення зажурена пта-
шина позначає дружину, кохану жінку: При-
горнув я свою зажурену пташину, чмокнув у те 
місце щічки, де завжди брав початок її гнівний 
рум’янець, та й в шаланду [Ст IV, 56]; Марієчко, 
пташко, не сердься… [Ст IІІ 60] (пор. у Т. Шев-
ченка: «Зроби, моя пташко!»).

Крім того, у художніх текстах М. Стельмаха 
знаходимо комплекс асоціативних пар, утворе-
них на перетині концептів «птах» (концептос-
фери «природа») і «людина»: пташина/птиця – 
дівчина: (Христина сьогодні не кинулась утікати 
від Левка, навіть у ногах не було тієї легкості, 
що несла її, мов пташину [Ст I, 220] – в основі 
когнітивна ознака «легкість»); Зося сторожко, 
наче птиця, іде між хатами, ладна кожного 
разу дремнути навтіки [Ст IІ, 550] – в основі 
«полохливість»); пташина – дочка (Як ти на 
маму схожа, пташино моя!.. [Ст IV, 407]; Бо ж 
хіба не пташиною він звав колись свою доньку? 
[Ст IV, 86]); пташина/пташеня (підбите пта-
шеня) – дитина (Недалеко від берега з луговини 
підвівся Миколка. Брат показав йому пампушку, 
й мале, немов підбите пташеня, заспішило до 
хліба [Ст VІ, 92]; Припаде до неї, як пташина до 
гнізда, – сказано, дитина [Ст VІІ, 395]. Троє дітей 
у люльці порівнюються з пташенятами у гнізді: 
…А у виплетеній з лози люльці, тісно притулив-
шись одне до одного, немов пташенята у гнізді, 
сиділо трійко, одно в одно, чорнявеньких дітей 
[Ст IІІ, 669]); пташина – мати: Сину, Юрасю 
мій! – припала до широких грудей, як пташина 
до гнізда [Ст VІІ, 397]); бистра птиця, нічна 
птиця – людина (…А шляхи покличуть, а позвуть 
дороги – / То й полинеш в далі, наче бистра птиця 
[Ст VІІ, 120]; Софрон. Як нічна птиця, впива-
ється очима в холодну осінню пітьму [Ст IІ, 551]); 

нічна птиця – людська рука (Але ось на вікно, як 
нічна птиця, опускається чиясь рука, перелякано 
дзенькнула шибка [Ст VІ, 232]); підбитий птах – 
поранена людина (А Марко підняв угору костури 
і в цю хвилину сам скидався на підбитого птаха 
з одерев’янілими крильми [Ст IV, 46]; Марко ски-
нув картуза і пошкандибав борозною, мов підби-
тий птах [Ст IV, 295]); пташина – селянська 
доля: От уже, справді, не пташина, а шматок 
селянської долі [Ст IІІ, 236].

На позначення різного виду артефактів 
у художніх текстах створено низку застосовано 
порівнянь із лексичними компонентами підбита 
птиця, бистра птиця, нічна птиця тощо, напри-
клад: підбита птиця – церковний дзвін (І дзві-
ниця застогнала, а дзвін її ледь-ледь забринів 
смутком, як підбита птиця крилом [Ст I, 647]); 
поранена птиця з білими крильми – жіноча 
хустка на стерні (…На стерні, неначе пора-
нена птиця, підіймає білі крила загублена хустка 
[Ст IІІ, 400]); птиці – човни (І знову човни, як 
птиця у клітці, шугали далі від берега. Розсі-
ваючи над водою скрегіт і дзвін ланцюгів [Ст I, 
199]); пташка – могила (так само і в народних 
творах птах ототожнюється зі смертю та її атри-
бутами): Сьогодні ж на цвинтарі він зустрівся 
і з гадами, і з птахами, навіть підмітив, що гади 
сплять із роззявленими пащеками, а якісь пташки 
вивели дітлашню прямо на запалій могилі. Певне, 
тут був похований богоугодний чоловік [Ст I, 
503]; дерев’яна птиця, добра птиця – вітряк 
(Он і вітряк меле в тебе! – тицьнув руками на 
ту дерев’яну птицю, що завжди радує людину, 
коли махає крилами [Ст VІ, 165]); …Він ніколи не 
міг подумати, що його може так схвилювати 
простий вітряк, ця добра птиця, яка тягнеться 
крильми і до місяця, і до землі [Ст IІ, 67]. Птиця-
вітряк у цьому разі є традиційним символічним 
посередником між небом і землею.

Аналізований концепт у художніх текстах реа-
лізує зв’язок з іншими об’єктами природи (пере-
важно неживої), наприклад, у складі порівняння 
птахів із самотніми деревами (На полях, мов заво-
рожені дивовижні птиці, стоять самотні дерева 
груш і черешень… [Ст I, 91]); конями (Підвівся на 
весь зріст, махнув гарапником, і коні з копита 
вдарили галопом. Красиво вигинаючи шиї, пти-
цями вилетіли з подвір’я, мигнули у брамі, заме-
рехтіли в щілинах паркана [Ст IІ, 534] – актуалі-
зовано когнітивну ознаку «динаміка, швидкість»); 
вітром (Вітер прошумів спросоння в листі 
вишняків, неначе підбита птиця… [Ст IІ, 489];  
З-під крил вітряка птицями звився вітер  
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і могутніми помахами шугав угорі [Ст IІ, 481]); 
кущами верболозу (На ній [луговині] темними 
птицями окреслювались кущі верболозу, а поміж 
ними тривожно билась і стогнала, мов поране-
ний, невидима вода [Ст IV, 228]).

Для метафоричного змалювання вечірнього 
пейзажу письменник використовує поширений 
в народі образ синьої птиці (нестягнену форму 
прикметника синяя): Як синяя птиця із казки, / 
На трави спускається вечір… [Ст VІІ, 129]. Синій 
птах у творах М. Стельмаха традиційно символі-
зує щастя. Крім того, тут знаходимо його іншу 
назву – сиворакша, яка, за етимологією, є склад-
ним утворенням з основ прикметника сивий 
та іменника ракша, що своєю чергою з’явився як 
наслідування крику птаха (різке тріскуче рак-рак) 
[26, V, 225]: Верба ще більше постаріла, зараз у її 
дуплі нуртує вода, а на вершечку веселкою грає 
сиворакша. «Це синій птах щастя», – не раз 
казав Ярослав [Ст VІ, 36].

Із глибини віків виринає ще один казковий пер-
сонаж – жар-птиця, що допомагає авторові пере-
дати любов до рідної землі: …І тому, як в казкову 
жар-птицю, / Я закоханий в землю свою! [Ст VІІ, 
117]. І хоча цей образ у М. Стельмаха часом збе-
рігає казкову атрибутику, наприклад, у вигляді 
золотої кам’яниці (Хай хтось навіть в золотій 
кам’яниці, як жар-птиця, сидить, а він і на це 
не позавидує [Ст IІ, 27]), проте найчастіше він 
символізує дещо інше – рідну землю, багатство, 
а у відповідному соціально-економічному контек-
сті – навіть війну (із жар-птицями порівнюються 
бойові машини «катюші»): І тільки «катюші», 
мов жар-птиці відплати, мов шматки невід-
критих комет, мов провісники грізного суду над 
фашизмом, непереможно проносили через усе 
небо своє смертоносне ячання [Ст IV, 6].

Образ легендарних райських пташок допо-
магає увиразнити художні образи земних пта-
шок: В дуплах його [дерева] знаходила притулок 
різна дрібна птиця, і коли на світ з’явилися нові 
виводки, вони були червоними від трухи, мов рай-
ські пташки [Ст I, 175].

Низка виділених із художніх текстів асоціацій 
реалізують зв’язок концепту «птах» з людськими 
почуттями, зокрема коханням, вірністю, добро-
тою, а також думками (за когнітивною ознакою 
«швидкість»), наприклад: А втрачені почуття, 
мов птахи, повернулися, закружляли над дав-
нім гніздом, опасаючись заглянути в нього [Ст IV, 
140]); І відчувала, що любов її, мов поранена 
птиця, б’ється в останніх муках [Ст IV, 138]; 
Тільки чому в стількох людей кохання так схоже 

на перелітну птицю: майне крилом над твоєю 
весною, струсить з того крила кілька світосяйних 
росинок чи сльозин, та й зникне за тими обріями, 
де хмари бредуть, мов старці, та й залишить для 
обіднілої душі життєву необхідність чи життє-
вий тягар… [Ст IV, 141]; А переманювати навіть 
пташину не можна, бо тоді не буде вірності 
на світі [Ст I, 487]; Чуєш, не вмирай, пташино. 
Живи і виводь свою пісню, виводь діток, бо як не 
буде птахів, то і людське серце стане черстві-
шим [Ст IV, 23]; У півсні, мов на терезах, погой-
дувалась сибірська та українська земля, і думки 
то птицями летіли по них, то з болем ішли, мов 
колодники [Ст I, 28–29]; Перед очима у прекрасній 
єдності рухались земля і небо, а думки вихлюпува-
лися за їхні вінця, радіючи й журячись, птахами 
викруглювали над полем… [Ст IV, 20].

Символіка птахів також пов’язана з часовими 
відрізками – початком дня, приходом весни, моло-
дістю як частиною плинного життя людини тощо: 
Тоді птиця часу знов зводить мене з ним, – і запи-
шався своїм словом [Ст VІ, 361]; Що літній ранок 
починають птахи, це й отець Миколай знав  
[Ст I, 502]; Коли запахне відталою землею і бере-
зовим соком. Птиці, розколихуючи м’яку сонячну 
основу, приносять на святкових крилах вологе, 
іще з волохатим туманцем тепло [Ст І, 202]; 
Жінка рвучко підводить голову, прощається 
з мовчазними нахололими дзвонами, прощається 
з руїнами школи, де зіщуленою пташиною колись 
пробіг рік її молодості, і засмученим поглядом 
дивиться в далину… [Ст IV, 116].

Висновки і пропозиції. Мовні репрезен-
танти концепту «птах» у контекстуальних умо-
вах реалізують цілий спектр когнітивних харак-
теристик, зокрема асоціативних. Метафоричні 
та порівняльні вислови з компонентом «птах» 
стають репрезентами інших концептів природи, 
концептів-артефактів та концепту «людина», 
реалізуючи їхній взаємозв’язок в українській 
МКС. Антропоморфізований птах, як і людина, 
живе, облаштовує своє житло, створює сім’ю, 
страждає або ж співпереживає людині. Саме 
художні тексти сприяють виявленню усталених, 
символічних значень етнокультурного концепту 
«птах» (вісник весни, добра, врожаю тощо) 
та народженню найнесподіваніших індивіду-
ально-авторських асоціацій, зумовлених еконо-
мічно-соціальними умовами життя селянина, 
про які в них ідеться, часовими та просторо-
вими параметрами, а також особливостями сві-
тосприйняття письменника. Загальна позитивна 
оцінність концепту зумовлена відповідними  
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ознаками денотата та ставленням до нього в укра-
їнській етнокультурі, негатив же супроводжує 
його лише в окремих випадках, пов’язаних пере-
дусім із пригніченим внутрішнім станом людини 
та некомфортними умовами її життя.

Надалі можна розширити діапазон дослі-
дження, залучивши до аналізу інші види текстів, 
зокрема з інших етнокультур, що дозволить зіста-
вити й виділити лінгвокультурні особливості ана-
лізованого явища.
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Serebrianska I. M. “AS THERE WILL BE NO BIRDS, THE HUMAN HEART WILL BECOME 
HARDER” (THE CONCEPT “BIRD” IN THE WORKS OF M. STELMAKH)

The article deals with the results of linguistic and cultural research on the problem of verbalization 
of the concept “bird” as a component of the conceptual sphere of nature, outlines its cognitive features and place 
in the spatial vertical of the Ukrainian language picture of the world. The material for the analysis were the texts 
of the prose works by M. Stelmakh, a master of apt artistic word and a representative of the Ukrainian folk 
worldview. The relevance of the study is related to the decisive role of birds and their symbols in the Ukrainian 
ethnic culture.

Language representatives of the concept “bird” in context implement a complex system of cognitive 
characteristics, including associative. Metaphorical and comparative expressions with the “bird” component 
become representatives of other concepts of nature (mostly inanimate), concepts-artifacts and the concept “man” 
(according similar actions, emotions, feelings, experiences, appearance, etc.), realizing their relationship 
in Ukrainian language picture of the world. Aт anthropomorphized bird, like a human being, lives, makes 
a home, starts a family, suffers or empathizes with a human. Artistic texts help to identify symbolic meanings 
of the ethnocultural concept “bird” (spring, wellness, harvest, etc.), and the birth of the most unexpected 
individual-author’s associations (mother, widow, beloved girl, child, peasant destiny, etc.), due to the economic 
and social living conditions of the peasants, which they refer to, temporal and spatial parameters, as well as 
the peculiarities of the writer’s worldview.

The general positive evaluation of the concept is caused by the corresponding features of denotation 
and people’s attitude to it represented in the Ukrainian ethnic culture. The negative characteristics accompanies 
it only in some cases, primarily related to the depressed inner state of man and uncomfortable living conditions.

Key words: concept, bird, language picture of the world, language representative, cognitive sign, association.
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ЖІНОЧЕ ПОЗАЧАССЯ В ПОЕЗІЇ  
ЛЮБОВІ ГОЛОТИ ТА ОЛЕКСІЯ ДОВГОГО

Статтю присвячено розгляду особливостей вербалізації концепту ЖІНКА у віковому сег-
менті в поезії Любові Голоти та Олексія Довгого. Дослідження висвітлює такі основні тео-
ретичні аспекти вчення про картину світу, як мовна картина світу та поетична картина 
світу. Мовну картину світу тлумачено як відображені в одиницях мови уявлення певного 
мовного колективу про будову, елементи, процеси, які відбуваються в об’єктивній дійсності. 
Поетичну картину світу визначено як складник індивідуальної мовної картини світу, вираз-
ник внутрішнього стану та світовідчуття митця. Розглянуто структуру аналізованого кон-
цепту на рівні мікроконцептів, аспектів та ознак. Проаналізовано характер взаємозв’язків 
таких понять, як мікроконцепт, аспект і концептуальна ознака, на прикладі біологічного 
аспекту мікроконцепту «Зовнішні характеристики людини». З’ясовано, що в поетичних 
текстах Любові Голоти домінують лексеми на позначення таких концептуальних ознак кон-
цепту ЖІНКА, як «дитинство», «старість», «фізична сила», «неміч», «безтурботність», 
«смуток», «сльозливість», «чистота/незайманість», «материнство» та «пліткарство». 

Як показав проведений аналіз, у поетичній мові Олексія Довгого лексеми-експлікатори концепту 
ЖІНКА часто вживаються з метою поетично-образного відображення почуттів ліричного героя 
до його коханої та матері. Для ліричного героя поета жінка уособлює, з одного боку, молодість, 
мрії, натхнення, захоплення, а з іншого боку – виступає берегинею роду та мудрою матір’ю. Заува-
жимо, що для ліричного героя поета почуття закоханості до жінки також допомагає позбави-
тися трагічного відчуття неминучого плину часу, подолати просторові бар’єри та усвідомити 
божественне начало. Окремо варто наголосити на представлення в тестах поета лексем, які 
допомагають митцеві передати почуття цілковитої вірності та відданості жінки.

На основі досліджуваного матеріалу доведено ключову роль вербалізації концептуальних 
ознак у процесі актуалізації концепту. Зроблено висновок про вагому роль поетичного контек-
сту, мовно-художніх засобів у створенні поетами образу жінки та відтворенні емотивно-
психологічної настроєвості ліричних героїв.

Ключові слова: концепт, жінка, мовна картина світу, ідіостиль, поетика.

Постановка проблеми.
Легенький дотик
вкаже моїй дочці, що колись
якось вона ще зустріне мене,
бо такий він,
закон опромінювання часом… [11, с. 207].
І тут на перший погляд видається, що годи-

лося б говорити про час, про його одвічну триє-
дину сутність минулого – теперішнього – май-
бутнього, про тривалість і застиглість водночас, 
про слова-маркери часових відтинків у поезії. Усе 
це має сенс, безперечно, однак глибший аналіз 
тексту дає змогу зрозуміти, що актуалізований 
концепт ЧАС у текстах Любові Голоти та Олек-
сія Довгого – лише художня палітра, своєрідний 
образ-тло, на яке поетично накладається кон-
цепт ЖІНКА, порівняймо тривожне: Я твойого 

імені не знаю, / ще сама як виливок перловий – 
висихають очі, / тліють брови, – / цвіт небес-
ний зав’язі бажає [11, с. 34] або ж оптимістичне 
ретроспективно-перспективне чуття ліричної 
героїні: Я жінка. / Я співуча, як струна. / Ти лиш 
торкни – і я озвуся синьо. / Тебе чекаючи, / Була 
віки одна / І хочу народити тобі сина [11, с. 69], 
відповіддю на яке може бути лише фаталістично-
возвеличувальне, по-чоловічому сильне почуття 
закоханості – «…Більше не знав ніколи я отакої 
ласки, / Більше не буду мати я отаких ночей, / 
Що, як вогонь, палали не з чарівної казки, / А з гли-
бини самої синіх твоїх очей» [14, с. 365].

Як бачимо, митці художнього слова, вико-
ристовуючи численні мовно-образні засоби, 
які в контексті ідіостилістики розглядаються як 
стилетвірні чинники [22], створюють унікальну 
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концептосистему зі своїми образами, символами 
та складниками.

Говорячи про репрезентацію тих чи інших 
світоглядних уявлень ліричного героя в межах 
конкретного поетичного тексту, доречною є акту-
алізація таких понять, як «мовна картина світу» 
та власне «поетична картина світу». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання мовної картини світу в лінгвістиці 
висвітлено у низці досліджень і наукових сту-
діях як представників українського мовознавства 
(А. Бєлової [3], Є. Бондаренко [4], І. Голубовської 
[8], Л. Гнатюк [9], Л. Димитренко [13], В. Жайво-
ронка [17], В. Кононенка [19], А. Мойсієнка [20], 
Ю. Мосенкіса [21], Т. Радзієвської [23], Н. Слу-
хай [24], О. Снитко [25] та ін.), так і зарубіжного 
(Ю. Апресяна [1], Н. Арутюнової [2], Т. Булигі-
ної [5], А. Вежбицької [6], В. Гака [7], Г. Колшан-
ського [18] та ін.). Так, мовну картину світу роз-
глядають як відображені в категоріях, одиницях 
і формах мови як комунікативного коду уявлення 
певного мовного колективу про будову, елементи, 
процеси, які відбуваються в об’єктивній дійсності 
[10, с. 33]. 

Постановка завдання. Попри наявність чис-
ленних наукових студій, присвячених вивченню 
проблеми лінгвального відображення картини 
світу, сьогодні актуальним лишається дослі-
дження індивідуально-авторських мовних експлі-
кацій основних її складників, а особливо в поезії, 
яка тяжіє до створення численних алюзій, асо-
ціацій, натяків і напівтонів. Саме тому об’єктом 
нашого дослідження стала мова поезій Любові 
Голоти та Олексія Довгого на матеріалі збірки 
вибраного «Жіночий апокриф» та чотиритомного 
видання вибраних поезій О. Довгого. Предметом 
став зіставно-порівняльний аналіз особливостей 
мовної репрезентації концепту ЖІНКА в поетич-
ній мові письменників. 

У контексті зазначеної проблематики метою 
дослідження стало з’ясування особливостей ужи-
вання поетами лінгвальних засобів, які беруть 
участь у вираженні концепту ЖІНКА та у ство-
ренні пов’язаних із ним індивідульно-образних 
конотацій. У межах дослідження передбачаємо 
виконання таких завдань: з’ясувати місце кон-
цепту-образу в концептуальній картині світу лірич-
них героїв, висвітлити особливості використання 
мовних конструкцій – виразників цього концепту 
та їхні семантико-граматичні характеристики.

Виклад основного матеріалу. Поетичну кар-
тину світу розуміють як складник індивідуальної 
мовної картини світу, яка є виразником внутріш-

нього стану та світовідчуття митця з домінуван-
ням емоційно-суб’єктивного в поєднанні з пози-
цією автора-митця. Саме тому доречно говорити 
про посилення індивідуального начала в поетич-
ній мові, мові, яка виступає репрезентантом вну-
трішнього світу ліричного героя, його пережи-
вань, настроїв та рефлексій:

О, як молилась я цьому дощу,
і бджілці, що молилась до шипшини,
і пшеницям, і річечці в осоках,
й зозулі, що молилася крізь дощ…
Перед лицем Зеленої неділі
вклонялась я траві твоїй – рум’янку,
аби діждать Купайлиного Йвана
на друге літо з сином на руках,
твоїм ім’ям нареченим,
коханий! [11, с. 71], 
– ось так поетично передає настрій очікування 

народин дитини своєї ліричної героїні Любов 
Голота. Зауважимо, що завдяки контекстуальному 
вживанню лексем «молитись», повторам сполуч-
ника «і» та іменника-апелятива «коханий», який 
виступає своєрідним художнім пуантом у тексті, 
авторка поетично доповнює образ головної геро-
їні такими характеристиками, як вірність, сми-
ренність, терплячість, які, у свою чергу, дозволя-
ють більш повно і довершено змалювати власне 
український образ жінки-берегині. Аналізуючи 
образну розмаїтість поетичних текстів Любові 
Голоти, зазначимо, що одним із компонентів кон-
цептуальної картини світу її ліричної героїні, чи 
не центральним компонентом, є концепт ЖІНКИ, 
який «увібрав у себе весь історичний досвід, уяв-
лення та переконання певного народу, особли-
вості гендерної стратифікації соціуму» [12, с. 30].

Зауважимо, що зазначений образ в індивіду-
ально-авторському контексті Олексія Довгого 
часто експлікується низкою лексем-маркерів, які 
відображають роль жінки-берегині в житті лірич-
ного героя-чоловіка, вказуючи часто на її або 
безпосереднє божественне походження, або ж 
на зв’язок із ним. І не випадково у поезії «Щось 
розумне і глибоке…» апелятив «Маріє» викликає 
алюзії із відомим біблійним образом, а лексеми 
на позначення реалій небесної (божественної) 
сили «зоріти» та трансцендентної реалії «душа» 
покликані митцем посилити мотив жінки-бере-
гині, жінки-божества, пор.: «…Засвічу. Нехай 
зоріє. / Манить душу вдалечінь. / Я відчув твою, 
Маріє, / Теплу руку на плечі» [14, с. 367]. 

Що стосується структури аналізованого нами 
концепту, то зауважимо, що найбільш доречною, 
з огляду на специфіку аналізованого мовного 
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матеріалу, є класифікація концепту ЖІНКА, запро-
понована О. Чибишевою. Так, дослідниця акцен-
тує увагу на найбільш вагомих характеристиках 
концепту ЖІНКА, виділяючи три мікроконцепти: 
«Зовнішні характеристики людини», «Внутрішні 
характеристики людини» та «Соціальні характе-
ристики людини» [27]. 

У межах кожного мікроконцепту, які розуміємо, 
як «об’єднання аспектів за тематичним принци-
пом, що є релевантним для побудови ієрархії еле-
ментів концептуальної структури на всіх її рівнях» 
[27, с. 11], слід виділяти низку аспектів, які, власне, 
і формують мікроконцепти, та їхні ознаки. За допо-
могою вербалізації останніх і відбувається в кінце-
вому підсумку актуалізація певного концепту.

Предметом нашого дослідження є особливості 
мовної репрезентації у поетичних текстах Любові 
Голоти та Олексія Довгого вікового сегмента біо-
логічного концептуального аспекту в межах мікро-
концепту «Зовнішні характеристики людини». 

Аналізуючи вербалізатори зазначеного сег-
мента, помічаємо, що в мовній картині світу лірич-
ної героїні Л. Голоти він традиційно пов’язаний 
із образами жінок молодого (мала, дівчинка, 
жінка, породілля) та старшого (бабуня, бабця, 
баба) віку. Наявний антагонізм образів дозволяє 
автору передати емоційно-психологічний контр-
аст у сприйнятті світу жінками різних поколінь 
та посилює художній ефект уведеного в контекст 
імпліцитного образу безупинного плину часу, 
який особливої ваги набуває в осмисленні лірич-
ною героїнею себе в кількох вікових іпостасях, 
одна з яких – реальна (дитинство), інша усвідом-
люється як передбачувана порівняймо:

…То вперше світ заглянув мені в вічі:
Був літній день. Сміялася трава.
Співали й плакали високі дерева…
І хтось гукнув, що світ великий –
вічний!
А я – не вічна. Я іще – мала [11, с. 29], – 
бачимо, як емотивну трагічну чуттєвість плин-

ності часу ліричної героїні додатково посилює 
антитеза «…світ великий – / вічний! / А я – не вічна».

Для світоглядних уявлень ліричного героя 
О. Довгого в контексті окресленої мовно-образ-
ної проблематики є характерним доволі часте 
вживання лексем на позначення образу матері, 
який актуалізує в його текстах мотив зміни поко-
лінь, емоційно пов’язуючись у картині світу героя 
з дитинством, спогадами та плинністю життя, 
порівняймо романтично-ретроспективне: «Нам 
вечір росиці із нив принесе, / І вискочать зорі над 
хату тремтливі… / І тіні спадуть на антонівки 

сиві, / А ми перемрієм, позгадуєм все…» [15, с. 98], 
або ж печально-перспективне: «…Мамо, налийте 
мені молока – / Духмяного соку з липневого поля. /  
Та й сядем край хати, де тиша лунка / І думу 
вечірню вже дума тополя…» [15, с. 98].

У поезії Любові Голоти образи малої дівчинки, 
дівчини-підлітка актуалізовано не лише шляхом 
уведення в контекст безпосередніх їхніх номі-
націй, але й лексемами, що позначають низку 
таких відповідних вікові ознак, як «дитинство», 
«фізична сила», «безтурботність», «чистота / неза-
йманість», «материнство»; образ літньої жінки, 
жінки у віці, очікувано, об’єктивується введенням 
таких ознак, як «старість», «неміч», «сльозли-
вість», «смуток», «пліткарство». Названі харак-
теристики беруть участь у художньо увиразненій 
експлікації образу жінки відповідно до типових 
для певного віку репрезентативних рівнів.

Концептуальні ознаки належності до жіночої 
статі та опозити «дитинство / старість» реа-
лізовано в поезії Любові Голоти як власне безпо-
середніми номінаціями осіб жіночої статі (пере-
важно жінок поважного віку – баба, бабуня, бабця), 
так і лексемами-ад’єктивами (мала, посивіла) або 
ж контекстуально, шляхом зіставлення відповід-
них художніх образів та їхніх атрибутів, порів-
няймо: «Був літній день. / І я була мала. / І в нас 
на вулиці померла баба Варка, / Що все життя 
в колгоспних куховарках / борщі варила і хліби 
пекла [11, с. 28]», – тут, окрім того, що в тексті 
поєднано антагоністичні образи дитини та баби, 
автором майстерно обігрується явище певного 
звукосимволізму імені Варка, що дозволяє ство-
рити не лише образ жінки у віці, але й посилити 
його типовими асоціативними атрибутами.

У деяких контекстах поетеса вживає власне 
прямі номінації на позначення вікових показни-
ків персонажів, як наприклад: «Й просила бабця: 
«Ви шануйтесь, дітки, / Не дозволяйте в старо-
щах мені…» [11, с. 28]», або ж «Мій Господи, не 
забувай про мене, – / ще жити хочеться, й дитя 
іще зелене, / ще добрий янгол не дріма на чатах…» 
[11, с. 190] – у цитованому тексті автор не лише 
використовує лексему «зелений» на позначення 
недорослості – контекстуально, шляхом зістав-
лення образів дитини та матері, а також для репре-
зентації тривог останньої поетеса актуалізує такі 
ознаки, як материнство та батьківська відповідаль-
ність. Зауважимо, що названа інтенція має місце 
не лише в кореляції образів матір-дитина – поді-
бне спостерігаємо і в контексті зіставлення образів 
бабусі та онуки, де звичайну батьківську відпові-
дальність шляхом уживання номінації-вербатива 
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«повести» посилено архетипним образом баби-
провідника, порівняймо: «А бабця бралася 
в’язати чи латати – / Перетужити лихо на 
пісні… / Коли, було, біду перегуде, / Усі свої огуди-
перегуди, / Зітхне, зітханням випроставши груди, / 
І тихо в казку поведе мене…» [11, с. 30].

Лексеми-вербалізатори ознаки «дитинство» 
часто не є в поезії митця прямими номінаці-
ями – інколи образ дитинства із супровідними 
йому характеристиками, як зовнішніми симво-
лічними (літо, вечоріти), так і внутрішніми (од 
страху мліти) мислиться читачем опосередко-
вано, через номінацію соціально близьких розгля-
дуваній віковій порі образів (батько, мати), як-от: 
«Мій перший спогад: літо, вечоріє. / Високу зірку 
птах наздоганя. І пальці – в гриві. / І од страху – 
млію. / А батько за узду веде коня» [11, с. 27];  
«…і голос матері, що десь біля порога / три-
вожно кличе: – Люба, чуєш, Люба…» [11, с. 36].

Однак зауважимо, що інколи навіть прямі назви 
образів за віковими характеристиками в деяких 
контекстах покликані не експлікувати аналізовану 
ознаку, а використовуються поетесою з метою 
відображення релігійно-обрядово-традиційної 
стратифікації соціуму – – Отче мій, я іншого не 
знаю. / Так велів Ти, але що вело?! / ˂…˃ Втра-
чене дитя твоє шалене, / Дійсне тільки тим, що 
відбуло… [11, с. 125].

Концептуальні ознаки «фізична сила / неміч» 
як атрибути певного вікового відтинку худож-
нього персонажа Любові Голоти представлено 
в більшості випадків у «контекстуальній близь-
кості» з метою підкреслення актуального для її 
творчості образу часу та метаморфоз, пов’язаних 
із його плином. У деяких текстах автор уживає 
лексеми, які прямо номінують названі атрибути, 
як наприклад: «Ще рум’янцем грає / молодеча 
весела жага – / в тонкостанних пляшках / не бро-
дила хмільними шляхами» [11, с. 56], – тут зустрі-
чаємо як безпосередню вказівку на вік (молоде-
чий) та супровідний йому внутрішній стан героїні 
(жага), так і лексему-атрибут (веселий). Поси-
ленню візуалізації зазначеного образу сприяє 
і фразеологічна одиниця «грати рум’янцем». 
Часто образ молодої, фізично сильної жінки акту-
алізується в контексті через уживані поетом мета-
форичні образи весни, відкритої води, глибокого 
неба та місяця-молодика, пор.: «Весна стрім-
кіша за моє життя, / у ній – все мішма: березень 
і квітень, / відкриті води, голоси відкриті / і їх 
вечірнє, нелунке злиття / в глибокім небі, в місяч-
ному вітті… / І молодик, заплутавшись у спицях, / 
тихенько водить мій велосипед…» [11, с. 36].

Художнім антагоністом аналізованому образу 
є образ кволої, немічної жінки у віці, який у тек-
стах реалізовано за допомогою лексем-номіна-
цій або частин тіла з їхніми атрибутами (трем-
тіли пальці), або певних ментальних процесів 
(спрацьована уява) – Баби прийшли без погуку, 
самі. / Вив’язували з вузликів цукерки. / Й трем-
тіли пальці вічної Ликерки… [11, с. 28]; …і палає 
все життя та мит / у моїй спрацьованій уяві… 
[11, с. 35].

Як зазначалося вище, поетеса схильна поєд-
нувати в одному художньому контексті лексеми 
номінації як ознаки фізичної сили, так і немочі. 
Так, зокрема, читаємо: «Казала баба Настя: я спа-
сенна, / А все-таки – коли та й нагрішу… / Як 
дівувала – розгризала голку, / А ось тепер – шку-
ринки не вкушу» [11, с. 52], – тут бачимо поетично-
образне увиразнення плину часу шляхом мовного 
втілення у дієслівних та прислівникових одиницях 
усвідомлення ліричною героїнею свого теперіш-
нього фізичного стану в проекції на минулий.

Концептуальну характеристику «безтурбо-
тність» жінки молодого віку, власне, дитячого, 
досить яскраво через лексеми-атрибути репрезенто-
вано у рядках: О, а колись – була ж вона – дитя, – / 
рожевеньке, веселеньке, налите, / і крик її – дзвін-
кий, несамовитий / над Кривим Рогом плив у під-
небесся… [11, с. 165], – особливої ваги тут набува-
ють і демінутивний суфікс -енʹк-, який асоціативно 
пов’язується з усім дитячим через схильність дітей 
надуживати у мовленні м’якими приголосними, 
і лексеми-локативи «над Кривим Рогом», які поси-
люють вияв акустичних характеристик крику як 
одного з атрибутів дітей. Репрезентація названої 
ознаки у мові Л. Голоти відбувається також завдяки 
лексемам-номінантам понять і реалій, пов’язаних 
із внутрішнім світом ліричної героїні: «Люблю своє 
реліктове дитинство / за один лише сон незабут-
ній: / величезна гойдалка несе мене над світом, / жах 
і захват б’ють в груди, / затискають крик у горлі…» 
[11, с. 32]. У деяких випадках образ безтурботного 
дитинства експлікується за допомогою уведення 
в текст образу галасливої дитячої ватаги: «Гарячий 
потиск збурених долонь, / Веселий вереск при вечір-
нім прузі, – / Знетямлені, ми сходилися в лузі, / Нас 
грів огонь високих мрій-розмов» [11, с. 33].

Говорячи про вербалізовані образи молодих 
жінок у поетичних текстах Олексія Довгого, помі-
чаємо, що в його текстах в одних випадках такі 
образи, посилені контекстуальним уживанням від-
повідних лексем-атрибутів, виступають символами 
молодості, юності («…І дівчина. / Легка, осяяна, 
весела… / Дівчина, яку я любив. / Ми цілувалися, 
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бігали по траві, / падали і вставали. / Ми не могли 
намилуватися / одне одним. / І були найщасливіші 
у світі…» [16, с. 186]), ідеалізованого почуття зако-
ханості («…Кохання, / яке я пережив сильніше, ніж 
потім, / коли ця ж сама дівчина / стала моєю / на 
все життя» [16, с. 186]), в інших – за допомогою 
авторського поєднання з одиницями на позначення 
почуттів та переживань героїні (боялася, зрозуміла) 
поруч із лексемами з часовою вказівкою «спо-
чатку» / «потім» беруть участь у посиленні вияву 
мотиву «споріднених душ» чоловіка та жінки: «…
Усіма рисами характеру / Бог повторив у ній його. / 
Вона спочатку боялася / його, а потім зрозуміла, / 
що то частка її самої, / і прилетіла до нього наза-
вжди…» [16, с. 195].

Особливим є уживання поетом лексем на 
позначення образу молодої жінки з відповідними 
атрибутами поруч із одиницями-маркерами стану 
немочі ліричного героя, напр.: «Він помирав, / 
і вона прийшла до нього попрощатися. / Вродлива, 
сяюча, але з трагічними очима» [16, с. 90], де 
уживані поруч лексеми – семантичні антоніми, 
посилюють відчуття драматизму. У поезії, присвя-
ченій пам’яті Максима Рильського, лексеми-екс-
пліканти особи жіночої статі молодого віку та її 
ознак допомагають поетові не лише відобразити 
життєву трагедію, але й неперевершено і чуттєво 
розповісти читачеві про жіночу вірність та відда-
ність, порівняймо:

«А коли він помер, 
вона не підпустила до себе 
жодного чоловіка. 
Її любов пережила трагедію 
і зникла тільки з її смертю» [16, с. 90].
Подальший аналіз поетичних текстів засвід-

чує, що в поезії Л. Голоти опозитними атрибуту 
«безтурботність», властивого особам молодого 
віку, виступають ознаки, стереотипно характерні 
жінкам літнього віку, як «смуток» (вербалізатор – 
сплакане замучене лице) та «печаль», порівняймо: 
«…і палає все життя та мить / у моїй спра-
цьованій уяві…/ …блискавки розкльоване яйце / 
ллється на сліпі повіки сонні / в сплакане заму-
чене лице …» та «…й над ворітьми – старих білі-
ють лиця, / що не спішать печаль нести в світ-
лиці – печально стежать свій повільний лет…» 
[11, с. 35–36]. Зауважимо, що почасти ознака 
«безтурботність» виражається шляхом контек-
стуального зіставлення художніх персонажів різ-
ного віку, наприклад: «…й над ворітьми – старих 
біліють лиця, / ˂…˃ Печаль розлита в радощах 
весни, – / ще не зазнала, то й не розумієш, – / 
ти йдеш, летиш, передчуттями млієш / і звуки 

бачиш, наче довгі сни, / які ще розтлумачити не 
вмієш» [11, с. 35–36], – тут антагонізм молодості 
й старості метонімічно вербалізовано у лексе-
мах «печаль» / «весна», а названа ознака акту-
алізується лексемами на позначення руху (йти, 
летіти), порівнянням (звуки бачиш, наче довгі 
сни) та конструкцією на позначення наявності/
відсутності життєвого досвіду (які ще розтлума-
чити не вмієш).

З образом жінки у віці, бабусі, у текстах Любові 
Голоти корелює така концептуальна ознака, як 
«пліткарство», однак, звертають на себе увагу осо-
бливості конотацій, супровідних їй. Так, у поезії 
«Солом’яна вдова» названа ознака не має одно-
значно негативних семантичних відтінків – аксіо-
логія відповідного образу тут, радше, позитивно-
іронічна, посилена лексемою із демінутивним 
афіксом «бабця» та конструкціями-атрибутами 
процесуальних характеристик (по моді, набакир), 
порівняймо: «На три села вціліла, рудобока, / Відро 
по моді носить, набакир… / З трьох сіл новини 
носить їй сорока – / Хова їх бабця в скриню, у аль-
кир…», – доповнює названі аксіологічні характе-
ристики і самий змістовий контекст, у якому ознака 
«пліткарство» персоніфікується образами Аяй-
кала, Агалкала та Патякала шляхом уживання відпо-
відних відапелятивів, а лексеми процесуально-лока-
тивного характеру (ховати, в скриню) дозволяють 
розширити концептуальну картину світу ліричної 
героїні шляхом «розшарування» асоціативно-образ-
ного смислового поля поняття «пліткарство» на 
компоненти ʻзбирати пліткиʼ, ʻпоширювати пліткиʼ 
та ʻуникати поширення плітокʼ. В аналізованому 
контексті бачимо актуалізацію саме першого та тре-
тього компонентів, що сприяє однозначно позитив-
ній оцінці образу старої жінки, порівняймо: «…
Щоб не занадились Аяйкало з Агакалом, / Щоб той 
Патякало й на хвилю не присів…» [11, с. 42].

Концептуальна ознака «чистота / незайма-
ність», традиційно пов’язана з образами жінок 
молодого дошлюбного віку, у поетичній мові 
авторки вербалізується переважно лексемами-
ад’єктивами як на позначення характеристик 
самих персонажів (блаженна), так і частин 
їхнього тіла (безгрішні, безстрашні), які своєю 
чергою символізують внутрішній стан героїв, 
порівняймо: «…стало сухо, / сухо й гаряче, – / цвіт 
небесний боляче тече / через висохлі зіниці діт-
ських віч, / ще безгрішних, / ще таких безстраш-
них, – / ти куди летиш, / палючий м’ячику?!»  
[11, с. 34] – тут вербалізатори асоціативно-образ-
них компонентів названої ознаки не лише спри-
яють її мовній експлікації, але й контекстуально 
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посилюють трагічність усвідомлення ліричною 
героїнею плинності часу, яка зумовлює втрату 
вищеназваних характеристик. 

Звертає на себе особливу увагу вербалізація 
оцінки ліричною героїнею відсутності можли-
вості втрати згадуваних характеристик, яка усві-
домлюється нею як неможливість реалізації жіно-
чого начала і викликає почуття жалю: 

Ти так жалієш всіх жінок самотніх, – 
чи не тому, що вчительку твою,
ту хімічку, яку ніхто не слухав,
на третій день від пенсії ховали
в труні дівочій, в білому вельоні, – 
вона свій вік у школі здівувала,
вона й тебе так мовчечки любила,
ота блаженна хімічка Оксана,
що вмерла в перший свій пенсійний
день!.. [11, с. 121]
Концептуальна ознака «материнства» в пое-

тичному ідіолекті Любові Голоти експлікується як 
завдяки уведенням відповідних лексем-номінацій 
осіб жіночої статі (породілля, доня), так і апеляти-
вів (моє дитя).

Зокрема, у поезії «Вечір» [11, с. 40] письмен-
ниця майстерно зображає стан внутрішнього спо-
кою героїні-породіллі через репрезентацію ідиліч-
ного образу хронотопу, пор.: «Одна лиш мить – як 
в синій шибі тінь. / У літній полудень, що моло-
дий і гожий, – / Там сивий в яблуках біля криниці 
кінь / Все п’є і п’є». У цьому поетичному контексті 
шляхом уживання дієслівної лексеми «прикрити» 
поруч із вербалізатором частин одягу «рукав», 
атрибут якого «вишитий» вказує на національно 
маркований образ матері, поетеса художньо змальо-
вує архетип жінки-Берегині – І породіллі вишитий 
рукав / Прикриє личко сплячої дитини. / А полудень 
стривожиться й скона, / І сутінком сливовий сад 
стриножить, / І прийде вечір – схожий на коня, / 
Що п’є і п’є й напитися не може… 

В іншому поетичному контексті шляхом уве-
дення дієслівних лексем наказового способу (про-
неси, пам’ятай, озовись) Л. Голота творить образ 
матері-наставниці, порівняймо: «Моє дитя, крізь 
многоликість миру / Ти пронеси ясне своє лице. / Ти 
пам’ятай – тебе назвали Віра. / Ти пам’ятай, моє 
дитя, про це… / ˂…˃ Хтось погука – ти озовись, 
Надіє, / Сама прийди й Надією назвись» [11, с. 131].

Оцінка ліричною героїнею події народження 
дитини надзвичайно промовисто корелює зі своїм 
концептуальним антагоністом – неможливістю 
народження (про який згадано вище), і оціню-
ється нею виключно позитивно (вербатив «роз-
цвісти») та усвідомлюється як ознака життя, 

його повної реалізації (Тепер воно [лоно – С.О.] 
живе): «Ще юний другий меч – в руках маленьких 
доні. / Ще гнеться сталь його і кришиться, як лід. /  
Це нею розцвіло моє життя і лоно. / Моєю кров’ю 
меч цей гартувати слід» [11, с. 205].

Зауважимо, що «жіноче позачасся» ліричним 
героєм Олексія Довгого мислиться й усвідомлю-
ється не лише як бачення жінки в різних її вікових 
виявах, але й усвідомлюється ним як цілком реаль-
ний внутрішній стан, який виникає в результаті 
перебування поруч із жінкою, пор.: «Коли я зали-
шаюся з тобою, / спиняється над нами вік і час, / 
Зника усе на світі, окрім нас, / Під срібною небес-
ною габою…» [14, с. 331], – як бачимо, для його 
героя одним із засобів долання неминучого часо-
плину є взаємне почуття кохання, яке в його очах 
має небесне походження – божественну природу. 

Висновки і пропозиції. Як показує проведений 
аналіз, віковий сегмент концепту ЖІНКА в поезії 
Любові Голоти та Олексія Довгого вербалізовано 
за допомогою лексем, які прямо або ж опосеред-
ковано номінують такі дихотомічні вікові ознаки, 
як «дитинство – старість», «фізична сила – неміч», 
«безтурботність – смуток і сльозливість», а також 
«чистота/незайманість», «материнство» та «пліт-
карство». За допомогою поетичного контексту, 
численних символів та образних асоціацій автори 
майстерно передають не лише вікові особливості 
персонажів-жінок, але й змальовують плинність 
часу та емотивну організацію внутрішнього стану 
ліричних героїв. Як бачимо, жінка в поезії Любові 
Голоти існує в усіх своїх іпостасях у будь-якому 
часовому проміжку, як бабуся, донька чи онука, 
які не лише перебувають у постійній взаємодії – 
кожен із названих образів завше є продовженням 
попереднього, його новим народженням – моло-
дість набуває досвіду, старість відроджується, але 
жінка в поетичному світі автора завше вічна – 
мала, грайлива, безтурботна, кохана, мудра матір 
та Берегиня роду. Схожі мотиви представлено 
і поетичній мові Олексія Довгого, однак, для його 
текстів є характерним більш виразна образна екс-
плікація таких жіночих атрибутів, як «материн-
ство» та «вірність», а також підкреслення ключо-
вої ролі жінки в житті ліричного героя-чоловіка.

Проаналізований матеріал засвідчив необ-
хідність у подальших дослідженнях, суголосних 
зазначеній проблематиці. Зокрема, на нашу думку, 
доречним видається порівняльно-зіставний аналіз 
особливостей вербалізації так званої групи гендер-
них концептів, що дало б змогу поставити питання 
про стереотипність чи нестереотипність їхньої мов-
ної експлікації у творчості розглядуваних авторів.
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Strokal O. M. THE WOMAN IS OUT OF TIME IN LJUBOV GOLOTA’S  
AND OLEKSII DOVHIY’S POETRY

The article is devoted to the consideration of the features of the verbalization of the concept WOMAN 
in the age segment in Ljubov Golota’s and Oleksii Dovhiy’s poetry. The research highlights the following 
theoretical aspects of the doctrine of the view of the world as a linguistic view of the world and a poetic 
view of the world. The linguistic view of the world is interpreted as reflected in the units of the language 
of the presentation of a certain language group about the structure, elements, processes that occur in the objective 
reality. The poetic view of the world is defined as a component of an individual linguistic view of the world, 
an expression of the inner state and attitude of the author. The structure of the analyzed concept at the level 
of microconcepts, aspects and features is considered. The character of interconnections of such concepts as 
microconcept, aspect and conceptual sign on an example of a biological aspect of a microconcept “External 
characteristics of the person” is analyzed. It is found out that in Ljubov Golota’s poetry texts the tokens 
dominate the designation of such conceptual signs of the concept of WOMEN as “childhood”, “old age”, 
“physical strength”, “weakness”, “carelessness”, “sorrow”, “tears” “Purity / virginity”, “motherhood” 
and “propensity to gossip”. 

As the analysis showed, in the poetic language of Oleksiy Dovhy, the token-explicators of the concept 
WOMAN are often used in order to poetically and figuratively reflect the feelings of the lyrical hero to his 
beloved and mother. For the poet’s lyrical hero, on the one hand, the woman represents youth, dreams, 
inspiration, admiration, and on the other hand, she is the guardian of the family and the wise mother. Note 
that for the poet’s lyrical hero, the feeling of falling in love with a woman will also help to get rid of the tragic 
feeling of the inevitable passage of time, to overcome spatial barriers and to realize the divine beginning. 
Special emphasis should be placed on the presentation in the poet’s tests of tokens that help the artist to convey 
a sense of complete fidelity and devotion of women.

On the basis of the investigated material the important role of verbalization of conceptual features in 
the process of actualization of the concept has been proved. The conclusion is drawn about the important role 
of the poetic context, linguistic and artistic means in creating the image of a woman by poets and the reproduction 
of the emotional and psychological tune of the lyrical heroes.

Key words: concept, woman, linguistic view of the world, idiostyle, poetics.
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СИНКРЕТИЧНИЙ СТАТУС  
АГІТАЦІЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

На розвиток та осмислення реальності як цілісної, структурно складної й багаторівневої 
системи суттєво впливають явища синкретизму, що різновекторно репрезентовані в різних 
сферах життєдіяльності суспільства. Постаючи в різноманітних формальних і змістових 
виявах, синкретизм із неоднаковим ступенем інтенсивності стосується рівнів індивідуаль-
ної та суспільної свідомості, які важко уявити поза межами політики. Вивчення агіта-
ційно-політичного дискурсу допомагає зрозуміти й усвідомити політичні процеси сучасного 
суспільства. Ця сфера дослідження має яскраво виражений синкретичний характер, оскільки 
в ній інтегровано особливості різних типів дискурсів, зокрема медіа- та інтернет-дискурсу.

Статтю присвячено дослідженню проблеми синкретичного статусу агітаційно-політич-
ного дискурсу, його зв’язкам із медіа- та інтернет-дискурсом. Проаналізовано наявні підходи 
до інтерпретації політичного, масмедійного та інтернет-дискурсу. Доведено беззаперечний 
зв’язок медіадискурсу й політики з огляду на те, що ЗМІ є фактично основним середовищем 
існування й каналом провадження політичної комунікації. Медіадискурс слугує своєрідним 
посередником між різними типами дискурсів і соціумом. Політик спілкується з аудиторією 
за допомогою медіа, а ЗМІ, зі свого боку, поширюють ту інформацію, яка потрібна для фор-
мування громадської думки, повідомлення фактів про політичних лідерів.

Зроблено висновок про те, що агітаційно-політичний та інші різновиди дискурсів (масме-
дійний, інтернет-дискурс) мають синкретичну природу. Інтернет-дискурс постає важливим 
каналом і специфічною формою політичної комунікації, функції якої модернізовані й транс-
формовані за допомогою можливостей сучасних новітніх технологій. Нині соцмережі – це 
важливий канал політичної комунікації, який політичні лідери використовують для взаємо-
дії з електоратом та впливу на цільову аудиторію. Оскільки аналізовані різновиди дискурсів 
мають подібні комунікативні наміри й мовленнєві дії, логічно стверджувати, що агітаційно-
політичний дискурс пов’язаний з іншими різновидами, які реалізовані у сфері масової комуні-
кації. Синкретизм агітаційно-політичного дискурсу репрезентований двома різновидами: як 
функційний синкретизм і формальний синкретизм засобів вираження.

Ключові слова: синкретизм, агітаційно-політичний дискурс, масмедійний дискурс, полі-
тична комунікація, інтернет-дискурс.

Постановка проблеми. Синкретизм як 
складне й своєрідне явище постає об’єктом дослі-
дження в різних сферах гуманітарного знання, 
зокрема у філософії, культурології, релігієзнав-
стві, політології, соціології, літературознавстві, 
лінгвістиці та інших. Він є ключовим поняттям 
сучасної епохи, оскільки втілює тенденцію до 
формування нової єдиної картини світу в умовах 
соціально-політичного життя суспільства. Син-
кретичний характер сучасних мовознавчих дослі-
джень зумовлює виникнення нових тенденцій 
у міжгалузевих студіях, мета яких – взаємопро-
никнення різних сфер наукового знання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «синкретизм» вдало співіснує в різних 
сферах вивчення специфіки сучасного політич-

ного дискурсу. Як перспективний об’єкт сучас-
ної лінгвістики, політичний дискурс перебуває 
в центрі уваги багатьох дослідників (О. Билін-
ська, Р. Водак, А. Голоднов, Л. Нагорна, А. Чуді-
нов, О. Шейгал та інші), що зумовило виник-
нення окремого наукового напряму – політичної 
лінгвістики. Вивчення різних аспектів політичної 
комунікації пов’язане з аналізом її форм, завдань 
та змісту й має міждисциплінарне спрямування 
у сферу перетину когнітивної лінгвістики, теорії 
дискурсу, соціолінгвістики тощо.

У мовознавстві поняття синкретизму актуалі-
зоване порівняно недавно, тому серед дослідни-
ків немає єдиної думки щодо його трактування. 
У лінгвістичній площині синкретизм витлума-
чують як: 1) формальне нерозрізнення, злиття 
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в одній формі у процесі еволюції мовної системи 
функційно різних граматичних категорій і форм; 
2) поєднання (синтез) диференційних ознак мов-
них одиниць (певних розрядів слів, значень, 
речень, членів речень тощо), протиставлених 
один одному в системі мови і пов’язаних явищами 
перехідності [8, с. 269–270]; «злиття в одній мов-
ній одиниці одночасно кількох ознак» [12, с. 541] 
тощо (докладніше про трактування синкретизму 
див.: [16, с. 29–31; 17, с. 23–30]).

Більшість мовознавців (В. Бабайцева [2], 
А. Загнітко [8], О. Селіванова [12], Л. Шитик [16] 
та інші) ототожнюють синкретизм із поняттями 
«синтез», «поєднання», тобто акцентують увагу 
на буквальному значенні лексеми, що повністю 
вмотивоване з огляду на його лінгвальну репре-
зентацію. Феномен синхронної перехідності (або 
синкретизму) як кількаплощинного явища постав 
об’єктом вивчення Л. Шитик. Дослідниця обґрун-
тувала концептуальні засади вивчення синхрон-
ної перехідності, з’ясувала чинники породження 
синкретизму в синтаксичній площині, вибудувала 
модель синхронної перехідності синтаксичних 
одиниць у внутрішньоранговій (спільнокатегорій-
ній і різнокатегорійній) та в різноранговій площи-
нах [16].

З огляду на галузеву багатовекторність синкре-
тизму його вивчали в різних проєкціях: як син-
кретизм художньої образності (О. Єременко [7]), 
синкретизм художнього мислення (Л. Кавун [9]), 
синкретизм мовної особистості політика (М Цуца-
єва [13]), жанровий синкретизм (О. Билінська [3]) 
тощо. Попри це, дискурсна сфера реалізації син-
кретизму потребує належної уваги.

Постановка завдання. Мета статті – обґрун-
тувати синкретичний статус агітаційно-політич-
ного дискурсу, простежити його синкретичний 
зв’язок із масмедійним та інтернет-дискурсом.

Актуальність дослідження зумовлена необхід-
ністю аналізу агітаційно-політичного дискурсу 
як специфічного феномена політичної комуні-
кації й виявлення когнітивних механізмів, що 
лежать в основі репрезентації дійсності та спосо-
бів їх синкретичного вираження. Наукова новизна 
дослідження полягає в тому, що агітаційно-полі-
тичний дискурс проаналізований в аспекті синх-
ронної перехідності, зокрема, схарактеризовано 
синкретичний зв’язок масмедійного, інтернет- 
та агітаційно-політичного дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
політичного дискурсу як синкретичного фено-
мена потребує окреслення його меж, що пов’язано 
з двома підходами до розуміння його специфіки: 

вузьким і широким. Відповідно до вузького розу-
міння політичний дискурс обмежений тільки 
інституційними формами комунікації, де спіл-
кування постає складником публічної організа-
ції. Оскільки публічне спілкування орієнтоване 
на певні стандарти поведінки, то варто звернути 
увагу на набір типових для цієї сфери моделей 
мовної поведінки, комунікативних подій, тема-
тики спілкування. Політичний дискурс за широ-
кого підходу витлумачено як особистісний. Він 
являє собою сам спосіб, яким інституційний рівень 
актуалізований в індивідуальній свідомості, як 
він виявляється в професійній діяльності, а також 
у сприйнятті людиною світу [15, с. 98].

О. Шейгал констатує, що «основна спрямова-
ність політичного дискурсу полягає в навіюванні 
адресатам необхідності політично правильних 
дій та оцінок. Навіювання – це процес впливу на 
психіку людини, під дією якого знижується рівень 
критичності сприйняття змісту повідомлення» 
[15, с. 48].

Дослідниця пропонує польовий підхід до 
аналізу політичного дискурсу і вважає, що до 
сфери політики належить один з елементів: адре-
сант, адресат або зміст висловлення [15, с. 115]. 
Польовий підхід спрямований на виявлення сфер 
перетину політичного дискурсу з іншими різно-
видами – як інституційними, так і неінституцій-
ними.

Політичний дискурс має функційну специфіку, 
що репрезентована в основній функції – викорис-
танні його як інструменту впливу, реалізованій 
у боротьбі за владу, збереженні та утриманні її.

Політичний дискурс функціює задля того, щоб:
– політик міг завоювати авторитет і зміцнити 

свій імідж, сподобатися народові;
– створити емоційний настрій у виборців;
– дати адресатові нові знання, нові уявлення, 

інформувати про свою позицію;
– переконати адресата погодитися з позицією 

мовця, його думками, сприйняти його погляди;
– закликати адресата проголосувати на вибо-

рах за кандидата, партію, блок тощо [11, с. 21].
Функційною особливістю політичного дис-

курсу є переконання адресата й спонукання до 
потрібного адресантові вибору, що реалізовано 
за допомогою найпоширенішого засобу політич-
ної боротьби – агітації. Услід за О. Билінською 
надаємо перевагу функційному чинникові, який 
і слугує підґрунтям для виокремлення агітаційно-
політичного дискурсу [3, с. 14].

У межах агітаційно-політичного дискурсу про-
вадять статусне спілкування, що відбувається не 
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між конкретними людьми, а між представниками 
соціальних груп. Агітаційно-політичний дискурс 
нав’язує суб’єктам правила спілкування, від-
повідно до яких адресант є більш активним і за 
допомогою дискурсивних практик навіює адре-
сатові політичні реалії та спонукає зробити пра-
вильний вибір на свою користь, а адресат є пасив-
ним об’єктом впливу.

Агітаційно-політичний дискурс, репрезенто-
ваний на сторінках газет, у теле- й радіоефірі, на 
просторах Інтернету є реалією сьогодення. Його 
основна мета – завоювання й утримання влади, 
досягти якої можна тільки через залучення на 
свій бік якомога більшої кількості виборців. Тому, 
на нашу думку, логічно говорити про синкре-
тичний статус агітаційно-політичного дискурсу, 
оскільки в ньому поєднані характеристики масме-
дійного, пропагандистського, рекламного, інтер-
нет-дискурсу та наявні рівні, представлені інсти-
туційними та неінституційними різновидами 
політичного дискурсу. Синкретизм агітаційно-
політичного дискурсу репрезентований передусім 
поєднанням мовних рис тих чи тих функціональ-
них стилів, а також передбачає й синкретизм його 
функцій. Як зауважує Р. Водак, «з одного боку, 
важливо, щоб він був доступним для розуміння 
відповідно до завдань комунікації, а з іншого – 
орієнтованість на певну групу часто суперечить 
зрозумілості політичної мови» [5, с. 22].

На думку Т. ван Дейка, «наші знання і став-
лення до політиків, партій значною мірою здо-
буваються, змінюються або підтримуються за 
допомогою сприйняття тексту й мови в процесах 
соціалізації, освіти, сприйняття інформації ЗМІ 
та неформальних розмов» [6, с. 192].

Своєрідним посередником між різними видами 
дискурсу і соціумом слугує медіадискурс. У сучас-
ному світі дискурс масмедіа є однією з ключових 
форм вираження політичної влади й висвітлення 
політичних подій та формування громадської 
думки. Проблеми взаємовпливу масмедійного 
й політичного дискурсу досліджували такі вчені, 
як А. Баранов, Р. Водак, О. Паршина, А. Чудінов, 
Т. ван Дейк, Ю. Габермас, О. Шейгал та інші.

О. Шейгал уважає, що «політичний дискурс 
опосередкований чинником масмедіа, оскільки 
засоби масової інформації є основним каналом реа-
лізації політичної комунікації» [15, с. 85]. З огляду 
на багатожанровість політичного дискурсу, що 
зумовлена набором характеристик і стилістичних 
рис його текстів, медіадискурс дає змогу втілити 
стратегії й тактики спонукання, що важливо для 
реалізації агітаційно-політичного дискурсу.

Комунікативна взаємодія політика й виборця – 
це складний процес, оскільки під час розгортання 
агітації важливо не тільки надати аудиторії акту-
альну інформацію, а й домогтися утримання 
уваги й заручитися підтримкою адресатів, спо-
нукати обрати потрібного кандидата. Наприклад: 
21 липня будьте уважними під час голосування! 
Знайдіть у бюлетені поруч із прізвищем канди-
дата текст: «Суб’єкт висування – політична 
партія «Слуга народу». Тільки кандидати, яких 
висунула партія, – це команда Президента. Голо-
суйте лише за справжніх слуг народу! Зробимо їх 
ще раз! (відеоролик партії «Слуга народу»); Ось 
так політики слухали тебе, коли встановлювали 
ціни на газ, домовлялись з олігархами, заробляли 
на війні. Прийшов час це змінити. Позбавити 
олігархів упливу. Мій голос за вищі зарплати. Із 
твоїм голосом будуть рахуватися. Не дамо 
депутатам працювати більше двох термі-
нів у Раді, а за прогули заберемо мандат. При-
єднуйся до нас 21 липня. Твій голос змінює все! 
(відеоролик партії «Голос»).

Аналіз мовних особливостей політиків дає 
змогу виявити стратегії, тактики й методи маніпу-
лювання суспільною свідомістю, які застосовують 
для переконання виборців. Ефективність викорис-
товуваних стратегій залежить від багатьох чинни-
ків. Це, зокрема, точне визначення ситуації спіл-
кування, уміння «розгледіти» вербальні інтенції 
й особливості опонента, а також правильне вибу-
довування плану дій залежно від бажаного резуль-
тату. Важливо наголосити, що вибір стратегічних 
установок залежить і від особливостей культурної 
своєрідності нації, її історичного розвитку, еконо-
мічної та політичної ситуації.

За допомогою інструментів ЗМІ політики поєд-
нують основні функції політичної системи (ухва-
лення рішень) та функції системи ЗМІ (інфор-
мування й порушення важливих питань і тем 
для обговорення), щоб забезпечити інтеграцію 
суспільства. Засоби масової інформації допомага-
ють вибудувати «правильну», потрібну політикам 
дійсність. Акцентуючи на важливості ролі ЗМІ 
в реалізації політичного дискурсу, дослідники 
називають тенденцію до зрощення дискурсу мас-
медіа й політичного дискурсу [15, с. 90].

На думку О. Шейгал, найважливіша відмін-
ність політики від інших сфер полягає і в тому, що 
вона постає єдиною професійною сферою спіл-
кування, яка орієнтована на масового адресата. 
Політична комунікація опосередкована ЗМІ, які 
фактично є основним середовищем її існування. 
Як справедливо зауважує дослідниця, особливу 
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роль у політичному дискурсі відіграє дискурс 
масмедіа, що нині слугує основним каналом реа-
лізації політичної комунікації [15, с. 145]. Тому 
беззаперечним постає той факт, що однією з особ-
ливостей агітаційно-політичного дискурсу є його 
опосередкованість засобами масової інформації, 
що слугує основою для формування складної син-
кретичної структури «масмедійного агітаційно-
політичного дискурсу».

С. Виноградова, навпаки, розділяє масмедій-
ний і політичний дискурси: «тоді як висловлення 
політика належать до політичного дискурсу, 
репортаж про виступ дипломата на телебаченні 
тяжіє до сфери ЗМІ; якщо текст закону є части-
ною політичного дискурсу, то газетна стаття про 
закон належить до дискурсу ЗМІ» [4, с. 46].

Ще одним важливим каналом реалізації полі-
тичної комунікації є мережа Інтернет, яка проникає 
в усі сфери людського життя, зокрема і в політику. 
Сьогодні інтернет – це основне джерело інформа-
ції для населення, що випереджає радіо, телеба-
чення та друковані ЗМІ. Як справедливо зауважує 
Н. Луман, «інтернет створює зовсім нове соціальне 
поле, у якому виникають новітні види взаємин 
політичних суб’єктів» [10, с. 215–222]. З пере-
ходом інтернет-ресурсів у повноцінне комуніка-
тивне середовище зросла зацікавленість мовознав-
ців вивченням характерних для них дискурсивних 
практик. Це стало поштовхом до виокремлення 
особливого різновиду дискурсу – інтернет-дис-
курсу, потрактованого і як процес створення тек-
сту у віртуальному середовищі на тлі прагматич-
них і соціокультурних чинників, і як кінцевий 
результат цієї дії [1, с. 24]. Важливими ознаками 
інтернет-дискурсу, що повною мірою відображені 
в агітаційно-політичному дискурсі, є активний 
зворотний зв’язок, висока проникність, інтерак-
тивність, неформальне спілкування.

Інтернет-дискурс, до якого зараховують сайти, 
соціальні мережі, домінує за обсягом інформацій-
них потоків. Він охоплює велику кількість насе-
лення й має колосальні інтерактивні та впливові 
можливості. Описуючи деякі події, ЗМІ, зокрема 
й в інтернет-середовищі, формують відповідне 
сприйняття цих фактів і реакцію на них суспільства.

Політичне життя конкретної мовної спільноти 
відображене в нових медіа, зокрема в соціальних 
мережах, які змінили політичну комунікацію, 
а також стали зручним ресурсом політиків для 
унаочнення їхньої діяльності. Залежно від мети 
політика, соціальна мережа може бути майдан-
чиком для відповідей на запитання виборців, міс-
цем представлення своєї позиції або інструмен-

том піару й агітації. Вибір однієї з цих функцій 
впливає на інтернет-дискурс. Наприклад: Україн-
ська земля – не для продажу! Приєднуйтеся до 
флешмобу, якщо ви проти продажу землі. Для 
цього поставте цю рамку собі на аватарку – 
натисніть кнопку «Спробувати» під цим постом 
(представництво політичної партії «Батьківщина» 
у Facebook). У наведеному фрагменті представ-
ники політичної партії агітують приєднатися до 
флешмобу, поставивши рамку з кольоровою сим-
волікою партії та відповідним текстом, у такий 
спосіб показати свої політичні вподобання та спо-
нукати інших користувачів соцмереж підтримати 
саме цю політичну силу.

В іншому прикладі політик, по-перше, вико-
ристовує звертання, щоб акцентувати на сто-
сунках між адресантом та адресатом і посилити 
спонукання; по-друге, дає чіткий алгоритм дій, 
окреслює, що потрібно зробити, щоб популяри-
зувати українську мову: Друзі, у мережі зараз 
набирає обертів петиція щодо впровадження 
українського дубляжу та субтитрів на популяр-
них платформах для перегляду фільмів і серіалів: 
Netflix та Amazon Prime Video. Це дуже правильна 
та потрібна ініціатива! І щоб це стало можли-
вим, ми самі маємо чітко продемонструвати: 
українці читають, дивляться, та слухають укра-
їнською! Тому, якщо ми хочемо, щоб світ роз-
мовляв до нас українською, варто почати з про-
стих кроків: обрати українську основною мовою 
у браузері та в соцмережах Facebook і Youtube; 
слухати українською в Apple Music та перегля-
дати українськомовний контент на YouTube; 
обирати український дубляж і субтитри, диви-
тися, слухати, читати українською всюди, де 
вже зараз така можливість; підписати пети-
цію до Netflix та Amazon: Борись за українське! 
(допис П. Порошенка в соцмережі Facebook).

Інтернет дає змогу встановлювати інтерактивну 
взаємодію в межах віртуального діалогу, тобто 
адресант та адресат однаково активні. У соціаль-
них мережах навіть пасивний користувач час від 
часу стає активним комунікатором, а агітаційно-
політичний дискурс реалізований як сукупність 
присвячених різним темам відкритих обговорень. 
Усе це дає змогу впливати на суспільну думку, 
змінювати політичні погляди виборців.

Висновки і пропозиції. Отже, особливістю 
агітаційно-політичного дискурсу є прагматична 
спрямованість на управління процесом інформу-
вання виборців, на формування в адресата оцінки 
отримуваного повідомлення та забезпечення від-
повідної емоційної реакції на нього. Посиленню 
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впливу агітаційно-політичного дискурсу сприяє 
його синкретична природа – синтез різних типів 
дискурсів, зокрема масмедійного та інтернет-дис-
курсу. Оскільки названі дискурси мають подібні 
комунікативні наміри й мовленнєві дії, логічно 
стверджувати, що агітаційно-політичний дискурс 

має синкретичний зв’язок з іншими типами дис-
курсу, реалізованими у сфері масової комуніка-
ції. Синкретизм агітаційно-політичного дискурсу 
репрезентований двома різновидами: як функцій-
ний синкретизм і формальний синкретизм засобів 
вираження.
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Shylo S. B. SYNCRETIC STATUS OF AGITATION-POLITICAL DISCOURSE
The development and understanding of reality as a holistic, structurally complex and multilevel system 

is significantly influenced by the phenomena of syncretism, which are differently represented in different 
spheres of society. Appearing in a variety of formal and semantic manifestations, syncretism with varying 
degrees of intensity concerns levels of individual and social consciousness that are difficult to imagine outside 
of politics. The study of agitation-political discourse helps to understand and comprehend the political 
processes of modern society. This area of research has a pronounced syncretic character, as it integrates 
the features of different types of discourses, including media and Internet discourse.

The article is devoted to the research of the problem of syncretic status of agitation-political discourse, its 
connections with media and Internet discourse. The existing approaches to the interpretation of political, mass 
media and Internet discourse are analyzed. The indisputable connection between media discourse and politics 
has been proved, given that the media is in fact the main environment and channel of political communication. 
Media discourse serves as a kind of mediator between different types of discourses and society. The politician 
communicates with the audience through the media, and the media in turn disseminates the information needed 
to form public opinion, to report facts about political leaders.
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It is concluded that agitation-political and other types of discourses (mass media, Internet discourse) 
have a syncretic nature. Internet discourse is an important channel and a specific form of political 
communication, the functions of which are modernized and transformed with the help of modern technologies. 
Today, social networks are an important channel of political communication that political leaders use to 
interact with the electorate and influence the target audience. Since the analyzed types of discourses have 
similar communicative intentions and speech actions, it is logical to say that agitation-political discourse 
is related to other types implemented in the field of mass communication. The syncretism of agitation-
political discourse is represented by two varieties: as functional syncretism and formal syncretism of means 
of expression.

Key words: syncretism, agitation-political discourse, mass media discourse, political communication, 
internet discourse.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ

У статті розглядається специфіка функціонування числівників у телевізійному дискурсі, ана-
лізуються їх семантико-стилістичний і прагматичний потенціал, описуються синтагматичні 
умови, у яких спостерігаються досліджувані одиниці. Зазначається, що числівники активно вико-
ристовуються в назвах телевізійних каналів і, відповідно, оформленні їх логотипів, які є важливим 
елементом іміджу телеканалів і слугують для їх ідентифікації на телеринку. При цьому числів-
ники можуть мати цифрову фіксацію, що є поширеною загальносвітовою практикою неймінгу 
телевізійних каналів, особливо інформаційних. Констатується, що логотипи каналів, які містять 
числівники, певним чином мотивовані й можуть мати символічний характер. Включення компо-
нентів з нумеральною семантикою в склад назви телеканалу перетворює телевізіонім на яскравий 
іміджевий засіб, що виконує експресивну, імпресивну та металінгвістичну функцію.

Установлено, що в процесі номінації телепродукції беруть участь числівники різних 
лексико-граматичних розрядів. Серед них більшість становлять кількісні. Найпоширені-
шим типом цих онімів є кількісно-іменні конструкції, що являють собою словосполучення зі 
стрижневим словом-числівником та іменником у родовому відмінку. Інколи спостерігається 
й ізольоване використання кількісних числівників, але його не можна назвати типовим. Про-
дуктивним є також залучення до цих назв порядкових числівників, які поєднуються зі стриж-
невим компонентом узгодженням. Набагато рідше в телевізіонімах зустрічаються збірні 
й дробові числівники, останні представлені лише поодинокими прикладами.

Аналіз теленомінацій показав, що в онімічному просторі телевізійного дискурсу числівники 
виконують не тільки первинну функцію вказівки на абстрактне число, кількість або порядок при 
лічбі, а й прагматичну функцію, що полягає в забезпеченні експресивності телевізіоніма, привер-
танні уваги глядацької аудиторії, формуванні установки на подальший перегляд телепередачі.

Особлива увага приділяється характеристиці числівників як маркерів інтертекстуаль-
ності. Вони функціонують як універсальні прецедентні знаки, символічні числа, що вербалізу-
ються числівниками, а також входять до складу прецедентних висловлювань.

З’ясовано, що в телевізіонімах можуть бути задіяні не тільки числівники, а і їх похідні. Від-
числівникові деривати належать до різних частин мови: іменників, прикметників, прислівників.

Зроблено висновок, що, незважаючи на морфологічну відокремленість, замкненість 
та обмеженість кількісного складу, числівники широко використовуються в сучасному теле-
просторі, що пояснюється закладеним у них великим прагматичним потенціалом, економ-
ністю вираження й здатністю передавати символічне значення.

Ключові слова: числівник, телевізійний дискурс, оніми, телевізіоніми, логотипи телекана-
лів, назви телепередач, прагматичний потенціал.

Постановка проблемы. Имена числительные 
являются типичным для всех языков и народов 
способом выражения понятия числа. С помощью 
нумеративных наименований не просто произво-

дились всякого рода исчисления, но и осущест-
влялось познание окружающего мира. «Человек 
стремится систематизировать действительность, 
найти в ней (или внести в нее свой) порядок. 

РОСІЙСЬКА МОВА
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Это условие его ориентации в пространстве и во 
времени, условие познания мира, условие жиз-
недеятельности в целом. Одной из форм систе-
матизации мира является его количественное упо-
рядочение» [5, с. 358].

В современной картине пользования языком 
достаточно четко прослеживается тенденция ко 
все большему употреблению чисел (и цифр как 
их субститутов). Такая активность в языке ком-
понентов с количественно-числовой семантикой 
отражает моду на цифровые обозначения и коли-
чественные характеристики различных явлений 
действительности, ставшую «одной из опреде-
ляющих черт нашего рационального, высоко-
технологичного, информационного века... Число 
вторгается во все сферы жизни современного 
человека, в том числе в мир собственных имен, 
в языковое пространство» [7, с. 107].

Ономатолог А. К. Матвеев характеризует экс-
пансию числа, свойственную современной эпохе, 
как «самый непредсказуемый по своим послед-
ствиям ономастический феномен» [4, с. 133]. 
В этом аспекте важным представляется изучение 
роли и места числительных в ономастиконе теле-
визионного дискурса, центральное место в кото-
ром занимают телевизионимы – собственные 
имена, являющиеся названиями телеканалов, про-
грамм, циклов передач, проектов и т. п. [10, с. 669]. 
Заметим, что обращение к этому типу дискурса 
само по себе представляет немалый интерес 
в связи с очевидным усилением роли телевиде-
ния в современном информационном обществе. 
Сказанное объясняет целесообразность и акту-
альность изучения особенностей использования 
имен числительных в ономастической практике 
телевидения.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Имена числительные являются традици-
онным объектом лингвистических исследований. 
В разное время ученые рассматривали их как 
в синхронном (Л. Л. Буланин, В. В. Виноградов, 
М. Ф. Лукин, Г. И. Матвеева, И. Г. Милославский, 
А. Е. Супрун, А. Н. Тихонов, Л. Д. Чеснокова, 
Ю. И. Щербаков и др.), так и в диахроническом 
(Л. А. Булаховский, О. Ф. Жолобов, В. М. Марков, 
С. П. Обнорский, А. А. Шахматов и др.) аспектах. 
В лингвистике уже немало сделано для определе-
ния частеречного статуса числительных, описания 
их семантических и грамматических параметров, 
роли в языке и речи. Традиционное изучение дан-
ных лексем дополняется исследованием актив-
ных процессов в русской нумеральной системе, 
особенностей узуального склонения числитель-

ных, причин нарушения нормативных пред-
писаний в их употреблении (М. Я. Гловинская, 
С. В. Полякова, С. В. Рябушкина, И. М. Старикова, 
Е. В. Щеникова и др.). Несмотря на большое коли-
чество наработок, исследование числительных не 
теряет актуальности. В последние годы внимание 
лингвистов привлекают аспекты, связанные с ана-
лизом функционирования нумеративов, выявле-
нием их потенциальных возможностей в разных 
типах дискурса. Особый интерес в упомянутом 
контексте вызывает такая динамично развиваю-
щаяся сфера функционирования языка, как теле-
визионный дискурс, в онимическом пространстве 
которого компоненты с количественно-числовым 
значением составляют значительный сегмент.

Постановка задания. Цель настоящего иссле-
дования состоит в выявлении специфики функ-
ционирования числительных в телевизионном 
дискурсе, анализе их семантико-стилистического 
и прагматического потенциала, особенностей 
мотивации в телевизионимах.

Изложение основного материала. Числи-
тельные занимают особое положение в морфо-
логической системе. Они представляют собой 
замкнутую группу слов, обладающих специфи-
ческими семантическими и грамматическими 
свойствами. В. В. Виноградов, говоря о своео-
бразии этого лексико-грамматического класса 
слов, отмечал, что «при наличии явных призна-
ков самостоятельной грамматической категории 
современные русские имена числительные пред-
ставляют довольно пеструю морфологическую 
картину» [2, с. 242]. Специфика числительного 
как части речи объясняется тем, что «в ее исто-
рическом формировании на базе одной из древ-
нейших лексических групп более явственно, чем 
в других случаях, сказалось развитие мыслитель-
ной и языковой абстракции» [3, с. 3].

Числительные являются универсальным сред-
ством обозначения количества в его самом широ-
ком понимании. С. В. Рябушкина, анализируя 
семантику числительных (абстрактное число, 
количество предметов, порядковый номер пред-
мета, неопределенное количество, культурный 
символ), подчеркивает, что «основанием для 
онимической номинации может стать любое из 
названных значений» [7, с. 108].

Традиция использования имен числительных 
в ономастическом пространстве телевизионного 
дискурса наметилась уже давно. Числительные 
активно используются в названиях телевизион-
ных каналов и, соответственно, оформлении их 
логотипов, являющихся важнейшим элементом 
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имиджа телеканалов и служащих для их иден-
тификации на телерынке. При этом наблюдается 
разнообразие вариантов структурного и графи-
ческого представления: самостоятельное упо-
требление числительного (UA: Первый, 16/12), 
количественно-именное сочетание (365 дней ТВ), 
сочетание порядкового числительного с существи-
тельным или прилагательным (5 канал, 24 канал, 
Третий цифровой), использование числительных-
приложений (Украина 24, Спорт 1, Футбол 2), 
сочетание числительных с математическими зна-
ками и другими символами (5+, 7+, 100+, 360°), 
«математизированные» выражения, напомина-
ющие арифметические вычисления (1+1, 2+2, 
2x2, 7x7), буквенно-цифровое сочетание (К1, К2, 
D1), сочетание числительных с аббревиатурами 
(TV 1000, TV 5, СК 1), сочетание числительных 
с лексическими единицами в латинской графике 
(4ever Music). Как правило, в названиях телека-
налов числительные (и количественные, и поряд-
ковые) имеют цифровую фиксацию – арабскую, 
которая преобладает, или римскую. Логотипы 
некоторых телевизионных каналов передаются 
двояко (TV-XXI и TV-21).

Цифры являются одними из наиболее часто 
используемых элементов при создании назва-
ния и логотипа телеканалов, как общенацио-
нальных, так и региональных: 5 канал, 7 канал 
(Одесса), 9 канал (Днепр), 11 канал, 12 канал 
(Луцк), 21 канал (Ужгород), 33 канал (Хмель-
ницкий), 34 канал (Днепр), 35 канал (Николаев). 
Это связано с тем, что цифры универсальны 
и «интернациональны: они одинаково пишутся 
на разных языках» [9, c. 115]. Короткое название, 
содержащее цифру, просто звучит, легко читается 
и хорошо запоминается. А именно это является 
базовым критерием успешности названия. Пока-
зательно, что многие каналы, проводя ребрендинг, 
меняют «старое» название на «новое», включаю-
щее компонент с числовым значением. Так, канал 
PRO ВСЕ переформатировался из развлекатель-
ного в информационный, сменив название на 
8 канал. Переоформил логотип и телеканал RTI. 
Теперь он называется 4 канал. Презентуя эту дефи-
ницию, представители телекомпании пояснили, 
что название телеканала цифрой является обще-
мировой практикой нейминга информационных 
каналов, а цифра 4 была свободной в украинском 
телевизионном пространстве. Интересно, что дан-
ное числительное встречается и в наименованиях 
некоторых телепрограмм канала: «44 минуты», 
«Четвертая власть», «4К», «4есно». В послед-
нем примере наблюдается прием цифровыде-

ления, который заключается в замене первой 
буквы цифрой 4. Языковая игра здесь основана 
на визуальном сходстве графического начертания 
буквы Ч и цифры 4, а также частичном совпа-
дении звучания части слова и цифры. Таким же 
образом оформлен и логотип канала 4ever Music: 
цифра 4 заменяет часть английского слова forever, 
название переводится как «Музыка навсегда». 
Подобные инновации эффективно выполняют 
свою прагматическую задачу – обеспечивать экс-
прессивность телевизионима, привлекать вни-
мание зрительской аудитории. Именно поэтому 
телевизионщики любят включать логотипы-чис-
лительные в названия телепрограмм (например, 
«Завтрак с 1+1» (1+1); «День на 7-м» (7 канал); 
«Вечер на 8 канале» (8 канал); «112 Украина Live» 
(112 Украина); «Новости D1» (D1); «Уикенд 
на 12-м канале» (12 канал); «Осень на 33-м» 
(33 канал)). Такой коммуникативный прием фоку-
сирует внимание телезрителей на принадлежно-
сти передачи к определённому каналу, облегчает 
запоминание адресатом его названия, повышает 
«узнаваемость» в социуме, что немаловажно 
в условиях жесткой конкуренции телеканалов.

Анализ показал, что логотипы каналов, содер-
жащие числительные, определённым образом 
мотивированы и могут иметь символический 
характер. Так, название UA: Первый символизи-
рует первенство канала по времени начала веща-
ния (пришёл на смену государственному каналу, 
который вещал с 1939 года под логотипами УТ, 
УТ-1) и по его статусу (это первый национальный 
телеканал). Включение в состав названия теле-
визионного канала числительного первый, под-
чёркивающего его уникальность и абсолютное 
превосходство, превращает телевизионим в яркое 
имиджевое средство, которое выполняет экспрес-
сивную функцию, являясь визуальным сообще-
нием о миссии, назначении телеканала, а также 
импрессивную функцию, оказывая воздействие 
на потенциального телезрителя: Первый Запад-
ный, Первый Городской, Первый Автомобильный, 
Первый деловой, Первый вегетарианский, Первый 
Казацкий. В подобных названиях, кроме количе-
ственного значения слова первый, актуализиру-
ются и его качественные значения «самый луч-
ший», «самый ранний, впервые появившийся», 
«не существовавший ранее» [9, c. 104]. Логотипы 
24 канал и 36,6 TV символизируют направлен-
ность телеканалов: 24 канал – это первый в Укра-
ине круглосуточный канал новостей, 36,6 TV – 
познавательный канал о здоровом образе жизни 
и позитивном мышлении. В этом случае можно 
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говорить о металингвистической функции лого-
типа, представляющего своеобразный инфор-
мационный код, с помощью которого можно 
определить содержательную доминанту теле-
визионного конвента канала. Логотип 1+1 отра-
жает слоган канала – «Ты не один», рассчитан-
ный на эмоциональное восприятие телезрителя, 
который невольно ассоциирует себя с широкой 
телеаудиторией (здесь один семантически соот-
носится с прилагательным одинокий). Эта фир-
менная фраза, содержащая четкую концепцию 
канала, часто используется в его роликах, а также 
в названиях некоторых телепроектов («25 лет. 
Ты не один» – программа, посвященная 25-лет-
нему юбилею канала 1+1). Подобные наименова-
ния выполняют не только информационную, но 
и рекламную функцию.

Телеканалы, которые входят в один холдинг, 
могут иметь аналогичный логотип (2+2 – канал 
входит в медиаконгломерат «1+1 Media»). Каналы 
одинакового содержания с целью дифференци-
ации используют в своих названиях числитель-
ные-приложения (Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3; 
музыкальные каналы М 1, М 2; молодежные 
каналы НЛО TV 1, НЛО  TV 2).

Телевизионимы, имеющие в составе числи-
тельные, в структурном отношении представляют 
собой, как правило, сочетания имён существи-
тельных с числительными разных разрядов:

– собственно количественными в цифро-
вой и словесной форме («4 свадьбы» (ТЕТ), 
«6 кадров» (OstWest); «Шесть соток» (Интер); 
«Факты недели. 100 минут» (ICTV); «52 уикенда» 
(UA: Первый); «180 градусов» (33 канал); 
«11000 км с Русланом Вериным» (7 канал); 
«Музейные загадки: 119 мумий и не только» 
(Discovery)). Как правило, такие конструкции 
строятся по модели числительное + существи-
тельное в Р. п. В подобных случаях «числитель-
ное является опорным словом синтагмы, которое 
семантически раскрывается и распространяется 
посредством определения его именем существи-
тельным» [2, с. 252]. Реже встречается изолиро-
ванное употребление числительных (телепроект 
«7218» (D1); «316» (33 канал)) и названия, вклю-
чающие количественные числительные, не опре-
деляемые существительными: «Один за всех» 
(СТБ); «До 36 и больше» (36,6 TV); «Улыбка на 
1000000» (8 канал); ток-шоу «Больше двух» (D1);

– порядковыми (телепередачи «Первая 
полоса» (UA: Первый); «Первые леди» (Epoque); 
«Четвёртая власть» (4 канал); «Пятая колонка» 
(Прямой); «Пятый угол. Развитие» (Newsone); 

«Восьмое чувство» (8 канал)). Элементы теле-
визионимов такого типа обычно связаны согла-
сованием. В некоторых названиях телепередач 
субстантивированные порядковые числительные 
выступают в роли стержневого слова: «Перелом-
ные 80-е», «Крутые 90-е»  (НТН); «Нью-Йорк. 
Ревущие 20-е» (OstWest));

– собирательными (например, фильм 
«Пятеро друзей» (К 1)). В отличие от собственно 
количественных числительных, которые в теле-
визионимах практически всегда используются 
в сочетании с именами существительными, соби-
рательные числительные могут употребляться 
и без них (телепрограммы «На троих» (ICTV); 
«Приключения на колесах. Пятое колесо на пяте-
рых» (Discovery); телесериал «Двое в новом доме» 
(СТБ). «Употребленные вне сочетания с суще-
ствительным, собирательные числительные явля-
ются субстантивированными названиями сово-
купностей лиц» [Нов, с. 435];

– дробными («36,6» (11 канал); «Высота 
307,5» (UA: Первый).

Как видим, в подобных номинациях преобла-
дают собственно количественные числительные. 
Это связано с их способностью выражать значи-
тельно большее, чем другие разряды, количество 
смысловых оттенков: акцентирование внима-
ния на количестве, информация о котором важна 
в каком-либо отношении, указание на большое 
или малое количество, характеристика явления 
через количество, эмфатическое значение и др. 
[11, с. 274]. Количественные числительные в боль-
шинстве случаев представлены цифрами, что обу-
словлено такими прагматическими установками, 
как привлечение внимания потенциального зри-
теля и экономия графических средств. Последняя 
связана с жанрово-обусловленной лапидарностью 
телевизионимов. Эта особенность объясняет 
цифровую фиксацию и порядковых числитель-
ных (спортивная программа «Обзор 1-го игрового 
дня. Лига Наций УЕФА» (Футбол 2), музыкальная 
передача «Дискотека 80-х» (НТН), художествен-
ный фильм «13 район» (Еврокино). В первых двух 
примерах после цифр используются буквенные 
наращения.

Кроме первичной функции указания на количе-
ство и порядок при счёте, числительные в телеви-
зионимах выполняют и прагматическую функцию. 
Они привлекают внимание зрителя, настраивают 
его на содержание программы. Использование 
компонентов с количественно-числовым значе-
нием в названиях телевизионных передач может 
служить целям создания «говорящей» номинации, 
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являющейся своеобразной «аннотацией» содер-
жания программы. Так, например, на 24 канале 
выходят передачи, названия которых позволяют 
прогнозировать их тематику: «120/80» – научно-
познавательная программа о здоровье, «Авто 24» 
(24 канал) – программа для автолюбителей, «Одна 
история» – короткое познавательное видео о важ-
ном мировом событии прошлого. Телепередача 
«Arts.21» (OstWest) рассказывает о ярких фено-
менах искусства XXI века, главных креативных 
трендах и культурных событиях сезона. Передает 
суть телепередачи и название «Четыре комнаты» 
(НЛО TV) – квест-шоу, в котором две «звездные» 
команды борются за победу, проходя испытания 
в четырёх разных комнатах: в первой комнате 
«Спорт» игроков ждет физическая нагрузка, во 
второй комнате «Логика» они должны решить 
интеллектуальную задачу, в третьей комнате 
«Страх» –  продемонстрировать преодоление раз-
личных фобий и, наконец, на четвертом этапе 
в квест-комнате показать командную работу.

В этом контексте обращают на себя внимание 
случаи, когда нумеральные компоненты могут 
приобретать в номинациях теле- и кинопро-
дукции символическое значение. Так, в фильме 
«11-11-11» главного героя писателя Дж. Кроуна 
буквально преследует число 11. Он приходит 
к выводу, что 11.11.2011 человечество ждет при-
шествие дьявола.

В названиях исторических, спортивных теле-
передач, документальных фильмов нередко встре-
чаются числительные, обозначающие конкретные 
даты или входящие в дефиниции исторических 
событий («Решающие битвы Второй мировой 
войны» (5 канал); цикл передач «1946–1960 с Лео-
нидом Парфеновым» (OstWest), каждая из кото-
рых посвящена описанию событий одного года и, 
соответственно, так и называется «1946», «1947» 
и т. д.). Числительное-дата может выступать 
в роли второго, уточняющего, названия, указыва-
ющего на содержание отдельной серии докумен-
тального сериала («Даты, вошедшие в историю. 
6 августа 1945: Хиросима», «Даты, вошедшие 
в историю. 3 апреля 33 года: распятие Христа» 
(History)). В «спортивных» онимах числительные 
со значением даты часто заключаются в скобки: 
«Финалы Лиги чемпионов (2008–2014)» (Фут-
бол 2); «Дания – Бельгия (1984). Д/с «Классика 
Евро» (Футбол 1).

В телепространстве продуктивными явля-
ются конструкции с постпозитивными количе-
ственными числительными в начальной форме, 
иллюстрирующие процесс закрепления имени-

тельного падежа в позициях, ранее свойственных 
только косвенным падежам: «Земля 2050» (Мега); 
«Национальный отбор. Евровидение 2020» (CTБ); 
«Стоп-10» (ICTV); BLOG 360 (Апостроф TV); 
«Global 3000» (OstWest); «Студия 112» (112 Укра-
ина); «О-20» (ОTV). В подобных конструкциях 
явно утрачиваются формальные синтаксиче-
ские связи (падежные окончания, предлоги), что 
свидетельствует о внедрении в морфологиче-
скую систему элементов аналитизма. «Зависи-
мость такой формы поддерживается порядком 
слов и линейной контактностью расположения» 
[1, с. 216]. Тенденция к несклоняемости числи-
тельных в зависимых синтаксических позициях 
обнаруживается и в конструкциях, указываю-
щих на номер определённой реалии (телесериал 
«Отдел 44»; кинофильм «Дело 39»). Лаконизм 
и выразительность конструкций с неизменяемыми 
формами количественных числительных способ-
ствует их закреплению и широкому употребле-
нию в телевизионимах («Ток-шоу № 1 с В. Голо-
вановым» (Украина 24); «Дело № 33» (33 канал); 
«Nature № 14. Коралловый риф: удивительные 
подводные миры» (OstWest)).

Функцией привлечения внимания зрителя, 
стремлением к выразительности и экономии гра-
фических средств объясняется изолированное, 
без вербального компонента, употребление чис-
лительных в качестве названий телепродукта, 
например: ток-шоу «13.00», «15.00», «17.00», 
«19.00» (ZIK) – числительные обозначают время 
выхода передачи в эфир; французский фильм-
драма «1+1» (TV 1000) – оним лаконично отра-
жает содержание фильма, в котором повествуется 
о судьбе богатого аристократа, пострадавшего 
в результате несчастного случая и нанявшего 
в помощники недавнего заключённого, которому 
удаётся привнести в размеренную жизнь прико-
ванного к инвалидному креслу богача дух при-
ключений; художественный фильм «Три плюс 
два» – название указывает на количество действу-
ющих лиц (трое молодых людей и две девушки).

Числительные способны обладать ассоциатив-
ным потенциалом и реализовать интертекстуаль-
ность [6]. В анализируемых онимах они могут 
функционировать как:

– универсально-прецедентные знаки, извест-
ные широкой аудитории (т/с «911» (FOX): 
911 – телефон службы экстренной помощи в раз-
ных странах); «9/11: Пожарная бригада в эпицен-
тре» (National Geographic): 9/11 – сокращенное 
название терактов 11 сентября 2001 года в Нью-
Йорке);
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– символические числа («Панорама 360°. 
Объект всемирного наследия. Венеция» (National 
Geographic): 360° – символ, вызывающий ассоци-
ацию с Землей, форма которой подобна сфере);

– прецедентные числа-даты («Берлин 1945» 
(History): 1945 – год окончания Второй мировой 
войны);

– отсылка к культурным феноменам («Три 
сестры» (Zoom): название вызывает ассоциацию 
с хрестоматийной пьесой А. Чехова, которая уже 
больше ста лет пользуется неизменным успехом 
у зрителя);

– прецедентные выражения, в состав кото-
рых входят имена числительные (скетч-шоу «На 
троих» (ICTV): теленоминацию образует усечен-
ный вариант известного выражения сообразить 
на троих; «7 чудес Украины»: название цикла 
телепрограмм, рассказывающих об историко-
архитектурных объектах Украины, представляет 
собой трансформированный вариант устойчивого 
оборота семь чудес света, которым обозначают 
архитектурные шедевры древности, поразившие 
современников своей грандиозностью. Выбор 
этого числа связан с древнейшими представле-
ниями о его совершенстве: число 7 считалось 
в античную эпоху священным. В образной речи, 
как известно, одним из семи чудес света назы-
вают что-либо замечательное, великолепное. По 
этой же модели созданы и названия новых телеви-
зионных проектов «7 природных чудес Украины» 
и «7 исторических чудес Украины», в которых 
речь идет о самых удивительных живописных 
уголках и исторических местах нашей страны).

Имена числительные могут помогать потен-
циальному зрителю сориентироваться в телепро-
странстве. Так, числительные-цифры, входящие 
в оним, указывают на номер сезона телесериала 
(«На твоей стороне 2»; «Выходите без звонка 3»; 
«Пёс 5») или программы («МастерШеф 8» (СТБ); 
«Страна У 2.0» (ТЕТ)), а также на продолжение 
художественного фильма («Перевозчик 3»). Чис-
лительные со знаком плюс, заключённые в скобки 
и стоящие в постпозиции по отношению к ониму, 
но не входящие в него, очерчивают возраст ауди-
тории, которой адресован телепродукт («Колесо 
чудес» (16+), «Простая просьба» (18+) (TV 100)). 
Указанная графическая конструкция может пред-
ставлять собой и название программы. При этом 
математический символ имеет разную форму – 

знаковую или словесную, например: «17+» (ТЕТ); 
«14-плюс» (Глас).

И в заключение отметим, что в телевизиони-
мах довольно часто используются производные от 
числительных языковые единицы разной часте-
речной принадлежности:

– имена существительные («Великолепная 
четвёрка» (ZIK); «Невероятные бассейны: 
Пятёрка лучших» (Animal Planet); «Летопись 
столетий» (OstWest));

– имена прилагательные («Двойной портрет» 
(Совершенно секретно); «Авто-SOS. 7-дневное 
испытание» (National Geographic));

– наречия («Ничто не случается дважды» 
(СТБ); «Вдвоём» (7 канал)).

Выводы и предложения. Проведенное иссле-
дование показало, что, несмотря на свою мор-
фологическую обособленность, замкнутость 
и ограниченность количественного состава, чис-
лительные широко используются в современном 
телепространстве, что объясняется заложенным 
в них огромным прагматическим потенциалом, 
экономичностью выражения и способностью 
передавать символическое значение. Имена чис-
лительные представлены как в логотипах каналов, 
так и в названиях телевизионных проектов, про-
грамм, телесериалов, художественных фильмов. 
Анализ телевизионимов позволил выделить сле-
дующие функциональные особенности использу-
ющихся в них числительных: двоякая фиксация 
(цифровая и вербальная); преобладание количе-
ственных числительных, как в изолированном 
употреблении, так и в сочетаниях; разнообразие 
структуры и вариантов графического оформления 
логотипов и названий телепрограмм, в которых 
задействованы компоненты с количественно-чис-
ловым значением; использование нумеративов 
в качестве «говорящих» номинаций и др. Числи-
тельные обеспечивают экспрессивность названий, 
привлекают внимание телезрителя, помогают ему 
сориентироваться в телепространстве.

Анализ функционально-прагматической 
нагрузки числительных на материале других типов 
дискурса (художественного, рекламного, радио-
дискурса и т. д.) открывает широкие перспективы 
для сравнительно-типологических исследований 
способов лингвокреативной репрезентации кате-
гории количества, своеобразия концептуализации 
данного класса слов в разных модусах и жанрах.
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Pakhnenko I. I., Teletova S. G. PECULIARITIES OF NUMERALS FUNCTIONING 
IN TELEVISION DISCOURSE

The article considers the specifics of numerals functioning in television discourse, analyzes their semantic-
stylistic and pragmatic potential, describes the syntagmatic conditions in which the studied units are observed.  
It is noted that numerals are actively used in the names of television channels and, accordingly, the design of their 
logos, which are an important element of the image of TV channels and serve to identify them in the TV market.  
In this case, the numerals may have a digital fixation, which is a common worldwide practice of naming television 
channels, especially information ones. It is stated that the logos of channels that contain numerals are motivated 
in some way and can be symbolic. The inclusion of numerals in the name of the TV channel turns the televisionym 
into a bright image tool that performs expressive, impressive and metalinguistic function.

It is established that numerals of different lexical and grammatical categories take part in the process 
of nomination of TV products. Among them, the vast majority are quantitative. The most common type 
of these onyms are quantitative-noun constructions, which are phrases with the core word-numeral and noun 
in the genitive case. Sometimes there is an isolated use of numerals, but it cannot be called typical. It is 
also productive to involve ordinal numerals in these names, which are combined with the core component 
by agreement. Collective and fractional numerals are much less common in televisionyms, the latter being 
represented only by single examples.

The analysis of telenominations has shown that in the onymic space of television discourse numerals 
perform not only the primary function of indicating an abstract number, quantity or order when counting, 
but also a pragmatic function, which is to ensure the expressiveness of television, attracting viewers, forming 
a setting for further watching of a TV program.

Particular attention is paid to the characterization of numerals as markers of intertextuality. They function 
as universal precedents, symbolic numbers verbalized by numerals, and are part of precedent statements.

It has been found that not only numerals but also their derivatives can be used in televisionyms. Numeral 
derivatives belong to different parts of speech: nouns, adjectives, adverbs.

It is concluded that, despite the morphological separation, isolation and limited quantitative composition, 
numerals are widely used in modern television space, due to their great pragmatic potential, economy 
of expression and ability to convey symbolic meaning.

Key words: numeral, television discourse, onyms, televisionyms, logos of television channels, titles of TV 
programs, pragmatic potential.



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 202064

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

УДК 821.162.1-31.09Мілош+821.161.2.-31.09Роздобудько
DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-1/12

Ковпік С. І.
Криворізький державний педагогічний університет

ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ДИТЯЧОЇ СВІДОМОСТІ  
У ПОВІСТЯХ Ч. МІЛОША «ДОЛИНА ІССА»  
ТА І. РОЗДОБУДЬКО «АРСЕН»

У статті йдеться про способи художньої інтерпретації дитячої свідомості у творах 
слов’янських літератур. Авторка виявила форми художньої презентації генетичної пам’яті 
в текстах повістей Ч. Мілоша «Долина Ісса» й І. Роздобудько «Арсен». У результаті компаратив-
ного аналізу повістей було з’ясовано, що загальнолюдським в аналізованих творах слов’янських 
літератур є потяг людини до власної самоідентифікації, міцний генетичний зв’язок із предками, 
бажання з’ясувати схожість або подібність поведінкових рис генотипного рівня.

Помічено, що психологічна повість І. Роздобудько «Арсен» презентує унікальні можли-
вості людської генетичної пам’яті, котра здатна відтворити важливі й цікаві моменти 
людського життя в минулому, реанімувати значущі факти з життя роду. Авторка наголо-
шує, що в роботі генетичної пам’яті значущу роль відіграють спогади як процеси, котрі від-
творюють образи минулого. Ось тому у важливі моменти життя саме ці образи минулого 
виринають у снах, сновидіннях людини.

З’ясовано, що письменники з особливою пошаною ставляться до дитячих спогадів, акцен-
туючи увагу на тому, що дуже важливо зберегти в пам’яті поради, досвід, розповіді предків. 
Головні персонажі повістей – діти – виявилися не байдужими до історії, таємниць своїх 
родин. Адже в дорослому житті завдяки генетичній пам’яті можна буде дешифрувати 
накопичену інформацію про свій родовід. Хлопців цікавлять важливі питання самоідентифі-
кації, а тому вони намагаються віднайти спорідненість зі своїми предками.

Прикметно, що в аналізованих повістях слов’янських літератур письменники фокусують 
свою увагу на тому, що на різних етапах життя людини виявляється її схильність до само-
ідентифікації. У проаналізованих повістях Ч. Мілоша й І. Роздобудько наскрізною ниткою 
проходить думка про те, що саме в дитинстві закладаються основи для самоідентифікації, 
а саме розуміння того, що в суспільстві функціонують національні цінності й загальнолюд-
ські норми. Оскільки дитяча свідомість має унікальні можливості до осмисленого сприй-
няття дійсності, то дуже важливо, щоб схильність до самоідентифікації мала системний 
характер. Саме на цьому акцентують увагу письменники.

Ключові слова: дитяча свідомість, національне, загальнолюдське, самоідентифікація, рід.

Постановка проблеми. Сучасна психоло-
гічна проза презентує низку цікавих і важливих 
тем і проблем, котрі хвилюють нині європейське 
суспільство. Однією з таких тем є тема форму-
вання та функціонування дитячої свідомості. 
Художнього осмислення модуси дитячої сві-
домості набули у творах зарубіжної літератури 
у 80-х роках ХХ століття, а в українській літера-
турі на початку ХХІ століття.

Чеслав Мілош належить до письменників-
класиків польської літератури, але завдяки його 

творам указана література набула виразних ознак 
модерністської. Повість «Долина Ісса» (1980 рік) 
лауреата Нобелівської премії Чеслава Мілоша 
презентує процес формування дитячої свідомості. 
Що ж до української письменниці Ірен Роздо-
будько, то вона розпочала свою творчу діяльність 
наприкінці ХХ – на початку XXI століття саме 
тоді, коли сучасна українська література активно 
долучилася до важливих і значущих для україн-
ської нації процесів реанімації генетичної пам’яті 
нації через топоси дитинства. Саме спогади 
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дитинства стали важливим прийомом художнього 
моделювання функцій генетичної пам’яті підліт-
ків у повістях Ч. Мілоша «Долина Ісса» й І. Роз-
добудько «Арсен».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Деяких аспектів художнього моделювання дитячої 
свідомості в автобіографічному творі Ч. Мілоша 
«Долина Ісса» торкнулася Т. Басняк у своїй 
статті «Типологія письменницького статусу: 
два досвіди – Ч. Мілош та Г. Фон Реццорі» [1]. 
Дослідниця відзначила, що «Образ дитинства 
втілюється в супровідний цей життєвий період 
тематиці: питання народження та смерті, 
дитяче відкриття світу через спостереження 
за порами року, виокремлення родинної мови від 
мови чужих тощо. Дитяча спостережливість 
фіксує типових представників та інтереси світу 
дорослих: місцевих націоналістів, улюблених 
жінок (бабусь, матерів, сестер, няньок, подруг), 
авторитетних чоловіків (діда, батька), міських 
божевільних, стосунки між рідними й сусідами, 
плітки, книги, дитячі розваги (підглядання, під-
слуховування), силу брехні, відкриття себе тощо» 
[1, с. 25]. Ми погоджуємося із цією думкою Т. Бас-
няк і додаємо, що вся ця інформація зберігається 
в генах людини, а з часом проявляється чи то реа-
німується в певних поведінкових ситуаціях як 
своєрідна акумуляція досвіду предків.

Постановка завдання. Тож, на нашу думку, 
дуже важливо дослідити функції специфіки худож-
нього моделювання дитячої свідомості з боку 
національних позицій у повістях польського пись-
менника Ч. Мілоша «Долина Ісса» й української 
письменниці І. Роздобудько «Арсен».

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
теорії К. Юнга, спогади дитинства – це та інфор-
мація, котра не стирається з пам’яті, а навпаки, 
накопичується в генах і передається наступному 
носієві. Накопичена інформація в будь-який 
момент здатна відтворитися в особливо важливі 
моменти життя людини. Дитяча психіка міцно 
вкорінена до культурної матриці нації, де вона 
займає важливий простір для її індивідуальних 
особливостей, які не виходять за рамки загаль-
ного «соціально-культурного» архетипу. Моменти 
й ситуації, щораз пережиті окремим індивідом, 
утворяться в його свідомості як форма певного 
типу поведінки без сенсу, а не як наповнений зміс-
том образ.

Таким чином, придбані протягом життя люди-
ною досвід і знання будуть передані на генному 
рівні наступному поколінню у вигляді образів 
і реакцій, котрі будуть впливати на свого носія 

через підсвідомість. Генетична пам’ять тримає 
об’ємну інформацію, а в особливі моменти життя 
людини розгортає її через гени. Реанімація гене-
тичної пам’яті дозволяє відтворити досвід поко-
лінь, встановити причино-наслідкові зв’язки 
поколінь, розкодувати смисли й над смисли пове-
дінки членів родини.

Головний персонаж автобіографічної пові-
сті Чеслова Мілоша – Томаш – втілює авторську 
стратегію стосовно того, як відбувається про-
цес усвідомлення власної ідентичності дитиною. 
Головна проблема, яка хвилює хлопчика: «Як це 
стається, що ти є тим, ким є?» [2, с. 93]. Тож 
відповіддю на це питання є увесь зміст повісті. 
Хлопчик із цікавістю пізнає світ своїх предків 
і закарбовує важливі й значущі для подальшого 
його життя істини.

Як відомо, у відчутті себе саме таким, а не 
іншим велику роль відіграють предки, котрі сфор-
мували певні типи поведінки, а також оточення, 
середовище, місцевість, де формується та росте 
особистість.

Минуле своєї родини цікавить також голов-
ного персонажа повісті І. Роздобудько «Арсен» – 
Арсена: «Тепер же, посеред поля, я уявив дещо 
інше, цілком правдоподібне – як цією ж дорогою 
ходили мої предки. Макар… Арсен… Чи мій пра-
дід Микола, який загинув на Другій світовій війні 
зовсім молодим… Що бачив кожен з них? Про 
що думав? Чого хотів?» [3]. Хлопцеві важливо 
дізнатися про те, що саме він успадкував від своїх 
предків, які риси характеру, зовнішності, пове-
дінки мали його далекі пращури.

У повісті І. Роздобудько активізація генетич-
ної пам’яті юнака Арсена відбувається у сні через 
сновидіння: «<…> у своїх фантазіях я заходжу 
надто далеко… А є речі набагато ближчі, про які 
я просто забув. Або не надавав їм належної уваги. 
Або вони мені здавалися не такими цікавими 
й важливими. Скажімо, події, які років двісті 
тому відбулися в нашому роду» [3, с. 12].

Заплямована історія роду тяжіла над Арсеном, 
адже він має ім’я того прадіда, котрий заплямував 
рід. Хлопець не приймає думку про те, що в його 
роду були батьковбивці. Тож бажання Арсена 
дізнатися правду про свій рід і дослідити його 
історію – це особлива складова частина націо-
нальної самоідентифікації українців.

Отже, саме страх активізував нервові клітини 
мозку, а тому процес контрольованого усвідомлення 
важливих фактів відбувався інтенсивно. Арсен 
почав розпитувати у свого діда, в односельчан діда 
про всі подробиці страшного родинного лиха.
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Відповіді на свої питання Арсен знаходить 
у спілкуванні з дідом Олегом по лінії батька. Так 
само Томаш неймовірно зближується з дідом 
Казимешем Сурконтом по лінії матері. Дід Кази-
меш для Томаша є втіленням добра, мудрості, обі-
знаності, виваженості. Світ діда хлопчик сприй-
має як особливий світ, в якому панує любов до 
рослин, тварин.

Відзначимо, що неабияку роль у повісті І. Роз-
добудько «Арсен» відігравали розповіді діда Олега 
про історію роду Іванюків онукові. Хлопчик ще 
дитиною запам’ятав усе, що дідусь йому розпо-
відав, а коли підріс, то відчув необхідність ще раз 
їх почути, адже сни й марення з минулого помітно 
активізували його генетичну пам’ять, підживили 
його бажання розібратися в таємницях роду.

Дитяча свідомість обох хлопців сформувалася 
під впливом їхніх дідусів. А генетична пам’ять, 
котра здатна накопичувати досвід поколінь, у про-
цесі дорослішання все активніше розпочала запус-
кати механізм пізнання. Ось тому Арсен і Томаш 
цілеспрямовано шукають відповіді на низку жит-
тєво визначальних питань.

Арсен, слухаючи розповіді діда Олега про своїх 
прадідів, постійно порівнював свої поведінкові 
риси з їхніми. Така особливість дитячого сприй-
няття інших свідчить про бажання хлопця осмис-
лити свою близькість і причетність до предків.

Подібне спостерігаємо й в повісті «Долина 
Ісса» про рід Томаша. Бабуся Дільбінова розпові-
дала хлопцеві про «<…> її батька, а його прадіда, 
доктора Ріттера, який лікував дітей і не брав 
грошей, якщо їхні батьки були бідними» [2, с. 63]. 
Завдяки розповідям бабусі Томаш дізнався не 
тільки про своїх предків, а й про дуже важливі 
історичні події, котрі так чи так вплинули на його 
рід. Отже, зв’язок поколінь, традиції спілкування 
нащадків із предками – це ще один неспростов-
ний доказ загальнолюдського в художніх творах 
слов’янських літератур.

З розповідей діда Арсен чітко сформував образ 
свого прадіда: «<…> він видавався мені сильною 
і симпатичною особистістю. Хоча це – лише 
з розповіді… А яким він, цей мій прапрадід, був 
насправді? З якими намірами повернувся в рідне 
село після стількох років відсутності? Чи був для 
нього сенс у вбивстві власного батька? Може, він 
справді хотів заволодіти скарбом? Від цієї думки 
мені стало моторошно, і одразу прийшла інша» 
[3, с. 48]. З цього роздуму очевидно, що Арсен під-
ходив до осмислення свого роду дуже об’єктивно, 
а тому не ідеалізував предків, як це часто буває. 
Він намагався зрозуміти поведінку своїх прадідів. 

Спроби Арсена розібратися в трагедії роду схва-
лював дід: «Може, хоч у тебе дійдуть руки до 
родинної історії» [3, с. 49]. Така підтримка нади-
хала Арсена, а тому він відчував велику відпові-
дальність перед усім своїм родом.

Знайомство з родинними світлинами справило 
на Арсена неабияке емоційне враження: «Час від 
часу я поглядав на світлину і завмирав, охоплений 
дивним відчуттям того, що спілкуюся з минулим, 
яке відроджувалося перед моїми очима – просто 
з-під мого пера. Тобто – олівця <…>» [3, с. 56].

Подібні емоції переживав Томаш, коли дізнався 
про історію своєї родички Емілії Платер, портрет 
якої висів над столиком його бабусі. Бабуся нака-
зала хлопцеві, щоб він пишався своєю родичкою, бо 
вона була героїня, яка очолила в далекому 1831 році 
загін повстанців у битві проти росіян. А ще хлопець 
дізнався про те, що його предки були шукачами 
пригод, любили мандрувати. Уся ця інформація 
неймовірно вразила Томаша, а головне – підживила 
його переконання в унікальності їхнього роду. Так, 
Томаш дізнався, що по лінії дідуся Суроконта його 
прадід Ієронім Суроконт був єретиком. Про нього 
дідусь мало розповідав, але Томаш відчував, що 
голос діда мінявся, змінювався і вираз обличчя. Роз-
повідь про Ієроніма Суроконта породила в хлопчика 
низку запитань до дідуся: «Як це стається, що ти 
є тим, ким є ? Від чого це залежить ? І ким ти 
був, якби став кимось іншим?» [2, с. 93]. До цього 
епізоду Ч. Мілош подав розлогий коментар-роздум, 
котрий засвідчує важливість генетичного зв’язку 
поколінь: «Ніхто не живе сам: розмовляє з тими, 
що проминули, їхнє життя втілюється в нього, 
спускаєшся сходами й відвідуєш, ідучи їхнім слідом, 
закутки дому історії» [2, с. 94].

Обидва хлопці чим більше дізнавалися про 
історію своїх родин, тим сильніше прагнули 
відшукати спільні риси характеру, зовнішності 
зі своїми пращурами. Так, в Арсена розповіді 
діда Олега породили глибокі роздуми про зна-
чення історії роду для кожної родини: «Раніше 
я думав, що минуле не має для людини жодного 
значення. Важливо лише те, що відбувається 
зараз. Бував і в історичному… Там теж збері-
галися якісь старі пожовтілі документи і світ-
лини. Але я ніколи не замислювався над тим, що 
за кожним документом чи фотокарткою кри-
ється чиясь доля. Доля, прожита від початку 
й до кінця. Доля людини, яка існувала на землі 
серед безлічі інших людей. І що я теж маю 
власну історію» [3, с. 59].

Цей розлогий роздум є по суті реалізацією 
авторської стратегії в моделюванні специфіки 
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дитячого сприйняття. Адже в ньому звучить дуже 
важлива загальнолюдська ідея – треба добре знати 
минуле свої предків. Звідси видно, що І. Роздо-
будько слушно акцентує увагу на таких важливих 
функціях генетичної пам’яті: зберегти важливість 
зміцнення роду й родинних зв’язків, забезпечити 
міцний зв’язок поколінь.

Чим більше дізнавався Арсен про свій рід, тим 
більше він переконувався в тому, що чимало рис 
характеру йому перейшли в спадок від предків: 
«Ну, хіба ще кілька днів тому я міг собі уявити, 
що граф Островершенко і його маленький кріпак 
Макар – мої пращури?! А цей навіжений ман-
дрівник і мрійник Арсен виявиться таким схо-
жим на мене? А якою відданою і відчайдушною 
постане з глибин часу Біла Дама — ця неймовірна 
красуня з нетутешнім іменем Нійолє, яку Арсен 
привіз із берегів Балтійського моря?!» [3, с. 62]. 
Усю цю інформацію Арсен ретельно системати-
зував і приводив до певного порядку. Проте такий 
обсяг інформації негативно позначився на якості 
сну хлопчика. Він спав тривожно з передчуттям 
небезпеки, прокидався серед ночі, адже в підсві-
домості залишалося чимало нез’ясованих питань. 
І всі ці невідомі питання гнітили його й спонукали 
шукати негайно відповіді.

Окрім схожості характерів Арсена та його 
прадіда, хлопець відшукав чимало подібнос-
тей у зовнішності своєї зведеної сестри Нійоли 
з їхньою прабабцею, на честь якої назвали 
сестричку. Арсен під враженням від реаніма-
ції історії свого роду зовсім по-іншому став 
дивитися на свої стосунки зі зведеною сестрою, 
налагодив зв’язок із батьком після їхнього роз-
лучення з матір’ю. Усе подальше життя хлоп-
чика набуло сенсу й зрозумілості. Він постійно 
акцентував увагу членів родини на тому, що 
вони всі єдине ціле.

Про схожість деяких рис характеру Томаша 
та його бабусі Дільбінової веде мову також автор: 
«Скрупульозне сумління, схильність себе за все 
корити. Ці риси, ймовірно, Томаш успадкував від 
неї» [2, с. 69]. Відзначимо, що обидва хлопці пиша-
ються тим, що риси їхньої поведінки й характеру 
дуже схожі з рисами їхніх предків. І це надихає їх 
пізнати якомога краще своїх рідних.

І. Роздобудько, апелюючи до історії родини 
Іваненків, спробувала поєднати важливі факти 
минулого з наслідками в теперішньому житті 
вказаної родини. Вона з’ясувала причини кон-
фліктів і непорозумінь у родині, обґрунтувала 
важливість реанімації пам’яті роду для збере-
ження його цілісності.

Не позбавлена конфліктів і непорозумінь 
родина Томаша. Хлопчик щодня відчуває і спо-
стерігає за протистоянням бабусь Місі й Дільбіно-
вої, які презентують різні типи виховання та куль-
тури. Бабуся Місі була занадто самодостатня, а от 
Дільбінова занадто тривожна. Попри те, що вони 
такі різні, а інколи вдаються до дрібних сварок, 
вони неймовірно любили свого онука Томаша. 
А ще хлопчик помітив, що коли бабуся Дільбінова 
серйозно заслабла, то саме бабця Місі взялася її 
підбадьорювати й заспокоювати. Усе це неймо-
вірно потішило Томаша й він був щасливий від 
того, що його найрідніші люди в складні моменти 
життя родини керуються загальнолюдськими 
принципами милосердя та поваги один до одного. 
А коли бабуся Дільбінова померла, то її поховали 
на кладовище з членами родини Суроконтів. І тоді 
Томаш уперше відчув страх від того, що згодом не 
стане дідуся Суроконта й бабці Місі.

У родинних конфліктах Томаша завжди ціка-
вила позиція дідуся, а тому він уважно прислу-
хався до слів діда й спостерігав за реакцією інших 
членів родини. Особливо цінними виявилися для 
Томаша поради дідуся Суроконта, коли хлоп-
чик від’їжджав разом із матір’ю до міста. Дідусь 
застерігав онука бути обачним та обережним, 
а головне триматися осторонь поганого товари-
ства. Мудрі настанови діда для Томаша були не 
тільки корисними, а й свідченням того, що дідусь 
неймовірно хвилюється про свого онука. Усе це 
розчулило й діда, й онука, які в такий момент 
стали ще рідніші.

Після того, як Арсен дізнався всю правду про 
свій рід, осмислив родинні зв’язки, переглянув 
історію життя свого тезки прадіда Арсена, він 
зрозумів, що людині дуже важливо турбуватися 
про своє генетичне древо, берегти й знати історію 
свого роду, адже від покоління до покоління пере-
даються спадкові генетичні риси зовнішності, 
поведінки, характеру. Він відчув, що поведінка 
його прадіда Арсена була дуже подібною до його 
поведінкових рис, а зовнішність сестрички – то 
проєкція зовнішності прабабусі.

Хлопчик відчув неймовірне задоволення від 
того, що саме він реанімував історичну пам’ять 
роду, з’ясував чимало цікавих родинних фактів, 
відкрив для себе цікаву й повчальну історію сто-
сунків між братами, котра стала життєвим уроком 
для родини.

Усе це заспокоїло хлопця, додало йому сил 
і впевненості. Він переосмислив свою поведінку, 
своє ставлення до батьків, діда й баби, зведеної 
сестри. Арсен відчув себе по-справжньому дуже 
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щасливою дитиною, адже він мав міцне генетичне 
древо, гілочкою якого він себе впевнено відчував.

Отже, психологічна повість І. Роздобудько 
«Арсен» презентує можливості людської гене-
тичної пам’яті, котра здатна відтворити важливі 
й цікаві моменти людського життя в минулому, 
реанімувати значущі факти з життя роду. Авторка 
наголошує, що в роботі генетичної пам’яті зна-
чущу роль відіграють спогади як процеси, котрі 
відтворюють образи минулого. Ось тому у важ-
ливі моменти життя саме ці образи минулого 
виринають у снах, сновидіннях людини.

Помічено, що І. Роздобудько апелювала до 
історії родини Іванюків для того, щоб поєднати 
важливі факти минулого з наслідками життя 
в теперішньому вказаної родини. Вона акценту-
вала увагу на причинах конфліктів і непорозумінь 
у межах родини, обґрунтувала важливість реані-
мації пам’яті роду для збереження його цілісності.

У психологічній повісті «Арсен» генетична 
пам’ять головного персонажа підлітка Арсена 
виконує низку функцій: об’єднувальну (родина 
згуртовується навколо нащадків Арсена й Нійоли); 
пізнавальну (відтворює історію родинних вза-
ємин, причини непорозумінь); психофізіологічну 
(встановлює спадкові зв’язки, вказує на осо-
бливості фізіологічної схожості між пращурами 
й нащадками); накопичувальну (зберігає інформа-
цію про життєвий досвід поколінь).

Висновки і пропозиції. З’ясовано, що в обох 
повістях письменники з особливою пошаною 

ставляться до дитячих спогадів, акцентуючи увагу 
на тому, що все те, що зафіксоване й збережене 
в дитячій пам’яті, буде реанімовано в дорослому 
житті. Головні персонажі повістей виявилися 
не байдужими до історії, таємниць своїх родин. 
Хлопці переймаються важливими питаннями 
самоідентифікації, намагаються віднайти спорід-
неність зі своїми предками, прагнуть запам’ятати 
важливі факти історії роду.

В аналізованих повістях слов’янських літера-
тур письменники фокусують свою увагу на тому, 
що на різних етапах життя людини виявляється 
її схильність до самоідентифікації. В обох пові-
стях наскрізною ниткою проходить думка про 
те, що саме в дитинстві закладаються основи 
для самоідентифікації, а саме розуміння того, 
що в суспільстві функціонують національні цін-
ності й загальнолюдські норми. Головні персо-
нажі обох проаналізованих повістей у різний 
спосіб пригадують своє дитинство. Для Томаша 
в спогадах помітним є акцент на національній 
самоідентичності. Його дитячий світ міцно 
пов’язаний із приємним відчуттям родинного 
дому, своїх предків. А от Арсеном керує бажання 
відшукати відповіді на ті важливі питання, які 
відновлять справедливість і повернуть добру 
пам’ять про його рід.

Перспективними, на нашу думку, є подальші 
дослідження повістей Ч. Мілоша «Долина Ісса» 
й І. Роздобудько «Арсен» з боку специфіки худож-
нього моделювання дитячої повсякденності.
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Kovpik S. I. LITERARY MODELING OF CHILDREN’S CONSCIOUSNESS IN THE STORIES 
“VALLEY OF ISSA” BY CH. MILOSZ AND “ARSEN” BY I. ROZDOBUDKO

This paper deals with the ways of literary interpretation of genetic memory in the works of Slavic 
literature. The author of the paper has found specific forms of literary presentation of genetic memory in 
the texts of the stories “Valley of Issa” by Ch. Milosz and “Arsen” by I. Rozdobudko. Due to comparative story 
analyzing common peculiarities in works of Slavic literature have been stated. The study of the texts shows 
the desire of a person for self-identification, a strong genetic connection with ancestors, the desire to determine 
the similarity or similitude of behavioral traits on the genotype level.

It has been noticed that the psychological story “Arsen” by I. Rozdobudko presents the unique 
possibilities of human genetic memory, which is able to reproduce important and interesting moments 
of human life in the past, to revive significant facts from the life of the family. The author emphasizes 
that memories play a significant role in the work of genetic memory, as processes that reproduce images 
of the past. That is why these images of the past emerge in dreams of a person during the important 
moments of his / her life.

Moreover it has been found that the writers have a special respect for children’s memories, referring 
to the importance of remembering the advice, experience, and stories of ancestors. The main characters 
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of the stories are children, who were not indifferent to the history and secrets of their families. Under this 
condition in adult life, genetic memory would allow to decipher the accumulated information about person’s 
ancestry. The boys were interested in important issues of self-identification, and therefore they made attempts 
to find connection with their ancestors.

It is noteworthy that the writers of the analyzed works of Slavic literature focus on the fact that 
the tendency of a person to self-identification can be revealed at different stages of his / her life. This idea 
is vividly represented in the stories of Ch. Milosz and I. Rozdobudko, and shows that the foundations for 
self-identification are laid in childhood. Among them there are the following: understanding of national 
values and universal norms, which function in the society. The writers also pay attention on the idea 
of systemic tendency to self-identification, since children’s consciousness has unique opportunities for 
meaningful perception of reality.

Key words: children’s consciousness, national, universal, self-identification, family tree.
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КОНЦЕПТ «ЗАВИСТЬ»  
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
(АНТРОПОЦЕТРИЗМ БАЗОВЫХ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ:  
ОТ ВНЕШНЕГО К ВНУТРЕННЕМУ

Стаття присвячена вербальній об’єктивації семантичного обсягу концепту «заздрість» 
в східнослов’янських лінгвокультурах ХІ–ХVІІ ст. (на матеріалі пам’яток східнослов’янської 
писемності). Обширне номінативне поле слів із коренями завид- і заздр- в досліджуваних кон-
текстах є результатом відображення в колективній свідомості (насамперед, через антро-
поморфний код) уявлення про складний емоційний стан, що має безпосереднє відношення до 
морально-етичних догм середньовічного суспільства. Дефініційна семантика лексем, що вер-
балізують концепт «заздрість», презентує як інтегральні, так і диференціальні смисли, що 
вказують на зв’язок цього концепту з поняттями «ненависть», «жадібність», «скупість», 
«ревнощі» та супутніми їм негативними емоційними станами. Приклади із історичних тлу-
мачних словників, в яких ідея заздрості реалізована за допомогою численного ряду іменників, 
прикметників, дієслів, дієприслівників, дієприкметників як полісемантів, свідчать про значу-
щість концепту «заздрість» в східнослов’янських лінгвокультурах. На відміну від сучасного 
уявлення заздрості як негативного почуття, що засуджується в соціумі (за даними лексико-
графічних джерел), дія «заздрити» в досліджуваний період містить смисли, які включають 
позитивні модальні компоненти, зумовлені нечіткою диференціацією полісемантичного поля 
ключових номінацій концепту зі значеннями «наслідувати», «успадковувати», «виконувати із 
завзяттям» тощо, що дозволяє говорити про мотивуючу функцію заздрості в процесі еволюції 
взагалі та особистісного розвитку зокрема. Дослідження емоційного концепта «заздрість» як 
омовленого психологічного та соціального феномена в контексті культурологічних категорій 
дозволяє зробити узагальнення, що стосуються порівняльного аналізу аксіологічних систем.

Ключові слова: лінгвокультура, концепт «заздрість», східнослов’янські пам’ятки писем-
ності, антропоцентричний код, лексикографічні джерела.

Постановка проблемы. Рациональное осмыс-
ление феномена зависти в научной литературе 
дает все основания трактовать его как чувство 
деструктивное и аморальное (И. Кант, М. Кляйн, 
П. Куттер, С. Л. Рубинштейн, А. Смит и др.). 
Детальный обзор работ, исследующих феномен 
зависти в философском, психологическом, соци-
альном, культурологическом, литературно-худо-
жественном, лингвистическом и других аспектах, 
дан, например, в известной монографии немец-
кого социолога Гельмута Шёка «Зависть: тео-
рия социального поведения» [5]. Рассматривая 
зависть как мотив социального поведения, Г. Шёк 
полагает, что это чувство, связанное с возникно-
вением политической идеи всеобщего равенства, 
является серьезным препятствием экономиче-
ского развития стран. Несомненно, эту точку 
зрения можно оспорить, рассмотрев институцио-
нализированную и личностную зависть как двига-
тель прогресса. При этом стоит привлечь данные 

экономического роста ряда стран с ориентацией 
на социальное равенство, а также примеры лич-
ностного роста, мотивированные завистью к дру-
гим людям. Однако лингвистический ракурс про-
блемы побуждает нас отыскать подтверждение 
или опровержение этой мысли в лингвистических 
источниках, в частности в текстах памятников 
восточнославянской письменности.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Концепт «зависть», трактующийся линг-
вистами как эмоциональный концепт (см. работы 
Е. Ю. Булыгиной, С. Г. Воркачева, И. А. Колтуц-
кой, И. В. Несветайловой, Е. Е. Стефанского, 
Т. А. Трипольской и др.) [1; 2; 4], является слож-
ным психологическим и одновременно социаль-
ным конструктом сознания, который пережива-
ется (реже рационализируется) человеком как 
негативное эмоциональное состояние, связанное 
с мучительным желанием владеть чем-то (или 
кем-то, и тогда это называется ревностью) и часто  
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сопровождаемое рядом иных негативных чувств: 
злобы, ненависти, раздражения и т. п. Такое, с точки 
зрения морали, антисоциальное поведение имеет 
свои первопричины, объяснение которых кроется, 
прежде всего, в антропоморфном коде.

Как правило, концепт «зависть» трактуется 
в связи с социально-психологическими харак-
теристиками человека, определяющими его 
морально-этический модус бытия. Негативность 
и деструктивность зависти не вызывает сомнения 
в связи с ее тесной концептуализацией с такими 
разрушающими чувствами и сопровождающими 
их сильными эмоциями, как ревность, гнев, злоба 
и пр. Ряд лингвистических исследований посвя-
щен изучению лексических средств вербализации 
соответствующих понятий в разных языках на 
лексикографическом и текстовом материале. Так, 
например, Е. Е. Стефанский, анализируя нега-
тивные эмоции (в частности, зависть) в чешской, 
польской и русской языковых картинах мира, 
подчеркивает принципиальное различие в их 
проявлении: в западнославянских лингвокуль-
турах выражение большинства эмоций связано 
с доминированием личностного начала, в рус-
ской – коллективных установок. Следовательно, 
идея индивидуализма или коллективизма опреде-
ляет характер формирования эмоциональной кон-
цептосферы в национальной культуре [4].

С рассуждениями Е. Е. Стефанского созвучны 
выводы нашего исследования, посвященного ана-
лизу морально-этических категорий «гордыня» 
и «гордость» как маркеров коллективистского 
типа восточнославянских культур. Данные кон-
цепты, предполагающие переживание эмоций 
различного характера, непосредственно связаны 
с двумя противоположными культурными моде-
лями – индивидуалистской и коллективистской [3, 
с. 62–69]. В связи с этим логично предположить, 
что рассмотрение эмоций, в частности зависти, 
в контексте культурологических категорий позво-
лит сделать обобщения, касающиеся сравнитель-
ного анализа различных аксиологических систем. 
Так, в западноевропейских «культурах вины» 
и восточноевропейских «культурах стыда» (тер-
мины Р. Бенедикт), безусловно, зависть, актуали-
зирующаяся в соответствующих социумах, будет 
иметь как универсальные, так и специфические 
проявления, объективированные в языке (ср. кон-
цептуально связанные с эмоцией зависти слова: 
др.-р., ст.-р. зазретися «устыдиться», зазрительно 
«предосудительно, стыдно», зазорство «предо-
судительное, постыдное в поведении», зазрение 
«порицание, осуждение, стыд», зазрети «поза-

видовать, осудить, укорить, поставить в вину» – 
СлРЯ V, с. 197–200).

Интерес лингвистов вызывают связи понятия 
«зависть» с концептами «жадность» (В. А. Крав-
ченко, 1989), «совесть» (О. П. Ермакова, 2000), 
«радость» (И. А. Колтуцкая, 2014), «ненависть» 
(Е. Ю. Булыгина, 2015). Наиболее исследован-
ными на сегодня являются точки семантического 
пересечения эмоциональных концептов «зависть» 
и «ревность». Так, С. Г. Воркачев анализирует эти 
концепты как моральные категории естествен-
ного языка (1998), Л. Николаенко интерпретирует 
их на материале толковых словарей украинского, 
русского и польского языков (2009), И. В. Несве-
тайлова – на примере английских и русских паре-
мий (2009), Е. Ю. Булыгина и Т. А. Трипольская 
детально описывают содержание данных эмоти-
вов в славянских и романо-германских языках 
(2015).

Цель исследования. Целью нашего исследо-
вания является вербальная объективация семан-
тического объема концепта «зависть» в восточ-
нославянских лингвокультурах (на материале 
памятников восточнославянской письменности 
ХІ–ХVІІ вв.). Необходимость диахронического 
подхода обусловлена гипотезой: семантический 
объем понятия «зависть» менялся на протяжении 
истории; существенные трансформации смыслов 
концепта связаны с рядом факторов, определяю-
щих специфику осмысления зависти в исследуе-
мый период.

Изложение основного материала. Антро-
поцентризм как базовый принцип познания дей-
ствительности и осмысления личностного опыта 
играет большую роль в осознания (по сути, мета-
форического) понятий, в частности чувственных, 
эмоциональных, через первичный телесный код. 
Содержание и функциональность такого кода 
определяется с помощью установления характера 
его корреляции с абстрактными понятиями. Имя, 
эманирующее смысл понятия, несет в себе важ-
ную информацию о его семантических составля-
ющих, а также исходном основании его ключевого 
названия. Дополнительные сведения содержат 
контексты, в которых так или иначе проявля-
ется интенсионал соответствующего концепта. 
Выборка таких контекстов из исторических тол-
ковых словарей («Словарь древнерусского языка 
ХІ–ХІV вв.» (далее – СлДРЯ), «Словаря русского 
языка ХІ–ХVІІ вв.» (далее – СлРЯ), «Истори-
ческого словаря белорусского языка» (далее – 
ГСБМ), «Словника староукраїнської мови ХIV–
ХV ст.» (далее – ССУМ) позволяет с большой 
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степенью объективности провести исследование 
разного рода концептов в диахронии, в частности 
концепта «зависть».

Исследование семантики ключевых номинаций 
концепта предполагает, прежде всего, их этимоло-
гический анализ. Этимология слова завидовать 
латинского происхождения (лат. invideō, invidiа) 
изучена лингвистами достаточно хорошо (см. ста-
тьи Е. Ю. Булыгиной, И. В. Несветайловой и др.). 
Завидовать (укр. заздрити, блр. зайздроецiць) 
в значении «испытывать переживать чув-
ство недоброжелательства и нерасположения 
к кому-л., питаемое превосходством, преуспева-
нием кого-л.» по данным «Историко-этимологи-
ческого словаря современного русского языка» 
известно в древнерусском языке с ХI в. (ИЭССРЯ 
I, 313). Др.-рус. глагольная форма завидети, пер-
воначально означающая «видеть издали», «начать 
видеть», «засмотреться», в дальнейшем под-
вергается семантической трансформации, при-
обретая негативную коннотацию. Как полагают 
этимологи, закрепившееся в сознании значение 
«смотреть недоброжелательно, зло», объясняется 
верой в «дурной» глаз (сглаз). Функционирую-
щие в древнерусском и старорусском языке слова 
с корнем зир- (зор-), кроме семантики визуальной 
сенсорики (видеть, смотреть), имели значения, 
свидетельствующие в пользу этого предположе-
ния: зазирание «порицание, укоризна», зазорство 
«что-л. предосудительное, постыдное в поведе-
нии», зазиратель, зазорникъ «тот, кто порицает, 
упрекает, осуждает, презирает», «завистник», 
зазорчивый «склонный к осуждению, порица-
нию», зазрение «порицание, осуждение, стыд», 
зазрети «позавидовать, осудить, укорить, поста-
вить в вину» (СлРЯ V, с. 197–200).

На тождественность исходного представ-
ления о чувстве зависти в славянских лингво-
культурах указывает употребление латинизма 
завидовать в известном значении в болгарском 
(завúждам), сербо-хорватском (зáвидети), сло-
венском (zavidat), словацком (zavidiеť), чеш-
ском (záviděti), верхне-лужском (zawidźеć) 
и нижне-лужском (zawiźеś) языках. Украинское 
заздрити, белорусское зайздрóецiць, польское 
zazdrościć от глагола здреть (зреть < *zьrěti) 
также отсылает нас к семантике зрительного 
восприятия. В связи с этим интересно замеча-
ние З. Кемпфа об активной и пассивной энерге-
тике корней *zьr- и *vidо- [6] (возникает зако-
номерный вопрос: не проявляется ли зависть 
более активно в культурах, где концепт номини-
рован словами с корнем *zьr-?).

Связь зависти с визуальной сенсорикой (в част-
ности поверьем о недобром оке) прослеживается 
в самых ранних памятниках письменности: др.-р. 
Око лоукаво завидьливо о хлебе. и скоудьно на 
тряпезе своеи (Изборник 1076 г., 165–165 об.). 
Ветхозаветные тексты, дидактические сборники 
и другие источники связывают поверье о недо-
бром глазе с лукавством (ложью), злобой, самим 
дияволом: Лукавъ есть завидяи оком (Сирах 14, 
8; Библ. Генн. 1499 г.); Многопитание оуч(ин)ениѥ 
ѥсть злыхъ недоугъ и завистенъ и злонравенъ 
что человече чюжего зла скоро зьриши а своѥ 
презриши (Пч. к. ХIV, 67); не терпитъ древнии 
супостатъ человеческого рода, очима завист-
ными зрящее (Курб. Ист., ХVII в. ~ ХVI в., 333) 
(СлДРЯ ІІІ, с. 285; СлРЯ V, с. 151).

В тексте «Похвального слова Михаилу 
и Федору Черниговским» славянского книжника 
Льва Филолога (Черноризца) находим подроб-
ное описание психологического и физического 
состояния завистника: Что убо завистливый? …
Не всегда ли ему сердце истааваемо и измаж-
даваема внутрьняа? Иных честь свою беду 
непщует. Внешнее выражение негативной эмо-
ции – следствие зрительного восприятия объ-
екта зависти: И егда радующяся узрить кого 
тъй, тогда въсплачеть. И наслажающася иного 
видевъ, въ горести и скръби тогда душу свою 
озлобляетъ… Внутреннии переживания имеют 
специфические телесные проявления: …весь 
печялию плененъ, съ всем исчезаетъ, от всех 
снедается сердцемъ; посупленъ обычяемъ, при-
сно сетуя, ему же и кости засышут, и образъ 
изменяем, и лице помрачяемо завистною горе-
стию. Когда снедь въ здравие ему будеть? Когда 
ли поспить въ сладость? Како възвеселится 
когда, страху того душю, яко зелней бури, 
вълънующи? Преже смерти мертвъ есть и пре-
жде вечныа мукы присно завистию мучимъ 
окаанный! (СлФил ХVI в. // Усп. список сентябрь-
ской Минеи – ГИМ, Синод. собр., № 986 (784), 
лл. 601–602). Психические мучения завистливого 
человека (снедается сердце, страх волнует душу, 
подобно буре) отпечатываются на его внешнем 
облике (посуплен, мрачен, плачет, усыхают кости) 
и выражаются в деструктивном поведении (не 
ест, не спит, не веселится). Сенсорика стеснения 
(печалию пленен), психологического дискомфорта 
(снедается сердцем) передается с помощью сен-
зитивно-антропоморфной метафоры. Сравним 
также: ст.-блр. зазаростью незбожникове пала-
ючи, анне поглядали на добрый а милосердный 
оучинокъ (Каліст. І, 125); гнєвливый тежъ есть 
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и зазросливый, и пожадливостью запаляется 
(ГСБМ Х, с. 214). Зависть сродни горячке, на что 
указывает одно из значений слова завида – «вос-
паление» (…да побьеть тя господь… и огньмь 
и зимою и завидою – Пал 1406, 153в), а также 
устойчивое метафорическое выражение зависть 
огня (СлДРЯ ІІІ, с. 285; СлРЯ V, с. 152).

Кроме визуальных проявлений, зависть имеет 
аудиальное выражение: ст.-блр. …хто тое славы, 
хто тыхъ похвалъ, имъ, от него приданыхъ 
зазросьтьнымъ языкомъ своимъ оувлачати имъ 
се важить, тотъ на зьедене огню вечному себе 
готуетъ (Карп., 27б) (ГСБМ Х, с. 216).

Зависть к ближнему, восходящая к ветхоза-
ветной истории убийства Каином брата Авеля 
(и завидевъ [Каин] оуби брата своѥго Авеля (ГА 
ХIII–ХIV, 154 г.), осуждается и церковью, и в миру. 
Завистники «жизни вечной не наследят»: [рекут 
пророки] въздасть комуждо по делом его. ы се 
буди ведом завидливыи человекъ (ЗЦ. к. ХІV, 
90г). Мысль о том, что человек по природе своей 
завистлив и потому зависть к себе подобным неиз-
бежна, неприемлема в обществе людей, создав-
ших морально-этическую систему, отвергающую 
это чувство. Церковь приходит на помощь чело-
веку, частично снимая с него ответственность за 
переживание зависти. Поэтому в культуре фор-
мируется (сродни одному из защитных меха-
низмов психики – проекции) убеждение в том, 
что зависть (как и другие аморальные чувства 
и действия – злоба, ложь, блуд, вражда, убийство 
и пр.) – от диявола: др.-р. дияволя моудрования. 
ѥже ѥсть любодеяние. нечистота. идолослоуже-
ние. вражды. рьвения. завиды. ярости. въздьржа-
ния. клеветы (СбТр ХІІІ/ХІІІ, 101); ст.-блр. [дия-
вол научил ] братоубийству, блоужению, зависти 
и лжи (Чэцця, 251б); …завистию дьяволскою …
всчалося было въ церкви Христовой (АЗР IV, 142, 
1596 г.) (СлДРЯ ІІІ, с. 285; ГСБМ Х, с. 126).

К сожалению, небольшое количество фикса-
ций слова зазрасть (глагол зазрети) в украинской 
деловой письменности ХV в. (по данным ССУМ 
I, с. 375) не позволяет сделать выводы о контек-
стуальных предпочтениях соответствующего 
концепта: А коли(ж) оу жалобах оу правєдлива(г) 
соуд нє нєть гнєвъ имесца имєєть ани зазрасть 
помьсты ани тєж боязнь о правдоу имєєть соуд 
каковог имєти в роуцє а бога прєд очима а ска-
зания бы чинилъ справєдливо (ВС 33 зв. ХV в.); 
а противоу раде кролєвства нашєго Братьскоую 
приязнь которои они зазрят хотели бы зро-
ушити а розорвати (ЛКБВ, Брест Куявський, 
1447–1492).

Кроме трактования поведения завистника через 
определения завидливый, завидивый, завист-
ный, завистивый в значении «тот, кто завидует 
кому-то или чему-то» (что совпадает с дефиници-
онной семантикой современных укр. заздрісний, 
рус. завистливый), завистливым (ст.-р.), зарос-
ливым (ст.-блр.) (завистником, завидником) 
в исследуемую эпоху назывался жадный, скупой  
человек: …нравомъ завидливы, вино пьютъ 
с водою смешавъ, и жены ихъ такожде сосуды 
имеютъ скудные (Козм., 289. 1670 г.); гнєвливый 
тежъ есть и зазросливый, и пожадливостью 
запаляется (Варл. – ГСБМ Х, с. 214) (ср. завидо-
вати «жалеть чего-л. для другого, не желать чем-л. 
делиться с другим», зависть «скупость»: Но гор-
дость, неверие, ненависть и зависть принуж-
дали тя со мною къ дереву идти, начая, яко богъ 
овощу того тебе завидуетъ (Адам, 263. 1675 г.); 
зависти ради лишаемъ бельцовъ отъ брашна сво-
его лучшаго (Вал. ХVII в. ~ ХVI в., 15) (СлРЯ V, 
с. 150–152). Устойчивое выражение без зависти 
в значении «щедро» зафиксировано в памятнике 
письменности ХII в. «Слове святого Ипполита об 
антихристе»: …поведая бе-зависти и инехъ учить.

Прилагательные завидный, завистный, зави-
димый активно функционируют в анализируемых 
текстах со значением, имеющем положительную 
коннотацию – «очень хороший, завидный», «достой-
ный зависти, такой, которому завидуют»: не дано 
имъ разумети нашу новую благодать; и имъ наше 
ничтоже завидно есть… (Беседа Вал., ХVII в. ~ 
ХVI в., 14); …железо зело завидно (Петр, II, 470. 
1703 г.); …завистну быти граду тому прорече 
(Хроногр., 1512 г., 225) (СлРЯ V, с. 150–151). В цер-
ковной литературе говорится о завистной милости 
господа, где прилагательное завистный употреблено 
в значении «горячий, пламенный», определяющим 
высшую степень проявления божьей милости: ст.-
блр. Завистна милость господа силного учинит то 
(Библия, 508); ямъ есть господъ богъ твои моцны 
завистны в милости (Выкл., 129) (ГСБМ Х, с. 126).

Модель поведения завистливого человека в сред-
невековом обществе сводится не только к пережи-
ванию негативных эмоций по отношению к другим 
людям, но и к активному действию, связанному 
с усердным (ревностным) наследованием добрым 
делам, христианским заповедям и т. п. Анализ 
контекстов древнерусской литературы, в кото-
рых функционирует субстантив зависть (др.-р. 
завида, зависть, завистиѥ, завиденьѥ, зазор) и его 
многочисленные производные, свидетельствует 
об использовании таких форм не только в значе-
нии «желать того, что имеет другой, испытывая  
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недобрые чувства», но и с семантикой «активное 
наследование», например, завидети «подражать; 
усердно следовать кому-л.», зависть «рвение, усер-
дие»: завиди же добрым, злым же не завиди (ГБ 
ХІV, 81а), нестеръ исполнися божествьныя зави-
сти (ПрЛ ХІІІ, 61г). Феодор Студит проповедует:  
не ревнуимъ лукавствующимъ ни завидимъ [не 
подражаем] же творящимъ беззаконье (ФСт ХІV, 
202 г.) (СлДРЯ ІІІ, с. 285 и сл.; СлРЯ V, с. 150–152).

Имплицтно скрытые смыслы, противополож-
ные концепту «зависть», содержит семантика 
слов незавидно, независтно, независтне, незавид-
ный, независтный, независть. Кроме отсутствия 
соперничества, недоброжелательства и ревности – 
основных составляющих зависти, независть пред-
полагает изобилие божьей благодати, касающейся 
здоровья и материального благополучия: …пода-
еши ми независтьну благодать твоих похвал, 
богомудре (Мин. ноябрь, 440. 1097 г.); мнозии 
недужнии независтно здравие приемлють  
(Пр. Уст. ч., 133, ХVII в.) (СлРЯ ХI, с. 115).

Выводы и предложения. Итак, обширное 
номинативное поле слов с корнями завид- и заздр- 
в исследуемых памятниках восточнославянской 
письменности являются результатом отражения 
в коллективном сознании (прежде всего, через 
антропоморфный код) представления о сложном 
эмоциональном состоянии, имеющем непосред-
ственное отношение к морально-этическим догмам 

средневекового общества. Дефиниционная семан-
тика лексем, вербализирующих концепт «зависть» 
в лингвокультурах, презентует как интегральные, 
так и дифференциальные смыслы, указывающие на 
связь данного концепта с понятиями «ненависть», 
«жадность», «скупость», «ревность» и пр. и сопут-
ствующими им негативными эмоциональными 
состояниями. Контексты примеров из исторических 
толковых словарей, в которых идея зависти реали-
зована с помощью многочисленного ряда субстан-
тивов, прилагательных, глаголов, деепричастий, 
причастий как полисемантов, свидетельствует о зна-
чимости концепта «зависть» в восточнославянских 
лингвокультурах. В отличие от современного пред-
ставления зависти как негативного чувства, осужда-
емого в социуме (по данным лексикографических 
источников), действие «завидовать» в исследуемый 
период содержит смыслы, включающие позитивные 
модальные компоненты, обусловленные нечетким 
дифференцированием полисемантического поля 
ключевых номинаций концепта со значениями «под-
ражать», «наследовать», «выполнять с рвением» 
и т. п., что дает основания говорить о мотивирую-
щей функции зависти в процессе эволюции вообще 
и личностного развития в частности. Перспекти-
вой исследований такого рода могут стать научные 
работы, посвященные концептуальному анализу 
понятия «зависть» в древних мировых лингвокуль-
турах в сравнительном аспекте.
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Koch N. V. THE CONCEPT OF “ENVY” IN EAST SLAVIC LINGUOCULTURES 
(ANTHROPOCETRISM OF BASIC FEELINGS AND EMOTIONS:  
FROM EXTERNAL TO INTERNAL)

The article is devoted to the verbal objectification of the semantic scope of the concept of “envy” in East 
Slavic linguistic cultures up to the seventeenth century. (on the material of East Slavic writing monuments 
of the XI–XVII centuries). The wide nominative field of words with the roots of envy and envy in the studied 
monuments of East Slavic writing is the result of reflection in the collective consciousness (primarily 
through the anthropomorphic code) of the idea of a complex emotional state directly related to the moral 
and ethical dogmas of the medieval society. The definitive semantics of lexemes that verbalize the concept 
of “envy” presents both integral and differential meanings, which indicate the connection of this concept 
with the concepts of “hatred”, “greed”, “stinginess”, “jealousy” and others. and accompanying negative 
emotional states. Contexts of examples from historical dictionaries, in which the idea of envy is realized 
with the help of numerous nouns, adjectives, verbs, adverbs, adjectives as polysemants, which indicates 
the importance of the concept of “envy” in East Slavic linguistic cultures. In contrast to the modern notion 
of envy as a negative feeling condemned in society (according to lexicographic sources), the action “envy” 
in the study period contains meanings that include positive modal components due to fuzzy differentiation 
of the polysemic field of key concept nominations with “inheritance” meanings, “inherit”, “perform with 
zeal”, etc., which gives grounds to talk about the motivating function of envy in the process of evolution in 
general and personal development in particular. The study of the emotional concept of “envy” as a considered 
psychological and social phenomenon in the context of cultural categories allows making generalizations 
concerning the comparative analysis of axiological systems.

Key words: linguistic culture, concept of “envy”, East Slavic monuments of writing, anthropocentric code, 
lexicographic sources.
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SPHERES OF USING OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS  
IN MODERN ENGLISH

Presented to your attention article is devoted to the problem of the idiom and its using areas. 
In different times many scientists tried to give the definition of the idiom, but up to now there is 
no a single point of view about it. As usually we appeal to representatives of different grammar 
schools and tried to study their works. The acceptable points of views are the works of A. V. Kunin, 
S. I. Ojeqov and V. L. Arkhangelskiy. But the great importance also had the works of W. L. Chafe, 
U. Weinreich, A. Cutler, J. Strassler, W. Fleischer, N. Valiyeva and other scientists. 

Areas of use of phraseological units in the English language: literary language, fiction, social 
and political literature, newspapers, magazines, radio and television, news and analytical analysis 
of various departments, everyday conversation. As you know, the most important areas in which 
there is an urgent need to use phraseology is fiction: literature requires art, and one of the important 
suppliers of art is phraseology. 

The phraseological novelty of writers and poets is directly related to the development of the national 
language. Each writer or poet is creatively involved in the enrichment and development of speech. 
Therefore, he / she is not only looking for new ways to use certain phrases, but also contributes to 
the successful expression and compilation of the treasury of the national language. Phraseological 
phrases, proverbs and sayings are often used in fiction in two forms: the same and modified form. 
As it turns out the phraseology used, proverbs and sayings make the author or characters more 
convincing, vivid and effective.

Key words: phraseological unit, literal language, colloquial speech, scientific and literary 
literature, publicism.

English is one of the most widely used languages 
in the world, being part of the West German sub-
group of the German-Indo-European language family. 
English is a language rich in phraseology. It should be 
noted that the phraseological unit may be considered 
genetically as a word combination because it is 
the result of a particular word combination or a change 
of meaning. Indeed, the sources of the formation 
and use of phraseological units in the language 
are, as a result of a different understanding of word 
combinations. Their true origin was first used in their 
true sense. Fixed compounds are lexical compounds. 
In German Linguistics, along with the term “idiom”, 
is used in the same sense as “phraseological unit”.

Western linguists call the phraseological units 
“idiom”. For example, Charles F. Hockett writes: 
“Idiom is a grammatical form of a single morpheme 
or complex form that cannot be determined by 
the existing structure of meaning” [5, p. 172]. R. Gibb 

believes that idioms are made up of “dead metaphors” 
[4, p. 111]. Uriel Weinreich considers that idioms are 
part of the polysemy because of the sheer number 
of lexical units [10, p. 23–25]. 

W.L. Chafe and A.Cutler investigate idiomatics 
and write that idioms are easily exposed to structural 
change [1, p. 109–127; 2, p. 317–320]. J. Katz 
and P. Postal’s comments on the idiom’s description 
are that the idiom may even contain a single word 
[6, p. 275–282]. 

A. Makkai, unlike Ch. F. Hockett’s classification, 
does not accept single morpheme words as idioms. He 
considers idiom of two or more morphemes. Adam 
Makkai grouped idiomatic expressions and called 
idioms as “phraseological word combinations” or 
“phraseological idioms”, noting that there is little 
connection between the meaning of the compounds 
and the whole structure of these compounds, and the lack 
of meaning is a high indication of its idiomatic [7, s. 24].

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ
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In contrast to J. Katz and P. Postal, J. Strassler 
describes idioms as follows: “Idiom is a combination 
of several lexemes that cannot be determined 
by composition. This structure does not consist 
of a combination of “verb and preposition” [8, s. 71]. 
There have been a number of researchers who have 
described the phraseological units as syntactically 
invariant “stoned elements”, for example U. Weinreich, 
B. Fraser, I. Melchuk, F. Newmeyer. Undoubtedly, 
integrity, lexical, semantic and syntactic stability are 
the main conditions for idioms.

Idioms are one of the most effective tools 
the author uses to reinforce meaning. Idioms are more 
complex communicative units than lexical language 
units [12, s. 34]. The research work revealed that 
a number of phraseological units undergo syntactic 
changes. Psycholinguists also explain this fact as 
an expression of the activity of human consciousness 
and note that phraseological units undergoing 
syntactic changes can be more easily understood. 
Regarding the phraseological units A. Kaplunenko 
writes that they are the carriers of certain illusions 
because of their semantic-communicative nature 
[11]. Note that “locution” means “expression, idiom”, 
the theory of speech acts is called an illusion.

Idiomaticity of phraseological units are the product 
of the interaction of form, meaning and context. Each 
phraseological unit has its own internal structure. 
Phraseological units are not translated as they are 
spoken, but are translated into different languages by 
different equivalents.

It should be noted that translation is not only 
linguistic but also a cultural activity. There are 
always two aspects to the translation process: 
language and culture. These concepts are inseparable 
because language does not only represent cultural 
reality, but also shapes it. Treating translation as 
a means of intercultural communication stems from 
the fact that language is a key component of culture, 
and culture as a unity of the material and spiritual 
achievements of society, because culture reflects 
the socio-psychological characteristics of ethnos, 
their views, customs and traditions. 

Therefore, the translation process involves not 
only two languages, but two very different cultures, 
even though they have similar features. A translator 
who seeks professionalism must be fluent in both 
languages and must be well-versed in both cultures. 
When translating texts, we encounter a number 
of situations that can be characterized as follows: 
translations that are completely compatible; complete 
opposite and lexical translation of compounds with 
lexical-semantic identities; the use of appropriate 

synonyms or variants in the translation of free word 
combinations; text translation of lexical-semantic 
and lexical-grammatical compounds without 
equivalent. 

For English-language learners, the biggest 
challenge is idioms. Each nation has its own history, 
religion, worldview, peculiar life and lifestyle, 
traditions, views, tales, sagas, eposes and legends. 
The English people are no exception. There are 
numerous phraseological words, phraseological 
phrases, phraseological units, idioms, proverbs 
and sayings. Each of the idioms has its own original 
history of creation.

Analysis showed that semiotic features of word 
combinations or paroemic phraseological sentences 
in the language, such as the translated text, are 
taken into account by comparing those expressions, 
constructions with the phonetic form, meaning 
and morphological features of the translation 
language. There is no close relationship between 
the lexical unit or the combination and the semantics 
of the sentences, the content, and the word graphics. 
From this point of view, the meanings of words are 
usually the focus of translation.

It is also clear from research and considerations 
that the idea of a complete letter translation of non-
emotional units does not fully justify itself. The 
literal translation is justified in those units so 
that their interactions in the second language are 
morphologically, semantically, and syntactically 
compatible, for example: to change one’s battery; to 
be light on one’s feet; to mask one’s batteries; to give 
smb. the gaff; to turn smb.’s battery against himself; 
to bash smb.’s ear; to be beam in one’s eye; to cook 
one’s goose; to draw a bead on smb.; to drown one’s 
sorrows; to give smb. beans; to have smth. at one’s 
tongue’s end; to be at smb.’s beck and call; to have 
one’s day; to be above one’s bend; to get one’s finger 
out; to give smb. the benefit of the doubt; to make one’s 
day; to get off one’s bike; to darken smb.’s door(s); to 
rouse smb.’s bile; to break one’s fast; to move smb.’s 
blood; to keep one’s distance; to burst smb.’s boiler; 
to make smb.’s gorge rise; to shoot one’s bolt; to pay 
smb. back in his own coin; to keep in smb.’s good 
books; to pay one’s devoirs; to know smb. like a book; 
to make smb.’s heart bleed; to keep smth. within 
bounds; to take off one’s coat; to get one’s brains 
fried; to close one’s eyes; to keep the bulge on smb.; 
to strike one’s colours; to make it one’s business; to 
step on smb.’s corns; to cut one’s cable; to beat smb. 
at his own game; to set one’s cap at smb.; to give smb. 
the creeps; play one’s cards badly; to keep company 
with smb.; to take one’s chance; to live one’s own 
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fat; to pull smb.’s chestnuts out the fire; to turn one’s 
coat; to be off one’s chump; to dash smb.’s hope to 
the ground; to clay in smb.’s hands; to have smth.at 
one’s fingers’ ends.

Translation of the original text into another 
language, adapting it to the original form that has 
a specific meaning and style, is an important part 
of the translation act. When translating from one 
language to another, a person uses the most colorful 
extralinguistic knowledge, along with his linguistic 
knowledge and skills. It refers to nature, society, 
human culture and the socio-political situation in 
which translated works are created.

There is a wide range of the spheres of using 
of the phraseological units in modern English. They are 
used in the literary language, in the everyday colloquial 
speech, in the scientific and fiction literature, and in 
the journalism. In modern times the phraseological 
units are very active in oral speech and in written 
context. The presence of different structural variants 
of phraseological word combinations allows them 
to be used in any way in oral speech. Phraseological 
units are widely used in the national language. 

Literary language is the highest stage of the  
national language. This or that language of any 
people is a form of universal language. Therefore, 
the development ways of the universal language, 
at the same time, is concerned also with the languages 
of different peoples. The notion of literary language 
has different definitions in the class society depending 
on each class’s own worldview. In our society literary 
language is the highest form of national language.

In other words, modern literary language consists 
of a common, unified national language. This 
language is formed as a language reflecting the high 
ideals of the century in government documents, works 
of science and art, taught in higher and secondary 
educational institutions, and perfected and polished 
in fiction. This is how literary languages of all 
nations were formed and developed. This is the way 
the English literary language has evolved, too.

As a nation-wide language, English, which has served 
modern people in both spoken and literary languages since 
its inception, has become a global language throughout 
the XX-th century and has improved day by day. Both 
types of English literary language – oral and written – 
existed from the XI-th to XII-th centuries. 

Unlike many styles of literary language, 
national language, everyday colloquial speech is 
always rich in emotion and expressive tautology’s 
elements. In everyday colloquial speech, it is really, 
needed it. One of the best ways to meet that need 
is to use phraseological units. People need to use 

the phraseological system of the language they use 
in their conversations, and it occurs in two aspects: 
1) forced, spontaneous; 2) purposefully, stylistically.

Artistic language is a special and highly expressive 
culture. The richness of the literary language indicates 
the richness of the writer and the interpreter who 
translates it. In the fiction, belles-lettres the language 
is the basic material, main treasury used to describe 
literary artworks, life boards, human characters and in 
a word, to create literary work. 

Artists play a great role in developing language 
and making it more expressive and brighter. As it 
is well known, the most important areas in which 
there is an urgent need for the use of phraseology are 
fiction: literature requires art and one of the important 
providers of art is phraseology. The phraseological 
novelty of writers and poets has a direct bearing on 
the development of the national language.

Every writer or poet is creatively involved in 
the enrichment and development of speech. Therefore, 
he / she cannot only look for new ways of using 
certain phrases, but also contribute to the successful 
expression and composition of the treasury 
of the national language. Phraseological word 
combinations, proverbs and sayings are often used in 
fiction in two forms: the same and altered form. As it 
turns out the phraseology, proverbs and sayings used 
make the author or the characters more compelling, 
more vibrant and more effective.

Phraseology is one of the main attributes of the  
language artistic system of language. Consequently, 
verbal and non-verbal phraseological phrases should 
be widely used in fiction. The text of fiction is usually 
based on the author’s speech and the discourse 
of the characters. It is well known that in the speech 
of the writers, the author avoids literary language 
norms, dialect and syllable elements, and gives 
a number of stylistic moments to make the work live in 
a conversation – monologue, dialogue and polylogue; 
the author’s intention, however, should be in a pure 
literary language and should be organized according 
to the norms of speech culture.

Thus, in the language of literary works the inherent 
“freedoms” in oral speech are connected with 
the norms of the literary language. At the same time, 
the speeches of the characters are such as oral speech, 
folk language. For example: “They were a nice pair, 
he wouldn’t put anything past them” (W. S. Maugham, 
“Then and Now”, ch. XXXVI). “Gözəl cütlük idi, o 
onları hər şeyə nail olmaq imkanında olan adamlar 
kimi hesab edirdi”.

From A to Z – əvvəldən axıra qədər; “Our carriage 
reached the porch in its turn and we dismounted with as 
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much ease and comfort as though we had been escorted by 
the whole Metropolitan Force from A to Z inclusive” (Ch. 
Dickens, “American Notes”, ch. VIII).

“It was with the satisfaction of a competent workman 
who knows his job from A to Z that Remire entered upon 
the necessary explanations” (W. S. Maugham, “The 
Mixture As Before”, “An Official Position”).

to give smb. a back cap – bir kəsi ifşa etmək, üstünü 
açmaq, aşkara çıxarmaq; “Now I didn’t fear no one 
giving me a back-cap and running me off the job” 
(M. Twain, “Life on the Mississippi”, ch. LII).

it is all over (or all up, U. P.) with smb. – onun 
mahnısı oxunub; “Oh!” – said the young man, turning 
his face towards the bed as if he had previously quite 
forgotten the patient, “it’s all U. P. there, Mrs. Corney” 
(Ch. Dickens “Oliver Twist”, ch. XXIV). “But if it 
comes to a gunfight that means it’s all up with at least 
one of us. Delaney never misses his man” (Fr. Norris 
“The Octopus”, book II, ch. VI). “The daylight was 
a comfort, but a danger as well, for they might be seen 
by a German motor boat and then it was all up with 
them” (W. S. Maugham, “The Hour before the Dawn”, 
ch. XIII). 

In English-language newspapers, phraseological 
units are widely used too,

for instance: a kid glove affair – rəsmi ziyafət, 
banket, şam yeməyi; “The party was a kid – glove 
affair where were present the Prezidents of Azerbaijan 
and Russia Mr. İ. Aliev and Mr. V. Putin” 
(“Respublika”, Bakı, 2001).

to be on the agenda – аktual оlmaq, gündəmdə 
olmaq; “Holidays are on the agenda for most of us 
during the next few weeks…” (“Daily Worker”, July 
22, 2011).

a gentleman’s agreement – gentlemen razılığı; 
“By a gentleman’s agreement – if one may use 
such a term when speaking of ruffians – rival gangs 
enjoyed the monopoly of trade in different districts” 
(“The Times”, February 27, 2017).

hot air – cəfəngiyyat, mənasız söz, boş söhbət; 
“Recognising that prices are a big election issue, both 
the government and the Tories are producing a lot of hot 
air on the subject” (“Morning Star”, May 26, 2000).

alarms and excursions – qarışıqlıq, araqarışma, 
çaxnaşma, qaça-qaç; “Amid all the alarms 
and excursions of the political scene, it is pleasant to be 
transported to a Cotswold village, where life proceeds 
much in same way as it has done for years” (“Daily 
Worker”, November 30, 2011).

perfidious Albion – dəhşətli Albion (qədim 
İngiltərənin adı); “Some good “partiotic” Englishmen 
sometimes wonder why people of other lands so often 
speak of “perfidious Albion”. I am ready to stand on 

any platform and declare, with complete conviction, 
that the British capitalist class is the most crafty, 
crooked, cunning, elastic, experienced, manoeuvring, 
treacherous, twisty ruling class in the entire world” 
(“Daily Worker”, April 14, 2012).

all along – həmişə, bütün vaxt; “I have opposed 
commercial television all along” (“Tribune”, July 6, 
2012).

blind alley employment – perspektivi olmayan bir 
iş; “The week of window dressing will not prevent 
most of the hopeful 15-years olds leaving school in six 
weeks’ time from ending up in blind alley jobs” (“Daily 
Workers”, June 2, 2011).

to say Amen to smth – “Amin” demək, bir şeyə 
razılıq vermək; “... this committee has at least had 
the courage to propose that this profit motive must be 
taken away from any independent television authority if 
it is to stimulate the right of competition and safeguard 
the true ends of broadcasting. To this every Socialist will 
say Amen” (“Tribune”, July 6, 2012).

to discover America – “Аmеrikа аçmaq”, çoxdan 
hamıya məlum olan məsələni elan etmək; “The 
Chancellor of the Exchequer, with all the air of someone 
discovering America in the year 1963, announced that 
the Tories had not obtained the allegiance” of the younger 
generation of voters” (“Daily Worker”, July 8, 2013).

a straight arrow – düz, təmiz, vicdanlı, namuslu, 
sədaqətli, səmimi insan; “Smith, a wonderfully 
old – fashioned straight arrow, was right in character, 
when, upon being asked if Tiriac’s gamesmanship 
had bothered him”, he said, “I don’t call that 
gamesmanship, I call that rudeness!” (“The New-
Yorker”, October 11, 2003, DNE).

babes and sucklings – təzə işçi, xam, təcrübəsiz 
insanlar; “Certainly we write not for babes 
and sucklings, but for the world at large” (“Morning 
Star”, April 11, 2018).

In conclusion, it should be noted that the phraseological 
units are created in the everyday colloquial speech, in 
the belles-letters, in the socio-political texts. Their wide 
spreading goes in several ways: phraseological units 
can take place in one way or another of all language 
styles. During translation or tracing the phraseological 
units cause semantic parallels in other languages, such 
as bilingual, trilingual, and multilingual idiomatic, 
phraseological dictionaries. 

Areas of creation and development of the  
phraseological units in Modern English are: literary 
language, everyday colloquial speech, belles-lettres, 
fiction, socio-political and economic literature, 
newspapers, magazines, radio and television, news 
and analytical analyzes of various agencies, national 
language.
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Баширова Н. Р. СФЕРИ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена дослідженню проблеми ідіом. У різні часи вчені намагалися дати визначення 
ідіоми, але нині немає єдиної думки з цього приводу. Ми звернулися до представників різних 
граматичних шкіл і намагалися вивчити їх праці. Прийнятними є роботи А. В. Кунина, С. И. Ожегова 
і В. Л. Архангельского. Величезний інтерес викликають роботи В. Л. Чейфа, У. Вайнрайха, А. Катлера, 
Дж. Стреслі, В. Флейшера, Н. Веліевої та інших. 

Сфери використання фразеологічних одиниць в англійській мові: літературна мова, художня 
література, суспільно-політична література, газети, журнали, радіо і телебачення, новинний 
і аналітичний аналіз різних відомств, повсякденна розмовна мова. Як відомо, найбільш важливими 
областями, в яких існує нагальна необхідність використання фразеології, є художня література: 
літературі слід володіти мистецтвом, а одним із важливих постачальників мистецтва є фразеологія. 

Фразеологічна новизна письменників і поетів має пряме відношення до розвитку національної мови. 
Кожен письменник чи поет творчо залучений до збагачення і розвитку мови. Тому він / вона не тільки 
шукає нові способи використання певних фраз, а й сприяє успішним висловам і складанню скарбниці 
національної мови. Фразеологічні словосполучення, прислів’я і приказки часто використовуються 
в художній літературі у двох формах: однакова і змінена форма. Використання фразеологізмів, 
прислів’їв і приказок робить автора або персонажів більш переконливими, яскравими і ефективними.

В ідіомах цілісність значення походить від ослаблення лексичного значення членів. Значення 
цілісності відображається у внутрішній єдності компонентів. Внутрішня форма формується 
взаємозв’язком компонентів. Окрім образного розуміння значення, важливе значення у розумінні 
фразеологічного значення відіграє розуміння внутрішньої форми. Фразеологічне значення має свої 
особливості, відрізняється від лексичного значення і утворює особливу категорію мовознавства. 
Окрім внутрішньої форми, такі фактори як художня мова та виразність відіграють важливу роль 
у формуванні ідіоматичного значення.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, літературна мова, розмовна мова, наукова і художня 
література, публіцистика.
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НІМЕЦЬКА ПАРТИЦИПІАЛЬНА КЛАУЗА  
ТА ЇЇ ВНУТРІШНЯ АРХІТЕКТУРА

Статтю присвячено дослідженню німецьких партиципів І та ІІ як нефінітної форми діє-
слова. З позицій генеративного синтаксису обґрунтовано дієслівний характер партиципів, що 
пояснюється здатністю партиципів до формування власної (партиципіальної) клаузи. 

Сформульовано поняття «партиципіальної кляузи» – особливого виду малих клауз, пред-
икатними центром якої є нефінітна форма дієслова у вигляді партиипа І або ІІ, а суб’єкт 
є завжди фонологічно невираженим. Партиципіальні клаузи, як і клаузи з фінітним дієсло-
вом, наділені предикативністю, якої вони набувають, приписуючи, подібно реченню, певній 
величині ознаку чи дію. 

Термін «партиципіальна клауза», обґрунтований у дослідженні, виявляється ширшим за 
усталені поняття «партиципіальної конструкції», «партиципіального звороту» або «пар-
тиципіальної групи», відбиває синтаксичну поведінку партиципів і конкретизується з ураху-
ванням їх синтаксичних ролей (партиципіальні клаузи у ролі атрибута та в ролі ад’юнкта). 
У статті проаналізовано внутрішню будову партиципіальних клауз у ролі ад’юнкта із визна-
ченням статусу проекцій, які очолюють партиципи. 

Структурне представлення німецької партиципіальної клаузи ґрунтується у пропонова-
ному дослідженні на декількох положеннях. Як і малі клаузи, партиципіальні клаузи містять 
лексичну VP, а також принаймні одну функційну проекцію. Німецькі партиципіальні клаузи не 
містять ані предикативних часток, ані узгодження між суб’єктом партиципіальної клаузи 
та партиципом, проте вони є складнішими за VP. 

Припущення, що зовнішній аргумент дієслова генерується за межами VP, робить необ-
хідним існування vP всередині партиципіальної клаузи. Саме v-проекція є відповідальною за 
транзитивність дієслова, і те, що партиципіальні клаузи можуть містити об’єкти у своїй 
структурі, також свідчить про наявність vP-проекції. 

Партиципіальні клаузи можуть мати заперечення; можуть позначати дію, яка не є одно-
часною з дією матричного речення; можуть містити прислівники, які генеруються над То, 
отже, містять і власну ТР. Здатність партиципіальних клауз у ролі ад’юнкта виступати зі 
сполучниками свідчить про наявність функційної СР-проекції. Шляхом аналізу внутрішньої 
архітектури партиципіальних клауз виявлено, що в сучасній німецькій мові вони складаються 
з таких проекцій: CP-TP-vP-VP.

Ключові слова: нефінітні частини дієслова, партицип І, партицип ІІ, клауза, мала клауза, 
партиципіальна клауза, функційні проекції.

Постановка проблеми. Незважаючи на багато-
річну історію досліджень, теорія частин мови все 
ще містить низку суперечливих питань, на вирі-
шення яких спрямовані мовознавчі студії сього-
дення. До таких остаточно не вирішених проблем 
належить і частиномовна класифікація німецьких 
партиципів, дискусійність місця яких у системі 
частин мови зумовлена закладеними в партиципах 
дієслівними та ад’єктивними ознаками, які активі-
зуються або нейтралізуються під впливом струк-
турно-семантичної ситуації контексту. 

Так, у зміні поглядів на частиномовну належ-
ність німецьких партиципів можна виокремити 
3 етапи: 1) виділення партиципів в окрему час-

тину мови (сформувалося в німецькому мовознав-
стві під впливом грецької і латинської граматичної 
традиції і панувало до XVIII ст.); 2) трактування 
партиципів як нефінітних форм дієслова; 3) вклю-
чення німецьких партиципів до складу різних час-
тин мови – класу прикметника і класу дієслова.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботах, присвячених проблематиці парти-
ципа, вивчалися різні аспекти функціонування 
партиципів і конструкцій із ними. Увага дослід-
ників концентрувалася на граматичному аспекті 
партиципів та особливостях їх видової семан-
тики [3; 11; 25; 26; 31]; аналізі морфонологічних 
ознак німецьких партиципів [27; 28]; дослідженні 



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 202082

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

їх комунікативного та прагматичного потенціалу, 
ономасіологічного аспекту [9; 8]; вивченні так-
сисних властивостей партиципів [1], що свідчить 
про інтерес мовознавців до вивчення цієї мовної 
одиниці.

Постановка завдання. Метою статті є вста-
новлення ознак партиципів як нефінітної форми 
дієслова з позицій генеративного синтаксису. 
У рамках цієї концепції нефінітним формам діє-
слова надається клаузальний статус, що має важ-
ливі наслідки для теорії речення, а також для 
ідентифікації природи мовних одиниць. Реаліза-
ція поставленої мети передбачає вирішення таких 
завдань:

1) визначити поняття «партиципіальної кля-
узи» (далі – ПКл);

2) описати внутрішню структуру ПКл із визна-
ченням статусу проекцій, які очолюють німецькі 
партиципи.

Виклад основного матеріалу. Згідно з осно-
вними положеннями генеративного синтаксису 
речення класифікують за структурною озна-
кою за допомогою поняття «кляузи». Центром 
речення як предикатно-аргументної структури 
є предикат, який співвідноситься з аргументами 
й ад’юнктами. Аргумент виступає як обов’язкова 

валентна позиція предиката, а ад’юнкт – як його 
факультативна позиція [7, c. 68].

Клаузу визначають як будь-яку групу, зокрема 
і непредикативну, вершиною якої є дієслово, а за 
відсутності повнозначного дієслова – зв’язка або 
граматичний елемент, що виконує роль зв’язки. 
Це поняття називають також елементарним 
реченням або предикацією [10, с. 255].

Речення є фінітною клаузою. Звороти з нефі-
нітними формами дієслова потрактовують як один 
із способів вираження залежної клаузи [10, с. 267]. 
Нефінітні клаузи (інфінітивні, партиципіальні 
та герундійні звороти) мають ту саму ролеву 
структуру, що й відповідні речення з фінітним 
дієсловом. Обидві групи позначають конкретні 
події та ситуації, характеризуються структурним 
членуванням і можуть складатися з менших син-
таксичних одиниць – фразових категорій. 

Фінітна та нефінітна групи мають певний 
порядок складників: у сучасній німецькій мові 
фінітна група реалізується за моделлю SVO; під-
рядне речення – SOV; ПКл – OVpart. У глибин-
ній структурі обидві клаузи (фінітна та нефінітна) 
мають однаковий порядок елементів, розташу-
вання дієслова в партиципіальній групі уможлив-
лює трансформація переміщення:

               O          Vpart
(1) Letzteres behauptend, verwechseln die Theoretiker unter dem Zwang der 

Invariantensuche Bedeutung und Implikatur [19, с. 213].

                      S                     V               O
(1’) Die Theoretiker behaupten Letzteres. Sie verwechseln unter dem Zwang 

der Invariantensuche Bedeutung und Implikatur.

                                          S                O            V
(1’’) Wenn die Theoretiker Letzteres behaupten, verwechseln sie unter dem 

Zwang der Invariantensuche Bedeutung und Implikatur.
 

В сучасній німецькій мові партиципи очолю-
ють сентенціальні сирконстанти та сентенціальні 
означення. Їм властива синтаксична роль ад’юнкта 
(модального, темпорального, каузального тощо) 
та атрибута. Оскільки властивості залежних зво-
ротів визначаються морфологічними ознаками 
нефінітної форми, що виступає їхньою верши-
ною, то вони виявляють як властивості клауз, так 
і властивості тих фразових категорій, які зазвичай 
очолюються словами цих частин мови – групи при-
кметника чи групи прислівника [10, с. 267].

У межах генеративної лінгвістики змінюється 
погляд на природу фінітності: фінітність інтерпрету-

ють не просто як здатність дієслівної форми до відмі-
нювання, а як більш абстрактну категорію, властиву 
клаузі; категорію, що займає специфічну позицію 
в структурі кляузи і яку в деяких мовах може бути реа-
лізовано за допомогою синтаксичних нулів [20, с. 3]. 

Фінітність все ще розуміють як здатність діє-
слова приписувати суб’єкту номінативний відмі-
нок та узгоджуватися з цим суб’єктом за особою 
та числом. Оскільки граматичний час може визна-
чатися не тільки часовим відношенням клаузи, але 
й, наприклад, співвідношенням із моментом мов-
лення, то фінітність і граматичний час не можна 
ототожнювати [18, с. 49]. 
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Сучасні генеративісти наголошують на клау-
зальному статусі нефінітних форм дієслова, що 
має важливі наслідки для теорії речення, а також 
для ідентифікації природи мовних одиниць. Це 
звільняє дослідника від тиранії verbum finitum 
і безплідних пошуків прийнятних визначень 
поняття «предикативність», сприяє визнанню 
дієслівного статусу нефінітних форм дієслова на 
всіх рівнях мови [4, с. 43; 7, с. 25]. Таким чином, 
німецька ПКл – це нефінітна група, вершиною 
якої є партицип І або партицип ІІ [2, с. 12]. 

У науковій літературі існують різні погляди на 
синтаксичний статус проекцій, які очолюють пар-
тиципи: деякі дослідники вважають, що ПКл є ТР 
(або vP), у той час як інші – СР [5, с. 39]. 

Важливим є те, що синтаксична структура 
клаузи, вершиною якої є партицип, не перед-
бачає вираження суб’єкта у тому вигляді, як це 
можливо у фінітних клаузах. Оскільки за ліцен-
зування суб’єкта зазвичай вважають відпові-
дальною ознаку фінітності, яка пов’язана з узго-
дженням за особою і числом, будемо вважати, 
що партиципіальна форма відповідає вершині 
С (-fin) (той самий рівень, що й фінітні пред-
икації). До властивостей фінітних СР відносять 
здатність виражати суб’єкт, включати сполуч-
ники сурядного та підрядного зв’язку, мати само-
стійну темпоральну референцію.

Семантично клаузи з партиципами позначають 
другорядні з точки зору основної оповіді дії, які 
не потребують незалежної темпоральної референ-
ції. У кожній мові існує стійке поєднання ознак, 
яке виражається у відсутності часової референції 
та узгодженні за особою та часом [5, с. 39]. 

ПКл у німецькій мові можуть мати різну семан-
тичну інтерпретацію, виступають в усіх можли-
вих невербальних позиціях у реченні та можуть 
належати до різних величин всередині або поза 
матричним реченням. Таку різноманітність вия-
вів ознак ПКл можна пояснити, проаналізувавши 
їхню внутрішню структуру; можливі позиції ПКл 
у реченні та вплив позиції клауз на їхню інтерпре-
тацію, а також механізми контролю ПКл. 

Структурне представлення ПКл ґрунтується 
на таких положеннях:

1. У сучасній німецькій мові залежні кла-
узи реалізуються за структурою SOV. Тому при 
структурному їх представленні надають перевагу 
CP-TP-vP-VP аналізу, за якого T-, v- та V вершини 
є правою периферією [12, с. 87]. 

2. Для німецької мови характерною є гнучка 
будова VP: основна послідовність аргументів 
є залежною від дієслова [22]. Суб’єкт (при неер-

гативних предикатах) у позиції специфікатора vP 
отримує свою тета-роль; об’єкти різних відмінків 
генеруються в основному всередині VP. 

3. Німецька мова не належить до мов роз-
ширеного принципу проекції, через що відсутня 
необхідність переміщення суб’єкта у Spec-TP 
через вимоги відмінку чи розширеного принципу 
проекції [33]. Зовнішній аргумент протягом усієї 
деривації може залишатися у своїй базисній пози-
ції, оскільки присвоєння відмінка відбувається 
шляхом узгодження. 

Нагадаємо, що у принципі проекції узагаль-
нено положення про те, що лексична інформація 
значним чином зумовлює синтаксичну структуру, 
оскільки: а) лексичні одиниці як безпосередні 
складники речення відіграють важливу роль у їх 
синтаксичній репрезентації, б) тематична струк-
тура предиката детермінує мінімальні компоненти 
речення [6, с. 80]. 

Відповідно до принципу проекції «лек-
сична інформація репрезентована синтаксично» 
[14, с. 9; 15, с. 380]. Д. Бюрінг назвав його прин-
ципом семантичної прозорості та зауважив, 
що «синтаксичні конфігурації відображають 
тематичні відношення» [13, с. 9]. У результаті 
доповнення та розширення принципу проекції 
Н. Хомський запропонував розширений прин-
цип проекції, який складається з двох поло-
жень: а) принципу проекції, б) кожна клауза має 
суб’єкт [14, с. 10]. 

4. У процесі деривації об’єкт також зали-
шається у своїй базисній позиції всередині VP. 
Переміщення зовнішнього аргументу у Spec-TP 
відбувається при топікалізації, а також при проно-
мінальних DP, оскільки при звичайному порядку 
слів ненаголошені займенники знаходяться в лівій 
позиції у так званому центральному полі речення 
[24, с. 146]. Ад’юнкти приєднуються до Х’ і XP 
різних лексичних та функційних фраз. 

5. Топологічна модель і мінімалістські X-Bar-
структури є співвідносними стосовно послідов-
ності конституентів речення на синтаксичній 
поверхні: топологічна передрамкова зона (перед-
пілля) відповідає позиції специфікатора СР; цен-
тральна зона відповідає позиції між фінітним діє-
словом або позиції сполучника у С° і вербальним 
елементам у V°/Т°. Зарамкова позиція (запілля) 
у рамках генеративної моделі важко піддається 
виокремленню, проте вважається, що вона охо-
плює приєднані справа конституенти над Т’ 
[21, с. 180; 12, с. 84]. 

6. У генеративному синтаксисі конструк-
ції, що складаються із суб’єкта та предиката,  
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позбавленого вираженого темпорального зна-
чення, трактують як малі клаузи (англ. Small 
Clauses, нім. Sätzchen) [30, c. 257]. Загальну струк-
туру малих клауз представляють таким чином: 

[NP XP], де XP = AP, NP або PP [32, с. 2]. 
Поміщені у рамки складники знаходяться у тіс-

ному відношенні, саме у суб’єктно-предикатному 
відношенні, де NP є суб’єктом малої клаузи, 
а XP – її предикатом. Приклади малих клауз для 
німецької мови можна побачити у таких реченнях:

2) Ähnlich findet der Verfasser von “Die Kunst 
Briefe zu schreiben” [den 

Ausdruck der „vollsten Ergebenheit“ in 
Bewerbungsbriefen 1939 „absolut lächerlich“] 
[Linguistik online]. 

3) Vielleicht sollte man [eine Form mit Suffix 
ahd. –ari] vermuten [23].

Суб’єкт малої клаузи отримує зовнішню роль 
від предиката малої клаузи, а предикат матрич-
ного речення наділяє внутрішньою тета-роллю 
усю малу клаузу [30]. 

Малу клаузу тлумачать як лексичну проек-
цію предиката малої клаузи [30; 12, с. 86]. При 
цьому кожна лексична проекція може отриму-
вати суб’єкт у позиції специфікатора. Предикація 
є структурним відношенням між позицією і вер-
шиною фрази. Згідно такого трактування малу 
клаузу можна представити таким чином (рис. 1):

AP

NP                     A´

den Ausdruck

AdvP                A

absolut           lächerlich

 Рис. 1. Структура малої клаузи

Таке уявлення структури малої клаузи дозво-
ляє представити її суб’єкт і предикат у вигляді 
конституентів та не порушує вимоги тета-кри-
терію, але виявляється не придатним для відо-
браження відношень узгодження між суб’єктом 
і предикатом малої клаузи, а також при наявності 
у малій клаузі так званих предикативних часток 
(Prädikatiionspartikeln) [29, c. 36]:

4) Auch dies sind für Baur Gründe, [Schweizer-
deutsch als eine voll 

ausgebaute eigenständige Sprache] zu betrachten 
[Linguistik online].

4’) Auch dies sind für Baur Gründe, [SC Schwei-
zerdeutsch als eine voll 

ausgebaute eigenständige Sprache] zu betrachten.
Внутрішня будова малої клаузи є складнішою, 

ніж структура [NP XP], тому більш пізні підходи 
до представлення структури малих клауз базу-
ються на визнанні існування в них функційних 
проекцій [16]. 

7. ПКл є особливим видом малих клауз, пред-
икатним центром яких є нефінітна форма дієслова 
у вигляді партиципа, а суб’єкт завжди фоноло-
гічно невиражений. ПКл наділені предикатив-
ністю, хоча вони не є реченнями у синтаксичній 
ПС, оскільки не мають фонетично вираженого 
суб’єкта та фінітного дієслова. 

ПКл набувають предикативності, припису-
ючи, подібно реченню, певній величині ознаку 
чи дію. Як і малі клаузи, ПКл містять лексичну 
VP, а також принаймні одну функційну проекцію. 
Найпростіше ПКл у ролі ад’юнкта можна пред-
ставити таким чином (рис. 2, рис. 3):

Проте така схема може бути застосована 
для опису лише обмеженої групи малих клауз, 
оскільки вона не здатна пояснити відношення 
узгодження, у ній не передбачено місця для пред-
икативних часток [12, с. 87]. 

8. Німецькі ПКл не містять ані предикативних 
часток, ані узгодження між суб’єктом ПКл і пар-
тиципом, проте вони є складнішими за VP. При-
пущення, що зовнішній аргумент дієслова генеру-

VP

PRO               V′

NP        V

seine Mutter verteidigend

VP

PRO          V′

PP        V

mit der Staatsgrenzenkarte verglichen

 
Рис. 2. Структура ПКл із партиципом І  

(VP-проекція)
Рис. 3. Структура ПКл із партиципом ІІ 

(VP-проекція)
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ється за межами VP, робить необхідним існування 
vP всередині ПКл. 

На думку Н. Хомського саме v-проекція є від-
повідальною за транзитивність дієслова [17], і те, 
що ПКл можуть містити об’єкти у своїй структурі, 
також свідчить на користь наявності vP-проекції. 
Партицип залишається при цьому у Vo. Вну-
трішню структуру ПКл можна представити таким 
чином (рис. 4, рис. 5):

9. Подальший аналіз ознак ПКл підтверджує, 
що вони містять ще одну функційну проекцію: 
ТР-проекцію. По-перше, ПКл можуть мати запе-
речення, яке ліцензується саме ТР-проекцією 
(34, с. 181). По-друге, ПКл (навіть клаузи із 
партиципом І) можуть позначати дію, яка не 
є одночасною з дією матричного речення, отже, 
містять свою власну ТР. По-третє, ПКл можуть 
містити прислівники, які генеруються над То. 
Нефінітний партицип не зазнає підйому до То. 
Внутрішня архітектура німецьких ПКл має 
такий вигляд (рис. 6, рис. 7):

10. Здатність ПКл у ролі ад’юнкта виступати 
зі сполучниками (у концесивному, фінальному 
та кондиціональному значеннях) свідчить про 
наявність у ПКл ще однієї функційної проек-
ції – СР-проекції. Безсполучникові (неаугменто-
вані) ПКл також містять СР-проекцію. Тому оста-
точний варіант синтаксичного аналізу німецьких 
ПКл виглядає таким чином (рис. 8, рис. 9):

Висновки і пропозиції. У рамках концепції 
генеративного синтаксису дієслівний характер 
партиципів пояснюється здатністю до формування 
власної (партиципіальної) клаузи за аналогією 
з фінітним дієсловом, яке утворює фінітну клаузу. 
Партиципові надається статус вершини клаузи, що 
сприяє опису його синтаксичної поведінки. 

ПКл є особливим видом малих клауз, пред-
икатним центром яких є нефінітна форма діє-
слова у вигляді партиципа, а суб’єкт завжди 
фонологічно невиражений. ПКл наділені 
предикативністю, якої вони набувають, при-
писуючи, подібно реченню, певній величині 

vP

PRO          vP

VP       v

DP          V′

seine Mutter V

verteidigend

vP

PRO          vP

VP         v

PP                   V′

mit der Staatsgrenzenkarte V

verglichen

 Рис. 4. Структура ПКл із партиципом І  
(vP-проекція)

Рис. 5. Структура ПКл із партиципом ІІ 
(vP-проекція)

TP

T′

vP      T

PRO  v′

VP   v

DP        V′

seine Mutter V

verteidigend

TP

T′

vP     T

PRO   v′

VP   v

PP      V′

mit der Staatsgrenzenkarte V

verglichen

 Рис. 6. Структура ПКл із партиципом І  
(TP-проекція)

Рис. 6. Структура ПКл із партиципом І  
(TP-проекція)
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ознаку чи дію. Аналіз структури ПКл виявив, 
що в сучасній німецькій мові вони складаються 
з таких проекцій: CP-TP-vP-VP.

Термін «партиципіальна клауза» (ПКл), обґрун-
тований у цьому дослідженні, виявляється дещо 
ширшим за усталені поняття «партиципіальної 

конструкції», «партиципіального звороту» або 
«партиципіальної групи». 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо 
у дослідженні синтаксичної поведінки ПКл з ура-
хуванням синтаксичних ролей (ПКл у ролі атри-
бута та ПКл у ролі ад’юнкта).

CP

C′  

C TP

sofern T′

vP       T

AdvP         vP

nicht PRO     v′

VP       v

V′

PP              V

zur Messung   gehörend 

CP

C′  

C TP

wie T′

vP        T

PRO          v′

VP        v

V′        

V

angenommen

 Рис. 8. Структура ПКл із партиципом І  
(CP-проекція)

Рис. 9. Структура ПКл із партиципом ІІ 
(СР-проекція)
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Borovska O. O. THE GERMAN PARTICIPLE CLAUSE AND ITS INTERNAL STRUCTURE
The article is devoted to the study of German participle I and participle II as a nonfinite form of the verb. 

Within the concept of generative syntax, the verbal character of participles has been substantiated, which 
is explained by the ability of participles to form their own (participle) clauses. The notion of “a participle 
clause” has been defined: it is a special type of small clauses with a non-finite form of a verb (in the form 
of a participle I or II) as the predicate center and with the phonologically unexpressed subject. 

Participle clauses, similar to clauses with a finite verb, are endowed with predicativity, which they acquire 
by attributing a feature or an action to a certain value. The term “participle clause”, determined in the study, 
is broader than the established notions of a participle construction or a participle group, reflects the syntactic 



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 202088

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

behavior of participles and is further specified taking into account their syntactic roles (participle clauses in 
the role of an attribute and of an adjunct).

The article analyzes the internal structure of participle clauses in the role of adjunct with the determination 
of the status of the functional projections. Similar to small clauses, participle clauses contain a lexical 
VP and at least one more functional projection. German participle clauses contain neither predicative 
particles nor agreement between the subject of the participle clause and the participle, but they are still 
more complex than a VP. 

The external argument of the verb is generated outside the VP and participle clauses may contain objects 
in their structure, which indicates the existence of a vP within the participle clause. Participle clauses may 
include a negation; may denote an action that is not simultaneous with the action of the matrix sentence; may 
contain adverbs that are generated over T0. 

Therefore, participle clauses contain their own TP. The ability of participle clauses to have conjunctions 
indicates the presence of a functional CP projection. Thus, the analysis of the internal architecture of participle 
clauses in modern German has revealed that they consist of the following projections: CP-TP-vP-VP.

Key words: nonfinite forms of the verb, participle I, participle II, clause, small clause, participle clause, 
functional projections.
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ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КАТЕГОРІЇ DUTY / ОБОВ’ЯЗОК  
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ:  
ЕТИМОЛОГІЧНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Стаття присвячена аналізу об’єктивації англійськомовної категорії DUTY / ОБОВ’ЯЗОК 
крізь призму лінгвокогнітивістики. Розмежовуються терміни «категорія» і «концепт» 
та пояснюється їх кореляція. Висвітлюються особливості процесів категоризації та класи-
фікації дійсності і закріплення їх результатів мовними засобами, пояснюються відмінності 
між когнітивними класифікаційними та диференційними ознаками концепту. 

Окрема дослідницька увага зосереджена на проведенні етимологічно-когнітивного аналізу 
основних вербалізаторів аналізованої категорії, до яких на основі аналізу лексикографічних 
джерел відносимо duty, obligation, commitment, need. Обґрунтовується наукова цінність про-
ведення етимологічного аналізу. Вона полягає у тому, що внутрішня форма лексичних одиниць 
є своєрідною енергією мови, яка впливає на її носіїв на підсвідомому рівні та уособлює істо-
ричну та культурну пам’ять народу. Проводяться паралелі з теорією лінгвістичної віднос-
ності та з деякими релевантними філософськими концепціями. 

Етимологічний аналіз дозволив встановити первинні класифікаційні ознаки (класифіка-
тори), які формують внутрішню форму аналізованої категорії. Аналіз семантики вербаліза-
торів у сучасній мові дозволив прослідкувати їх еволюцію крізь призму синхронії та діахронії. 
Виявлено, що деякі класифікатори етичної категорії DUTY є семантично суперечливими, 
однак на когнітивному рівні їх поєднання в рамках однієї категорії пояснюється особливос-
тями людського мислення, коли наслідок асоціюється з причиною або потреба асоціюється 
з її вирішенням.

Доведено, що аналізована етична категорія може одночасно категоризувати людський 
досвід як зі статичного (наявність необхідності, нестачі), так і з динамічного погляду (реа-
лізація обіцянки, бажання звільнитися від нестачі). Таким чином, процеси категоризації 
в рамках англійськомовної етичної категорії DUTY можуть перебігати відповідно до різних, 
іноді навіть протилежних класифікаційних ознак.

Ключові слова: внутрішня форма, етимон, категорія, категоризація дійсності, класифі-
катор.

Постановка проблеми. Одним із провідних 
напрямів сучасного мовознавства є встановлення 
особливостей та параметрів об’єктивації знань 
про навколишній світ у людській свідомості. 
Вагомим аспектом людського досвіду є міжосо-
бистісне спілкування, що посідає чільне місце 
в житті і в картині світу будь-якого етносу. 

Відносини між людьми неможливо було б 
уявити без певних усталених норм і правил, до яких 
насамперед відносимо принципи етики та моралі, 
які складають основу для формування юридичних 
законів, суспільних правил  регуляторів. Будучи 
основоположними принципами людського існу-
вання, етичні категорії безперечно зазнають про-
екції на лінгвальну площину, отримуючи вер-
балізацію. Таке твердження цілком корелює із 
когнітивним постулатом (Cognitive Commitment 

[1, с. 168], згідно з яким продукти категоризації 
відображаються в організації мовної системи.

Повністю не вирішеним залишається питання 
«яким чином формується мовне вираження люд-
ських уявлень про етичні категорії?». Або, якщо 
брати до уваги теорію лінгвістичної відносності 
Сепіра-Уорфа [17], «як саме мова, на якій ми гово-
римо, впливає на об’єктивацію етичних категорій 
у нашій свідомості, як мовна особистість визна-
чає наше ставлення до етики та моралі?». Відпо-
віді на ці питання могли б зробити вагомий вне-
сок у теорію пізнання та пролити світло на корінь 
світоглядних непорозумінь, які мають морально-
етичний характер. 

Таким чином, актуальність наукової праці 
зумовлена високим ступенем важливості етич-
них категорій, у тому числі й категорії DUTY 
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для людського світобачення та комунікації, наяв-
ністю інформаційної лакуни, яка полягає у недо-
статньому висвітленні зазначеної проблематики 
в сучасному мовознавстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема кореляції мовної та концептуальної 
картини світу має досить давню історію. Вона 
була започаткована ще В. фон Гумбольдтом [2], 
розвинена Л. Вайсгербером [16], З. Д. Поповою 
[9], Й. А. Стерніним [13], О. А. Радченко [10]. 

Інтерес до цієї проблематики не згасає і нині, 
про що свідчать сучасні публікації [11, с. 69–71; 
3, с. 35–41]. Як зазначає більшість зазначених 
вище науковців, одним із дієвих методів дослі-
дження актуалізації інформації мовними засобами 
є саме етимологічний аналіз її вербалізаторів.

У фокус лінгвістичних досліджень потрапля-
ють питання етимології та внутрішньої форми 
лексичних одиниць, які вербалізують певні кон-
цепти. Наукові розвідки такого типу дають змогу 
простежити зв’язок між окремими фрагментами 
концептуальної картини світу через діахроніч-
ний аналіз семантичних трансформацій лексич-
них одиниць, що їх вербалізують. Це висвітлює 
неперервність семантико-концептуального кон-
тинууму. 

Теоретичні напрацювання із цього питання 
будуть більш детально розглянуті під час викла-
дення основного матеріалу. Однак хотілося б 
зазначити, що до сучасних наукових праць, які 
розкривають зазначену проблему, належать 
[7, с. 224–229; 4, с. 44–47]. Незважаючи на чис-
ленну кількість наукових розвідок, присвячених 
висвітленню етимології різних лексем, які нале-
жать до чисельних лексико-семантичних полів, 
питання стосовно внутрішньої форми основних 
вербалізаторів етичних категорій, включаючи 
категорію DUTY, залишається відкритим.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є висвітлення внутрішньої форми основних 
англійськомовних вербалізаторів етичної кате-
горії DUTY.  Відповідно до цього вбачається за 
необхідне розв’язання таких завдань:

– виявлення відмінностей між етичним кон-
цептом DUTY та однойменною етичною катего-
рією;

– визначення основних вербалізатоів англій-
ськомовної категорії DUTY;

– висвітлення етимологічних змін у їх семан-
тиці в діахронічному аспекті;

– встановлення «первинних» когнітивних 
класифікаційних ознак англійськомовної категорії 
DUTY.

Об’єктом дослідження є етична категорія 
DUTY, а предметом – етимологія її основних 
англійськомовних вербалізаторів.

Виклад основного матеріалу. Питання етимо-
логічних досліджень має досить давню наукову 
історію [1; 5; 12]. Явище, яке нині іменується 
«внутрішньою формою слова» і усвідомлюється 
як першооснова найменування, давні вчення 
намагалися пов’язати із пошуком першопричини 
буття та Універсуму в різних поняттєво-концепту-
альних визначеннях. 

Так, в Упанішадах оперують поняттям «брах-
ман», яке тлумачиться як абсолютний початок. 
У буддійському вченні про природу речей йдеться 
про елементи дхарми, які становлять основу речо-
вини, з якої зроблений світ [1, c. 11]. Представ-
ники даосизму також виділили окрему категорію 
дао – вічне й незмінне начало, загальний абсолют, 
у невизначеності якого заховано сутність речей. 

Вона також визначається як першооснова най-
вищого взаємного порозуміння людей. Відомий 
філософ-конфуціанець Іто Дзинсай (1627–1705) 
писав: «Міті (дао) – це ніби шлях, по якому від-
бувається спілкування людей між собою. Це 
є також причиною взаємодії усіх речей. Загальне 
ім’я цьому – дао» [6, с. 152]. 

На нашу думку, внутрішня форма слова коре-
лює із зазначеними вище поняттями та є першо-
основою лексичних одиниць у смисловому плані. 
Вона складає образний компонент семантики лек-
семи та є мовною кристалізацією метафоричності 
людського мислення.

Одними із базових механізмів когнітивної діяль-
ності людини є категоризація та класифікація. Під 
категоризацією розуміється осмислення об’єктів 
та явищ дійсності в рамках категорій – узагальне-
них понять. Виконуючи категоризацію дійсності, 
свідомість людини «зводить нескінченну множину 
своїх відчуттів та об’єктивне різноманіття видів 
матерії і форм її руху до певних рамок, підводить 
під певні об’єднання такі як класи, розряди, групу-
вання, множини, категорії» [8]. 

Таким чином, категоризація складає основу 
процесу пізнання, у результаті якого формуються 
абстрактні ментальні утворення – категорії. Кате-
горії слід відрізняти від концептів, які утворю-
ються людською свідомістю внаслідок процесів 
класифікації дійсності. Проблема кореляції термі-
нів «концепт» і «категорія» є досить комплексною.

«Концепт» є ширшим за «категорію», оскільки 
його когнітивний зміст складається з когнітив-
них класифікаційних і диференційних ознак, 
які можна представити у вигляді їх польової  
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організації або розподілити за зонами: інформа-
ційний зміст, образ та інтерпретаційне поле, яке 
може бути дуже різноманітним для різних носіїв 
мови з різним фоновим досвідом. 

Детальна методика такого дослідження опи-
сана в [9]. Категорія у цьому сенсі є стрижнем 
концепту та включає низку класифікаційних 
ознак (класифікаторів – термін G. Lakoff [15]), які 
групують диференційні ознаки концепту. Таким 
чином, категорія становить своєрідний «фільтр» 
для когнітивного змісту концепту, який регулює 
появу нових когнітивних диференційних ознак 
та їх закріплення у ньому. Категоріє в цьому сенсі 
є більш універсальною та менше залежить від 
апперцептивних фонових знань мовця.

Об’єктом представленого дослідження є саме 
категорія DUTY, а не однойменний концепт, 
оскільки аналіз етимології її ключових верба-
лізаторів дозволить встановити класифікаційні 
ознаки, які групують диференційні ознаки у від-
повідному концепті. Аналіз внутрішньої форми 
ядерних вербалізаторів дозволить виявити пер-
винну образну основу аналізованої категорії 
та особливості її сприйняття, закріплені на рівні 
історичної пам’яті в ментальності мовців.

Категорія DUTY / ОБОВ’ЯЗОК належить до 
базових етичних категорій. Лексикографічний 
аналіз [18; 19; 20] дозволив встановити, що клю-
човими лексемами аналізованої категорії є лек-
сема-репрезентант duty, а також одиниці obliga-
tion, commitment, need.

Лексемою-репрезентантом категорії DUTY / 
ОБОВ’ЯЗОК є лексема duty. З кінця XIV ст. вона 
використовувалася у значенні “obligatory service, 
that which ought to be done, the force of that which is 
morally right” («обов’язкова послуга, яка повинна 
бути зроблена; сила того, що є морально правиль-
ним»). Лексема походить від англо-французького 
слова duete, від старофранцузького deu –“due, 
owed; proper, just” («належне, обов’язкове, відпо-
відне, обґрунтоване»), від народного латинського 
debutus, від латинського debitus – дієприкметник 
минулого часу debere “to owe, keep something away 
from someone” («заборгувати, тримати щось від 
когось подалі»). 

Такий ланцюжок зводиться до двух ключових 
морфем: префікса de, який має значення “away” 
(«далеко») + корінь habere – “to have” («мати»). 
Латинський етимон походить від протоіндоєв-
ропейського кореня *ghabh- “to give or receive” 
(«давати або отримувати») [21]. Отже, етимо-
логічний аналіз виявив таку когнітивну ознаку як 
«обов’язковість виконання», що ґрунтується на 

етимологічно первинному класифікаторі «утри-
мання чогось подалі від реципієнта».

За лексикографічними даними у синхронному 
мовному зрізі лексема “duty” має два лексико-
семантичних варіанти. Перший – “something that 
you feel you have to do because it is your moral or 
legal responsibility“ [18] («щось, що ти відчуваєш, 
що повинно бути зроблено, бо це твій мораль-
ний чи юридичний обов’язок») актуалізує класи-
фікаційну ознаку «моральна відповідальність», 
тобто те, за що людина відповідає перед своїм 
сумлінням або перед законом. 

Друге значення – “obligatory tasks, conduct, 
service or functions that arise from one’s position” 
(«обов’язкові завдання, поведінка, послуга чи 
функції, що виникають внаслідок наявності пев-
ного суспільного положення») актуалізує класифі-
катор «обов’язковість», тобто відповідальність за 
діяння або бездіяльність щодо суб’єкта чи об’єкта 
матеріального світу. Виділені два класифікатори 
корелюють із первинною класифікаційною озна-
кою «утримання чогось подалі від реципієнта» 
у тому сенсі, що обов’язком людини є припинити 
такого роду «утримання» та віддати реципієнтові 
належне.

Лексема obligation є однією з ядерних лексич-
них одиниць, які вербалізують категорію DUTY / 
ОБОВ’ЯЗОК. За даними етимологічного словника 
її початковим значенням було “a binding pledge, 
commitment to fulfill a promise or meet conditions 
of a bargain” («обов’язкова застава, зобов’язання 
виконати обіцянку або виконати умови угоди»). 

Лексична одиниця походить від старо-
французького obligacion – “obligation, duty, 
responsibility” («зобов’язання, обов’язок, від-
повідальність»), від латинського obligationem 
(nominative obligatio) – “an engaging or pledging” 
(«залучення чи обов’язок»). Початковим етимоном 
є ob “to” + ligare “to bind” («зв’язувати») від PIE 
кореня *leig- “to tie, bind” [21]. Отже, образною 
основою семантики цього засобу номінації є акт 
фізичного зв’язування. Таким чином, етимоло-
гічним класифікатором аналізованої категорії 
є фізична «зв’язаність» мотузкою або чимось 
схожим.

У сучасній мові лексема “obligation” має два 
основних лексико-семантичних варіанти. Перше 
значення “a condition or feeling of being obligated” 
(«стан або почуття зобов’язання») актуалізує 
класифікатор «зобов’язання», тобто моральний 
обов’язок перед іншою особою. 

Друге значення a debt of gratitude [20] («борг 
вдячності») вербалізує класифікаційну ознаку 
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«вдячність, віддяка». Цей класифікатор є похід-
ним щодо попереднього та звужує широкий екс-
тенсіонал «обов’язку» до «обов’язку зробити 
щось гарне у відповідь».

Ще однією аналізованою лексемою є слово 
commitment, етимологічним значенням якого 
є “action of officially consigning to the custody 
of the state” («дія офіційної передачі під варту 
держави»). Лексична одиниця утворилася від 
дієслова commit + суфікс -ment у значенні “the 
pledging or engaging of oneself, a pledge, a promise” 
[21] («обіцянка, застава, зобов’язання»). Етимо-
ном цього дієслова є латинське слово committere 
“to unite, connect, combine; to bring together” 
(«об’єднувати, приєднувати, зводити разом») 
[21]. Отже, семантика досліджуваної лексеми 
актуалізує класифікаційну рису «об’єднання».

Якщо порівняти цей класифікатор із класи-
фікаційною ознакою, актуалізованою лексемою 
duty – «утримання чогось подалі від реципі-
єнта», можна дійти висновку, що між ними існує 
енантіосемічний зв’язок. Однак, на нашу думку, 
це не так, оскільки на когнітивному рівні класифі-
катор «об’єднання» міг осмислюватися як «об’єд-
нання агента з його обов’язком», тобто виконання 
дій, які людина мусить зробити щодо реципіента. 

Отже, лексема commitment концептуалізує 
категорію DUTY з іншого погляду, а саме з точки 
зору «примирення» агента і реципіента внаслідок 
виконання першим свого обов’язку. Таким чином, 
класифікатор «об’єднання» не суперечить класи-
фікатору «утримання чогось подалі від реципі-
єнта», оскільки вони репрезентують різні грані 
аналізованої категорії. Перший, зокрема, виражає 
причину (наявність обов’язку), а другий – власне 
дію та результат (виконання обов’язку).

Такий погляд підтверджується також тим фак-
том, що явище енантіосемії є характерним для 
етимона committere. Поряд зі значенням “to unite, 
connect, combine; to bring together” («об’єднувати, 
приєднувати, зводити разом») він також має ЛСВ 
(лексико-семантичний варіант) “to release, let go; 
send, throw” («відпускати, розв’язувати, відсилати, 
кидати»). Наявність семи «розв’язувати» вказує 
на те, що агент виконав дію, яка перевела його зі 
стану «зв’язаності» (обов’язку) в стан «свободи 
від зобов’язання через його виконання». 

Отже, значення «об’єднувати, зв’язувати» 
та «розв’язувати, відпускати» є контрадикторними 
лише на семантичному рівні. Однак на концепту-
альному рівні вони є взаємодоповнюючими, тобто 
такими, які об’єктивують категорію у свідомості 
з різних боків. Класифікатор «об’єднання» вка-

зує на зв’язок агента та реципієнта через існуючу 
обіцянку чи борг, а класифікатор «звільнення», 
що ґрунтується на етимологічно первинному 
класифікаторі «розв’язування, відпускання» 
об’єктивує діяльнісну реалізацію такої обіцянки.

Зазначені вище етимологічні класифікатори 
вмотивовують сучасні ЛСВ-вербалізатори com-
mitment. Перший ЛСВ “a promise or firm decision to 
do something” («обіцянка чи тверде рішення щось 
зробити») категоризується когнітивною ознакою 
«обіцянка». Другий ЛСВ “the state of being obli-
gated or emotionally impelled” [20] («стан зобов’я-
зання чи емоційної вимушеності») – класифіка-
ційною ознакою «моральний борг».

Ще одним вербалізатором категорії DUTY / 
ОБОВ’ЯЗОК є лексична одиниця need. Вона похо-
дить від середньоанглійського nede, від староан-
глійського nied “what is required, wanted, or desired; 
necessity, compulsion, the constraint of unavoidable 
circumstances; duty; hardship, emergency, trouble, time 
of peril or distress” («те, що потрібно, бажане чи 
приємне; необхідність, примус, обмеження неми-
нучих обставин; обов’язок; тяжкість, надзвичайні 
ситуації, неприємності, час небезпеки чи лиха»). 

Її етимоном є також протогерманська оди-
ниця *nauthiz / *naudiz, старонорвезька nauðr 
“distress, emergency, need” («лихо, надзвичайна 
ситуація, потреба») та старофризька лексема 
ned “force, violence; danger, anxiety, fear; need” 
(«сила, насильство; небезпека, тривога, страх; 
потреба»), средньоголландська nood “need, want, 
distress, peril” («потреба, прагнення, лихо, небез-
пека»), готська nauþs “need” («потреба») [21].

Аналіз етимологічних даних засвідчує, що 
вербалізатору need також притаманна енантіо-
семія через поєднання в його інтенсіоналі зна-
чень «бажане, необхідне» та «лихо, насилля, 
небезпека». Однак такі антонімічні з семантич-
ного погляду значення на концептуальному рівні 
мають спільні риси, зокрема між ними існує при-
чинно-наслідковий зв’язок. 

Так, небезпека, страх, лихоліття, смерть 
(корінь *nauti має саме таке значення) є причи-
ною того, що людина починає потребувати допо-
моги, тому концептуалізація потреб здійснюється 
через осмислення звільнення від негативного 
впливу. Таким чином, етимологічно первинним 
класифікатором є «стан лихоліття, небезпеки 
та нестачі». 

Когнітивне переосмислення цієї класифікацій-
ної ознаки стало основою для формування кла-
сифікатора «необхідність, потреба, бажання» 
(як реакція на нестачу і небезпеку та намагання 
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вийти з цієї ситуації). Саме розвиток другого 
класифікатора уможливив семантичну еволюцію 
лексеми need, яка стала одним із вербалізаторів 
етичної категорії DUTY у значенні “when someone 
should do something or has to do something” («коли 
комусь щось слід чи необхідно зробити»).

Висновки і пропозиції. Проведене дослі-
дження дозволяє зробити певні висновки. Англій-
ськомовна етична категорія “DUTY” корелює 
із однойменним етичним концептом, однак до її 
складу входять лише класифікаційні ознаки, тоді 
як концепт у своєму когнітивному змісті містить 
також диференційні ознаки. 

Класифікаційна ознака є рисою, відносно якої 
відбувається ментальний процес категоризації. 
Основними вербалізаторами досліджуваної кате-
горії є duty, obligation, commitment, need. Аналіз 
етимології вербалізаторів дозволив встановити, 
що основу внутрішньої форми категорії DUTY 
в англійській мові складають класифікатори «утри-
мання чогось подалі від реципієнта» (лексема duty), 
«зв’язаність» (лексема obligation), «об’єднання, 
звільнення, розв’язування» (лексема commitment), 
«стан лихоліття, нестачі», «необхідність, потреба, 
бажання» (лексема need). Аналіз вербалізаторів на 
сучасному етапі розвитку мови довів, що на основі 

етимологічних класифікаторів виникли такі класи-
фікаційні ознаки як «моральна відповідальність», 
«обов’язковість» (лексема duty), «зобов’язання» 
«вдячність, віддяка» (лексема obligation), «обі-
цянка, борг» (лексема commitment).

Деякі класифікаційні ознаки є семантично 
суперечливими, однак на когнітивному рівні їх 
поєднання в рамках однієї категорії пояснюється 
особливостями людського мислення, коли наслі-
док – звільнення (від обіцянки) асоціюється із 
зв’язаністю (тобто необхідністю виконати обі-
цянку), а потреба асоціюється з причиною, яка її 
викликає, лихоліттям, небезпекою, нестачею. 

Отже, аналізована етична категорія може одно-
часно категоризувати людський досвід як зі ста-
тичного (наявність необхідності, нестачі), так 
і з динамічного погляду (реалізація обіцянки, 
бажання звільнитися від нестачі). Таким чином, 
процеси категоризації в рамках англійськомовної 
етичної категорії “DUTY” можуть перебігати від-
повідно до різних, іноді навіть протилежних кла-
сифікаційних ознак. 

Перспективою подальшого дослідження може 
стати висвітлення внутрішньої форми та вияв-
лення етимологічних класифікаторів інших етич-
них категорій.
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Veremchuk E. O. OBJECTIVIZATION OF THE DUTY CATEGORY  
IN THE ENGLISH LANGUAGE: ETYMOLOGICAL-COGNITIVE APPROACH

The article is devoted to the analysis of the objectification of the English-language category DUTY / 
OBLIGATION through the prism of linguocognitivistics. The terms “category” and “concept” are distinguished 
and their correlation is explained. The peculiarities of the processes of categorization and classification 
of reality and depiction of their results by linguistic means are covered, the differences between cognitive 
classification and differential features of the concept are explained. 

Separate research attention is focused on the etymological and cognitive analysis of the main verbalizers 
of the analyzed category, to which on the basis of the analysis of lexicographic sources were assigned duty, 
obligation, commitment, need. The scientific value of etymological analysis is substantiated. It consists in 
the fact that the internal form of lexical units is a kind of energy of language, which influences native speakers 
on a subconscious level and embodies the historical and cultural memory of the people. 

Parallels are drawn with the theory of linguistic relativity and with some relevant philosophical 
conceptions. Etymological analysis allowed to establish the primary classification features (classifiers) that 
shape the internal form of the analyzed category. Analysis of the semantics of verbalizers in modern language 
allowed us to trace their evolution through the prism of synchrony and diachrony. It has been found that 
some classifiers of the ethical category DUTY are semantically contradictory, but at the cognitive level their 
combination within one category is explained by the peculiarities of human thinking, when the consequence is 
associated with the cause or need is associated with its reason – trouble, danger, lack. 

It was proved that the analyzed ethical category can simultaneously categorize human experience both 
from a static (presence of necessity, lack) and from a dynamic point of view (fulfillment of a promise, desire to 
get rid of lack). Thus, the processes of categorization within the English-language ethical category DUTY can 
proceed according to different, sometimes even opposite classification features.

Key words: category, categorization of reality, classifier etymon, internal form.



95

Германські мови

УДК 811.111’374:165.0(043.5)
DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-1/17

Віт Ю. В.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ОПИС СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
АНГЛОМОВНОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
З ПОЗИЦІЙ ФРЕЙМОВОЇ СЕМАНТИКИ

У статті представлено результати дослідження структурно-семантичних особливостей 
англомовних офтальмологічних термінів та принципи їх системної організації з позицій фрей-
мової семантики із застосуванням як власне лінгвістичних прийомів та методів дослідження 
(метод компонентного аналізу, метод дефініційного аналізу, метод дериваційного аналізу, 
метод контекстуального аналізу), так і загальнонаукових методів стосовно мовних феноме-
нів (фреймовий аналіз, концептуальний аналіз, метод мовного моделювання та метод кількіс-
ного аналізу). Здійснено когнітивний та концептуальний аналіз англомовної термінологічної 
системи офтальмології; структуровано і таксономічно описано гіперфрейм Ophthalmology 
як багатоступеневу ієрархію із трьох фреймів і десяти субфреймів І-го порядку, які, у свою 
чергу, членуються на субфрейми ІІ–V порядків (загальною кількістю 272). Кожен із виділених 
фреймів і вся система в цілому мають у своєму розпорядженні певний набір лексико-грама-
тичних засобів відображення концептуальних знань у мові офтальмології з урахуванням їх 
взаємозв’язку і взаємозумовленості.

На прикладі термінів, що входять у субфрейм «Діагностика та лікування», виявлено ког-
нітивні термінотвірні моделі та встановлено закономірність їх використання в даному під-
розділі фреймової структури.

Переведення дослідження термінології в русло мовного моделювання зумовлено новим 
поглядом на термін як на мовну одиницю, за допомогою якої кодується, зберігається, пере-
робляється і декодується інформація про спеціальне поняття, яка створюється і сприйма-
ється людиною у процесі науково-практичної діяльності. Зосередження дослідницької уваги 
на окремих блоках фрейму, тобто субфреймах, дає підстави вивчати особливості терміноло-
гічної номінації в різних мікротерміносистемах англомовної офтальмологічної термінології 
залежно від специфіки розділів структурованого знання, тобто в когнітивному контексті.

Ключові слова: англомовна офтальмологічна термінологія, фреймова семантика, фрейм, 
субфрейм, мовне моделювання.

Постановка проблеми. У даний час все 
більше число досліджень пов’язують рішення 
різних питань мовознавства з вивченням когні-
тивної діяльності людини. Застосування когнітив-
ного підходу до мовних явищ сприяє розумінню 
мови як джерела відомостей про концептуальні 
структури нашого знання. Концепти, народжую-
чись при сприйнятті світу, створюються в процесі 
пізнання, відображаючи осмислену людиною дій-
сність і вербалізуются в мові. Під терміном «кон-
цепт» розуміють оперативну, змістовну одиницю 
пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи і мови мозку, всієї картини світу, відобра-
женої в людській психіці [2, c. 90]. Вважається, 
що найкращий доступ до опису та визначенню 
природи концепту забезпечує мова, тому що най-
важливіші концепти кодуються саме в мові, її лек-
сичній і граматичній будові.

Концепти різного типу (образи, уявлення, поняття) 
або їх об’єднання (картинки, гештальти, схеми, про-
позиції, фрейми і т. д.) народжуються в процесі 
сприйняття світу, вони створюються в актах пізнання, 
відображають і узагальнюють людський досвід 
і осмислену в різних типах діяльності дійсність. Мова 
виявляє, об’єктивує те, як побачений і зрозумілий світ 
людським розумом, як він переломлений і категори-
зувати свідомістю. Кожна мовна одиниця і особливо 
кожна мовна категорія можуть розглядатися як прояв 
зазначених вище когнітивних процесів і в якості спе-
цифічних їх результатів [4, c. 38].

Когнітивні аспекти дослідження, що харак-
терні для сучасної лінгвістики, особливо цікаві 
для термінології, де за кожним терміном стоїть 
чітка, точна структура знання [6, c. 13].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Когнітивний напрямок у термінознавстві  
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розробляється М.Н. Володіною, С.В. Гріньовим, 
В.Ф. Новодрановою та іншими. Так, В.Ф. Новодра-
нова акцентує увагу на можливостях когнітивно-
комунікативного підходу, що дозволяє розвивати 
нові напрямки і методи в термінознавстві, в інтер-
претації мови науки як засобу категоризації людської 
діяльності [7, c. 69]. Будучи ініціатором дослідження 
систем медичних термінів з позиції фреймовой 
семантики, вона розглядає значення номінативних 
одиниць «як аналоги готових концептуальних струк-
тур, що виконують функції перекладу певних набо-
рів концептів в реальні мовні форми», і наводить 
приклад побудови фреймів концептуальних систем 
«Гематологія» та «Антибактеріальна терапія», від-
значаючи, що всередині таких фреймів складаються 
специфічні ієрархічні відносини, причому мовне 
оформлення залежить від понятійної структури тер-
міну і його місця в системі [6, c. 13–15].

Як лінгвістична концепція фреймова семан-
тика була запропонована Ч. Філлмором [9; 10] 
і стала продовженням відмінкової граматики. При 
цьому було введено поняття відмінкової рамки 
(фрейму), яке характеризувало якусь сцену або 
ситуацію так, що визначення семантики дієслова 
і всього висловлювання пов’язувалося з віднов-
ленням самої описуваної ситуації. Виділення 
такого роду фреймів як особливих категоріаль-
них і когнітивних структур пояснювало як деякі 
особливості породження висловлювання, так 
і закономірності його сприйняття. Надалі поняття 
фрейму зазнало трансформацію від уявлення 
про відмінкову рамку дієслова до уявлення про 
складні сукупності досліджуваних об’єктів.

Слідом за М. Минським, творцем теорії фрей-
мів, ми розуміємо фрейм як мінімально необхідну 
структуровану інформацію, яка однозначно визна-
чає даний клас об’єктів [5]. Це «організація уявлень, 
що зберігаються в пам’яті, структура знань про 
певний фрагменті людського досвіду. Дане знання 
включає: а) лексичне значення; б) енциклопедичне 
знання; в) екстралінгвістичні знання» [5, c. 47].

З онтологічної позиції фрейм відображає струк-
туру організації науково-практичної діяльності. Із 
гносеологічної точки зору він представляє відо-
браження цієї діяльності в процесі її пізнання. 
І, нарешті, в когнітивному плані він відображає 
структуру організації отриманих знань у свідо-
мості людини [9, c. 64].

Постановка завдання. У даній роботі зро-
блена спроба побудови концептуальної системи 
«Офтальмологія» з позицій фреймової семантики.

Метою даної роботи стало дослідження струк-
турно-семантичних особливостей англомовних 

офтальмологічних термінів та принципів їх сис-
темної організації з позиції фреймової семантики.

Для досягнення поставленої мети були вирі-
шені такі завдання:

– виявлення джерел офтальмологічної термі-
нології (далі ОТ);

– відбір, інвентаризація та ієрархічне упоряд-
кування лексичного матеріалу в межах досліджу-
ваної термінологічної підсистеми для наступного 
комплексного аналізу та опису;

– побудова концептуальної моделі терміно-
системи досліджуваної галузі медичного знання 
у вигляді гіперфрейма Ophthalmology;

– з’ясування ієрархічної структури, утвореної 
різнорівневими складовими частинами гіперф-
рейма: фреймами та субфреймами І–V порядків;

– встановлення кореляції між структурно-
семантичними особливостями офтальмологіч-
ного терміна та його належністю до того чи 
іншого субфрейма;

– опис афіксальних, композитних та семан-
тичних процесів деривації при утворенні терміно-
одиниць ОТ;

– виокремлення еталонних когнітивно-струк-
турних моделей монолексемних (афіксальних, 
композитних) та полілексемних (комбінативних) 
офтальмологічних термінів.

Матеріалом аналізу послужив корпус 
з 5100 термінів, що були виокремлені методом 
суцільної вибірки з 12-томного видання Амери-
канської академії офтальмології “Basic and Clinical 
Science Course” (1998–1999), а також доповнений 
даними, отриманими з 10 інших джерел науково-
методичної та довідкової літератури [1].

Методи дослідження. У роботі використано як 
власне лінгвістичні прийоми та методи дослідження, 
що містять метод компонентного аналізу, метод 
дефініційного аналізу, метод дериваційного аналізу, 
метод контекстуального аналізу, так і загальнонау-
кові методи в застосуванні до мовних феноменів: 
фреймовий аналіз, концептуальний аналіз, метод 
мовного моделювання та метод кількісного аналізу.

Виклад основного матеріалу.
Концептуальна модель «Офтальмологія»
Концептуальна модель «Офтальмологія» пред-

ставлена нами у вигляді розгалуженої системи, 
яка має фреймову структуру, яка відображатиме 
складність і ієрархію понять даної науки і термі-
нів, що з ними співвідносяться.

На верхньому рівні терміносистеми знаходиться 
гіперфрейм «Офтальмологія» (Ophthalmology). 
У нього входять фрейми другого рівня «Зорова 
система в нормі» (Visual system in Norm)  
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і «Офтальмопатологія» (Ophthalmic Pathology), 
проміжне положення між якими, співвідносячись 
із ними, займає фрейм «Діагностика і лікування» 
(Diagnostics and Treatment). Фрейми другого рівня 
поділяються на субфрейми третього рівня. Таким 
чином виділяємо 17 базових фреймів (див. рис. 1).

Як видно зі схеми, на кожному рівні є свої цен-
три, що представляють певну область розгляну-
того наукового знання у вигляді фреймових, рам-
кових структур, і що є основою груп наступних 
ієрархічних рівнів.

У фрейм другого рівня «Зорова система 
в нормі» входять чотири субфрейма: «Анато-
мія зорової системи» (Visual System Anatomy), 
«Фізіологія» («Фізіологічна оптика») (Physiology 
(Physiological optics)), «Біохімія та метаболізм» 
(Biochemistry and Metabolism) і «Очна ембріоло-
гія» (Ocular embryology).

У фрейм «Офтальмопатологія» (Ophthalmic 
Pathology) входять шість субфреймів: «Пору-
шення зорової системи» (Optic System 
Disturbances), «Запальні захворювання» 
(Inflammations), «Дистрофії, дегенерації, ано-
малії розвитку ока» (Dystrophies, Degeneration, 
Congenital and Developmental Anomalies), «Захво-
рювання, пов’язані з порушенням кровообігу» 

(Blood Circulation Disorders), «Травми» (Traumas), 
«Пухлини» (Tumors).

Фрейм «Діагностика і лікування» (Diagnostics 
and Treatment) ділиться на три субфрейми: 
«Методи дослідження» (Methods of Investigation), 
«Методи лікування» (Methods of Treatment) 
і «Обладнання» (Equipment).

Кожен із виділених фреймів і вся система 
в цілому мають у своєму розпорядженні певний 
набор лексико-граматичних засобів відображення 
концептуальних знань в мові офтальмології з ура-
хуванням їх взаємозв’язку і взаємозумовленості.

Представлена у вигляді фреймів структура 
знань є основою для їх подальшого розширення 
і поглиблення.

Як приклад розглянемо фрейм «Діагностика 
та лікування»(Diagnosis and Treatment).

Субфрейм 2 порядку «Діагностика та ліку-
вання»

Термін diagnosis походить від гр. слова 
diagnōstikos – здатний розпізнавати, і позначає 
процес розпізнавання хвороби і оцінки індивіду-
альних біологічних особливостей суб’єкта, що 
включає цілеспрямоване медичне обстеження, 
тлумачення отриманих результатів та їх узагаль-
нення у вигляді діагнозу. Від правильності поста-

 

Рис. 1. Гіперфрейм «Офтальмологія»
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новки діагнозу залежить ефективність лікування, 
тому в клінічній медицині поняття «діагностика» 
і «лікування» є взаємопов’язаними, що бралося до 
уваги при конструюванні розглянутого в даному 
розділі фрейма.

Фрейм Diagnosis and Treatment представле-
ний двома субфреймами першого порядку (SFI): 
Methods of Investigation (Методи дослідження) 
і Methods of Treatment (Методи лікування), які 
об’єднують нижчележачі ієрархічні рівні шести 
SFII, а також ряд SFIII (див. рис. 2).

В офтальмологічній практиці застосовуються 
різноманітні як загальномедичні, так і специ-
фічні методи обстеження. Так, SFII Physical 
Studies (Фізичне обстеження) включає віддієс-
лівні іменники з латинським суфіксом -tion зі зна-
ченням «дія», «процес», а саме: inspection (син. 
Examination) – зовнішній огляд, palpation – паль-
пація; обстеження за допомогою рук, для визна-
чення меж органу або пухлини, ступеня податли-
вості різних ділянок; auscultation – аускультація, 
діагностичне вислуховування звуків, що виробля-
ються різними структурами тіла.

SFII Laboratory Studies (Лабораторні дослі-
дження) вербалізують терміни, що позначають 
лабораторні методи дослідження, що проводяться 

на середовищах і тканинах поза організмом хво-
рого і базуються на досягненнях фундаменталь-
них наук – мікробіології, біохімії, патоморфоло-
гії, імунології, цитогенетики і ін. У структурному 
відношенні це складові терміни, що побудовані за 
моделлю: Adj-N, NN з термінокомпонентом test. 
Наприклад: microbiologic (bacterial, viral, fungal, 
Rikettsia, micoplasmic, etc.) tests; biochemical 
(blood, urine, tear, saliva, protein, lipid, hormonal, 
fermental) tests; pathomorphologic (cytological, 
histological) tests; immunologic (immunoglobulin, 
allergic) tests; cytogenetic (X-chromosomal, Trisomy) 
tests і т. д.

SFII Instrumental Studies (Інструментальне 
обстеження) представлений чотирма SFIII: 
(1) Optical System Studies (Дослідження стану 
оптичної системи ока), (2) Functional Studies 
(Дослідження функцій ока), (3) Anatomical Studies 
of the Eye and its Structures (Анатомічне дослідження 
ока і його структур), (4) Ophthalmotonometry (Вимі-
рювання внутрішньоочного тиску), які об’єктивує 
терміни, що позначають методи обстеження хво-
рого з використанням різних інструментів, апа-
ратів, приладів. В офтальмологічній термінології 
використовуються найменування таких методів 
інструментального та апаратного обстеження:

 

Рис. 2. Фрейм «Діагностика та лікування»
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SFIII (1) refractometry – рефрактометрия, вимір 
показника рефракції; accomodometry – визначення 
обсягу акомодації очі, ходу і швидкості зміни дина-
мічної рефракції, активності циліарного м’яза; 
astigmatometry – виявлення і визначення ступеня 
астигматизму; pupillometry – визначення ступеня 
і швидкості зміни розміру зіниці при різних захво-
рюваннях і в нормі; strabismometry – виявлення 
ступеня відхилення очі при косоокості і т. д.;

SFIII (2) Snellen’s charts – таблиці для визна-
чення гостроти зору по Снеллену, adaptometry – 
адаптометрія, спостереження за адаптацією ока до 
темряви і визначення порогу світловий чутливості; 
perimetry (від гр. perimetros – окружність + -y) – 
вимір кордонів поля зору, campimetry (від гр. campus 
поле + i + metron – вимір + -y) – вивчення централь-
ного поля зору, anomaloscopy – виявлення дефектів 
колірного зору, diplopiametry – виявлення диплопії 
і визначення її типу і т. д.;

SFIII (3) slit-lamp biomicroscopy – дослідження 
прозорих середовищ ока (рогівки, кришталика, 
склоподібного тіла) при великому збільшенні 
за допомогою щілинної лампи, що представляє 
комбінацію бінокулярного мікроскопа з при-
строєм для висвітлення досліджуваної частини 
ока; gonioscopy (від гр. gōnia – кут) – дослідження 
кута передньої камери ока за допомогою гоніос-
копу і щілинної лампи; ophthalmoscopy – дослі-
дження сітківки ока, зорового нерва і хоріоідеї; 
computerized tomography – комп’ютерна томогра-
фія; roentenography – рентгенографія, ultrasonic 
biometry – ультразвукова біометрія і т. д.;

SFIII (4) ophthalmotonometry, tonography – 
дослідження динаміки водянистої вологи з графіч-
ною реєстрацією внутрішньоочного тиску і т. д.

Як видно з прикладів, даний пласт офтальмо-
логічної термінології представлений в основному 
монолексемними термінами, ознакова частина 
яких вказує на об’єкт або спосіб дослідження, 
а базова частина виражена терміноелементами 
-metry (від гр. metrein – вимірювати), -scopy (від 
гр. skōpeo – спостерігати), -graphy (від гр. graphō – 
писати) для найменування відповідних методів 
обстеження за допомогою приладів з визначе-
ними функціями.

SFI Methods of Treatment включає три SFII: 
Сonservative Therapy (Консервативне лікування), 
Surgery (Хірургічні методи лікування) і Combined 
Treatment (Комбіноване лікування). В офтальмології 
розрізняють консервативне, тобто безоперативне, 
лікування, спрямоване на збереження функції 
і структури органу зору, якому відповідав би тер-
мін сonservative therapy (від лат. conservo – збері-

гати), хірургічне втручання – surgery (лат. chirurgia, 
від гр. cheir-рука + -ergon-робота) і змішаний тип 
лікування – combined treatment, що поєднує в собі 
методи першого і другого.

У терміносісітему SFII Conservative Therapy 
входять:

1) монолексемні номінативні терміни – від-
дієслівні іменники з латинським суфіксом -tion 
і полілексемні аналогічні терміноодиниці, що 
включають віддієслівний іменник – скла-
дові терміни, що побудовані по синтаксичної 
моделі: Adj.-N, NN, наприклад: монолексемні 
терміни photocoagulation – фотокоагуляція, 
immunization – імунізація, полілексемні терміни – 
periocular injection – періокулярна ін’єкція; vision 
correction – корекція зору, laser stimulation – 
лазерна стимуляція (при міопії) і т. д.;

2) композити, або полілексемні терміни, що 
побудовані за лінгвокогнітивною моделлю: спо-
сіб / метод лікування + -therapy, наприклад 
chemotherapy – хіміотерапія; brachitherapy – (від 
гр. brachus – короткий) брахітерапія, рентгенотера-
пія, при якій джерело випромінювання розташову-
ють близько до поверхні тіла або всередині порож-
нини тіла; cryotherapy – (від гр. cryos – холод) 
кріотерапія, загальна назва методів лікування, 
заснованих на застосуванні низьких температур 
для охолодження тканин або всього організму; 
radiotherapy (від лат. radius – промінь) – радіоте-
рапія, променеве лікування різних захворювань 
з використанням рентгенівського випроміню-
вання; drug therapy – медикаментозне лікування; 
insulin therapy – інсулінотерапія; vitamin therapy – 
вітамінотерапія і т. д.

Термінопоняття, що входять в SFII Surgery, 
вербалізуются:

1) віддієслівними іменниками з суфіксами 
-tion, -sion, наприклад, resection (від лат. resectus – 
скоротити) – резекція, висічення органу або тка-
нини; enucleation (від лат. enucleo – виймати кіс-
точку з плоду) – повне видалення пухлини або 
будь-якої анатомічної структури без пошкодження 
навколишніх тканин; extraction (від лат. extractus – 
виймати) – екстракція, видалення; evisceration (від 
лат. ex – viscero – розчленовувати) – видалення 
вмісту очного яблука зі збереженням склери або 
частини рогівки; transplantation (від лат. trans- 
через, на відстані + planto, садити) – пересадка 
тканин або органів (донорських або самого паці-
єнта); implantation (від лат. im-, в + planto, садити) 
імплантація, пересадка або вживлення матеріалу 
в тканини; phacoemulsification – факоемульсифі-
кація, метод роздроблення і аспірації катаракти 



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 2020100

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

з використанням низькочастотного ультразвуко-
вого приладу і т. д.;

2) іменними композитними лексемами, що 
побудовані за моделлю: назва анатомічної 
структури + ТЕ tomy / -plasty (-tomy (від гр. 
tomō, обрізок, клаптик) зі значенням «висічення» 
і -plasty (від гр. plassein – створювати, форму-
вати) зі значенням «пластика», тобто відновлення 
форми і / або функції окремих частин тіла або 
органів шляхом переміщення, трансплантації 
тканин або імплантації заміщають їх матеріа-
лів), наприклад: orbitotomy – орбітотомія, хірур-
гічне розсічення очниці; iridectomy – іридекто-
мія, хірургічне видалення частини райдужки, 
keratotomy – кератотомія, розсічення рогівки, 
sclerotomy – склероктомія, наскрізне розсічення 
склери, angioplasty – ангіопластика, пластична 
операція на судинах; keratoplasty – видалення 
помутнілої частини рогівки, пересадка на її місце 
трансплантата, trabeculoplasty – пластична опера-
ція на трабекулярному апараті і т. д.

Бурхливий розвиток медичних технологій при-
зводить до появи в офтальмологічній терміноло-
гії термінів-неологізмів, що номінують новатор-
ські методи діагностики і лікування. Так, згідно 
з даними, що приводяться в науково-медичних 
публікаціях, протягом останнього десятиліття 
в склад ОТ увійшли терміни:

laser computerized retinography – лазерна комп’ю-
терна ретінографія; fluorescent eye angiography – 
флюоресцентна ангіографія очі; optical coherent eye 
tomography – оптична когерентна томографія очі; 
pseudo-computerized ultrasonic retinography – псевдо-
кольорова ультразвукова ретінографія; laser vision 
correction – лазерна корекція зору; plasmically 
modified biologic transplantation – хірургічне зміц-
нення склери за допомогою склеральний імплан-
тантів і т. д. [8; 12; 14]. Аналізуючи подібні термі-
нологічні неологізми, бачимо, що їх характерною 
особливістю є аналитизм вербального оформлення, 
у чому почасти проявляється «фундаментальна осо-
бливість похідної лексики – її членимість» [10, с. 3]. 
Ускладнення понятійної структури терміна призво-
дить до розширення його синтаксичної структури. 
Пучки семантичних ознак групуються в роздільно-
оформленості знаково одиниці, сукупно утворюють 

єдиний складний і багатоаспектний термінологіч-
ний комплекс. Кількість термінокомпонентов в поді-
бних полілексемних термінах коливається від трьох 
і вище. При цьому спостерігається наступна законо-
мірність: чим більше дробна і розроблена понятійна 
структура терміна, тим більша кількість терміно-
компонентов входить в його формальний каркас, 
тим точніше і детальніше відображена системна 
упорядкованість понять прикладної галузі знання.

Висновки. Застосування методу фреймової 
семантики дало змогу представити складний кон-
цептуальний апарат медичних офтальмологічних 
знань у вигляді фрейму, який має розгалужену 
ієрархічно організовану структуру.

Активізація дослідницької уваги на окремих 
блоках фрейму, тобто субфреймах, дає підстави 
вивчати особливості термінологічної номінації 
у різних мікротерміносистемах англомовної ОТ 
в залежності від специфіки розділів структуро-
ваного знання, тобто в когнітивному контексті. 
Переведення дослідження термінології у русло 
мовного моделювання зумовлено новим погля-
дом на термін як на мовну одиницю, за допомо-
гою якої кодується, зберігається, переробляється 
і декодується інформація про спеціальне поняття 
і яка створюється і сприймається людиною у про-
цесі науково-практичної діяльності.

Як показало проведене дослідження, існує 
певний взаємозв’язок між характером діяльності, 
рівнем пізнання об’єкта і структурно-семантич-
ними особливостями терміна. Сутнісні власти-
вості офтальмологічного терміна як вторинного 
мовного знаку, у першу чергу, зумовлені його 
належністю до тієї чи іншої галузі структурова-
ного медичного знання.

Результати дослідження свідчать про те, що 
у процесі термінологізації формується когнітивна 
модель терміна, тобто закладається зразок когні-
тивної переробки медичного знання, який сприяє 
членуванню інформації, що надходить до людини, 
за протипічними формами її мовного вираження.

Термінопоняття кодуються за допомогою кон-
кретних терміноелементів (ТЕ) греко-латинського 
походження, які мають спеціальну професійну 
інформативність і визначають належність терміна 
до відкритого термінотвірного ряду.
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Vit I. V. DESCRIPTION OF STRUCTURAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF ENGLISH 
OPHTHALMOLOGICAL TERMINOLOGY ON THE GROUNDS OF FRAME SEMANTICS

The aim of the work was to study the structural and semantic features of English ophthalmological terms 
and principles of their system organization on the grounds of frame semantics using both linguistic techniques 
and research methods, including the method of component analysis, method of definitive analysis, derivational 
analysis, contextual analysis, and general research methods applied to linguistic phenomena, such as frame 
analysis, conceptual analysis, method of language modeling and method of quantitative analysis.

Cognitive and conceptual analysis of the English terminological system of ophthalmology was carried 
out. The hyperframe Ophthalmology was structured and taxonomically described as a multilevel hierarchy 
of three frames and ten first-order subframes, which, in their turn, were divided into subframes of the second – 
fifth order (272 in total). Each of the selected frames and the system as a whole have a certain set of lexical 
and grammatical means of reflecting conceptual knowledge in the ophthalmological terminology, taking into 
account their relationship and interdependence.

Оn the example of the terms included in the subframe “Diagnosis and treatment”, cognitive term-forming 
models were revealed and the regularity of their use in this subdivision of the frame structure was established.

The application of the method of frame semantics made it possible to present a complex conceptual apparatus 
of medical ophthalmological knowledge in the form of a frame that has a complex hierarchically organized 
structure. Concentration of research efforts on separate blocks of the frame, i.e subframes, gives an opportunity 
to study the peculiarities of terminological nomination in various microterminosystems of English ophthalmic 
terminology according to the specificity of the sections of the structured knowledge, i.e in the cognitive context.

Key words: English ophthalmologic terminology, frame semantics, frame, subframe, language modeling.
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КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ-ІМЕНІ  
КОНЦЕПТУ OLD AGE

У статті проаналізовано застосування компонентного аналізу з метою визначення 
поняттєвої складової частини та особливості вираження концепту OLD AGE в англомовній 
картині світу через аналіз семантичних компонентів номінативної лексеми-імені концепту. 
Актуальність проведення дослідження зумовлена загальною парадигмою сучасних лінгвіс-
тичних розвідок, націлених на вивчення того об’єму інформації, який закодований у концеп-
тах. Дослідження концепту OLD AGE, який належить до універсальних в картинах світу 
багатьох лінгвокультур, є актуальним ще й тому, що дозволяє встановити структуру колек-
тивного знання про старість та ставлення до літніх людей у свідомості носіїв англійської 
мови. Сучасна методологія дослідження концепту передбачає застосування компонентного 
аналізу, який дозволяє виділити ключові семи, які мають найбільше смислове навантаження 
у структурі досліджуваного концепту. Аналіз словникових дефініцій ключової лексеми old age 
засвідчив, що поняттєва складова частина концепту OLD AGE представлена класемами 
period (період) та state (стан), кожна з яких представлена набором синонімічних гіперсем, які 
представлені у словникових дефініціях однойменними ознаками. Згідно з результатами ана-
лізу, поняття «старість» ґрунтується на таких властивостях, як тривалість (хронологічні 
межі старості), незворотність (неминучий прихід цього вікового періоду, який призводить 
до смерті), зміни станів (згасання, руйнування), особливості розвитку (медичні, психологічні 
вікові ознаки старості) тощо. Наявність у структурі словникових значень негативно-марко-
ваних компоненті, дозволяє зробити висновок про те, що вони номінують старість не лише 
як стан перебування у старшому віці, даючи нейтральну характеристику цьому поняттю, 
але і як втрату здоров’я, слабкість, хвороби, уточнюючи конотативне значення і виступа-
ючи маркерами негативної оцінки.

Ключові слова: концепт, структура концепту, поняттєва складова, компонентний ана-
ліз, сема, картина світу, old age.

Постановка проблеми. Методика комплек-
сного дослідження концептів на сучасному етапі 
розвитку когнітивної лінгвістики передбачає 
застосування інтегрованого підходу з використан-
ням синтезу прийомів і процедур, які знаходяться 
в методологічній площині як когнітивної лінгвіс-
тики, так і лінгвосемантики, лінгвокультурології 
та дискурсного аналізу. Концепт є базовою одини-
цею когнітивної лінгвістики і основним засобом 
предсталення знань. Вивчення концепту через 
мову вважається найбільш надійним способом 
лінгвістичного аналізу, що дозволяє визначити 
його концептуальні ознаки та структуру. Першим 
етапом в усіх дослідженнях є виявлення мовних 
одиниць, які репрезентують відповідний концепт, 
їх словникових та мовленнєвих контекстів. За сло-
вами М. Піменової, «концепт розсіяно в мовних 
знаках, що його об’єктивують. Щоб відтворити 
структуру концепту, необхідно дослідити увесь 
мовний корпус, в якому його репрезентовано 

(лексичні одиниці, фразеологію, пареміологічний 
фонд)» [9, с. 9]. Аналіз вербального вираження 
концепту передбачає дослідження як імені кон-
цепту, так і сукупності позначуваних ним значень. 
Саме тому вивчення словникових дефініцій, які 
найчіткіше реєструють мовні засоби реалізації 
концепту, дає можливість системно підійти до 
вибору лексичного матеріалу в рамках подаль-
шого дослідження. Аналіз концепту OLD AGE, 
зокрема його лінгвокогнітивні параметри, потре-
бують детального вивчення. Актуальність про-
ведення дослідження зумовлена спрямуванням 
сучасних лінгвістичних праць на вивчення інфор-
мації, закодованої в концептах, на встановлення 
колективного структурованого знання про ста-
рість та ставлення до літніх людей у суспільстві. 
Дослідження концепту OLD AGE є актуальним 
ще й тому, що він входить до складу універсаль-
ного концепту AGE/ ВІК, який належить до числа 
базових в картинах світу багатьох лінгвокультур 
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і характеризується соціокультурною значущістю 
в англомовній картині світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні мовознавчі студії представлені значною 
кількістю робіт, присвячених аналізу концептів. 
Залежно від методологічної основи в них спо-
стерігаємо кілька напрямів, такі як лінгвопоето-
логічний (Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова), лінгво-
культурологічний (Ю.С. Степанов, В.І. Карасик, 
С.Г. Воркачев, А.М. Приходько), когнітивно-дис-
курсивний (А.П. Мартинюк, І.С. Шевченко), когні-
тивно-семантичний (Й.А. Стернін, М.В. Нікітін), 
кожен з яких робить свій внесок у репрезента-
цію процесів концептуалізації та категоризації 
дійсності [2, с. 154]. Комплексна методологія 
дослідження концепту в рамках семантико-ког-
нітивного підходу, з-поміж інших методів кон-
цептуального аналізу, передбачає застосування 
компонентного аналізу, який дозволяє досліднику 
виділити ключові семи як найменші складові час-
тини номінативного поля концепту.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
в узагальненні особливостей застосування ком-
понентного аналізу з метою опису поняттєвої 
складової частини концепту у сучасному науково-
дослідницькому просторі та визначення особли-
вості вираження цього концепту в англомовній 
картині світу шляхом експлікації семантичних 
компонентів номінативної лексеми концепту. 
Оскільки зміст і структуру концепту можна вста-
новити через аналіз значення мовних одиниць, 
які його репрезентують, завданням дослідження 
є встановлення номенклатури сем на основі сем-
ного аналізу словникових дефініцій лексеми old 
age, імені концепту, що дозволяє виділити саме 
ті, які мають найбільше смислове навантаження 
в структурі досліджуваного концепту.

Виклад основного матеріалу. Виходячи 
з традиційного розуміння концепту як тришарової 
структури, як багатовимірного смислового (мен-
тального) утворення, в якому виділяється ціннісна, 
образна і понятійна сторони (описаного у працях 
В.І. Карасика, А.М. Приходька, С.Г. Воркачова 
тощо), центральне місце у його структурі займає 
поняттєвий складник. За словами В.І. Карасика, 
дослідження поняттєвого складника концепту 
передбачає виокремлення, позначення, структу-
рування, дефініювання та визначення його місця 
в системі концептів [3, с. 58]. На думку О.О. Селі-
ванової, «поняття здебільшого розглядають як 
частину концепту, його ядерну структуру, сукуп-
ність інтегральних та диференційних ознак у ряді 
понять одного класу» [11, с. 412]. Поняттєва скла-

дова частина концепту представляє значеннєвий 
мінімум його змісту, який зазвичай фіксується 
лексикографічними джерелами і є фактуальною 
інформацією.

У лінгвоконцептології наголошується, що 
поняття має когнітивно-семантичний характер 
та представлене сукупністю сем, які репрезен-
тують у мовленні зміст концепту [10, с. 57]. Для 
дослідження поняттєвих складників концепту 
широке застосування отримав аналіз словникових 
дефініцій. До того ж процедура виділення семан-
тичних компонентів «залишається найпростішою 
та найбільш ефективною методикою компонент-
ного аналізу» [6, с. 120].

Компонентний, або семний, аналіз передбачає 
визначення семантичних компонентів концепту 
та їхній опис відповідно до словникових даних. 
Семний аналіз словникових дефініцій імені кон-
цепту дозволяє виявити семи, які мають найбільше 
смислове навантаження. Визначення за допомо-
гою дефініційного аналізу ядра, медіальної зони 
та периферії значення дозволяє встановити базові 
семи концепту, які несуть найбільше смислове 
навантаження в його змістовому наповненні.

За словами науковців, саме компонентний 
(семний) аналіз, в основі якого лежить ідея про 
те, що «семантична структура будь-якого слова 
є ієрархією семантичних компонентів, певним 
чином організованих», є відправною точкою 
концептуального аналізу [8, c. 145; 14, с. 17]. 
І. М. Колегаєва вважає семи найменшими складо-
вими поля [4, с. 122], номенклатуру яких можна 
описати в результаті компонентного аналізу. Семи 
є нематеріальними, ідеальними сутностями, які 
представляються досліднику словами (вербаль-
ними сутностями), що містяться в дефініційних 
статтях тлумачних словників.

За словами Дж. Лайонза, «сутністю компонент-
ного аналізу є розкладання смислу лексеми на 
складники», тому в якості альтернативного тер-
міну лінгвіст пропонує «лексична декомпозиція» 
[5, с. 122]. Такої ж думки притримуються і деякі 
інші дослідники, які вважають, що під час проце-
дури проведення компонентного аналізу «значення 
слова піддається декомпозиції, тобто розкладанню 
його на елементарні смисли (іншими словами, 
семи)» [12, с. 126], або ж семантичні ознаки.

Згідно з твердженням М. Нікітіна, «сема є нено-
мінованою частиною значення» [7, с. 117]. Її екс-
плікація відбувається за допомогою дефініційних 
ознак, які вилучаються зі словникових тлумачень 
відповідної лексичної одиниці і згідно з твер-
дженням І. Колегаєвої, «є найменшими автономно 
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функціонуючими вербальними складовими номі-
нативного поля» [4, с. 122].

Отже, аналіз словникових дефініцій ключо-
вої лексеми old age спрямований на з‘ясування 
тих структур знань, які зберігаються у свідомості 
носіїв мови стосовно вербалізованого одноймен-
ного концепту.

Згідно з класифікацією сем, запропонованою 
І.В. Арнольд, виділяють такі компоненти (типи 
сем): класеми – семи, які мають значення час-
тини мови, гіперсеми – семи, які передають уза-
гальнене денотативне значення, саме вони мають 
найбільше смислове навантаження, за допомогою 
чого концепт вписується «в глобальну когнітивну 
структуру» як її складник, та гіпосеми – семи, 
які вміщують уточнююче конотативне значення, 
подають диференційну ознаку і позначають місце 
концепту у когнітивній структурі [1, с. 87].

Опираючись на вище запропоновані класи-
фікації щодо визначення основних компонентів 
значення та на основі попередньо проведеного 
дефініційного аналізу лексеми old age, у структурі 
концепту OLD AGE виділяємо дві класеми: період 
Period та стан State.

Класема Period представлена синонімічними 
гіперсемами: 1) period, 2) time, 3) part, 4) years, 
5) stage. Так, перша сема period вичленовується 
в таких семемах: 1.1 [the period in a person’s life 
when one is old], 1.2 [the period of your years towards 
the end of your life], 1.3 [the last period of human 
life], 1.4 [the period (stage) after 65].

Смислова подібність семем 1.1–1.4 проявля-
ється наявністю спільної дефініційної ознаки 
[period], яка «матеріалізує відповідну сему» [Коле-
гаєва 2018, с. 125]. У свою чергу, ця ознака уточ-
нюється у кожній семемі вказівкою на те, який 
саме період позначається, що дозволяє виявити 
додаткові семантичні нюанси: [in a person’s life / 
of human life] – в житті людини, [when one is old] – 
коли хтось є старим, [the end of your life] – кінець 
життя, [last period] – останній період, [period after 
65] – після 65. Отже, поняття old age в англомов-
ній лінгвокультурі розглядається як один із життє-
вих періодів людини, коли вона старіє та завершає 
свій життєвий шлях. У більшості розвинених кра-
їнах початок старості є хронологічно маркованим 
і настає після досягнення віку 65 років, що під-
тверджується робочим визначенням ООН (див., 
наприклад, «The United Nations has agreed that  
60+ years may be defined as old age. Most 
of the western world have accepted the chronological 
age of 65 years as the definition of older people. 
This chronological marker, usually associated with 

retirement in most developed countries, is treated 
as the beginning of old age» [17, с. 161–164]. На 
цьому моменті наголошується також і в ряді соці-
ологічних досліджень, які підтверджують, що 
старіння є неминучим та хронологічно маркова-
ним: «Ageing, as an inevitable process, is commonly 
measured by chronological age and a person aged 
65 years or more is often referred to as ‘elderly’» [18].

Сема timе виокремлюється в таких семемах: 
2.1 [the time of life when one is old], 2.2 [ a (the) 
late (latter) time of life], 2.3 [the ideal time when you 
don’t feel inhibited to say something embarrassing or 
outrageous because your days are numbered]. Спіль-
ною дефініційною ознакою зазначених семем 
є [time]. Подальше поглиблення аналізу дозволяє 
виділити такі додаткові семантичні ознаки: [when 
one is old] – коли ти старий, [(a) late (latter)] – пізній 
(пізніший), [ideal time when you don’t feel inhibited 
to say something embarrassing or outrageous because 
your days are numbered] – ідеальний час, коли не 
потрібно стримувати себе і підбирати слова, тому 
що твої дні підходять до кінця. Семема 2.1 міс-
тить сему old, яку ми виокремлювали в семемі 
1.1. Таким чином, OLD AGE – це час (time) або 
період (period), який призводить до старіння, що 
в дефініціях номінативної лексеми позначається 
прикметником old. Крім цього, семема 2.2 міс-
тить дефініційні ознаки [late /latter], що дозволяє 
побудувати свого роду синонімічний ланцюжок 
до дефініційної ознаки [last], яку вичленову-
ємо в семемі1.3: late – latter – last. З зазначеного 
вище можна зробити висновок, що старість  
(OLD AGE) є пізнім періодом життя, або пізнішим 
у порівнянні з іншими (молодшими за віком), або 
ж останнім у життєвому циклі. Звертає на себе 
увагу сема ideal (ідеальний) у складі семеми 2.3, 
яка може бути ключовою для розкриття глибин-
ного соціокультурного змісту. Словник Collins 
English Dictionary пропонує таку дефініцію при-
кметника ideal: [<…> the best possible one that 
you can imagine], яка демонструє наявність пози-
тивно-оцінної семи best – найкращий, який лише 
можна собі уявити [15]. Проте це також є той час, 
коли у людини залишається дуже мало часу, що 
у зазначеній вище семемі 2.3 вербалізується за 
допомогою дефініційної ознаки [your days are 
numbered] – вам залишилися лічені дні, а не місяці 
чи роки, що посилює неминучість кінця і, таким 
чином, додає негативно-оцінний семантичний 
нюанс значення. Так само зауважуємо наявність 
дефініційної ознаки [to say something embarrassing 
or outrageous], яка дозволяє зафіксувати образ літ-
ньої людини в соціумі, яка може собі дозволити 
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і, очевидно, дозволяє (коментар автора) вживати 
образливі або огидні висловлювання, що позна-
чається негативно-маркованими лексичними оди-
ницями embarrassing та outrageous. Таким чином, 
сема ideal експлікує водночас і меліоративний, 
і пейоративний семантичні компоненти у струк-
турі концепту. Усе це дозволяє зробити висновок 
про те, що концепт OLD AGE сприймається як 
позитивно (ідеальний час), так і негативно (особа 
старіє, і наближення кінця є неминучим).

Сема part міститься у таких дефініційних стат-
тях: 3.1 [the part of your life when you are old], 
3.2 [the later (latter) part of (normal) life], 3.3 [the 
part after your prime]. Навіть поверхневий аналіз 
цього сегменту ядерної зони концепту OLD AGE 
дозволяє виділити основну дефініційну ознаку 
[the part of life], яка, подібно до попередніх семан-
тичних компонентів (див., напр. 1.1, 2.1; 1.3, 2.1), 
уточнюється прикметниками old або ж later /latter, 
що підтверджує попередні висновки про те, що 
OLD AGE є останньою частиною етапу старіння 
[when you are old] типового [normal] життєвого 
циклу людини, тобто літні роки або ж старечий 
вік. Звертає на себе увагу семема 3.3, у якій номі-
нується період трансформації, переходу з однієї 
якісної частини життя – розквіту [prime] до зовсім 
іншої, яка, хоч прямо і не номінується, але натякає 
на деградацію та згасання: [after prime] – те, що 
приходить після розквіту.

Наступна сема years, представлена 
в семемі 4.1 [advanced/-ing years], номінує OLD AGE 
як достатньо довгий період життя людини, оскільки 
це вже не дні (як, наприклад, у семемі 2.3), а роки. 
До того ж базова cмислова ознака years уточню-
ється, конкретизується у дефініції, що це роки ста-
ріння, літні роки, похилий вік [advanced/-ing].

Cема stage (стадія/етап життя) представлена 
у таких семемах: 5.1 [the final stage of human life], 
5.2 [the last stage when you stop lying about your age 
and start bragging about it] – останній, завершаль-
ний етап життя, коли вже нема потреби прихову-
вати свій вік. У зазначених словникових дефініціях 
представлена спільна дефініційна ознака [stage], 
яка при аналізі окремих складових частин допо-
внюється додатковими смисловими ознаками. 
Семема 5.1 лексеми old age тлумачить старість як 
завершальний етап [the final stage], при цьому від-
значаємо наявність дефініційної ознаки [final] як 
складової частини номінативного поля концепту 
OLD AGE, яка дозволяє доповнити синонімічний 
ланцюжок, виділений у попередніх сегментах, 
встановлюючи парадигматичні зв’язки між ними 
(last-late/later-latter-final), а також підтвердити ще 

раз, що це етап людського життя [stage of human 
life], що знову ж таки дозволяє виділити сему life. 
Як бачимо, OLD AGE – це частина природнього 
життєвого циклу, яка пов’язана зі старінням (you 
are old).

Семема 5.2 [the last stage when you stop lying 
about your age and start bragging about it] є уні-
кальною і вербалізує ту складову концепту, яка 
фіксує не лише характеристику зазначеного жит-
тєвого періоду, але й самої особи-представника 
цього періоду. Окрім уточнення про те, що це 
останній період [the last stage], зазначена дефі-
ніція позначає більше, ніж просто старіння, 
але і зміну поведінки літньої людини в соціумі, 
а саме [you stop lying about your age] – пере-
стаєш обманювати, приховувати свій вік та [start 
bragging about it] – починаєш вихвалятися 
ним. Англомовні тлумачні словники пропону-
ють такі тлумачення фразового дієслова brag 
about: boast about someone or something, perhaps 
to an excessive or unwarranted degree [16] (хва-
литися кимось або чимось понад міри, занадто 
і необґруртовано). Cловник Collins COBUILD 
пропонує таке визначення, коли вихваляння не 
схвалюють у суспільстві: if you brag, you say in 
a very proud way that you have something or have 
done something (disapproval) [15]. Як бачимо, 
у словниковій статті вже міститься позначка про 
те, що ця номінативна одиниця є негативно-оцін-
ною, і саме така характеристика образ хвальку-
ватої літньої людини подекуди асоціюється зі 
старістю в англомовній лінгвокультурі, що під-
тверджує і наш подальший аналіз.

Часові закономірності вікового процесу 
у людини зумовлені змінами якісних характерис-
тик процесу старіння. Класема State представлена 
набором синонімічних гіперсем state, quality, fact, 
які представлені у словникових дефініціях одно-
йменними ознаками.

Перш за все, відзначаємо паралельне вжи-
вання двох сем state та quality у представлених 
семемах у словниковій вибірці: 2.1 [quality or state 
of being old/ older] – стан перебування у старшому 
віці, 2.2 [quality or state of being towards the end 
of your life] – стан близько до кінця життя. Вже на 
попередньому етапі аналізу відзначаємо, що семи 
state та quality уточнюються за допомогою дефі-
ніційних ознак [being old/ older] та [being towards 
the end of your life], що дозволило нам виділити 
семи old/ older – старий / старший та the end of your 
life – кінець життя, які вживалися для уточнення 
характеристики старості як періоду життя в попе-
редньому сегменті.
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Сема fact, що вичленовується у семемі 2.2 [the 
fact of being old] – факт перебування у старшому 
віці, номінує той стан, який характерний для 
особи при досягненні похилого віку, а саме факт 
старості being old, що уточнюється за допомогою 
семи old.

Семеми [no longer in good health] – вже не 
в доброму здоров’ї та [decline of strength/health 
and vigor] – втрата здоров’я та енергійності, згасання 
передають основні концептуальні ознаки і позна-
чають старість як стан [state], властивість/ознаку 
[quality], перебування [fact/being] – екзистенційні 
ознаки. Більшість словникових тлумачень пояс-
нюють номінативну лексему концепту OLD AGE 
через прикметникову лексему old – the state, quality, 
fact of [being old/older]. Цей сегмент, представлений 
прикметниками, є невід’ємним компонентом у роз-
критті поняттєвого складника досліджуваного кон-
цепту, де ядерною одиницею виступає також і оди-
ниця нейтрального стилю old (яка не є предметом 
розгляду у пропонованій статті).

Додатковa концептуальнa ознакa сегменту State 
представленa семемою, яка уточнює старість як стан 
втрати здоров’я, а саме аналіз зазначених іменнико-
вих семем засвідчив наявність дефініційної ознаки 
[втрата здоров’я] [згасання / руйнування].

Висновки і пропозиції. Проведений ана-
ліз словникового матеріалу дозволив встано-
вити ядерні значення лексеми old age як осно-
вної номінативної одиниці концепту OLD AGE. 

Результати дослідження демонструють, що 
понятійний складник концепту є низкою кон-
ститутивних семантичних ознак, відображених 
у словникових дефініціях імені концепту, згідно 
з якими старість є темпоральною величиною, 
хронологічно маркованою. Синонімами лексеми 
old age відповідно до словникових тлумачень 
та результатів компонентного аналізу є «період, 
час, етап, часова характеристика, показник кіль-
кості років». Процес формування поняття «ста-
рість» ґрунтується на властивостях, таких як 
тривалість (хронологічні межі старості), незво-
ротність (неминучий прихід цього вікового пері-
оду, який призводить до смерті), зміни станів 
(згасання, руйнування), особливості розвитку 
(медичні, психологічні вікові ознаки старості) 
тощо. Ім’я концепту позначає різні концепту-
альні сфери, такі як параметрична, онтологічна, 
аксіологічна тощо. Когнітивна структура кон-
цепту OLD AGE представлена компонентами, 
що номінують старість не лише як стан пере-
бування у старшому віці, даючи нейтральну 
характеристику цьому поняттю, але і як втрату 
здоров’я, слабкість, хвороби, уточнюючи конота-
тивне значення і виступаючи маркерами негатив-
ної оцінки. Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у з‘ясуванні перцептивно-образної 
та ціннісної складових семантичної структури 
концепту шляхом аналізу метафоризації та про-
тотипізації в англомовному дискурсі.
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Holyk S. V. COMPONENTIAL ANALYSIS OF THE LEXEME NAMING OLD AGE CONCEPT
The article gives insight into the problems associated with the application of the componential analysis 

to the stydy of OLD AGE concept in order to define its notional constituents by analyzing the semantic 
components of the nominative lexeme old age, chosen as the name of the concept. The topicality of this 
research is predetermined by the common paradigm of modern linguistic studies aimed at defining the scope 
of information encoded in the concept’s structure. OLD AGE is included in a number of world views 
as the universal concept. Accordingly, the research into the structure of knowledge about this life stage 
and the attitude towards the elderly in the anglophone community prove to be topical as well. Modern 
methodology in the field of cognitive linguistic research involves the application of the componential analysis 
which results in defining key semes, which prove to be the most important in the concept’s structure. The 
analysis of dictionary definitions of the lexeme old age demonstrates that the notional component of OLD AGE 
concept embraces such classemes, as “period” and “state”, each further on represented with a diverse range 
of synonymic hypersemes, denoted in dictionary definitions by the identical features. Research results show 
that the “old age” notion is based on such features, as duration (chronological limits of old age), inevitability 
(this age stage is inevitable and leads to death), the changes in the quality or state (decline), developmental 
peculiarities (medical, psychological markers of old age), etc. The fact that there can be observed negative 
components in the structure of dictionary meanings gives grounds to conclude that old age is verbalized not 
only as the state of being old, providing neutral characterization of the notion, but also as the loss of health, 
feebleness, diseases, thus specifying the connotative meaning and leading to negative evaluation.

Key words: concept, the structure of the concept, notional component, componential analysis, world view, 
old age.
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

У цій статті пропонується обґрунтування використання творів образотворчого мисте-
цтва, зокрема освітнього та виховного потенціалу образотворчого мистецтва, в процесі 
викладання німецької мови у вищому технічному навчальному закладі. Показано, що пошук 
нових форм культурної інтеграції у процес вивчення іноземної мови призвів до розвитку тео-
рій та концепцій, пов’язаних з викладанням гуманітарних дисциплін. Автор статті вважає, 
що наявність творчого процесу під час навчання німецької мови справляє позитивний ефект. 
Мистецтво допомагає розвивати здібності та життєві позиції, що є головними для навчання 
та життя, сприяє розвитку інтелектуальних навичок студентів. Зазначається, що мисте-
цтво є засобом зростання впевненості в собі та допомагає у встановленні стосунків з іншими 
людьми. Незалежно від того, чи використовують викладачі мистецтво як заходи, які спри-
яють усвідомленню студентами зв’язку між метою навчальної діяльності та її мотивом, 
чи як способи підтримки засвоєння мови, студенти на заняттях повинні уважно спостері-
гати, аналізувати та інтерпретувати різноманітні картини та образи, критично мислити, 
приймати рішення та створювати тексти. На уроках німецької мови важливо змінювати 
тип діяльності, щоб підтримувати інтерес студентів. Відомо, що мистецтво передає, що 
означає бути людиною, кидає виклик інтелекту та забезпечує багатий досвід аналізу, дослі-
дження, роздумів, спостережень, уяви та спілкування. Образотворче мистецтво покращує 
розвиток мови, пропонуючи невербальні методи спілкування та розуміння. Інтеграція мис-
тецтва у вивчення іноземної мови може дати студентам можливість брати участь у нових 
та різноманітних підходах до навчання. Для студентів це означає отримання позитивних 
емоційних реакцій на навчання. Таким чином, автор рекомендує викладачам іноземної мови 
у разі планування навчання приділяти час розробці навчального середовища, в якому вони 
зможуть використовувати твори образотворчого мистецтва. Інтегруючи деякі види мис-
тецтв у навчання, ми можемо допомогти полегшити процес оволодіння культурою та іно-
земною (німецькою) мовою, водночас роблячи заняття у класі цікавими та такими, що добре 
запам’ятовуються. Крім того, це сприятиме естетичному вихованню студентів.

Ключові слова: образотворче мистецтво, інтеграція мистецтва, вивчення німецької 
мови, наочний матеріал, естетичне виховання.

Постановка проблеми. Посилення інтеграцій-
них процесів в освіті привело до потреб у створенні 
інтегрованих програм. Для такої дисципліни, як іно-
земна мова, з’являються широкі можливості ство-
рення інтегрованих курсів. Очевидно, що в процесі 
вивчення мови часто використовуються матеріали 
з різних дисциплін та галузей. Специфіка іноземної 
мови як навчального предмета полягає в тому, що 
в ході навчання мови відбувається не тільки безпо-
середнє вивчення іноземної мови. Вивчення мови 
супроводжується ознайомленням з літературою, 
історією, мистецтвом та культурою країни, мова 
якої вивчається. Комунікативні та культурологічні 
складники дисципліни «Іноземна мова» зазнали 

змін усієї структури організації навчального про-
цесу, водночас відбулись зміни підходів до викла-
дання цієї дисципліни. Вивчення мови натепер 
відповідно до сучасних освітніх програм здійсню-
ється в контексті культури із залученням методів 
навчання, спрямованих на активізацію естетич-
ного ставлення студентів до навчального процесу 
та життя загалом. Потреби у реформуванні змісту 
освіти змушують шукати шляхи реалізації естетич-
ного виховання у ході вивчення іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі естетичного виховання студентів вищих 
технічних навчальних закладів, засобам естетич-
ного виховання, зокрема ознайомленню студентів 
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з різними видами і творами мистецтва, приділяли 
увагу багато фахівців (Н. В. Чернікова, Н. Б. Кри-
лова, В. А. Мешков, Є. В. Харківська, Д. В. Аро-
нов, В. С. Пустовалова та ін.). Надання у тех-
нічних вишах переваги технічним дисциплінам 
певною мірою протиставляє матеріальну куль-
туру духовній. У технічних навчальних закладах 
слід дбати про додавання до навчально-виховного 
процесу гуманістичного смислу.

Про використання як виховного, так і освіт-
нього потенціалу образотворчого мистецтва на 
заняттях з навчання іноземної мови у вищих тех-
нічних навчальних закладах відомо з численних 
опублікованих праць (Є. Б. Новікова, Н. С. Скрип-
ник, О. В. Дмитренко, Л. В. Бабаш, О. І. Комарова, 
М. М. Ветчинова, І. В. Дерюгина, Ф. В. Зиміна, 
С. В. Каркіна та ін.) [3; 5].

Ф. В. Зиміна розглядає іноземну мову як засіб 
формування гуманітарної культури [4]. Вона роз-
глядає зміст навчального матеріалу, який повинен 
готувати майбутнього фахівця до міжкультурної 
комунікації. У своїй статті Ф. В. Зиміна представ-
ляє навчальний посібник, який повинен знайо-
мити студентів з культурою Франції [4].

У статті М. М. Ветчинової як стратегічне 
завдання розглядається обов’язкове навчання іно-
земної мови в контексті культури [1]. М. М. Ветчи-
нова висловлюється за «вивчення іноземної мови 
в єдності з вивченням культури народу в рамках 
діалогу культур» [1].

Темі естетичного виховання студентів немов-
них вузів засобами іноземної (англійської) 
мови присвячується кандидатська дисертація 
І. В. Дерюгіної [2]. Вона висловлюється на користь 
педагогічної підтримки естетичного розвитку 
студентів та активізації їхньої творчої діяльності 
в ході застосування на заняттях з іноземної мови 
«системи спеціально розроблених завдань, що 
стимулюють розвиток естетичного смаку, куль-
турного кругозору і естетичного почуття студен-
тів, а також навичок компетентного здійснення 
міжкультурного діалогу» [2].

Є. Б. Новікова і Н. С. Скрипник у своїй роботі 
поставили за мету з’ясувати можливості реаліза-
ції естетичного виховання під час вивчення іно-
земної мови у студентів вишу [8]. Вони дійшли 
висновку, що заняття з іноземної мови можуть 
забезпечити широкі можливості щодо естетич-
ного виховання студентів та надати студентам 
можливість активно використовувати свій розу-
мовий та творчий потенціал [8].

Особливості використання творів живопису як 
засобів розвитку мовленнєвої та розумової діяль-

ності на заняттях з іноземної мови розглядають 
Н. В. Філіппова і Г. І. Прокопенко [9]. Вони зазна-
чають, що «наочність допомагає учням засвою-
вати мовний матеріал більш осмислено і з вели-
ким інтересом» [9].

Формулювання мети і завдань статті. Мета 
дослідження полягає в науковому обґрунтуванні 
використання творів образотворчого мистецтва, 
їх виховного та освітнього потенціалу в процесі 
навчання іноземної (німецької) мови у вищому 
технічному навчальному закладі.

Для досягнення мети був виконаний огляд 
вітчизняних та німецьких наукових публікацій, 
присвячених тематиці естетичного виховання 
у ході вивчення іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Обмежена кількість гуманітарних дисциплін 
у вищих технічних навчальних закладах спону-
кає викладачів шукати нових шляхів для забез-
печення ефективного естетичного виховання 
студентів. Комунікативні навички, які потрібні 
майбутнім фахівцям, включають вміння розпові-
сти про культуру своєї країни і країни мови, що 
вивчається. Під культурою мається на увазі сукуп-
ність матеріальних і духовних цінностей, які 
відображують активну творчу діяльність людей. 
Тема мистецтва підходить для творчої розробки 
навчальних занять з іноземної мови. Викорис-
тання творів образотворчого мистецтва забезпе-
чує розширення художнього кругозору студентів. 
Виникнення у студентів інтересу до мистецтва 
сприяє розвитку методичних умінь і навичок.

Тема використання як виховного, так і освіт-
нього потенціалу образотворчого мистецтва на 
заняттях з навчання іноземної мови не нова. Цій 
темі приділяли увагу багато педагогів та лінгвіс-
тів. Під час ретроспективного огляду напрацю-
вань щодо методик вивчення мов привертає увагу 
педагогічна спадщина видатного чеського педа-
гога Яна Амоса Коменського, зокрема, запропо-
новані ним методи навчання молодого покоління. 
Його твори певною мірою зберегли актуальність 
дотепер. У цій статті рекомендації Коменського 
згадуються для додаткового обґрунтування вико-
ристання у навчальному процесі творів образот-
ворчого мистецтва. Як зазначав Коменський: «Зір 
серед почуттів займає найбільш визначне місце» 
[6]. За словами Коменського: «Вивчення мов має 
йти паралельно з вивченням речей» [6]. Сто-
совно слова та речі він зазначав, що «те й інше 
потрібно надавати людському розуму одночасно, 
але спершу –  річ як об’єкт не тільки пізнання, 
але й мови» [6]. Під час навчання іноземної мови 
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Коменський пропонує засвоєння учнями елемен-
тів мови на основі вивчення реального світу. Книга 
Коменського «Світ чуттєвих речей у картинках» 
(“Orbis Sensualium Pictus”), видана у 1658 році, 
отримала високі оцінки філософа Готфріда Віль-
гельма Лейбніца, відомого поета Йоганна Воль-
фгана фон Ґете, філолога Конрада Геснера, видат-
ного педагога К. Д. Ушинського та інших відомих 
фахівців [7]. Цей перший ілюстрований підруч-
ник витримав численні перевидання та заслужено 
отримав перевірену часом високу оцінку читачів.

Становить інтерес також зарубіжний досвід 
використання творів мистецтва у разі вивчення 
німецької мови. Через збільшення кількості гро-
мадян-іноземців у Німеччині ведеться розробка 
освітніх програм з навчання німецької мови. Не 
всі іммігранти мають достатню початкову освіту, 
щоб швидко опанувати німецьку мову. Багато 
з них взагалі відмовляються від вивчення німець-
кої. Тому в Німеччині постійно ведуться роботи 
з удосконалення програм вивчення німецької 
мови. У статті розглядається досвід викладання 
німецької мови з використанням творів мисте-
цтва, яким діляться викладачі – нові громадяни 
Німеччини, батьківщиною яких були Туреччина, 
Сербія, Алжир та інші країни [11; 12]. Здат-
ність розглядати твори і явища мистецтва у всій 
повноті і багатогранності їх художнього сенсу 
служить важливим показником рівня естетич-
ного виховання. У німецькомовному світі тер-
мін “bildende Kunst” (образотворче мистецтво) 
є збірним терміном для всіх візуально представ-
лених мистецтв. Тобто це охоплює архітектуру, 
скульптуру, живопис і прикладне мистецтво. 
І мова, і мистецтво вважаються першими досяг-
неннями цивілізацій, які дали змогу спонтанно 
висловлювати думки і почуття [11]. У лінгвістич-
ній, психолінгвістичній, у спеціальній художньо-
історичній літературі дискутується про взаємо-
зв’язок між зображенням і мовою, а також про 
взаємозв’язок між мистецтвом і мовою. Визна-
ється важливість мистецтва для навчання іно-
земних мов [14]. Зазначається, що комп’ютери 
та проєктори є основними носіями для відтво-
рення творів мистецтва і нині доступні майже 
в кожній аудиторії. Щоб потенціал, який тягне 
за собою образотворче мистецтво, був повністю 
використаний на уроках іноземної мови, потрібні 
міждисциплінарна концепція і розробка планів 
занять [14]. Як правило, малюнки і картини нате-
пер з’являються тільки як випадковий елемент 
на заняттях з німецької мови у зв’язку з відповід-
ними текстами в підручниках.

Зважаючи на те, що комунікативна компетен-
ція перебуває в центрі занять з іноземної мови, 
стає зрозумілим, що художні зображення посіда-
ють досить важливе місце та можуть значно спри-
яти розвитку комунікативної компетенції. Щоб 
мати змогу працювати з твором образотворчого 
мистецтва студент повинен уміти реагувати на 
цей твір. Реакція студента багато в чому залежить 
від його попередніх знань, попереднього знання 
мови, а також культурного і соціального досвіду. 
Традиційно робота з творами образотворчого 
мистецтва припускає розглядання картини, її опис 
та інтерпретацію. Окрім того, для роботи з худож-
німи образами можуть використовуватись комуні-
кативні завдання.

Вивчення німецької мови спонукає до глиб-
шого занурення до реальностей іноземної мови, 
тобто додатковим аспектом вивчення мови висту-
пає країнознавство. Як окрема дисципліна кра-
їнознавство вивчає сфери інтересів різних при-
родничих, гуманітарних і соціально-економічних 
наук: географії, політології, історії, економіки, 
культурології, релігієзнавства, етнології, мовознав-
ства тощо. Очевидно, що на заняттях з німецької 
мови з використанням предметів образотворчого 
мистецтва вважається за доцільне звертатись до 
робіт німецьких художників. Яскравим прикладом 
для вивчення може бути один з найвидатніших 
представників німецького мистецтва епохи Від-
родження Альбрехт Дюрер [12]. Його творчість 
заслуговує на ознайомлення, адже своїми робо-
тами Альбрехт Дюрер сформував мистецтво цілої 
епохи. Його вплив на наступні генерації художни-
ків зумовлений численними інноваціями в сфері 
гравюри, живопису і теоретичних робіт. Розгляда-
ючи життя художника і його роботи, студенти вчи-
тимуться активно знайомитись з мистецтвом іншої 
культури [12]. Окрім комунікативних навичок, роз-
глядання картин допоможе у тренуванні повільного 
і критичного прочитання зображень, на відміну від 
сучасної звички здійснювати поверхневу оцінку.

Цікавим видається досвід проведення для слу-
хачів груп Німецького центру освіти, науки і куль-
тури (КФУ) проєктних занять у Державному музеї 
образотворчих мистецтв Республіки Татарстан 
[10]. У проєкті викладача центру Л. Ф. Закірової 
об’єднались любов до образотворчого мистецтва 
і до вивчення німецької мови [10]. За пропози-
цією викладача студенти виконали низку твор-
чих завдань, наприклад розігрували діалог між 
персонажами картини із передачею своїх емоцій, 
настрою і думок німецькою мовою. Студенти 
складали до картин вірші, притчі, драматичні 
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сцени й аналізували образи, пробували виступити 
в ролі художників, щоб «домалювати» картину 
по-своєму або навіть припустити, що, наприклад, 
можна було б сьогодні побачити на картині, що 
зображує події столітньої давності. Завдяки копіт-
кий підготовці викладача проєкт заслужено отри-
мав схвалення студентів, які отримали задово-
лення від можливості у нестандартній обстановці 
застосувати на практиці свої знання.

Твори мистецтва звертаються до глядача емо-
ційно, дають змогу особистості студента проявити 
себе в своїй справжності та індивідуальності, 
пробуджують цікавість і сумніви і викликають 
подив і протиріччя. Картини створюють відчуття 
часу, дії, породжують історії. Реагуючи особисто 
на картини, студенти, які вивчають німецьку, 
дізнаються не тільки дещо про мистецькі твори 
та художників, а й дещо про себе, про власне мис-
лення і свій рівень культурного розвитку.

Очевидно, що підготовка до занять з викорис-
танням творів образотворчого мистецтва у вищих 
технічних навчальних закладах натепер не входить 
до першочергових завдань викладачів та методис-
тів. Проте не слід недооцінювати важливість мис-
тецтва у вихованні майбутніх фахівців гармонійно 
розвинутими особистостями. Тому висловлюється 
побажання щодо залучення мистецьких творів до 
позааудиторних занять студентів або як домаш-
ніх проєктів. Інноваційні технології, залучені до 
навчання, підвищують якість навчання у вищому 
навчальному закладі загалом, сприяють форму-
ванню різнобічних інтересів студентів та призво-
дять до підвищення активності участі студентів 
у суспільному житті навчального закладу.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Використання творів образотворчого мис-
тецтва в процесі навчання іноземної мови допома-
гає підвищити мотивацію студентів до навчання, 
робить усвідомленим сприйняття і впізнавання, 
розвиває вміння оповідати, допомагає у досяг-
ненні диференційованого використання мови 
і навчає користуватися засобами масової інформа-
ції. За допомогою таких художніх засобів, як кар-
тини, музика, література і фільми німецьких авто-
рів, студенти можуть висловити свою мотивацію, 
уяву, творчі здібності, мовні навички та почуття, 
а також продемонструвати свою культуру і від-
крити для себе інші культури і стати ближчими до 
них. При цьому також виникне інтерес до німець-
кої культури та мови. Автор статті зазначає, що 
мистецтво та вивчення німецької мови і культури 
можна успішно поєднувати, щоб сформувати 
основу для ефективного навчання. Автор розді-
ляє позицію І. В. Дерюгіної стосовно основних 
принципів педагогічної роботи в процесі есте-
тичного виховання на заняттях з іноземної мови, 
серед яких з огляду на молодіжну аудиторію такі 
як: висока емоційна насиченість занять, яскрава 
презентація відібраних творів мистецтва, засто-
сування діалогу, принцип діалогізму як базовий 
принцип філософії виховання XXI ст., що перед-
бачає відкритість людини іншій свідомості і здат-
ність вести бесіду, а також створення приємної 
атмосфери занять.

Темою для майбутніх досліджень можуть стати 
вибір творів образотворчого мистецтва для вико-
ристання під час занять з німецької мови та роз-
робка сценаріїв для роботи з вибраними творами.
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Dabagyan I. M. USING THE EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL POTENTIAL  
OF WORKS OF FINE ART IN THE PROCESS OF FORMING STUDENTS  
FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE

This article provides the substantiation for the use of works of fine art, as well as the educational 
and pedagogic potential of the fine arts in the process of teaching German at a higher technical educational 
institution. It is shown that the search for new forms of cultural integration in the process of learning a foreign 
language resulted into the development of theories and concepts that concentrate around the main provisions 
of the teaching of humanitarian disciplines. The arts can engage diverse students and provide them with 
opportunities to share what they know. Article writer believe the creative process has a positive, transforming 
effect. The arts help develop capacities and attitudes central to learning and to life, intellectual skills 
of students. It is stated that arts are vehicles for student’s growth in self-confidence and respectful relations 
with others, and help to development of learning skills. Whether teachers use art as part of meaning making 
activities for students or as ways to support language acquisition, in the classroom, students should observe 
carefully, analyze and interpret diverse pictures and images, think critically and make decisions and generate 
texts. In any German lesson it’s important to vary the activity type to maintain interest of students. Everyone 
knows that art convey what it means to be human, challenge the intellect and provide rich experiences in 
analysis, exploration, reflection, observation, imagination and communication. The visual arts enhance 
language development by offering non-verbal methods for communication and understanding. The art provides 
platform for students to create mental images. Integrating the arts into in learning a foreign language can 
give students the opportunity to engage in new and varied approaches to learning. For students, this means 
of gaining positive emotional responses to learning, improvement of mutual understanding and improvement 
of communicating their own ideas. Therefore, the author recommends that teachers of foreign language devote 
time when planning instruction of creating a learning environment in which they can use works of fine art. 
By integrating some of forms of the arts in the classroom we can help to facilitate in the process of cultural 
and language acquisition while making the classroom hours interesting and rememberable. In addition, it will 
contribute to the aesthetic education of students.

Key words: fine art, arts integration, German learning, visual material, aesthetic education.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ КОРПУС ЯК НОВІТНІЙ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Стаття презентує систематизований огляд корпусної лінгвістики як інноваційного інфор-
маційно-семіотичного напряму емпіричного мовознавства: розкрито теоретико-методоло-
гічні засади галузі, визначено специфіку її зв’язку з когнітивною і комп’ютерною лінгвісти-
кою, означено сучасні напрями корпусних досліджень і переваги залучення даних текстового 
корпусу у мовознавчих дослідженнях. Особлива увага приділена характеристиці лінгвістич-
ного корпусу як багатофункціональної мовно-інформаційної системи, призначеної для вирі-
шення широкого спектра дослідницьких питань; окреслено прототипові ознаки сучасного 
корпусу, визначено типи кількісних даних, що надаються корпусом, обґрунтовано необхід-
ність застосування відповідних статистичних методів і спеціалізованих комп’ютерних 
програм обробки мовних даних для верифікації результатів корпусного аналізу. Розмеж-
овано два магістральні напрями сучасних корпусних досліджень (корпусо-базований vs кор-
пусо-керований) та аргументовано специфіку зазначених підходів до аналізу даних корпусу. 
У статті деталізовано пропоновану автором інтегровану методику проведення квантита-
тивно-корпусного дослідження, яка інкорпорує принципи корпусо-базованого і корпусо-керо-
ваного напрямів. Висловлено думку, що активне проникнення корпусних технологій у всі галузі 
мовознавства та суміжні науки зміцнить дослідницькі позиції корпусної лінгвістики у май-
бутньому та сприятиме появі нових міжпарадигмальних і міждисциплінарних досліджень 
такого багатогранного феномену, як людська мова. З огляду на високу інформаційну наси-
ченість і технологічність нинішніх корпусів запропоновано включати навчальні курси з кор-
пусних технологій у професійну підготовку магістрів і докторів філософії на філологічних 
факультетах університетів України.

Ключові слова: корпусна лінгвістика, лінгвістичний корпус, типи корпусних даних, кор-
пусо-базоване дослідження, корпусо-кероване дослідження.

Постановка проблеми. Останні десятиліття 
розвитку мовознавства позначені експонент-
ним ростом кількості прикладних досліджень, 
що значною мірою зумовлюється дедалі біль-
шою «потребою у використанні природномов-
них механізмів в інформаційно-комп’ютерних 
системах» [3, с. 262]. Новітньою галуззю при-
кладних мовознавчих студій, котра демонструє 
надзвичайно швидкі темпи розвитку, є корпусна 
лінгвістика [35, с. 427], а найбільш популярним 
мовно-інформаційним ресурсом, «альфою й оме-
гою лінгвістики» [17, с. 8], визнається текстовий 
корпус. На думку Дж. Егберта та П. Бейкера, 
причина сьогоднішнього масового захоплення 

корпусами й корпусною методологією є над-
звичайно простою: корпуси надають об’єктивні 
свідчення того, як «реальні люди використову-
ють реальну мову» [18, с. 4]. Для великої когорти 
сучасних дослідників лінгвістично та інформа-
ційно анотований корпус із мультифункціональ-
ним програмним забезпеченням виступає надій-
ним джерелом мовних даних та ефективним 
інструментом отримання об’єктивних і статис-
тично верифікованих висновків. Застосування 
даних різноманітних корпусів постулюється як 
невіддільна ознака мовознавчого дослідження, 
що претендує на надійність і вірогідність отри-
маних результатів [6, с. 108].

“<…> every corpus that I’ve had a chance to 
examine <…> has taught me facts that I couldn’t 
imagine finding out about any other way”.

Fillmore Ch. J. “Corpus linguistics” or “Computer-
aided armchair linguistics” (1992)
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Корпусна лінгвістика та різнопланові дослі-
дження на основі корпусів перебувають у центрі 
уваги багатьох дослідників. Науковий доробок 
сучасного мовознавства щороку поповнюється 
новими посібниками [8; 10; 16; 37; 43], колек-
тивними монографіями [33; 15; 13], лекційними 
матеріалами [22] та різноманітними оглядами 
останніх досягнень у галузі [23; 34]. Змістова 
наповненість цих публікацій і глибина поруше-
них питань варіюється залежно від наукових 
інтересів авторів, проте традиційно розглядається 
історія становлення корпусної лінгвістики, окрес-
люються її теоретико-методологічні настанови, 
презентуються різні класифікації лінгвістичних 
корпусів, специфікуються технологічні мож-
ливості програмного забезпечення для роботи 
з корпусними даними, обговорюються результати 
різноаспектних корпусних досліджень. Водночас 
питання теоретичного статусу корпусної лінгвіс-
тики, окреслення прототипових ознак сучасного 
корпусу, роль статистичних методів у корпусних 
дослідженнях і напрями корпусного аналізу ще 
потребують подальших обговорень.

Постановка завдання. Запропоноване дослі-
дження має на меті окреслити сучасну корпусну 
лінгвістику як інноваційну галузь емпіричного 
мовознавства та розкрити переваги залучення 
даних лінгвістичного корпусу у сучасних мово-
знавчих розвідках. Звичайно, поставлена мета 
є доволі амбітною, і її досягнення потребуватиме 
наукової праці значно більшої, ніж журнальна 
публікація. Сподіваємося, що запропонований 
систематизований огляд статусу корпусної лінг-
вістики як інформаційно-семіотичного напряму 
та головних понять корпусного дослідження – 
таких як лінгвістичний корпус, прототипові ознаки 
корпусу, типи корпусних даних, корпусо-базоване 
vs корпусо-кероване дослідження, – здійснений на 
основі аналізу спеціалізованої літератури в галузі 
за останні роки, допоможе емпірично налаштова-
ним лінгвістам зорієнтуватися в останніх тенден-
ціях корпусного мовознавства.

Виклад основного матеріалу. За доволі 
коротку історію існування (з кінця ХХ ст.) кор-
пусна лінгвістика утвердилася як основна емпі-
рична парадигма науки про мову [2, с. 239], що 
ґрунтується на квантитативних засадах і покли-
кана зробити мовознавство «експерименталь-
ною наукою у сучасному значенні цього слова» 
[3, с. 263]. До компетенції галузі входять 1) ана-
ліз (зазвичай) великих колекцій природномовних 
текстів у електронному форматі з використанням 

спеціалізованого комп’ютерного програмного 
забезпечення [8, с. 93] та 2) дослідження при-
кладних мовознавчих проблем у комунікативних 
процесах, у фокусі уваги перебуває не мова як 
система і не проблема її формалізації, а процес 
змістовної комунікації мовою [2, с. 240]. Як новіт-
ній інформаційно-семіотичний напрям мовознав-
ства корпусна лінгвістика виявляє тісні зв’язки 
з комп’ютерною і когнітивною лінгвістикою. Від 
першої вона отримує інструменти обробки мов-
ного матеріалу – комп’ютерне програмне забез-
печення, що дозволяє дуже швидко й ефективно 
опрацьовувати великі обсяги мовного матеріалу, 
шукати відповідні одиниці, сортувати результати 
пошуку й анотувати тексти [19, с. 4], а з дру-
гою має спільні базові передумови дослідження: 
«мовну стихію, що представлена у нескінчен-
ній кількості текстів і є тією реальністю, яку 
й необхідно вивчати, не зводячи її до обмеженого 
набору структурних схем, інваріантів та ідеаль-
них парадигм» [4, с. 28]. Тож корпуси постають 
потужними мовно-інформаційними системами, 
що активно використовуються для вирішення 
широкого спектра дослідницьких питань прак-
тично в усіх галузях мовознавства: лексикографії, 
граматиці, лексикології та семасіології, стиліс-
тиці, перекладацьких студіях, прагматиці, соціо-
лінгвістиці, психолінгвістиці, дискурсології, ког-
нітивній лінгвістиці, лінгвістичній варіантології, 
а також у навчанні та вивченні (рідної та / або 
іноземної) мови, літературознавчих дослідженнях  
і т. ін. [див.: 10; 12; 13; 20; 24; 26; 27; 37; 40; 44].

Головна мета лінгвістики корпусів полягає 
у кращому розумінні правил, які керують мовою 
загалом або певним аспектом мови (регістром, 
діалектом і т. ін.) [17, с. 7], та охопленні досліджу-
ваної предметної галузі (мови) в усіх її проявах 
і повноті явищ [7, с. 7]. Беззаперечною перевагою 
корпусних досліджень є можливість відтворити 
лінгвістичний експеримент і незалежно пере-
вірити отримані результати, а застосовані 
комп’ютеризовані процедури аналізу сприяють 
усуненню когнітивної, соціальної та політичної 
упередженості [18, с. 2], мінімізуючи суб’єктивізм 
й особисті вподобання дослідника.

Об’єктом і предметом дослідження галузі 
виступає лінгвістичний корпус, що характеризу-
ється низкою дистинктивних ознак (базованістю 
на вибірці, збалансованістю, репрезентативністю, 
порівнюваністю і природномовністю) [16, с. 6; 
17, с. 3], які чітко відрізняють його від електро-
нних бібліотек, збірок електронних текстів та архі-
вів. Результатом бурхливого розвитку корпусної  
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лінгвістики в останні два десятиліття є зрос-
тальна у геометричній прогресії кількість різно-
манітних корпусів [див. огляди: 5; 20, с. 81–114; 
21, с. 9–11; 38, с. 10–17; 43 с. 15–25; і каталог 
корпусів: 14], укладених із різною дослідниць-
кою метою. Не всі з них повною мірою втілюють 
вказані ознаки та відповідають канонам таких 
еталонних корпусів, як, наприклад, Браунівський 
корпус чи Британський національний корпус. 
Тож, як зазначає С. Грайс, у сучасному розумінні 
лінгвістичний корпус виступає прототиповою 
категорією [22, с. 4] і дефініюється як укладене 
з дослідницькою метою зібрання продукованих 
у природних комунікативних умовах матеріалів 
(текстових (усних / писемних), графічних, аудіо, 
відео), що є репрезентативним і збалансованим 
відповідно до певного варіанту / регістру / жанру, 
розміщене на електронному носії й оснащене від-
повідним програмним забезпеченням [17, с. 3; 
21, с. 7; 22, с. 4; 43, с. 13].

Корпус як величезний масив мовних даних 
надає у розпорядження дослідника один тип свід-
чень (evidence) – це кількісні дані про функціо-
нування мовної одиниці будь-якого рівня трьох 
видів: фактичні дані (factual evidence) (одиниця 
х зафіксована у корпусі ‘існує (х)’), дані про час-
тотність (х вживається ‘f(x)’ разів у корпусі) 
і дані про взаємодію (х співуживається з іншою 
одиницею у більш / менш часто, ніж це було б 
випадково) [42, с. 61] (див. рис. 1).

Якщо перші корпусні дослідження базува-
лися на кількісних підрахунках мовних одиниць 
і переважно фокусувалися на аналізі співужи-
вання (колокації / колігації) слів, то сьогодні 
застосування сирих (raw) даних про частоту вже 
не є достатнім. Сучасні корпусні дослідження 
обов’язково передбачають застосування відповід-
них статистичних процедур (наприклад, методів 
колострукційного аналізу: колексемного аналізу, 
розмежувального колексемного аналізу, коварі-
аційного колексемного аналізу) та спеціалізова-

них комп’ютерних програм опрацювання великих 
обсягів складних даних (як-от, вільно поширю-
ваний програмний комплекс RStudio), формуючи 
новий напрям – квантитативна корпусна лінгвіс-
тика [11; 21; 22; 29]. Водночас трактувати лінг-
вістику корпусів як суто квантитативний напрям 
неправомірно, оскільки кожен етап роботи з кор-
пусними даними потребує всебічної інтерпретації 
та пояснень дослідника зі зверненням до ретель-
ного прочитання текстів корпусу та залучення 
відповідних корпусних інструментів.

Корпусна лінгвістика є вповні сформованою 
галуззю сучасних мовознавчих досліджень, проте 
питання щодо її теоретичного статусу ще й досі 
однозначно не вирішене. Наприклад, системати-
зуючи підходи до трактування корпусної лінгвіс-
тики, Ш. Тейлор наводить такі визначення: кор-
пусна лінгвістика – це інструмент (a tool), метод 
(a method), методологія (a methodology), мето-
дологічний підхід (a methodological approach), 
дисципліна (a discipline), теорія (a theory), теоре-
тичний напрям (a theoretical approach) або пара-
дигма (a paradigm) (теоретична чи методологічна) 
[39, с. 180]. Проте, за великим рахунком, усі 
перераховані підходи можна поділити на ті, які 
визнають корпусну лінгвістику як окремий мовоз-
навчий напрям, що має потенціал удосконалити 
та чіткіше окреслити низку теорій мови [30, с. 1], 
і на ті, які ставляться до лінгвістики корпусів як 
до методології дослідження, покликаної вдоско-
налити аналіз вживання та варіативності мови 
[10; 28, с. 105–106]. Підставою для такого поділу 
є специфічне розуміння вихідної точки та кінце-
вої мети корпусного аналізу.

Традиційно виділяють два напрями корпусних 
досліджень, що відбивають дихотомію раціональ-
ного й емпіричного, дедуктивного й індуктивного 
у науковому дослідженні: від теорії до корпусу – 
корпусо-базовані (сorpus-based) та від корпусу до 
теорії – корпусо-керовані (corpus-driven) дослі-
дження [1; 41].

 
Рис. 1. Типи корпусних даних (адаптовано з [42, с. 62])
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Корпусо-базовані дослідження мають на 
меті «описати та пояснити лінгвістичні моделі 
варіативності та вживання» [9, с. 163] на основі 
репрезентативної вибірки реальних текстів (тобто 
даних корпусу). Прихильники підходу вважають, 
що призначення корпусного аналізу – перевірити 
або уточнити наявні у лінгвістичних джерелах 
гіпотези або лінгвістичні теорії (моделі) [8, с. 95]. 
Базоване на корпусі дослідження є значною мірою 
дедуктивним, оскільки починається з уже наявних 
описів, категорій і класифікацій, якими оперує 
лінгвіст до початку роботи з корпусом, що потім 
тестуються на даних корпусу. У цьому разі вико-
ристання корпусу є методологією дослідження, 
а базований на корпусі підхід є підтверджуваль-
ним (confirmatory) [25, с. 59] за своє суттю.

Корпусо-керований напрям є радикальним 
продовженням корпусо-базованого напряму. 
У цьому разі корпус не є частиною методу, а слу-
гує єдиним засобом доступу до мовної компетент-
ності [17, с. 9]. Головна мета керованого корпу-
сом дослідження полягає в ідентифікації раніше 
не встановлених лінгвістичних категорій та оди-
ниць [9, с. 168] і виявленні нових лінгвістичних 
конструктів за допомогою індуктивного аналізу 
корпусів [9, с. 169]. Прибічники підходу викорис-
товують неанотовані корпусні дані для формулю-
вання гіпотез про мову без звернення до вже наяв-
них лінгвістичних теорій, а тому вибудовують 
теорію виключно на даних, отриманих з аналізу 
корпусу, та вважають, що пряме спостереження 
корпусних даних є вихідною точкою лінгвіс-
тичного аналізу. Перевагою корпусо-керованих 
досліджень є репрезентативність аналізованих 
даних, їхня надійність і відтворюваність. Такий 
підхід до аналізу корпусу дозволяє виявити влас-
тивості, непомітні за традиційного дедуктивного 
підходу, та має дослідницький (exploratory) харак-
тер [25, с. 59].

Отже, у корпусо-базованих розвідках кор-
пуси аналізуються у квантитативному і кваліта-
тивному аспектах на основі вже наявних теоре-
тичних засад, а подекуди – із залученням даних 
не лише корпусу, а у корпусо-керованих дослід-
женнях розглядається повністю корпусо-гене-
рована модель мови [41, с. 65–100]. Попри вка-
зані відмінності, обидва підходи мають низку 
спільних дослідницьких настанов: 1) опору на 
частотність, використання корпусів і їх опрацю-
вання у якісному та кількісному аспектах; 2) змі-
щення дослідницької стратегії з вивчення норми 
на вивчення узусу; 3) автоматичне отримання 
інформації за допомогою пошукових запитів, 

яке може призводити до отримання великого 
обсягу матеріалу, що не завжди є релевантним; 
4) поширення формально-морфологічного під-
ходу, за якого пошук прикладів базується на 
морфологічній або на буквеній формі; 5) вико-
ристання квантитативних методів, що дозволя-
ють враховувати частотні характеристики дослі-
джуваних одиниць, і заміна інтроспективної 
оцінки матеріалу точними кількісними даними 
про вживання; 6) опора на автоматичне аноту-
вання, яке може мати певні неточності; 7) увага 
до контексту у широкому розумінні (дослі-
дження колокацій, ключових слів, конструкцій 
передбачає врахування оточення досліджуваної 
одиниці) [1, с. 42].

Насправді протиставлення корпусо-базованих 
і корпусо-керованих досліджень є дещо перебіль-
шеним. Ці два підходи слід розглядати як крайні 
точки [32, с. 8] континууму корпусного аналізу. 
Відмінності між ними мають градуальний харак-
тер і свідчать лише про «ступінь корпусності» 
[1, с. 42; 31] конкретного дослідження. Наприклад, 
у нашому аналізі відмінностей між синонімічними 
граматичними конструкціями [with[SubjCOMMON NOUN]
[VPARTICIPLE I]] та [with-less[SubjCOMMON NOUN][VPARTICIPLE I]]  
була апробована інтегрована методика квантита-
тивно-корпусного дослідження, що інкорпорує 
принципи обох напрямів [див.: 45] і включає такі 
положення: 1) поєднання підтверджувального 
та дослідницького аспектів: з одного боку переві-
ряються робочі гіпотези, сформульовані з огляду 
на теоретико-методологічні засади застосованого 
у роботі лінгвістичного напряму, а з іншого – ана-
лізовані корпусні дані самі слугують джерелом 
нових гіпотез і положень; 2) анотований корпус 
є легітимним джерелом мовних даних; 3) дані 
з анотованого корпусу відбираються за допомо-
гою автоматизованого пошуку, який здійснюється 
вбудованим корпусним менеджером; 4) повне вра-
хування усіх випадків вживання досліджуваної 
одиниці, жоден приклад не виключається лише 
через те, що якийсь критерій неможливо до нього 
застосувати; 5) отримані дані, типово достатньо 
великого обсягу, піддаються систематичному 
та вичерпному кількісному (статистичному) ана-
лізу, що має на меті перевірку теоретичних гіпотез 
(підтверджувальний аспект) або формулювання 
нових (дослідницький аспект); 6) залучення до 
аналізу корпусних метаданих (інформація про 
мовців / авторів, жанри, регістри й т. ін.), що роз-
ширює масштаб корпусного дослідження і пере-
творює його на «кероване даними» (data-driven) 
(у термінах [35]) дослідженням.
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Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, наго-
лосимо, що лінгвістичний корпус – це не просто 
джерело ілюстративних прикладів, а потужний 
інструмент, багатофункціональна лінгво-інфор-
маційна система для проведення різнопланових 
мовознавчих досліджень. Завдяки ефективному 
поєднанню технологічного та людського компо-
нентів у лінгвістичному аналізі корпусна лінгвіс-
тика відкриває нові перспективи для мовознавчої 
науки. У найближчому майбутньому корпусна 
методологія лише зміцнить свої дослідницькі 
позиції внаслідок активного проникнення її 
технологій у всі мовознавчі галузі та суміжні 

науки, що сприятиме міжпарадигмальним і між-
дисциплінарним дослідженням такого багато-
гранного феномену, як людська мова. Водночас 
висока інформаційна насиченість і технологіч-
ність нинішніх корпусів вимагає від лінгвіста не 
лише ґрунтовних знань мовознавчого профілю, 
але й обізнаності з основами (лінгво)статистики, 
комп’ютерного програмування та моделювання. 
Навчальні курси з корпусних технологій повинні 
стати нормативною компонентою силабусів про-
фесійної підготовки магістрів і докторів філосо-
фії на філологічних факультетах у вітчизняних 
університетах.
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Zhukovska V. V. LINGUISTIC CORPUS AS A STATE-OF-THE-ART INFORMATION 
AND RESEARCH TOOL IN CONTEMPORARY LANGUAGE STUDY

This study presents an overview of corpus linguistics as an innovative information-semiotic approach 
in empirical linguistics. The paper substantiates the theoretical and methodological underpinnings 
of the field, identifies its connection with cognitive and computational linguistics, discusses modern areas 
of corpus research and demonstrates the feasibility of utilising text corpus data in modern linguistic 
research. Particular attention is devoted to the characteristics of the linguistic corpus as a powerful 
multifunctional language information system used to address a broad range of research issues. The article 
defines prototypic features of the modern corpus, specifies types of quantitative data provided by the corpus, 
justifies the need for utilizing appropriate statistical methods and specialized computer data processing 
programs to verify the results of corpus analysis. Two dominant approaches in corpus research (corpus-
based vs corpus-driven) are distinguished, the specifics of these approaches to a corpus analysis are 
outlined. In this paper, the author introduces the integrated methodology of conducting a quantitative-
corpus research, incorporating the principles of corpus-based and corpus-driven approaches. It is stated that 
the active penetration of corpus technologies in all fields of linguistics and related sciences will strengthen 
the research position of corpus linguistics in the future and contribute to cross-paradigmatic and cross-
disciplinary research of such a multifaceted phenomenon as human language. Given the high information 
and technical specifications of contemporary corpora, courses on corpus technologies should be included 
into the university training of Masters and Doctors of Philosophy in Linguistics.

Key words: corpus linguistics, linguistic corpus, types of corpus data, corpus-based research, corpus-
driven research.
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ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ ВИДІЛЕНОСТІ  
В РЕКЛАМНОМУ СЛОГАНІ

Стаття пропонує дослідження просодичних засобів, які беруть участь у створенні 
ефекту виділеності в рекламному слогані.

Рекламний слоган є найважливішою складовою частиною рекламного тексту й одночасно 
автономним рекламним повідомленням, у якому поєднуються способи привернення уваги 
та перетворення уваги на цікавість. Він вживається як ключовий компонент тексту реклам-
них повідомлень і характеризується специфікою змісту, форми, розташування в тексті 
порівняно з іншими елементами рекламного повідомлення. У рекламному слогані мовець в осо-
бливий спосіб сигналізує слухачу як важливість, так і вторинність повідомлюваної інформа-
ції. З погляду фонетичного оформлення рекламного висловлювання виконується така функція 
просодії, як логічна або інформаційна. Шляхом логічного наголосу мовець навмисне висуває на 
перший план ту або іншу мовну форму, яка стає пошуковим стимулом або «ключем» у процесі 
мовної обробки матеріалу. Просодична виділеність – це така реалізація і варіативність засо-
бів виділення, що забезпечує експресивність мовленнєвого континууму.

Дослідження способів просодичної виділеності в рекламному слогані ще не привертало 
увагу зарубіжних і вітчизняних лінгвістів та увиразнює наукову релевантність обраної теми.

Актуальність дослідження визначається відсутністю комплексного опису засобів просо-
дичної виділеності в рекламному слогані як компоненті звукової реклами.

Метою дослідження є виявлення просодичних засобів виділеності, які вживаються мовцем 
(диктором) для забезпечення цілісності сприйняття інформації, закладеної в рекламному слогані.

Результати, отримані під час експерименту з виявлення релевантних просодичних засобів, 
що допомагають у створенні ефекту виділеності, показали: всі параметри просодії можуть 
брати участь у досягненні інтенсифікації інформації, закладеної в рекламному слогані. Най-
більш частотними характеристиками, виявленими під час експерименту, є мелодія і темп. 
Конфігурації термінального тону у сполученні з темпоральними особливостями (у т. ч. й пау-
зація) створюють пошукуваний ефект: виділення важливого слова високим спадним тоном, 
уповільнення темпу та витримана пауза, модуляції частоти основного тону – все це сприяє 
виділенню інформаційно значущих слів у рекламному слогані.

Перспективою подальшого дослідження є аналіз гендерних і регіональних особливостей, 
які сприяють створенню просодичної виділеності в рекламному слогані.

Ключові слова: рекламний слоган, виділеність, просодичний, мелодія, темп, значущий, 
засоби, ефект, інформаційний центр.

Постановка проблеми. Рекламний слоган (далі – 
РС) є найважливішою складовою частиною реклам-
ного тексту й одночасно автономним рекламним 
повідомленням, у якому поєднуються способи при-
вернення уваги та перетворення уваги на цікавість.

РС вживається як ключовий компонент тексту 
рекламних повідомлень і характеризується спе-
цифікою змісту, форми, розташування в тексті 
порівняно з іншими елементами рекламного пові-
домлення. У РС мовець в особливий спосіб сиг-
налізує слухачу як про важливість, так і про вто-
ринність повідомлюваної інформації. З погляду 
фонетичного оформлення рекламного вислов-
лювання виконується така функція просодії, як 
логічна або інформаційна. Шляхом логічного 

наголосу мовець навмисне висуває на перший 
план ту або іншу мовну форму, яка стає пошу-
ковим стимулом або «ключем» у процесі мовної 
обробки матеріалу. Просодична виділеність – це 
така реалізація і варіативність засобів виділення, 
що забезпечує експресивність мовленнєвого кон-
тинууму [18, с. 150–151].

Отже, засоби, які вживаються для виділення 
найбільш значущих ділянок РС, не тільки при-
вертають увагу до рекламного повідомлення зага-
лом, але й викликають реакцію на стимул, закла-
дений у РС, і тим самим формують певний канал 
рекламного впливу, що сполучає зорові та звукові  
прийоми маніпулювання свідомістю та діями 
того, на кого направлений РС [13].



121

Германські мови

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження лінгвальних особливостей реклам-
ного тексту залишається в центрі уваги вітчизня-
них і зарубіжних науковців. Чільне місце серед 
таких праць посідають розвідки, присвячені 
визначенню класифікаційних критеріїв реклам-
них текстів [5; 19], специфіці їх складання і вико-
ристання [14; 16], розглядаються дискурсивні, 
комунікативні, психологічні, прагмалінгвістичні 
особливості рекламних текстів [9–11]. Дослі-
дження просодичної виділеності й експресив-
ності неодноразово привертало увагу вітчизня-
них і зарубіжних лінгвістів [1; 2; 4; 15; 18]. Проте 
вивчення способів просодичної виділеності в РС 
ще не привертало увагу зарубіжних і вітчизняних 
мовознавців, що увиразнює наукову релевант-
ність обраної теми. Отже, актуальність дослі-
дження визначається відсутністю комплексного 
опису засобів просодичної виділеності у РС як 
компоненті звукової реклами.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виявлення просодичних засобів виділеності, які 
вживаються мовцем (диктором) для забезпечення 
цілісності сприйняття інформації, закладеної у РС.

Мета дослідження визначила вирішення таких 
завдань:

– проаналізувати основні підходи до визна-
чення РС;

– виявити різноманітні сполучення просодич-
них засобів виділеності;

– експериментальним шляхом за допомогою 
перцептивного й акустичного методів фонетич-
ного аналізу встановити найбільш частотні про-
содичні засоби, що вживаються для виділення 
найбільш значущої інформації в РС.

Матеріалом дослідження послужили 380 зву-
кових РС на телебаченні Великої Британії (ITV, 
Channel 4, Five).

Виклад основного матеріалу. Дослідники 
говорять про чотирискладову структуру реклам-
ного тексту – заголовок, підзаголовок, основний 
текст і слоган. За реальних умов функціонування 
реклами кількість і порядок слідування струк-
турних компонентів може змінюватися, оскільки 
реклама повинна бути ситуативно і комунікативно 
релевантна [7]. На думку А. Кромптона, полі-
функціональність складових частин рекламного 
тексту викликана прагненням до мовної компре-
сії. Основною особливістю рекламного тексту, на 
думку Л. С. Козуб, є варіювання його елементів 
з метою усунення монотонності, що виникає вна-
слідок багаторазового повторення рекламного 
повідомлення [6]. РС є кінцевим компонентом 

рекламного тексту, виражає сутність форми, її 
корпоративну політику [6].

А. Д. Солощенко вказує на схожість слогану 
з рекламним гаслом, оскільки вони становлять 
заклик, що передає ідею поведінки споживача або 
діяльності фірми [17]. Дослідник РС В. Л. Музи-
кант виділяє його як «гасло», «афоризм» [12]. 
О. Л. Головльова зазначає, що слоган – це слово 
або фраза, яка асоціюється з рекламованим това-
ром або послугою, це відносно самостійний 
рекламний елемент [3].

РС, за ствердженням А. В. Литвинової, – це 
складова частина рекламного тексту, ключова 
фраза, що містить згорнутий зміст рекламної 
компанії, це «текст у тексті», в якому асоціативна 
комбінація створює додатковий зміст, володіє 
всіма стилістичними особливостями рекламного 
тексту і складається з одного речення, що співвід-
носиться з товарним знаком [8].

Одним із завдань, поставлених у пропонова-
ному дослідженні, є визначення номенклатури 
та ролі просодичних засобів у виділенні важливої 
інформації в РС.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники вказують 
на велику кількість просодичних параметрів, що 
можуть служити засобами інтенсифікації.

О. Н. Алексієвець виділяє спадний і спадно-
висхідний інтонаційні контури з рівною, висхід-
ною та спадною шкалами, флуктуації тонального 
діапазону та темпу з підвищеною і помірною гуч-
ністю. Авторка говорить про зсув термінального 
тону на ключові й оцінні слова, варіативність 
темпу, подовження приголосних і голосних фонем 
як провідні просодичні параметри інтенсифікації.

На думку деяких дослідників (Н. Ю. Горчева, 
О. Г. Прокофьєва), основним параметром є мело-
дика на перцептивному рівні та висота тону на 
акустичному рівні.

Британський лінгвіст К. Дженсен, вивчаючи 
просодичну виділеність у британському варіанті 
англійської мови, зробив висновок, що найбільш 
виділеними елементами у висловлюванні є пер-
ший і останній склади, підкреслюючи, що остан-
ній не завжди є ядровим складом.

Ґрунтуючись на вищенаведених особливос-
тях РС, а також результатах експериментального 
дослідження засобів просодичної виділеності, 
ми зробили спробу визначити основні засоби реа-
лізації просодичної виділеності у звукових РС.

1. Термінальні тони. Під час проведення пер-
цептивного аналізу встановлено, що спадний рух 
тону (45%) є домінуючим у досліджуваних РС 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Рух тону в рекламних слоганах

Тони Спадні Висхідні Спадно-
висхідні

Рекламний слоган 45 33 22

Зазначимо, що високий спадний тон (High Fall) 
є більш частотним за низький спадний тон (Low 
Fall).

Рекурентність висхідного термінального тону 
(Low Rise) становить 33%. Вживання цього тону 
на ядровому складі вказує на деяку незаверше-
ність, пропонуючи слухачеві вибір, привертаючи 
його увагу, інтригуючи.

Наприклад: ‘Where There’s A /Wyndham, | There’s 
A /Way (Wyndham Hotel)

 
 
Наприклад: ‘Where There’s A /Wyndham, | There’s A /Way (Wyndham 

Hotel) 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

  

 
 
 
 

   

 

Рис. 1. Інтонограма вищенаведеної фрази

Третім за частотністю є спадно-висхідний 
термінальний тон. Цей вид тону вживається 
в емфатичному мовленні, передає емоційний стан 
мовця. У РС спадно-висхідний рух тону є марке-
ром фокусного елемента.

Наприклад: For ⋎Women ⌇Who \Know What They 
|Want
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Рис. 2. Інтонограма вищенаведеної фрази

Для виділення цифрових даних також вжива-
ється спадно-висхідний тон (Fall Rise).

Наприклад: |Want to Reach ⋎8 ⌇Out of  ⋎10 Adults? 
|Walk \This Way
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Рис. 3. Інтонограма вищенаведеної фрази

Темпоральний компонент просодії також 
є важливим засобом інтенсифікації. Уповільнення 
темпу на фокусних ділянках РС сприяє виділенню 
важливого слова або складу. Диктор супроводжує 

уповільнення міжсинтагменною паузою, що поси-
лює висловлювання, підкреслює його емоційно-
прагматичний потенціал [4].

2. Частотність поєднання термінального тону 
та інтонаційної шкали. У дослідженні РС було 
зареєстровано домінування спадної ступінчастої 
шкали (Steping Head) і високого та низького (High 
and Low Fall) термінального тону. Таке поєднання 
шкали та тону надає мовленню впевненого і рішу-
чого характеру, переконуючи слухача у правиль-
ності вибору, впливає на його свідомість, збагачує 
емоціями та відчуттями.

Ще одним засобом інтенсифікації в РС є наго-
лос, який зазвичай тяжіє до фінальної позиції. 
Проте у пропонованому дослідженні встанов-
лено, що початкова і фінальна позиції можуть 
однаково сприяти інтенсифікації слова або 
складу в РС.

Наприклад: De\licions De\lights (Cadbury’s Cho-
colate)

Рис. 4. Інтонограма вищенаведеної фрази

Результати акустичного аналізу специфіки 
просодичної виділеності у РС показали, що мак-
симум частоти основного тону, як і максимум 
інтенсивності локалізується на ядровому складі 
(58%). Такий просодичний малюнок вказує на 
переважання фінального сегменту, тобто ядро-
вого складу; початковий сегмент, тобто перший 
наголошений склад поступається фінальному 
наголошеному складу (32%), і лише 10% припа-
дає на середину фонаційного відрізку РС.

Показники максимального діапазону ЧОТ варі-
юють від 447 Гц до 485 Гц. Широкий тональний 
діапазон виділяє найбільш значущі інформаційні 
центри РС.

Аналіз паузальної насиченості РС демон-
струє частотність коротких (51%) та уповіль-
нених (49%) пауз. Такий розподіл пауз у спо-
лученні з термінальним тоном посилює ефект 
виділеності.

У наступному прикладі диктор навмисно упо-
вільнює темп і витримує паузу перед вимовою 
важливого, інформаційно значущого слова.

There Are \Two Things in Life: /First | To Get What 
you \Want | And /After That | To \Enjoy It (Werther’s 
Chocolate)
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Мовець робить паузу перед фокусною одини-
цею first та уповільнює темп вимови після фокус-
ної одиниці first, акцентуючи увагу глядача.

Висновки і пропозиції. Отже, результати, 
отримані під час експерименту з виявлення реле-
вантних просодичних засобів, які допомагають 
у створенні ефекту виділеності, показали, що всі 
параметри просодії можуть брати участь у досяг-
ненні інтенсифікації інформації, закладеної в РС. 
Найбільш частотними характеристиками, виявле-
ними під час експерименту, є мелодія і темп. Кон-

фігурації термінального тону у сполученні з тем-
поральними особливостями (у т. ч. й паузація) 
створюють пошукуваний ефект: виділення важ-
ливого слова високим спадним тоном, уповіль-
ненням темпу та витримана пауза, модуляції час-
тоти основного тону – все це сприяє виділенню 
інформаційно значущих слів у РС.

Перспективою подальшого дослідження 
є аналіз гендерних і регіональних особливостей, 
що сприяють створенню просодичної виділе-
ності в РС.

Рис. 5. Інтонограма вищенаведеної фрази
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Kazakova N. O. PROSODIC MEANS OF INTENSIFICATION IN ADVERTISING SLOGAN
Advertising slogan is the prominent part of advertising text and simultaneously an autonomous advertising 

message, which units in itself means of attracting attention and transformation of this attention into interest. 
Advertising slogan can be used as a key component of advertising information and is characterized by specific 
content, form, place in the text in comparison with the other elements of advertising message. In the advertising 
slogan the speaker by peculiar means signals the listener the importance and at the same time secondariness 
of the addressed information. From the point of view of phonetic design of the advertising utterance such 
function of prosody as logical or informative is used.

The speaker intentionally brings forward by means of logical stress first and foremost by its prominence this 
or that language form, which acts as a searching stimulus or “key” in the process of investigation language 
material. Prosodic intensification is such realization and variation of intensification means, which provides 
expressiveness of speech continuity.

The investigation of prosodic intensification means in advertising slogan hasn’t been yet in the centre 
of interests of foreign and native linguists, which accentuate the scientific relevance of the selected topic.

Actuality of the investigation is defined by the absence of complex description of prosodic means 
of intensification in the advertising slogan as a component of sounding advertisement.

The aim of the study is to reveal prosodic means of intensification which are used by the speaker to provide 
integrity of information perception which is inserted in advertising slogan.

The results which have been gained in the process of experimental investigation aimed at revealing 
relevant prosodic means which act in the creation of intensification effect showed that all the prosodic 
parametres can participate in achieving intensification of information placed in advertising slogan. The most 
frequent characteristics, which haved been revealed in the experiment are melody and tempo. Configuration 
of terminal tone in the combination with temporal peculiarities (including pausation) create the desired 
effect: the intensification of the prominent word by High Falling tone, slowing down tempo and delayed 
pause, modulation of Frequency – all this provide the intensification of informationally prominent words in 
advertising slogan.

The perspective of the further investigation is the analysis of gender and regional peculiarities which can 
help in creating prosodic intensification in advertising slogan.

Key words: advertising slogan, intensification, prosodic, melody, tempo, prominent, means, effect, 
information centre.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ  
В АНГЛОМОВНОМУ ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Стаття присвячена аналізу прагматико-комунікативних характеристик сучасного англо-
мовного дипломатичного дискурсу. Дослідження грунтується на детальному вивченні особ-
ливостей дипломатичної комунікації та сфокусоване на мовних засобах, які використовують 
під час продукування «дипломатичної ввічливості» як стратегічно маркованого психо-лінг-
вального та соціокультурного симбіозу вербальних і невербальних засобів, покликаних реалі-
зувати комплекс комунікативних цілей дипломатів сьогодення.

У статті детально досліджено поняття «ввічливість» у контексті дипломатичного 
дискурсу. З метою аналізу стратегічності ввічливості переосмислено ідею «позитивного» 
і «негативного» обличчя та виявлено, що у дипломатії мета спілкування є важливішою, 
ніж соціальні обставини, які генерують відповідну комунікативну ситуацію. На основі ана-
лізу зразків вербального та невербального дипломатичного спілкування виокремлено дві 
прагматико-комунікативні стратегії «дипломатичної ввічливості»: стратегії позитивної 
та негативної ввічливості. Перша стратегія спрямована на підтримання позитивного імі-
джу дипломата і країни, яку він представляє, та реалізується за допомогою шести так-
тик, аналіз яких було проведено у цій роботі. Стратегія «негативної ввічливості» дозволяє 
реалізувати численні завдання дипломатів. Послуговуючись нею, дипломат використовує 
широкий спектр інструментів, що є структурними складниками дев’яти тактик. Особливу 
увагу у дослідженні звернено на аналіз тактики свідомої нечіткості, яка завжди була клю-
човою для дипломатичної комунікації, віддзеркалюючи складні стосунки між дипломатами. 
Вербальні та невербальні інструменти, підпорядковані тактиці мовчання і тактиці натяку, 
уможливлюють розв’язання важливих проблем у міжнародній сфері та сприяють уникненню 
конфлікту, що є головним завданням дипломатії.

Ключові слова: вербальні засоби, дипломатичний дискурс, дипломатична ввічливість, 
інституційна комунікація, консенсус, невербальні засоби.

Постановка проблеми. Дипломатія сьогодні, 
як і багато століть поспіль, – це значною мірою 
мистецтво слова. Процес комунікації між держа-
вами припиняється найчастіше через конфлікт, 
до якого призводять хибні слова або їхнє непра-
вильне тлумачення. Аналіз численних зразків 
письмового й усного дипломатичного спілку-
вання (промов дипломатів, заяв представників 
дипломатичного корпусу, публікацій дипломатів 
у соціальних мережах, записів зустрічей і пере-
говорів та ін.) підтверджує думку про те, що на 
усіх етапах розвитку дипломатія була б немож-
ливою без ввічливості, яку ми можемо окреслити 
як стратегічно зумовлену форму взаємодії, що 
охоплює вербальні й невербальні засоби і має на 
меті підтримувати діалог, стримувати потенційну 
агресію та запобігати конфліктам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми функціонування вербальних і невербальних 
одиниць англомовного дипломатичного дискурсу 
(далі – ДД), їх прагматичного взаємозв’язку та вико-
ристання з метою продукування ввічливості ще не 
ставали предметом окремого дослідження. Однак 
зауважимо, що окремі питання невербальної семі-
отики, психолінгвальне та соціальне трактування 
невербальних засобів спілкування висвітлювали 
у своїх працях В. А. Лабунська, Н. Д. Арутюнова, 
Л. Л. Макарук та ін. Поняття ввічливості представ-
лено у роботах П. Брауна, С. Левінсона, Б. Фрей-
зера, П. Грайса та ін.

Постановка завдання. У фокусі нашого 
дослідження – ввічливість як когнітивно-комуні-
кативна категорія, з’ясування сутності та специ-
фіки стратегічності якої є головною метою праці. 
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Психолінгвістичний аспект дослідження ввічли-
вості, якому ми приділяємо значну увагу, поля-
гає у виявленні ролі вербальних і невербальних 
засобів у конструюванні та реалізації стратегій 
ввічливості, притаманних дипломатичній кому-
нікації. Основні завдання дослідження: 1) окрес-
лити поняття ввічливості у дипломатії та дифе-
ренціювати його серед інших суміжних понять; 
2) визначити та проаналізувати стратегії та так-
тики ввічливості, якими послуговуються дипло-
мати сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Ввічливість 
є особливим мовним феноменом, визначальною 
категорією англомовного ДД, у фокусі якої – 
ефективність та успіх комунікації на міжнарод-
ному рівні.

Дипломатичні відносини між народами – пере-
думова мирного співіснування. Необхідність кон-
сенсусу змушувала спільноти шукати найопти-
мальніші шляхи ведення спілкування, а отже, 
і компромісу. Консенсус здавна був метою «дипло-
матії», а ввічливість як його головний інструмент 
була однією із причин виникнення та розвитку 
дипломатії. Однак сьогодні вона трансформува-
лася від засобу, який дозволяє уникати конфлік-
тів та агресії, до ефективного способу балансу-
вання між об’єктивною правдою та вимушеними 
пóступками.

Беручи до уваги праці, сфокусовані на вивченні 
дипломатичної мови [8] та теорії ввічливості  
[4; 5], вважаємо, що поняття ввічливості потребує 
глибокого наукового переосмислення у контексті 
його ролі в побудові ефективної дипломатичної 
комунікації та встановленні консенсусу. Одним із 
вагомих аспектів вивчення категорії ввічливості 
у дипломатії є визначення її найригідніших стра-
тегій, якими послуговуються для досягнення кон-
сенсусу та реалізації діалогу між народами впро-
довж століть.

Існує кілька визначень поняття ввічливості 
та моделей ввічливості, завдяки яким зроблено 
спробу пояснити цей феномен. За допомогою 
теорій ввічливості, що існують сьогодні, намага-
ються пояснити її універсальні характеристики, 
притаманні людям із різних культур. З іншого 
боку, для теорії ввічливості важливо надати кри-
терії, за якими можна було б відрізнити ввічливу 
та неввічливу мовленнєву поведінку, а також 
визначити функції ввічливості у певній сфері 
спілкування та такі, які можна було б вважати уні-
версальними.

Як наголошують деякі дослідники, зокрема 
П. Браун і С. Левінсон [4, c. 32], існує певна склад-

ність у визначенні суті ввічливості та диферен-
ціації цього та суміжних понять. Зауважимо, що 
ввічливість, невідвертість і бажання «не втратити 
обличчя» дуже часто послуговуються одними 
й тими ж засобами, а отже, можуть мати схожі 
тлумачення. Актуальним для нашого дослідження 
є і «дипломатична» або «політично-коректна» 
поведінка, дотримуючись якої, мовець може при-
ховати власні емоції та не «втратити обличчя», 
що означає не виявити своїх негативних намірів 
і думок чи емоцій. Таку поведінку ми розуміємо 
як сукупність вербальних і невербальних засо-
бів, яку застосовують учасники комунікації, аби 
соціальна інтеракція відбувалася на належному 
рівні відповідно до прийнятих норм та етикету. 
Тому вважаємо, що загальноприйняте дотримання 
норм етикету не є стратегією ввічливості, а лише 
відповідною і необхідною нормою соціальної вза-
ємодії. Однак повсякденні ввічливі фрази можуть 
ставати засобами ввічливості за певних умов. Різ-
ниця між ввічливою і соціально прийнятною чи 
«політично коректною» поведінкою полягає не 
лише у присутності стратегічності у разі ввічли-
вості, але й у її більш всеохоплюючому харак-
тері. Ввічлива поведінка – це зазвичай більше, 
ніж вимагають норми. Для прикладу, відповідь 
на пропозицію попити каву “Yes, please!” можна 
трактувати як соціально прийнятну поведінку, 
тоді як відповідь “Oh yes, please! Coffee would be 
wonderful. That is very kind of you!” є значно напо-
вненішою, стратегічно організованою й очевидно 
викликаною певною метою.

У дипломатичній сфері сучасності особливого 
значення набуває також диференціація понять 
ввічливості й ухильності (indirection). Деякі 
дослідники вважають, що ухильність є основою 
або навіть першопричиною ввічливості. Спира-
ючись на теоретичні розвідки В. Лабунскої [3], 
В. Річмонд [10], Б. Фрейзера [6] та матеріал дослі-
дження, пропонуємо розглядати ввічливість як 
мовну поведінку, яка балансує між двома потре-
бами: залишатися максимально відвертим і чіт-
ким, з одного боку, й уникати конфлікту, з іншого.

Дотримуючись думки Б. Фрейзера про те, що 
«кожне суспільство має певний набір соціаль-
них норм, які приписують певну поведінку, спо-
сіб ведення справ, спосіб мислення» [6, c. 221], 
вважаємо, що ввічливість у дипломатії має, без-
умовно, універсальний характер, який прита-
манний спілкуванню в усіх соціальних сферах, 
однак володіє значною специфікою у певних 
ситуаціях, що дозволяє дипломатам досягати 
поставлених цілей.
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Ще один дослідник ввічливості, П. Грайс, запро-
вадив принцип, який пояснює природу ввічливості 
та є особливо актуальним. Так званий «принцип 
співпраці», котрий, на думку П. Грайс, лежить 
в основі ввічливості, полягає у тому, що «необхідно 
будувати своє висловлювання так, як цього вима-
гають, відповідно до місця, де відбувається подія, 
та згідно із заявленою метою та спрямуванням пев-
ної комунікації» [7, c. 46]. Іншими словами, згідно із 
«принципом співпраці» П. Грайса необхідно казати 
те, що необхідно, тоді, коли це необхідно, у тому 
місці, де це необхідно, у той спосіб, як це необхідно. 
Лише за цих умов, як стверджує дослідник, мож-
лива ввічлива комунікація у будь-якій сфері. Цей 
принцип дозволяє описати кожне висловлювання 
як ввічливе або неввічливе, значною мірою вихо-
дячи із соціальних обставин і враховуючи соціаль-
ний контекст, однак опускає міжкультурний аспект 
і норми соціальної поведінки у кожній окремій куль-
турі. Більше того, він не може також пояснити однієї 
з головних проблем у теорії ввічливості: чому мовці 
нерідко є непрямими у вираженні своїх думок.

Незважаючи на те, що принцип співпраці кри-
тикується науковою спільнотою, він дав поштовх 
до нових пошуків і результатів. Зокрема, у «прави-
лах ввічливості», запропонованих Р. Лакоф, базою 
для яких були принципи П. Грайс, наголошено 
на необхідності бути «чітким і ввічливим». Щоб 
поєднати ці дві, іноді взаємовиключні характерис-
тики, дослідник пропонує: 1) не нав’язувати свою 
думку; 2) давати вибір; 3) створювати дружню 
атмосферу [9, c. 296].

Теорія ввічливості П. Браун і С. Левінсона, 
яка описує «позитивне» і «негативне» обличчя, 
дозволила впорядкувати тактики ввічливості 
у дипломатії та лягла в основу виділення її клю-
чових стратегій.

Згідно з цією теорією, яка з’явилася у 70–80-х рр.  
минулого століття, вибір певної соціальної кому-
нікативної поведінки залежить від соціальних 
обставин. Досліджуючи ввічливість у контексті 
дипломатичного спілкування, можна припустити, 
що соціальні обставини все ж меншою мірою впли-
вають на рівень ввічливості, ніж мета спілкування 
й особистість мовців. Можна погодитися із загаль-
ноприйнятими твердження про те, що, як заявлено 
у теорії ввічливості, існує «позитивне обличчя» 
та «негативне обличчя», до якого вдається мовець, 
намагаючись досягати своєї мети у спілкуванні.

На прикладі дипломатичної комунікації про-
понуємо виділяти 2 головні прагматичні стратегії 
комунікативної ввічливості: стратегію позитивної 
ввічливості та стратегію негативної ввічливості.

Ввічливість, що має «позитивне обличчя», відо-
бражає потребу мовця бути прийнятим у суспіль-
стві. Значною мірою йдеться про підтримання 
позитивного іміджу дипломата і країни, яку він 
представляє. Стратегія «позитивної ввічли-
вості» має на меті підкреслити дружнє ставлення 
між мовцем і слухачем. Найчастіше цього досяга-
ють шляхом використання спеціальної лексики, яка 
підкреслює спільні інтереси, вподобання, погляди. 
Для прикладу, мовець вживає лексеми, що виража-
ють схвалення і симпатію. Ще однією ефективною 
тактикою може бути вибір «безпечної» або ней-
тральної теми для розмови, використання лексич-
них повторів. Нерідко досвідчені дипломати вда-
ються також і до тактики жартів, щоб налаштувати 
співрозмовника на необхідний позитивний настрій. 
Щодо невербальних засобів, то для налагодження 
«позивної ввічливості» однією з найефективніших 
тактик є символічні подарунки, а також повторення 
та віддзеркалення жестів співрозмовника.

Приклади тактик позитивної ввічливості 
включають завуальовані чи непрямі компліменти 
на кшталт: “I really like the way you approach this 
matter here”, “I really like the way you have done 
this”, “It is always important for me to do the best 
job I can, and I know the same is true for you” та ін.

Якщо «позитивна ввічливість» апелює до 
особистості дипломата, його бажань, потреб 
і соціального визнання, то «негативна ввічли-
вість» стосується потреби у свободі дій та у при-
йнятті рішень. Стратегія «негативної ввічливості» 
володіє широким арсеналом тактик у дипломатії. 
Це можна пояснити бажанням дипломатів відсто-
ювати власну думку й інтереси, а також намаган-
ням укріпити власні позиції на міжнародній арені.

Найбільш ефективною тактикою цієї стратегії 
є тактика «пом’якшення» заяви чи твердження, яка 
досягається завдяки використанню значної кіль-
кості модальних дієслів. Іншою не менш важли-
вою тактикою є «навмисний песимізм» (“I am sure 
you will not be very much in favour of doing this”) 
і навмисне применшення важливості прохання  
(“It is a very small thing we would very much 
appreciate from your government”), інструментами 
яких є лексичні засоби та синтаксичні конструкції.

Навмисна нечіткість і двозначність як одна із 
тактик стратегії «негативної ввічливості» засто-
совується для того, щоб виграти час під час пере-
говорів або не допустити обговорення небажаних 
для певної сторони питань. Створення «негатив-
ного обличчя» передбачає можливість виражати 
власну позицію і мати свободу дій, незважаючи 
на або й усупереч соціальним обставинам.
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Тактика навмисної нечіткості завжди характе-
ризувала дипломатичне спілкування. Не є таєм-
ницею те, що сторони завжди приховують певну 
інформацію під час переговорів до настання необ-
хідного моменту. Двозначність і нечіткість дозво-
ляє певною мірою зберігати гнучкість і створю-
вати шляхи для відходу у разі необхідності. Ще 
у часи Стародавньої Греції дипломати вважа-
лися не лише майстрами слова, але й умілими 
й хитрими брехунами. Бог посланців Гермес, для 
прикладу, теж володів шармом, умів хитрувати 
й обманювати та «передав» ці риси подальшим 
поколінням посланців. У Західному світі нерідко 
чуємо про дипломатів афоризми на кшталт  
“an honest man sent abroad to lie for his country”.

Нечіткість і хитрість, які часто ототожнюються 
з дипломатичним хистом, викликані ще й необ-
хідністю враховувати численну аудиторію, часто 
з різними поглядами та міркуваннями. Дипломату 
потрібно виграти якомога більше часу, щоб сформу-
лювати або інтерпретувати сигнали / повідомлення.

Серед інших не менш важливих тактик цієї 
стратегії виокремлюємо:

– висловлення небажання для позначення фак-
тичного бажання: “I would hate to ask this but...”;

– використання пасивного стану з метою уник-
нення особистісного ставлення: “It is generally done 
according to the agenda”, “ It seems to us that this 
approach might be reasonable in this circumstances”;

– заміна займенників “I” і “you” на вирази із 
семантикою узагальнення (“people think that...”) 
або вживання цих займенників у формі множини 
(we, you). Мета цієї тактики – розділити відпо-
відальність чи уникнути її або ж зменшити осо-
бистісний вплив дипломатів на певне питання  
(“We do not always know what we are up against”).

Тактика натяку становить найбільшу склад-
ність для вивчення, адже її важко виявити. Дослід-
ник, як і самі учасники діалогу, повинен бути 
достатньо обізнаним із обставинами питання. 
Головна мета цієї тактики – провокувати здатність 
розшифровувати та тлумачити інформацію, зму-
шувати слухача шукати висновки та спонукати 
його до прийняття певних рішень.

Варіантами тактики натяку у дипломатії є: 
власне натяк, недооцінювання, переоцінювання, 
вживання тавтології, метафори, риторичних запи-
тань, іронії. Для виявлення цієї тактики нерідко 
необхідний контекст не лише розмови, а, мож-
ливо, і контекст певного питання чи проблеми 
загалом (“Yes, a little violent aggression is a good 
way to delay the meeting”).

Тактика мовчання – одна із найвпливовіших 
тактик мовної взаємодії у дипломатії, яка дозволяє 
реалізувати не лише ввічливість. Як стверджує 
С. В. Крестінскій, відмова від звукового мовлення 
може бути навмисною чи ненавмисною, виклика-
ною різними факторами, умовами і нормами від-
повідного оточення [2, c. 77]. Існує думка, і для 
дипломатії вона особливо актуальна, що відсут-
ність мовленнєвої поведінки має таку ж роль, як 
і її наявність, можливо ще більш виразну.

Під мовчанням у дипломатії розуміємо навмисну 
стратегічну комунікативно-значиму поведінку 
дипломатів із метою затягування перемовин, дотри-
мання етикету, уникнення конфлікту, небажання 
підтримувати відносини, серйозність позиції, вичі-
кування, двозначність, ігнорування, протест, захист, 
покору, приховування, згоду та багато іншої інфор-
мації, яку виразити вербально набагато важче або 
й неможливо. В усіх випадках вдавання до мовчання 
є стратегічно зумовленою ввічливою комунікацією. 
Мовчання як невід’ємний компонент спілкування 
має денотативно-конотативне значення і здатне реа-
лізувати прагматичну мету мовця. Усі згадані вище 
тактики та стратегії ввічливості дозволяють буду-
вати дипломатичне спілкування з урахуванням усіх 
потреб сучасної міжнародної політики.

Висновки і пропозиції. Дипломатичне спілку-
вання – це особлива форма мовної взаємодії, яка 
сформувалася з метою забезпечення миру. Визна-
чальною для ефективності дипломатичного спіл-
кування є ввічливість – складна стратегічно зумов-
лена форма комунікативної взаємодії, що залучає 
вербальні та невербальні засоби з метою підтри-
мання діалогу, стримування потенційної агресії 
та запобігання конфліктам. Виокремлені прагма-
тико-комунікативні стратегії «дипломатичної ввіч-
ливості»: стратегія позитивної ввічливості та стра-
тегія негативної ввічливості доповнюють одна 
одну і дозволяють реалізувати численні та багато-
аспектні завдання дипломатів сьогодення.

Перспективами подальшого дослідження 
ввічливості є проблема міжкультурної комуніка-
ції та пов’язане з нею виявлення універсальних 
норм комунікативної поведінки, яку можна кла-
сифікувати як ввічливу. Щодо «дипломатичної 
ввічливості», то наступним кроком дослідження 
вважаємо поглиблення аналізу її прагматичних 
стратегій. Дослідження стратегій та інструментів 
ввічливості дозволить виявити специфічні осо-
бливості англомовного ДД як різновиду інститу-
ційного й у широкому сенсі сприятиме результа-
тивному діалогу у міждержавних відносинах.
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Kashchyshyn N. Ye., Ivashchyshyn O. М. REALIZATION OF THE STRATEGIES  
OF POLITENESS IN THE ANGLOPHONE DIPLOMATIC DISCOURSE

The article is devoted to the analysis of pragmatic and communicative characteristics of modern 
Anglophone diplomatic discourse. The research is based on a detailed study of the peculiarities of diplomatic 
communication and focuses on language means, used for producing “diplomatic politeness” as a strategically 
marked psycho-lingual and sociocultural symbiosis of verbal and non-verbal means meant to realize a set 
of communicative aims in diplomacy.

In the context of modern diplomatic discourse, the notion “politeness” is researched in detail. With the aim 
to analyze the strategic issues of politeness, we reassess the idea of a “positive” and a “negative face”.  
It was revealed that in diplomacy the aim of communication is more important than social circumstances 
that generate certain communicative situation. On the basis of the analysis of verbal and non-verbal samples 
of diplomatic communication, the two pragmatic and communicative strategies of “diplomatic politeness” are 
differentiated: the strategy of positive politeness and the strategy of negative politeness. The first strategy is 
aimed at maintaining a positive image of the diplomat and the country he represents. This strategy is realized 
through six tactics, the analysis of which we endeavor to represent in detail in this work.

The strategy of negative politeness allows realizing numerous tasks of diplomats. Having this strategy 
at disposal a diplomat makes use of a wide range of instruments which are structural components of nine 
tactics. Special attention in this work is paid to the analysis of the tactics of intentional inaccuracy which has 
always been key to diplomatic communication, reflecting complicated relationships between the diplomats. 
Verbal and non-verbal instruments help to produce the tactics of silence and the tactics of innuendo making it 
possible to solve important problems in the international sphere and assist in avoiding conflicts which is one 
of the focal missions of modern diplomacy.

Key words: verbal means, diplomatic discourse, diplomatic politeness, institutional communication, 
consensus, non-verbal means.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GENDER MODELS OF SPEECH 
ACTIVITY IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES

This article is devoted to the peculiarities of men’s and women’s speech in different communicative 
situations in Ukrainian and English linguo-cultures. We tried to analyze similarities and differences 
in English and Ukrainian languages from the point of view of gender characteristic features. We 
came to the conclusion that from the point of view of the social theory of gender roles, differences in 
the behavior of men and women are associated with the roles that society ascribes to them. To meet 
these expectations, individuals of both sexes learn appropriate patterns of communicative behavior 
and behave in accordance with these expectations. The language has fixed a patriarchal attitude: 
stereotypes are firmly entrenched in it, according to which a woman has many vices, therefore, 
comparison with her man always carries a negative connotation: talkative, curious, flirtatious, 
narcissistic, capricious, hysterical as a woman, women’s logic; a comparison with a man only 
adorns a woman: a man’s mind, a man’s grip, a man’s character. Therefore, in those cases when it is 
necessary to characterize negatively the referent with male characteristics, they resort to the transfer 
of evaluation attributes stereotypically attributed to women. If the evaluative characteristics 
of the male referent are transferred to the female referent, then the emotional rating goes from neutral to 
positive. Thus, the linguistic aspect of gender is an actual direction in linguistics. Linguistic research 
of the ways of expression of gender in language at all levels, the relationship of the expression 
of sex and attributing to it a rating, description of gender stereotypes allow us to describe not only 
anthropocentric system of language, but also to explore the possibilities and boundaries of its 
subsystems related to masculinity and femininity as two hypostases of the human being.

Key words: gender, English language, Ukrainian language, linguo-culture, linguistics, gender 
stereotypes.

Introduction. For several decades, the issue 
of differences in the communicative behavior of men 
and women is a topic of linguistic research. In the 70-ies 
scientists linguists noted that there are certain gender 
differences in communication behavior. Despite 
the inconsistency of the obtained results, scientists were 
united in one thing: men and women mostly speak the same 
language but use it differently, due to the specificity 
of gender socialization, different objectives and interests 
of both sexes. Recent studies have shown that language 
of women and language of men as a constant formation 
does not exist. “The matter is only about the typical 
features of male and female speech, the detected trends 
in the use of language by men and women” [5, p. 133]. 
This view is held by both domestic and western linguists. 
Modern researchers are interested in identifying gender 
stereotypes and the definition of their specificity. Gender 
stereotypes are seen as “a special case of stereotype 
knowledge on persons of different sexes, attributing 
them certain characteristics. Gender stereotypes fix in 
the language the notions of masculinity and femininity 
and their associated patterns of behavior of individuals” 
[6, p. 18].

Literature overview. The verbal features 
of communicative behavior of men and women, 
who are most often the cause of misunderstandings 
or conflicts between them, and analysis of verbal 
communication, the use of certain linguistic means 
and the specific style of communicative behavior 
became the subject of research of domestic and foreign 
scientists (А. Кyrylina, Yu. Melnyk, N. Myronova, 
J. Butler, D. Tannen, S. Tromel-Plotz). A significant 
contribution to the popularity and continuing 
relevance of gender in linguistics was made by 
J. Grimm when referring to the genus as a language 
category, thus proving the relationship of language 
and reality. Along with the comparison of gender 
and grammar the phenomenon of gender is also 
examined in relation to rhetoric as one of the sections 
in linguistics. For example, one of the first impulses 
in the research of German scientists in this direction 
“Theses of feminist rhetoric” of R. Venske can be 
considered, published in the middle of 80-ies.

The aim and objectives of the study. The purpose 
of this approach is to explain and describe how 
the presence of people of different sexes manifests itself 
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in the language, as well as what qualities and ratings 
are attributed to women and men, in which thematic 
areas of the linguistic picture of the world they are 
most common and how gender stereotypes work.

Results of the study and their discussion.  
In the course of time, the sex of a person has turned from 
a biological characteristic into a socio-psychological 
characteristic. Thus, the concept of “gender», which 
means a set of cultural and social norms prescribed 
by society for people to fulfill depending on their 
biological gender” [1].

The concept of “gender” has already gone beyond 
the scope of grammar. This phenomenon is considered 
as a discursive, sociocultural and psycholinguistic 
phenomenon.

For the first time, the gender factor regarding 
language appeared in antiquity in comprehending 
the grammatical category of the gende. For a long time, 
the only hypothesis about the causes and functioning 
of the gender category in the language was symbolic-
semantic one, based on the correlation of the biological 
category sexus and grammatical genus. Proponents 
of this hypothesis believed that the grammatical gender 
arose due to the natural reality – the existence of people 
of different sexes (I. Herder, V. Humboldt, J. Grimm); 
moreover, in order to explain the extralinguistic 
motivation of the category of the genus, scientists used 
non-linguistic experience.

At the beginning of the last century, the theme 
“Language and Gender” attracted the attention 
of F. Mautner and O. Jespersen. F. Mautner 
substantiated gender differences in language from 
the point of view of social and historical reasons. 
According to F. Mautner, the creative use of language 
is a male prerogative, and women can only learn 
the language created by men. O. Jespersen believed 
that women are conservative in using the language, as 
illustrated by the example of emigrant communities, 
where the native language is preserved and at the same 
time a new one is adopted. At the same time, men 
learn a new language much faster. But it was not 
taken into account that the study of a foreign language 
by men was dictated by the need to work and speak 
a new language. Women in a home environment did 
not have such a need [4].

In the early 70s, gender studies from the point 
of view of language received a huge impetus, thanks 
to the emerged female movement in the United States 
and Germany, as a result of which a peculiar direction 
was formed in linguistics, which was called feminist 
linguistics.

Gender relations are an important aspect of social 
organization. They express its systemic characteristics 

and structure relations between speaking subjects. 
The main theoretical and methodological provisions 
of gender theory are based on four interconnected 
components: normative statements, cultural symbols, 
which set directions for various interpretations 
of such symbols and are expressed in scientific, 
religious, legal or political doctrines; organizations 
and social institutions; self-identity. Gender relations 
are recorded in the language as culturally determined 
stereotypes, leaving a certain imprint on behavior, 
including speech, personality and all the processes 
of its linguistic socialization [4].

In the 80s, a more balanced understanding 
of tender emerged as a problem not so much 
an explication of female history and psychology as 
a problem of a comprehensive study of masculinity 
and femininity of cultural and social expectations 
associated with them. At the end of the last century, 
a direction arose that studied only masculinity, 
and the understanding came that masculinity has 
various manifestations in any society; and the most 
important of these areas came to be called dominant 
masculinity.

Studying the structure of language associated 
with gender today, scientists proceed from its cultural 
and social conditioning, which is considered in the field 
of linguo-culturology. According to E. Zemskaya 
[5], this science is the latest molecular combination 
of cultural studies and linguistics and gives us 
the opportunity to study the interaction of language 
and culture in the context of gender issues from 
a new perspective. Man is the link between language 
and culture. He is a speech, linguistic and communicative 
person, whose formation takes place in the process 
of socialization. One cannot disagree with the opinion 
of R. Lakoff that gender is a sociocultural construct, 
therefore, the study of its specificity is necessary in 
the framework of the linguoculturological aspect 
of a particular discourse.

The most intensive study of the gender category in 
linguistics is fixed at the end of the XX – beginning 
of the XXI century. This is due to many factors, 
primarily the change in the scientific paradigm 
in the humanities under the influence of the  
postmodernism’s philosophy. The knowledge 
of categorization processes from a new perspective, 
interest in a person’s private life and subjective as 
a whole, the development of new personal concepts, 
including the theory of social constructivism, all 
this led to a rethinking of the scientific principles 
of the study of categories such as ethnicity, 
gender and age, considered before as biologically 
determined. With this approach, it became necessary 
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to use a new terminology that more closely matches 
the methodological guidelines of scientists, and this 
was the reason for introducing the term gender into 
scientific circulation, which was intended to 
emphasize the nature of sex, formed and supported 
by society, its conventionality and institutionality. 
This approach, of course, contributed to the study 
of linguistic mechanisms of gender expression in 
language and communication [5].

Overcoming a straightforward interpretation 
of gender is today one of the most important 
conditions for studying various gender aspects 
of language and communication, and parameterization 
of masculinity and femininity from the standpoint 
of gender and cognitive linguistics should take into 
account the specifics of the implementation of gender 
stereotypes in the language.

Each linguistic culture is characterized by the presence 
of a gender picture of the world, including such a person’s 
view of reality, when things and relationships are 
classified as binary oppositions, the elements of which 
can be associated with the feminine and masculine 
principles. The stereotype that is associated with 
the masculine principle is, first of all, “the formation 
of one’s meaning in life, one’s culture and society, 
and with the feminine one, reproduction and the sphere 
of nature. Women’s social dynamics are significantly 
lower compared to men’s one. However, over time, their 
role functions may change” [6].

Both the system (linguistic) and the communication 
level of the language have gender specifics. The 
system level includes various kinds of asymmetries, 
word-formation and semantic lacunae. As for the level 
of communication, this is the frequency of use of one 
form or another, the preference of the masses or 
individuals, determined by linguistic and cultural 
factors.

The mentioned directions did not succeed each 
other, but “moved» from one to another, and currently 
continue to coexist, in some cases competing 
with each other. From a different angle, they study 
the following groups of problems” [7]:

1. Language and gender reflection in it: 
vocabulary, nominative system, gender category, 
syntax and some similar objects. The purpose of this 
approach is to explain and describe how the presence 
of people of different sexes manifests itself in 
the language, as well as what qualities and ratings 
are attributed to women and men, in which thematic 
areas of the linguistic picture of the world they are 
most common and how gender stereotypes work.

2. Written and oral speech behavior of both men 
and women. In the course of the study of the linguistic 

marking of the gender attribute, we found that in 
speech behavior of woman is guided by “open social 
prestige”, that is, on generally recognized norms 
of social and speech behavior, while a man gravitates 
to the so-called hidden prestige – to deviate from 
established norms and rules of communication.  
As a result, women tend to use euphemisms in their 
speech. They try to avoid elements of familiarity, 
nicknames, and invective vocabulary. A woman 
in her speech often uses specific nouns, and men – 
abstract; men more often use verbs of active voice, 
but women use verbs of passive voice. This is due 
to a more active male lifestyle. At the same time, we 
found that with an increase in the level of education, 
differences in speech become less noticeable 
[5, p. 129]. If you analyze the English language, 
then one of the characteristic features of female 
speech is the use of evaluative adjectives. A man, 
if he uses evaluative adjectives, is rather one that 
defines parametric and quantitative relationships. 
According to L. Hirschman, a woman would rather 
use awful or pretty than very and so [8]. In women’s 
speech, introduction words expressing a different 
degree of confidence, referring to one’s own or 
someone else’s opinion are much more often present. 
For example, probably, possibly, certainly, I think, 
I suppose; you see, to seem, to my mind. These words 
are usually at the beginning of a sentence. Women are 
much more likely than men to use the “You know” 
construct. More frequent use of units of affected 
vocabulary (“awfully pretty”, “terribly nice” – terribly 
cute), various intensifiers, particles or exclamatory 
sentences (“What lovely earrings!”) is associated 
with the tremendous emotionality of female speech. 
In the woman’s speech, deeper hyperbolization is 
also found, and in addition, the frequency of using 
stylistic tropes is higher: “I’d just die” [8]. In men, 
the use of words with less emotional indexing 
and the uniformity of lexical techniques predominates 
when transmitting assessments or emotional 
characteristics. When analyzing the verbal behavior 
of the sexes, we have to pay attention to the syntactic 
language level. Due to the increased emotional 
level in women, they have a higher incidence 
of inverted and elliptical constructions. In English, 
women and men form their sentences in different 
ways, for example, in a man’s speech you can often 
find a complex, confusing syntax. A man usually 
introduces one sentence into another, puts them into 
each other. Female syntax is a complex of words 
going in order, one after another. O. Jespersen calls 
this coordination, that is, hypotaxis is characteristic 
of men, and parataxis is characteristic of women [2]. 
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Nevertheless, it should be remembered that there are 
no sharp boundaries between male and female speech 
in English. The noted features of male and female 
speech are defined as application trends. Very often, 
those or other phenomena found in the speech of both 
men and women are associated with the peculiarities 
of their character, mental state, profession, social role, 
but not with gender differences. Within the framework 
of the gender marking of the language, first of all, one 
should consider the lexical linguistic composition, 
since at the lexical level the gender characteristics 
of a particular language are more clearly manifested. 
Initially, it was only about androcentrism 
and the proof of its presence in the language 
and culture: the language is not only anthropocentric, 
but also androcentric, that is, it reflects the male 
perspective and is oriented towards representatives 
of the masculine gender. In any language you can 
find signs of androcentricity due to the peculiarities 
of the development of mankind from a historical point 
of view. But the degree of its intensity and severity can 
vary from one culture to another and, therefore, from 
one language to another [2]. For example, in English, 
the same lexeme (man) is used to refer to human being, 
person and man. If we consider the manifestation 
of femininity and masculinity in the Ukrainian 
language, we can see that – although the Ukrainian 
language also has androcentrism – it manifests itself 
not so clearly. The derivative possibilities of the word 
man are much wider, than of Ukrainian lexeme man. 
If we analyze the lexicographic works, we can see 
that the word man has a significantly larger number 
of related combinations than the Ukrainian word 
man – manlike, manliness, manhood. The gender-
marked vocabulary includes those lexical units in 
which the « gender» component is implemented 
in more contrasting ways. The gender marking 
of a language is manifested through:

1. Personal pronouns that construct gender 
in the language, carrying it in the most natural 
way – speech or in any type of conversation. Without 
a gender marking in a subjective way (pronouns mark 
gender opposition only in the third person, and are 
not carriers of gender in themselves in other persons), 
they can support the concept of gender, performing 
at the same time another function.

2. The use of lexemes correlated with men or women 
with the help of their internal form: father, mother, 
daughter, son, bride, groom, king, queen; father, mother, 
daughter, son, groom, bride, king, queen.

3. The use of words and phrases having a huge 
number of units with a “gender component” indicating 
the gender of the referent:

1. In English, such words or phrases include 
the following components: man, woman, boy, girl 
(sex-specific words): alderman, manservant, manat-
arms, gentlemanlike; woman’s grace, womanliness, 
girlhood, wifely.

2. Phraseological units that correspond to a man 
or woman: Achilles’ heel, drunk as a lord (drunk as 
a shoemaker), doubting Thomas (Thomas unbeliever, 
skeptic), good Joe (good guy), wise as Solomon 
(sage); old wives’ tales (gossip women, grandma’s 
tales).

The analysis showed that in the majority of cases in 
Ukrainian, collocations that relate to female referents 
include feminine nouns, and collocations that relate 
to male referents, are masculine nouns: здоровий, 
як бик (healthy, like a bull); незграбний, як слон 
(clumsy, like an elephant); блазень (a pea jester); 
зла, як відьма (wicked like a witch); тендітна 
панночка (prim young lady). In contrast to English, 
the main role in gender marking in the Ukrainian 
language is played by the category of gender.  
In Ukrainian, the category of grammatical gender 
is widespread. Each noun (animate or inanimate) 
as part of its own seme, defining its grammatical 
essence, has the seme of gender, masculine, 
feminine or neuter. The category of the grammatical 
gender was previously once inherent in the nouns 
of the Old English period. The historical development 
of the morphology of the English language has led to 
the disappearance of the category of gender, which 
at this stage of the development of the language 
is devoid of morphological means of expression. 
It is worth mentioning such relationships in 
the system of nouns as actor – actress, poet – poetess, 
ambassador – ambassadress, widow – widower, 
sultan – sultana, count – countess, duke – duchess. 
This way of expressing female and male nominations 
occurs by translating a noun into a « female» form 
using suffixes (for example, -ess, -a, -trix). But these 
suffixes are not indicative of « gender» differences in 
the system of English nouns.

4. The words that surround the concepts of “man” 
and “woman”. The main groups of such units are:  
a) external description: – man: handsome; excellent turn 
of shoulders and woman: beautiful, charming, cute, 
shapely figure; lovely figure; b) psychological qualities, 
behaviors: – man: rough-housing, to hide one’s emotions, 
telling dirty jokes; composure, tactlessness, rudeness – 
woman: nagging, crying, gossiping, capricious, blushing; 
talkativeness, shyness, tendency to tears; c) units that have 
only male or female referents because of an internal form 
that refers to the peculiarities of life of men and women: – 
man: to serve in the army; protect the homeland – woman: 
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bear children, to be pregnant; motherhood, pregnancy;  
d) non-verbal behavior. Gender differences that are 
reflected in non-verbal behavior have led to that individual 
gestures and even styles of non-verbal behavior began to 
be evaluated as female and male, regardless of the actual 
gender of the executor. For example, a typical male gesture 
is the “rub one’s hands [with pleasure]” gesture, with 
which the gesticulator conveys his positive expectations.

Another difference in the styles of speech behavior 
is that men prefer to speak directly, and the statements 
of women have an inherent indirectness. According to 
D. Tannen, “women tend to express their desires not 
specifically, but using a leading question in order to find 
out what other participants in the communication might 
like. They are used to taking into account the interests 
of the partner and formulating statements openly, 
with the goal of making a joint decision” [13]. Since 
men express their needs more directly, they are often 
unable to recognize the meta-message in the expression 
of women.

In studies of foreign linguists, other gender features 
of communicative behavior are also highlighted. For 
example, with regard to the course of the conversation, 
women demonstrate a desire to follow the topic 
of discussion, to agree with a partner. Men, on the contrary, 
ignore the topic of their partner, refer to other information 
and constantly use their position as a starting point 
[9]. The male style of communicative behavior is 
the exact opposite of the female style. In the opinion 
of K. Schmidt the features of the male style of speech 
include: orientation to non-cooperative behavior 
instead of cooperative one; long monologues instead 
of the speaker changing frequently; the presentation 
of one’s own knowledge turns out to be more substantial 
than the elaboration and development of a common 
theme – each puts individual thematic accents, not 
particularly agreeing with previous statements; dominant 
behavior; frequent interruptions of the interlocutor; 
loud manner of conversation; repetition and statement 
of topics [10, p. 73–90].

As the results of research in the field of gender 
linguistics show, differences between male and female 
communicative behavior are found at all language 
levels. Feminist advocates speak of various “language 
registers” in this regard. They can be reduced to 
the following points: 1. Women more often than men 
choose formulations that soften their statements.  
On the one hand, this is due to the use of diminutive 
forms, on the other hand, due to the connecting 
elements at the beginning or end of the sentence.  
2. Women willingly give men the opportunity to choose 
a topic of conversation. Therefore, it is not surprising 
that in mixed groups, topics initiated by men dominate 

the conversation. Women often support and develop 
them, while topics initiated by women often do not 
resonate with men and are soon interrupted. 3. Women 
use vulgar expressions to a lesser extent than men. They 
swear less often and at the same time choose harmless 
words. 4. Women have a different lexical vocabulary 
than men. However, in traditionally female topics 
of conversation, such as housework, parenting, as well 
as fashion, their expressions are more accurate than in 
men. 5. Women are more likely to interrupt themselves 
than men. They are more silent and formulate their 
statements in interrogative form. 6. Finally, women 
more often than men agree with the arguments 
of the interlocutor. Depending on the situation, it can also 
happen that men use the “female” language, and women 
use the “male” language register. This can take place, 
first of all, in communicative situations, where there is 
strong pressure from the authorities. So when talking 
with the boss, the “female” register is most likely used, 
and with the subordinate – “male”. In conclusion, it 
is worth saying that the listed differences between 
the communicative behavior of men and women are 
the main typical trends, and there are enough exceptions. 
From the point of view of the social theory of gender 
roles, differences in the behavior of men and women are 
associated with the roles that society ascribes to them. 
To meet these expectations, individuals of both sexes 
learn appropriate patterns of communicative behavior 
and behave in accordance with these expectations.

Conclusions. Thus, we can conclude that 
the language has fixed a patriarchal attitude: stereotypes 
are firmly entrenched in it, according to which a woman 
has many vices, therefore, comparison with her man 
always carries a negative connotation: talkative, 
curious, flirtatious, narcissistic, capricious, hysterical 
as a woman, women’s logic; a comparison with a man 
only adorns a woman: a man’s mind, a man’s grip, 
a man’s character. Therefore, in those cases when it 
is necessary to characterize negatively the referent 
with male characteristics, they resort to the transfer 
of evaluation attributes stereotypically attributed to 
women. If the evaluative characteristics of the male 
referent are transferred to the female referent, then 
the emotional rating goes from neutral to positive 
[6]. Thus, the linguistic aspect of gender is an actual 
direction in linguistics. Linguistic research of the ways 
of expression of gender in language at all levels, 
the relationship of the expression of sex and attributing 
to it a rating, description of gender stereotypes allow us 
to describe not only anthropocentric system of language, 
but also to explore the possibilities and boundaries of its 
subsystems related to masculinity and femininity as two 
hypostases of the human being.
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Косович О. В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНИХ МОДЕЛЕЙ МОВЛЕННЄВОЇ 
ПОВЕДІНКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Ця стаття присвячена особливостям чоловічої й жіночої мови в різних комунікативних ситуаціях 
в українській та англійській лінгвокультурах. Ми спробували проаналізувати подібності та відмінності 
в англійській та українській мовах з точки зору гендерних особливостей. Ми прийшли до висновку, що 
з точки зору соціальної теорії гендерних ролей відмінності в поведінці чоловіків і жінок пов’язані з ролями, 
які суспільство приписує їм. Для задоволення цих очікувань особи обох статей засвоюють відповідні моделі 
комунікативної поведінки і ведуть себе відповідно до цих очікувань. Мова зафіксувала патріархальні 
відносини: стереотипи міцно засіли в ній, згідно з якими жінка має багато вад, тому порівняння з нею 
чоловіка завжди несе негативне забарвлення: балакучий, цікавий, кокетливий, самозакоханий, примхливий, 
істеричний, як жінка, жіноча логіка; жінку ж порівняння з чоловіком тільки прикрашає: чоловічий розум, 
чоловіча хватка, чоловічий характер. Тому в тих випадках, коли необхідно негативно охарактеризувати 
референта з чоловічими ознаками, вдаються до перенесення оціночних ознак, які стереотипно приписують 
жінкам. Якщо ж оціночні ознаки референта-чоловіка переносяться на референта-жінку, то емоційна 
оцінка з нейтральної переходить в позитивну. Таким чином, лінгвістичний аспект гендеру є актуальним 
напрямком в лінгвістиці. Лінгвістичні дослідження способів вираження статі мовою на всіх її рівнях, 
взаємозв’язку вираження статі і приписування їй оцінки, опис гендерних стереотипів дозволяють 
проаналізувати не тільки антропоцентричну систему мови, але і вивчити можливості та межі її 
підсистем, пов’язаних із мужністю та жіночністю як двома іпостасями людського буття.

Ключові слова: гендер, англійська мова, українська мова, лінгвокультура, лінгвістика, гендерні 
стереотипи.
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АНАФОРИЧНІ ПОВТОРИ В РОМАНІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР 
“HERZTIER”: СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Авторкою статті проаналізовано вживання анафоричних повторів окремих слів та сло-
восполучень у романі німецькомовної письменниці Герти Мюллер “Herztier” / «Серце-звір». 
Досліджено структуру та схарактеризовано функції виявлених повторів.

Досліджено праці вчених, присвячені вивченню механізмів забезпечення звʼязності та ціліс-
ності тексту. Повтор є одним із текстотвірних засобів, що бере участь у продукуванні тек-
сту. Це універсальне явище, характерне для різних типів дискурсу (в різних мовах), важливий 
засіб досягнення звʼязності та єдності тексту. 

Серед засобів стилізації, створення експресії, динамічності, живописності тексту, емо-
ційної насиченості в архітектурі тексту аналізованого роману Герти Мюллер чільне місце 
посідають повтори. Встановлено, що анафоричні повтори складають вагому частку всіх 
повторів, виявлених у романі “Herztier”. Зʼясовано, що найпоширенішим повтором у дослі-
джуваному тексті є повний анафоричний повтор (такий, що репрезентує тотожні еле-
менти, які повторюються).

Встановлено, що в тексті роману повтори виконують акцентуаційну, посилювально-
актуалізаційну, експресивно-емотивну, емоційно-увиразнюючу, стверджувальну функції, 
функції наростання, уповільнення (тривалості) дії/розгортання подій, спонукання до розду-
мів, деталізації, створення фону та підтексту, функцію забезпечення симетрії синтаксичних 
конструкцій тощо.

Проблема функціонування повторів потребує ґрунтовного вивчення, що зумовлює пошук 
нових підходів, звернення до застосування різних методів дослідження та методик аналізу. 
Перспектива подальших досліджень вбачається в детальному вивченні різних типів повто-
рів, не лише анафоричних, але й також епіфоричних, фразових повторів, полісиндетону, 
анадиплозису тощо, в різних прозових текстах німецькомовної письменниці Герти Мюллер, 
а також інших сучасних авторів у порівняльному аспекті.

Ключові слова: Герта Мюллер, повтор, анафоричний повтор, функція, когезія, текст, 
роман, проза. 

Постановка проблеми. Творчість Герти 
Мюллер привертала увагу й ставала обʼєктом 
досліджень українських та зарубіжних вчених 
(Н. М. Воробей, С. П. Маценка, С. В. Хмельков-
ська, М. Р. Ткачівська, Г. Л. Токмань, Я. Ю. Голобо-
родько, Т. А. Кирилова, С. О. Варецька, А. Р. Хай-
руліна, К. В. Андріанова). Г. Мюллер – німецька 
письменниця, авторка низки романів, повістей 
і віршів, мисткиня, громадська діячка, побор-
ниця прав людини. Високий рівень майстерності 
письменниці уже відзначили літературні критики, 
літературознавці, знані прозаїки, представники 
письменницьких обʼєднань і спілок. Г. Мюллер 
є лауреаткою численних престижних літературних 
нагород (варто згадати премії імені Іди Демель, 
Франца Кафки, Вальтера Газенклевера, Гофмана 
фон Фаллерслебена, Гайнріха Бьоля, Фрідріха 

Гьольдерліна та ін.). У 2009 р. письменниця була 
удостоєна Нобелівською премією з літератури. 

У своїх книгах Г. Мюллер торкається дуже важ-
ливих тем, пише про диктатуру, важкі часи, минуле, 
яке викарбовує величезний біль у душах свідків тота-
літарного режиму. Такі твори вкрай потрібні, адже 
історію слід знати кожному, аби не повторювати 
помилок минулого. Кожна людина повинна розуміти, 
наскільки важливим є критичне осмислення подій 
минулих часів. «Час є тією невідворотною силою, 
яка загоює рани та спричиняє забуття – найважчий 
злочин кожного народу та особистості без винятку. 
Творчість Герти Мюллер (звісно, беручи до уваги 
також її літературну значущість) виступає своєрід-
ним нагадуванням майбутнім поколінням, своєрід-
ним застереженням від помилок, зроблених у мину-
лому. І в цьому є її особлива цінність» [2, с. 139]. 
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Потужний антидиктаторський викриваль-
ний струмінь, яким пронизано творчий доробок 
Г. Мюллер, без сумніву, прикує увагу будь-кого, 
кому не байдужі загальнолюдські цінності, хто 
усвідомлює, які страшні наслідки тягне за собою 
диктаторський режим, засуджує будь-які прояви 
диктатури, має критичний дух, є вільним, хто знає 
ціну свободі, свободі в усіх її проявах (свобода 
слова, свобода совісті, свобода мислення, свобода 
вибору, свобода творчості тощо) та різних іпоста-
сях (свобода від, свобода заради).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Метою даної статті є виявити та проаналізувати 
вживання анафоричних повторів окремих слів 
та словосполучень у романі німецькомовної пись-
менниці Г. Мюллер “Herztier” / «Серце-звір». Ана-
форичним у статті називається повтор елементу 
тексту на початку речення, потім в наступному 
реченні чи низці наступних (сусідніх) речень. 
Для досягнення поставленої мети було вирішено 
розвʼязати такі завдання:

1) вивчити деякі значущі теоретичні питання: 
визначення понять «когезія», «когерентність», 
дефініції повтору та його основні функції у про-
зовому тексті;

2) виявити усі анафоричні повтори в тексті 
роману Г. Мюллер “Herztier”;

3) дослідити структуру та охарактеризувати 
функції виявлених повторів у досліджуваному 
тексті.

Обʼєктом дослідження є анафоричні повтори, 
дібрані з названого роману Г. Мюллер. 

Предмет аналізу – структура та функції анафо-
ричних повторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На значеннєвості дослідження загальнотекстових 
категорій наголошували багато учених-мовоз-
навців (І. А. Бехта, Ф. С. Бацевич, А. П. Загнітко, 
О. Д. Огуй, Т. П. Вільчинська, І. М. Колегаєва, 
В. А. Єфименко, Т. В. Радзієвська, О. О. Селіва-
нова, З. О. Пахолок, О. В. Станіслав, О. В. Беке-
това, М. А. Карп, Л. І. Пац, Н. М. Івкова, 
І. Р. Гальперін, О. Ю. Корбут, Г. Г. Москальчук, 
О. П. Урбаєва, М.А.К. Халлідей, Р. Хасан, В. Дрес-
слер, М. Мальберг, С.-К. Тансканен, Т. Сандерс 
та ін.). У фокусі досліджень вчених перебувають 
питання інтерпретації, властивостей та функцій 
тексту, форми та засоби когезії, види когерент-
ності, механізми забезпечення цілісності тексту 
тощо. Проте питання функціонування повторів як 
репрезентантів когезії, проблема вивчення особ-
ливостей різних видів повторів у контексті дис-
курсивної парадигми сучасного мовознавства все 

одно наразі залишаються актуальними та все ще 
потребують ретельного й усебічного розгляду.

Цілісність і лінійна звʼязність тексту досяга-
ється шляхом механізмів когерентності та коге-
зії. «Когезія сучасного художнього тексту регу-
люється у синтагматичному розрізі. Внутрішні 
семантичні засоби звʼязності ґрунтуються на 
спільності предмета опису, що є тим стрижнем, 
що проходить через текст і буцімто стягує його 
частини в єдине ціле» [1, с. 88]. Когерентність 
організовує частини дискурсу таким чином, що 
авторський задум стає зрозумілим читачеві, тобто 
реалізується те, що в прагматиці називається 
доречністю [9]. Це категорія, яка «забезпечує 
смисловий звʼязок між надфразовими єдностями, 
необхідний для виявлення гіпертеми і мікротем» 
[1, с. 88], значущий для інтерпретації глибинного 
задуму автора.

За визначенням І. Р. Гальперіна, когезія – це 
«особливі види звʼязку, що забезпечують конти-
нуум, тобто логічну послідовність, (темпоральну 
та/або просторову) взаємозалежність окремих 
повідомлень, фактів, дій і т.п.» [3]. Заслуговує на 
увагу формулювання визначення когезії О. В. Ста-
ніслав: когезія – «такий різновид синтаксичного 
звʼязку, який на основі формальних, структурно-
граматичних, логічних засобів сполучуваності 
речень у висловленні забезпечує його семантичну 
та комунікативну цілісність. Когезія встановлює 
формальні види звʼязку речень у висловленні, тек-
сті; це категорія логічного плану, яка регулюється 
в синтагматичному розрізі. Розвиток когезійної 
звʼязності в багатьох відношеннях повʼязаний 
з удосконаленням синтаксису літературної мови» 
[8, с. 79]. 

Завдяки когезії як універсальній категорії тек-
сту формується вербальне тло тексту, забезпечу-
ється його складна структурна єдність. 

У мовознавчих працях дослідниками пропо-
нуються різні класифікації засобів когезії. Взагалі 
для кожного функціонального стилю властивий 
свій комплекс домінуючих засобів когезії. Вико-
ристання різних засобів організації звʼязку у тому 
чи іншому типі тексту може мати різні причини 
і бути зумовленим різними чинниками. 

Усі засоби когезії, крім традиційно граматич-
них, які мають текстотвірну функцію, можна 
поділити на логічні, асоціативні, образні, компо-
зиційно-структурні, стилістичні й ритміко-твірні 
[3, с. 78]. До засобів когезії, за В. А. Єфименко, 
належать: 1) лексичні (анафоричний, епіфорич-
ний, контактний повтори; лейтмотивний повтор; 
гіперо-гіпонімія; антонімічні та синонімічні  
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відношення; слова одного лексико-граматичного 
поля); 2) логічні (просторова логічна когезія; 
часова логічна когезія; метонімія); 3) граматичні 
(субституція; номінальний еліпсис; вербальний 
еліпсис); 4) стилістичні (метафора; персоніфіка-
ція; порівняння; паралелізм) [4]. 

Отже, виявом категорії звʼязності, репрезентан-
том когезії як ознаки звʼязного тексту є зовнішні 
засоби організації звʼязку, до яких, з-поміж інших, 
належить повтор. 

Існує багато дефініцій повтору та немає єдиної 
думки щодо його типології. Одні й ті самі види 
повторів дослідниками по-різному тлумачаться 
або називаються. Тут варто зауважити, що повтор 
є предметом досліджень як у мовознавчих, так 
і в літературознавчих студіях. До того ж, учені 
вивчають повтори на різних мовних рівнях.

Повтор є важливим засобом досягнення звʼяз- 
ності та єдності тексту. Це один із текстотвірних 
засобів, що бере участь у продукуванні тексту.

Завдяки повтору утримується увага читача тексту 
на конкретних фрагментах, які, за задумом автора, 
відображають основне, важливе, найвагоміше. 
Отже, він є засобом акцентуації уваги. Повтор є «тек-
стотвірною комунікативною одиницею, завдяки якій 
досягається зображально-виражальний ефект, під-
креслюються певні деталі в описах почуттів, пере-
живань, уболівань героїв тощо, на яких той чи інший 
автор подекуди прагне закцентувати увагу» [6, с. 71]. 

Незважаючи на те, що повтор є універсальним 
явищем, характерним для різних типів дискурсу  
(у різних мовах), однак кожен автор надає перевагу 
різним засобам стилізації, експресії, живопис-
ності тексту, створюючи особливу його архітек-
туру. Композиційне членування тексту та лексико-
семантичний простір у кожного автора, звичайно, 
є індивідуальними. 

Повтори можна вважати необхідною складо-
вою автобіографічного роману Г. Мюллер “Herz-
tier”, адже він ними дуже насичений. Це може 
пояснюватися тим, що в ньому піднімаються дуже 
чутливі й зворушливі теми, дуже важливі для 
самої авторки питання. Г. Мюллер зображувала 
життя людей в умовах диктатури, за злочинного 
режиму, описуючи все не лише ювелірно точно, 
а й емоційно яскраво, дуже пронизливо й відверто 
[6, с. 72]. Повтори особливим чином експресиві-
зують висловлення, підсилюють емоційність опо-
віді. Завдяки повторенню слів або словосполучень 
на них фіксується увага читача, тим самим поси-
люється їх роль у тексті. Повтор надає зв’язності, 
наголошує на найважливіших думках та ідеях, 
підкреслює упорядкованість побудови вислов-

лювання [7, с. 64]. До основних функцій повторів 
можна віднести такі: привернення уваги читача 
до основного в сюжеті, апелювання, досягнення 
емоційної насиченості, єдності та динамічності 
тексту, розвиток думки, актуалізація важливого 
[5, с. 62]. Саме анафоричні повтори складають 
вагому частку всіх повторів, якими рясніє роман.

В аналізованому тексті з метою інтенсифікації 
тих чи інших семантичних ознак (з метою уточ-
нення конотативних компонентів значень слів, 
посилення якості предмету, вияву ознаки, деталі-
зації, варіювання значення, тривалості, плавності 
дії) використовуються повтори слів різної части-
номовної приналежності. 

Для надання експресивності вживаються 
прикметники, прислівники у вищому чи найви-
щому ступенях порівняння. Наступний уривок 
з тексту містить анафоричний повтор прислівника 
у вищому ступені:

Lieber soll die Großmutter immer singen, die 
Mutter immer Teig über den Tisch ziehen, der Groß-
vater immer Schach spielen, der Vater immer Milch-
disteln abhacken, als sich auf einmal wer weiß wie zu 
ändern. Lieber sollen diese hier so häßlich einfrie-
ren, als andere Leuten werden, denkt sich das Kind.  
Lieber zwischen Häßlichen im Zimmer und im Garten 
zu Hause sein, als Fremden zu gehören [10, c. 212]. 

У першому реченні бачимо також чотири-
кратне вживання лексичної одиниці “immer” – для 
створення додаткової емоційності.

Наступні приклади демонструють багато-
кратне вживання повтору неозначеного займен-
ника на перших позиціях у контактних реченнях:

Jemand zog sie am Haar. Jemand lachte laut. 
Jemand stopfte sich die Hand in den Mund und sah 
zu. Jemand fing an zu weinen [там само, с. 26].

Jemand stand an der Wand und kämmte sich. Jemand 
schloß das Fenster. Jemand fädelte die Schnürsenkel in 
seine Schuhe anders ein [там само, с. 33].

У наведеному далі уривку спостерігаємо вжи-
вання повтору іншого займенника (у зазначеному 
випадку йдеться про стверджувальну функцію 
повтору):

Jedem wurde von der Schadensfreude heiß, ohne 
daß der Schaden jemals kam. Jedem schlich die Lei-
che des Diktators wie das eigene, verdorbene Leben 
durch die Stirn [там само, с. 70].

Окремо варто вказати на частотність багато-
разового вживання особового займенника на 
початку сусідніх речень:

Ich fand den Schlüssel unter dem Teppich. Ich 
fand in der Innentasche des Koffers eine Telefon-
nummer und einen neuen Schlüssel. Ich ging zur  
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Wohnungstür, der Schlüssel paßte. Ich rief die Num-
mer an [там само, с. 160].

Ich sah erst im Bus, daß meine Hand vom Koffer-
griff rot aufgerieben war. Ich faßte die Haltestange 
dort an, wo sich Tereza festhielt. Ich spürte in der 
Hand Terezas Ringe [там само, с. 158].

Серед самостійних частин мови, які висту-
пають на початку розташованих одне за одним 
речень, в аналізованому тексті домінує прислів-
ник “vielleicht”:

Vielleicht hätte niemand flüstern und schweigen 
müssen, wenn Lola im Zimmer war. Vielleicht hätte 
jemand Lola alles sagen können. Vielleicht hätte ich 
gerade Lola alles sagen können [там само, с. 34].

Vielleicht war die Melodie aus dem Wahn meiner 
singenden Großmutter. Vielleicht kannte ich Lieder, 
die ihr Verstand vergessen hatte. Vielleicht mußte mir 
das über die Lippen gehen, was in ihrem Kopf brach 
lag [там само, с. 105].

Vielleicht nur einmal, als ich ihr ohne Grund 
gefiel. Vielleicht, weil ich aus den Gesten meiner 
Hände draußen war [там само, с. 117].

Кількакратне/багатократне вживання вказа-
ного прислівника спонукає до глибшого розу-
міння роздумів і міркувань автора.

В тексті роману фіксуємо повтори-підхоплення:
Du und ich. Tereza hatte kein Gespür dafür, daß 

du und ich vernichtet war. Daß du und ich nicht 
mehr zusammen auszusprechen war. Daß ich den 
Mund nicht schließen konnte, weil mir das Herz hin-
einschlug [там само, с. 158].

Ich saß trotz der Sonne im Zimmer an diesem 
Sommertag, weil ich unter den Menschen draußen so 
schnell weinen mußte. Weil ich mich in der Straßen-
bahn in die Mitte des Wagens gestellt hatte, um laut 
zu schreien. Weil ich aus dem Laden schnell auf die 
Straße gegangen war, um die Leute nicht kratzen und 
beißen zu müssen [там само, с. 181].

Наведені приклади є демонстрацією того, як 
завдяки повторам увиразнюється емоційний стан 
оповідача.

Спостерігаємо вживання в тексті анафорич-
ного повтору сполучень слів:

Ich kannte die Bettler, die Klagestimmen, Bekreu-
zigungen und Flüche, den nackten Gott und den lum-
pigen Teufel, die verkrüppelten Hände und halben 
Beine. Ich kannte die Irrgewordenen in jedem Stadt-
teil: Den Mann mit der schwarzen Fliege am Hals, 
der einen immergleichen dürren Blumenstrauß in der 
Hand hielt [там само, с. 46].

Ich hörte den Schlüssel in der Tür, Terezas Schritte 
im Flur, die Zimmertür. Ich hörte Tüten knistern, 
die Zimmertür, die Küchentür, die Kühlschranktür. 

Ich hörte Messer und Gabel klappern, den Wasser-
hahn rauschen, die Kühlschranktür zuschlagen, die 
Küchentür, die Zimmertür [там само, с. 160].

Має місце й повний анафоричний повтор час-
тин складного речення (повтор у поданому далі 
прикладі покликаний підкреслити спустошеність 
людей, які були надто виснажені, у яких не зали-
шилось сил навіть на те, щоб плакати):

Sie weinten nicht, sie sahen ins Leere. Manchmal 
suchten sie ihr Taschentuch, bückten sich und wischten 
den Staub von den Schuhen und banden die Schnür-
senkel fester und steckten das Taschentuch wieder ein. 
Sie weinten nicht, weil sie sich an ihren Wangen keine 
Arbeit machen wollten [там само, с. 45].

Варто зауважити, що в романі Г. Мюллер зафік-
совано й повтори, що використовуються задля поси-
лення симетрії синтаксичних конструкцій, забез-
печення структурно-смислової впорядкованості. 
Частотні повтори сполучників, якими рясніє роман, 
подекуди покликані створити в уяві читачів цілісну 
картину хронології подій, що відбуваються. Такі 
повтори легко й плавно переміщують увагу читачів 
з одного обʼєкта на інший, підкреслюючи й увираз-
нюючи відношення протиставлення тощо.

Висновки і перспективи. Отже, найпоширені-
шим повтором у досліджуваному тексті є повний 
анафоричний повтор, який репрезентує тотожні 
елементи, що повторюються на початку кількох або 
багатьох поряд розташованих (сусідніх) речень.

Повтори є необхідною складовою роману 
Г. Мюллер “Herztier”. Серед засобів стилізації, 
створення експресії, динамічності, рельєфності 
тексту, емоційної насиченості, в архітектурі тек-
сту чільне місце посідають повтори.

У тексті, який було обрано для аналізу, повтори 
виконують акцентуаційну, посилювально-актуалі-
заційну, експресивно-емотивну, емоційно-увираз-
нюючу, стверджувальну функції, функції нарос-
тання, уповільнення (тривалості) дії/розгортання 
подій, спонукання до роздумів, створення фону 
та підтексту, функцію забезпечення впорядкова-
ності та симетрії синтаксичних конструкцій тощо.

Питання функціонування повторів, визначення 
їх ролі та функцій, проблема класифікації, безсум-
нівно, потребують глибокого розгляду, що зумов-
лює і пошук нових підходів, і звернення до засто-
сування різних методів дослідження та методик 
аналізу. Детальне вивчення різних типів повторів, 
не лишень анафоричних, а й також епіфоричних, 
фразових повторів, полісиндетону, анадиплозису 
тощо, у прозових текстах Г. Мюллер та інших 
сучасних авторів у порівняльному аспекті стано-
вить перспективу майбутніх наукових пошуків.
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Kotvytska V. A.   ANAPHORIC REPETITIONS IN THE NOVEL “HERZTIER”  
BY HERTA MÜLLER: THE STRUCTURE AND FUNCTIONAL LOAD

The present paper explores the functioning of anaphoric repetitions in written discourse. The author analyzes 
the use of anaphoric repetitions of individual words and word-phrases in the novel by German-speaking writer 
Herta Müller „Herztier“/„Heartbeast“ (translated into English as „The Land of Green Plums“).

The general views of the linguists on mechanisms for ensuring the coherence and integrity of the text are 
analyzed. Repetition is an important means of achieving coherence and unity of the text. This is one of the text-
forming tools involved in the production of text. 

Among the means of stylization, the creation of expression, dynamism, picturesqueness of the text, emotional 
saturation, in the architecture of the text of H. Müller’s novel repetitions occupy a prominent place. It was 
found that complete anaphoric repetition (one that represents identical elements that are repeated) is the most 
common repetition in the studied text.

The functions of the detected repetitions are characterized. It is established that in the text of the novel 
repetitions perform accentuation, reinforcing-actualizing, expressive-emotional, affirmative functions, functions 
of growth, slowing down of action / unfolding of events, stimulation of reflections, creation of background 
and subtext, function of providing order etc.

The author emphasized that the problem of the functioning of different types of repetitions needs systematic 
study. The problem of the functioning of different types of repetitions, not only anaphoric, but also epiphoric, 
phrasal repetitions, polysyndeton, anadiplosis etc. in the novel „Herztier“ by Herta Müller and other 
contemporary authors in a comparative aspect, its theoretical understanding requires the coverage of different 
aspects, which may be important for researching the repetitions in the future studies. 

Key words: Herta Müller, repetition, anaphoric repetition, function, cohesion, text, novel, prose.
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КОНЦЕПТ GRENZE У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено дослідженню німецького мовного концепту GRENZE як лінгвокуль-
турного феномену. У роботі здійснюється аналіз концептуалізації поняття GRENZE крізь 
призму ключових підходів міждисциплінарного конструювання відповідного поняття в умо-
вах соціокультурних реалій сьогодення. Основні твердження статті розкривають феномен 
поняття GRENZE в часовому, геополітичному та геокультурному вимірах. Акцентується 
увага, що в умовах посттериторіального світу відбувається глибинна трансформація смислу 
поняття кордону, який все важче піддається територіальним визначенням, стаючи все менш 
фізично видимим та водночас більш складним і прозорим.

У статті на основі аналізу теоретичних конструктів німецького мовного концепту 
GRENZE робиться висновок, що сучасне бачення даного концепту виходить за межі про-
сторових стосунків, докорінно змінюючи роль і зміст меж і кордонів. Якщо історично роль 
кордону полягала (і досі полягає) в охороні безпеки комунікації та контролі за рухом у при-
кордонних зонах, то процеси транскультурності, тобто розбіжності культур зі своєю про-
сторово-часовою локалізацією і текстовими рамками, актуалізують подію виходу за межі, 
пом’якшення та розмивання кордонів. Концепт GRENZE, як територія міжкультурного діа-
логу, сприяє культурному збагаченню та розвитку сторін, що взаємодіють, являючи собою 
безсумнівний науковий інтерес, і не тільки для мовознавства.

Результати дослідження наочно демонструють різнобічне розуміння, стан і якість фено-
мену кордону в сучасності. При цьому смислом кордону і логікою його розвитку як завжди 
залишається не ізоляція, а скріплення воєдино окремих частин простору на карті і в куль-
турі. Отже, на думку автора, подальші наукові розвідки в цьому напрямку мають сприяти 
дослідженню особливостей формування німецького мовного концепту GRENZE, оскільки 
культурне взаємопроникнення, фактичне ігнорування спільнотами чинника території як 
фактору, що лімітує їхні соціальні дії, зумовлюють необхідність переосмислення концепту 
GRENZE в напрямі від суто територіального ототожнення до культурного.

Ключові слова: концепт, кордон, край, лінія, межа, міжкультурні взаємовідносини, типо-
логія кордонів, GRENZE.

Постановка проблеми. Останнім часом про-
блематика межі, кордону грає все більш помітне 
значення в суспільному дискурсі, що пов’язано 
з рядом причин.

По-перше, у сучасному світі визначилося дві 
тенденції суспільно-політичного розвитку: з одного 
боку, глобалізаційні процеси, які стирають геогра-
фічні, економічні та культурні кордони, сприяючи 
універсалізації культури та послабленню впливу 
релігії, з іншого, помітнішими стають процеси 
фрагментації, посилення націоналістичних тенден-
цій, сегментації великих держав і утворення нових. 
Зокрема, зникнення державних кордонів у Західній 
і Центральній Європі – падіння Берлінського муру 
та об’єднання Німеччини, а також діаметрально 
протилежний процес – виникнення нових кордо-
нів, що спостерігався у Східній та Південно-Схід-
ній Європі, – розпад Радянського Союзу, Югосла-
вії, Чехословаччини та формування й розширення 

Європейського Союзу. Отже, глобалізаційні про-
цеси викликають хвилю зворотних тенденцій, 
сприяють встановленню нових меж та кордонів, 
потребують наукового переосмислення цих понять.

По-друге, важливе значення набуває досяг-
нення людством меж економічного і демогра-
фічного зростання, що спостерігається в останнє 
десятиліття, розмиття міждисциплінарних кордо-
нів у науці та міжкультурних кордонів у мистецтві 
тощо. Культурне взаємопроникнення, фактичне 
ігнорування спільнотами чинника території як 
фактору, що лімітує їхні соціальні дії, зумовлю-
ють необхідність переосмислення концепту кор-
дону в напрямі від суто територіального ототож-
нення до культурного.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематиці дослідження концепту кордону 
загалом і німецького мовного концепту GRENZE 
зокрема присвятили свої праці відомі зарубіжні 
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дослідники. Серед них: Л. Февбре, Р. Гіртлер, 
В. Тшахер, Н. Вокарт, І. Бобков, М. Мироненко 
та ін. Цікавими в цьому напрямку є і напрацю-
вання українських науковців. Зокрема, П. Донця, 
В. Кочана, В. Личковаха, Л. Стародубцевої, І. Чор-
новола. Проте аналіз концепту GRENZE потребує 
подальшого дослідження в напрямі від суто тери-
торіального ототожнення до культурного.

Формування цілей статті. Мета статті поля-
гає в дослідженні німецького мовного концепту 
GRENZE на основі аналізу теоретичних кон-
структів і виявленні специфіки його застосування 
для дослідження міжкультурних взаємодій.

Виклад основного матеріалу. Почнемо з ана-
лізу понять «межа» і «кордон».

Поняття «межа» стає все більш привабливим 
у різних галузях гуманітарного знання, що обумов-
лено низкою причин соціокультурного, економіч-
ного, політичного й евристичного характеру. Свій 
сенс межа знаходить в ситуації поділу/з’єднання 
чогось прилеглого. Межа – це «розрив тотож-
ності, зустріч і перехід свого в чуже» [1, с. 129]. 
Інтерес до теми межі викликаний «референцій-
ною мультивалентністю і гнучкістю категорії, що 
дозволяє використовувати її при вивченні фено-
менів найрізноманітнішої природи» [3, с. 17]. Під 
час аналізу полісемантичності поняття «межа» 
можна виділити низку семем: «1) лінія, що роз-
діляє дві сутності, 2) лінія, що розділяє одну сут-
ність на дві або більше частин, 3) край, кінець 
деякої сутності, 4) край, початок деякої сутності, 
5) перетин, змішана зона двох сутностей, 6) поріг, 
руйнування деякої сутності або перехід її в якісно 
інший стан, 7) бар’єр, фільтр, мембрана» [3, с. 17]. 
Таким чином, межею може називатися і просто-
рова або часова границя чогось: обмежений про-
стір, проміжок часу, лінія поділу якої-небудь тери-
торії (тобто кордон як «лінія, що поділяє землі 
або води суміжних держав»), і «останній, крайній 
ступінь чого-небудь» [10, с. 666]. Кордон частіше 
вживається з прикметником державний. Синоні-
мом межі також є слово рубіж, тобто реальна або 
умовна лінія розмежування, яка окреслює початок 
(кінець), певний етап чогось.

Уважається, що популярність GRENZE 
у німецькому мовному просторі пов’язана з рефор-
маторською діяльністю М. Лютера [5, с. 36–37]. 
Однак, за твердженням П. Донця, найбільш віро-
гідною причиною витіснення споконвічно гер-
манського слова «Mark» запозиченим «granica» 
є те, що саме зона контакту зі слов’янським насе-
ленням, скоріш за все, сприймалася німцями як 
справжній кордон [2, с. 19].

Як показує аналіз авторитетного німецького 
тлумачного словника Дуден [11, Das Bedeutungs-
wörterbuch], прямим значенням лексеми GRENZE 
варто, наприклад, визнати семему «державний 
кордон», що зосереджує увагу на її політичному 
та соціальному характері. Як перше значення 
словник наводить: «1. a) durch entsprechende Mar-
kierungen gekennzeichneter Geländestreifen, der 
politische Gebilde (Länder, Staaten) voneinander 
trennt» / «1. a) за допомогою відповідних позна-
чень смуг місцевості, що розділяють політичні 
формування (країни, держави)».

Як друге значення в словнику Дуден наве-
дено: «b) Trennungslinie zwischen Gebieten, die im 
Besitz verschiedener Eigentümer sind oder sich durch 
natürliche Eigenschaften voneinander abgrenzen» /  
«b) Розмежувальна лінія між районами, які зна-
ходяться у власності різних господарів або розді-
ляються одне від одного природними властивос-
тями».

Третім значенням GRENZE, на думку авторів 
словника, є: «c) …(nur gedachte) Trennungslinie 
zwischen unterschiedlichen oder gegensetzlichen 
Bereichen, Erscheinungen o.д. «/ «c) …(тільки вига-
дана) розмежувальна лінія між різними чи про-
тиставленими галузями, явищами».

Отже, концепт кордону може бути визначено 
як: а) реальну або уявну лінію, що являє собою 
зовнішній край (кінець) будь-якої сутності;  
б) лінію, що розділяє дві сутності; в) лінію, що 
розділяє одну сутність на дві або більше частин.

Доволі часто в слововживаннях GRENZE 
у сучасній німецькій мові актуалізується сема 
«край», тобто лінія, що обмежує поверхню чого-
небудь, і те, що прилягає до цієї лінії; кінець. 
Наприклад, bis an die Grenzen seiner Möglichkei-
ten, die Grenzen des Wachstums, begrenzte Ressour-
cen / до межі своїх можливостей, межі росту, 
обмежені ресурси. У цих випадках мова йде про 
вторинне, по суті, метафоричне використання 
лексеми «Grenze».

Варіантом цієї семи може вважатися ознака 
«вищий ступінь чого-небудь, межа», після досяг-
нення якої дана сутність змінює свою якість, 
переживає перевантаження чи навіть руйнується. 
Наприклад, такі мовні одиниці, як «Grenzspannung 
(Grenzbelastung)» / «крайня напруга», «Grenz-
geschwindigkeit» / «максимальна швидкість», 
«Grenzalter» / «крайній вік». Та сама ознака знахо-
дить відображення у відомому терміні К. Ясперса 
«Grenzsituation» / «проміжний випадок» (тобто 
екзистенційні переживання людини в доленосні 
моменти його життя).
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Окреслити «межі» певного предмета, відді-
ливши його від інших, часто означає визначити 
родо-видову приналежність даного предмета, 
тобто класифікувати його – у чому вбачається 
високий евристичний потенціал категорії «кор-
дон». Вказана сема концепту актуалізується, 
наприклад, у німецькому дієслові «abgrenzen» / 
«відмежовувати» [8, с. 277].

Як зазначалось вище, поняття GRENZE може 
тлумачитись як лінія, що розділяє дві сутності. 
Однак його можна трактувати і як лінію, що поєд-
нує ці сутності. На цій семі базується також і спо-
лучення «eine gemeinsame Grenze» / «спільний 
кордон», а також і дієслово «angrenzen» / «приля-
гати до чого-небудь, межувати з чимсь».

У зоні контакту двох сутностей часто форму-
ються їхні змішані, перехідні форми. У цьому 
випадку варто говорити не про саму лінію роз-
межування, а місце, територію впродовж цієї 
лінії, її культурний зміст і соціальне значення. 
Ключовими поняттями тут слід вважати погра-
ниччя, прикордоння, що також знайшло відобра-
ження в лексиконі німецької мови. Наприклад, 
слова «Grenzzone» / «прикордонна зона», «Grenz-
begriff» / «суміжне поняття», «Grenzbereich» / 
«межа (край)».

Концептуалізація GRENZE тісно пов’язана 
з типологічним аналізом його слововживань. Існує 
така класифікація кордонів, меж: за морфологіч-
ною ознакою (геометричні, астрономічні, прямі 
й хвилясті), за природно-географічною ознакою 
(орографічні, гідрографічні та інші, прив’язані 
до природних рубежів), за ознакою генезису 
(тривалість існування, природність та штучність, 
антецедентність та субсеквентність), а також за 
функціональною ознакою (бар’єрні, контактні 
та фільтраційні) [4, с. 120–122].

На думку П. Донця, починати побудову типо-
логії кордонів доцільно відштовхуючись від 
структури сигніфікату, провівши його за декіль-
кома підставами, до яких, окрім того, можуть 
бути віднесені: а) природа роздільних сутностей, 
б) характер роздільної лінії та в) взаємовідносини 
між агентами прикордонної взаємодії.

За першим параметром можна виділити: 1) кор-
дони-межі (закінчення), у випадку яких друга 
сутність не є релевантною; 2) кордони, що роз-
діляють однорідні сутності (державу й державу, 
поле й поле, фронти теплого й холодного повітря 
тощо) та 3) неоднорідні сутності. Деякі з остан-
ніх мають навіть власні лексичні позначення: ліс 
та поле (Waldrand), вода та земля (Ufer, Küste), 
небо та земля (Horizont) тощо [2, с. 21].

Серед кордонів однорідних сутностей важли-
вими є такі їх розряди: територіальні, політичні 
(включаючи адміністративні та державні), тимча-
сові, кольорові, культурні, мовні, соціальні тощо.

Враховуючи важливість «мембранної» функ-
ції (державних) кордонів [7, с. 38], яка полягає 
в тому, що кордон є не стільки бар’єром, не впус-
каючи нічого до середини, скільки мембраною, 
вибірково пропускаючи в обох напрямках ті чи 
інші об’єкти, тих чи інших людей, особливого 
значення набуває ознака проникності. Грунтовно 
цією проблемою займався австрійський соціолог 
Р. Гіртлер. У своїй книзі «Schmuggler: von Grenzen 
und ihren Überwindern» / «Контрабандисти: про 
кордони та тих, хто їх проходить» [6], він виді-
лив три ступені кордону: 1) «жорсткий» (starr), 
являє собою «справжні» бар’єри та розділяє 
кордони; 2) «пухкий» (locker), який хоч і відді-
ляє одну від одної різні «реалії» (культури), але 
є значною мірою прозорим; та 3) «та, що зникає» 
(verschwindend).

Остання розділяє народи та культури чисто 
символічно, під час їх переліку практично 
повністю відсутній контроль [6, с. 20–26]. Р. Гірт-
лер залучає відразу декілька критеріїв для виді-
лення степенів кордону: проникність, суворість 
контролю, чужість культур відносно одна одної. 
Однак, на думку П. Донця, достатньо одного кри-
терію проникності. Назвати виділені за даним 
критерієм типи кордонів можна таким чином: 
1) закриті (Eiserner Vorhang, die Mauer / залізна 
завіса, стіна), 2) прозорі (EU-Grenzen / кордони 
ЄС) і 3) символічні (Schengener Grenzen / Шенген-
ська зона) [2, с. 21].

Ще одним важливим з точки зору побудови 
типології кордонів параметром варто визнати 
характер взаємовідносин між етносами, що межу-
ють (країнами, державами тощо); окрім того, вони 
можуть бути мирними та ворожими: friedliche, 
feindliche Grenze / мирні, ворожі кордони, а також 
вищезгадані Eiserner Vorhang / залізна завіса, die 
Mauer / стіна або Friedensgrenze / мирний кордон.

Конотативно пофарбованими також є і багато 
інших непрямих позначень німецьких кордонів. 
Наприклад, початок першої строфи гімну Німеч-
чини «Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch 
bis an den Belt…» / «Від Маасу до Неману, від Аді-
дже до Бельту», яку зараз не заведено співати, аби 
не викликати асоціацій з реваншизмом (ріки Аді-
дже та Неман нині знаходяться в інших країнах), 
а також майже легендарний варіант позначення 
Берлінського муру «antifaschistischer Schutzwall» / 
«антифашистська захисна стіна».
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Аналізуючи словник під редакцією О. І. Мос-
кальської, можна дійти висновку, що контекстні 
зв’язки лексеми GRENZE у більшості випадків 
співвідносяться із встановленою вище структурою 
відповідного концепту. Якщо говорити про дієс-
лівні сполуки та стійкі вирази з GRENZE, то виділя-
ються 4 їх основні групи, пов’язані з ідеями: а) вста-
новлення кордону (die Grenze festlegen, festsetzen, 
vermarken, abstecken, ziehen, berichtigen / вста-
новлювати кордон, розмежовувати, намітити, 
проводити, виправляти); б) закриття/відкриття 
кордону (die Grenze öffnen, sperren / відкривати 
кордон, закривати); в) його перетину (die Grenze 
überschreiten, verletzen, übersteigen, über die grüne 
Grenze gehen / переходити кордон, порушувати 
кордон, долати кордон, переходити через зелений 
кордон); г) межі або закінчення якої-небудь сут-
ності («alles hat seine Grenzen», «sich in (den) Gren-
zen halten» / «все має свої межі», «тримати себе 
в рамках»). Зустрічається також значення стику, 
суміжності (вираз «an der Grenze» / «на кордоні»). 
Тож на основі наявної інформації правомірно 
стверджувати, що німецький концепт GRENZE 
являє собою безсумнівний науковий інтерес, до 
того ж не тільки для мовознавства [9, с. 571].

Таким чином, сучасне бачення концепту 
GRENZE виходить за межі просторових стосун-
ків, пов’язуючи його з такими сферами, як час, 
людський досвід, свідомість, мистецтво тощо. 
Це докорінно змінює роль і зміст меж і кордонів. 
Якщо історично роль кордону полягала (і досі 
полягає) в охороні безпеки комунікації та контр-
олі за рухом у прикордонних зонах, то процеси 
транскультурності, тобто розбіжності культур зі 
своєю просторово-часовою локалізацією і тек-
стовими рамками, актуалізують подію виходу 
за межі, пом’якшення та розмивання кордонів. 
Концепт GRENZE, як територія міжкультурного 
діалогу, сприяє культурному збагаченню та роз-
витку сторін, що взаємодіють, являючи собою 
безсумнівний науковий інтерес, і не тільки для 
мовознавства.

Перспективою роботи є заохочення до подаль-
шого дослідження особливостей формування 
концепту GRENZE, оскільки культурне взаємо-
проникнення, фактичне ігнорування спільнотами 
чинника території як фактору, що лімітує їхні 
соціальні дії, зумовлюють необхідність пере-
осмислення концепту GRENZE в напрямі від суто 
територіального ототожнення до культурного.
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Kravtsev V. O. CONCEPT GRENZE IN GERMAN
The work is devoted to the research of German language concept GRENZE as a linguo-cultural phenomena. 

Conceptualization of the notion GRENZE takes place in time, geopolitical and geocultural dimensions. 
Attention is drawn to the fact that under conditions of postterritorial world takes place a deep transformation 
of sense of the notion “border”, which lends itself to territorial definitions ever harder, becoming ever less 
physically seen and more difficult and clear.

In the article on the basis of analyzing the theoretical constructions of German language concept GRENZE 
is drawn a conclusion, that contemporary view goes above the frames of space relationships, radically changing 
the role and content of frames and borders. If historically the role of border was (and still is) to secure 
the safety of communication and control the traffic in border-close zones, then the processes of transculture, 
it means differentiations of cultures with their space and time localization and textual frames, actualize 
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the event of leaving the frames, liberalization and broadening the borders. Concept GRENZE as a territory 
of intercultural dialogue promotes cultural enrichment and development of sides which interact, presenting 
doubtless scientific interest and not only for linguistics.

The results of researches show different understanding, condition and quality of phenomena of border in 
contemporary view. Besides, the sense of border and logics of its development as always still continues to be 
not isolation, but totalization of separate parts of space on the map and in the culture. Therefore, to author’s 
mind, further scientific researches in this direction have to promote the research of peculiarities in forming 
the German language concept GRENZE, as cultural interconnection, factual ignoring by the communities 
of the territory as a factor, which limits their social actions cause the necessity to rethink the concept GRENZE 
in direction from just territorial definition to the cultural one.

Key words: concept, border, edge, line, limit, intercultural relationships, typology of borders, GRENZE.
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PROFORMS REVISITED

The present paper is focused at specific units which belong to different word classes, but sharing 
a common component they can model a conceptual subsystem in the English language worldview.

The transition from prescriptive to descriptive grammar found a student in dificulty to determine 
a part of speech class of many a word in the text despite a clear-cut classification of words into 
closed (prepositions, pronouns, conjunctions, articles or determiners) and open (nouns, adjectives, 
numerals, verbs and adverbs). No doubt, the given classification is contraversial as for the number 
of classes and their nominations, however, it can serve as a starting point for the morphological 
analysis of words in discourse wherin the meaning of the word in its context is a primary marker. 
Though I would suggest to begin the text/discourse study with the conceptual analysis gradually 
approaching the morphemic representation of the concept.

Proforms can be organized into a paradigm of substition units in written and oral discourse 
though this paradigm is not homogeneous as it differentiates between: 1) the “relative substitutes” 
(structural elements like it (a formal subject), that (a complementizer or a conjunction), etc.)  
and 2) “direct substitutes” (like personal and demonstrative pronouns, modal and auxiliary verbs, 
etc.), and semantically bleached words like one or thing, etc.

It is argued that these proforms do not necessarily express a unit at any level of underlying 
representation. Instead an alternative account of the use of proforms is suggested, emplying the theory 
of Functional Discourse Grammar, which, with its four different levels of analysis (representing 
pragmatic, semantic, morphosyntactic and phonological information), possesses the kind of flexibility 
needed to deal with English proforms in a consistent and unified manner. It is proved that without 
using pro-forms in language, it is almost impossible to produce natural, cohesive texts, either written 
or spoken M. A. K. Halliday and R. Hasan (1975) systematized the major cohesive resources in their 
book on cohesion.

Key words: part of speech, substitute, polifunctional, sentence, discourse, contextual semantics, 
concept.

Introduction. The transition from prescriptive to 
descriptive grammar found a student in dificulty to 
determine a part of speech class of many a word in 
the text despite a clear-cut classification of words into 
closed (prepositions, pronouns, conjunctions, articles 
or determiner) and open (nouns, adjectives, numerals, 
verbs, and adverbs). No doubt, the given classification 
is contraversial as for the number of classes and their 
nominations, however, it can serve as a starting point 
for the morphological analysis of words in discourse 
wherin the meaning of the word in its context is 
a primary marker. Though I would suggest to begin 
the text/discourse study with the conceptual analysis 
gradually approaching the morphemic representation 
of the concept [11, p. 77]. We have retrieved the most 
frequent, polysemous, and multifunctional units – 
personal pronoun the 3rd person, that. one, and do from 
the British National Corpus which share the dominant 
component “substitution”. These units are referred by 
R. Quirk et al. to proforms (pro-forms) [14, p. 865–866],  
words or combination of words which stand in for 

a more specific word or expression in the phrase, 
sentence, text/discourse. We understand that form, 
function and meaning have been the basic principles 
of the word classification for many centuries, but due 
to the changes in the language system the semantic 
factor, to be exact the contextual semantic factor 
becomes of primary importance. The concepts are 
not things, as words are, but rather the functionings 
of words”. So the functioning of a word is 
interdependent with other words functioning in 
the sentence pattern or in discourse. The meanings 
of concepts are properties, objectively given by 
the structures of reality [11, p. 79–80].

We must keep in mind that the language is a means 
of communication transferring information about 
certain situations, topics or opinions. Accordingly, 
we have to explain the meanings of the utterances we 
use [9, p. 60].

Theoretical background. Proforms can be 
organized into a paradigm of substition units in 
written and oral discourse though this paradigm 
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is not homogeneous as it differentiates between 
1) the “relative substitutes” (structural elements 
like it (a formal subject), that (a complementizer 
or a conjunction), etc.) and 2) “direct substitutes” 
(like personal and demonstrative pronouns, modal 
and auxiliary verbs, etc.), and semantically bleached 
words like one or thing, etc. However, neither scholar 
refers proforms to a definite class of open or closed 
parts of speech. R. Carter and M. McCarthy admit 
that all the units substitituting represented by definite 
and indefinite pronouns, adverds, or auxiliary verbs 
still retain their original part of speech meaning 
[2, p. 917]. But they are organized into two lists: 
List 1: proforms used for coreference and List 2: 
proforms used for substitution [14, p. 865–866; 10] 
differentiating them according to the part of speech 
and point out the difficulty to ‘distinguish between 
ellipsis and substitution [2, p. 248–256].

The English grammar system is abound in pro-
forms among which the pronoun is a true substitution 
word, see its origin: mid-15c., from pro- and noun; 
modeled on Middle French pronom, from Latin 
pronomen, from pro “in place of” + nomen “name, 
noun” (from PIE root *no-men- “name”), like 
personal or demonstratives which can, more formally, 
be substitutes for noun phrases.

Proforms are used in the traditional function 
of substitution in English grammar: when 
a word, phrase, or clause in a sentence is replaced by 
a different word or phrase in order to avoid repeating 
the previously used word. at the same time they 
can actualize their periphery components of a filler, 
discourse particle, deixis. Accordingly we cannot 
consider them dummies orsemantically bleeched in 
the discourse structure.

Corpora analysis and discussion. In the1970-es 
the shift of emphasis from compositionality 
to integration prompted later studies (e. g. 
M. A. K. Halliday and R. Hasan, 1976, 1985; 
T. A. van Dijk and W. Kintsch, 1978, 1983; R.-A. de 
Beaugrande, 1980) focused on a) the co-functioning 
of textual components, and b) merging aspects 
of textual communication into a complex model 
[6, p. 257], drew the researchers’ attention to 
the proforms, or fillers, or substitution words as units 
of text cohesion and later pause fillers in discourse, or 
dummy words.

S. Muller in his “Grammatical theory” stresses 
that the meaning of the proform is recoverable 
from the linguistic or extra-linguistic context, 
though classifies the proforms according to the type 
of the sentence: pro-negative, pro-interrogative, or 
a part of speech being substituted: pro-Adjective, 

pro-Adverb; pronoun; pro-Verb [9, p. 60]. However, 
R. A. Jacobs refers the substitute form or proform 
expressed by the indefinite pronoun it the class 
of fillers [6, p. 144] which frequency is 1045013 cases 
registered in the BNC.

It is proved that without using proforms in language, 
it is almost impossible to produce natural, cohesive 
texts, either written or spoken M. A. K. Halliday 
and R. Hasan systematized the major cohesive 
resources in their book on cohesion [5].

The English grammar system is abound in 
proforms among which the pronoun is a true 
substitution word, see its origin: mid-15c., from pro- 
and noun; modeled on Middle French pronom, from 
Latin pronomen, from pro “in place of” + nomen 
“name, noun” (from PIE root *no-men- “name”), 
like personal or de   tter, genteel” forms of expression 
(Hornsey, 1793). The use of the wh-forms increased 
“dramatically” and “almost eclipsed that altogether” 
[13, p. 43; 8]. But the BNC registers1 108 428 cases 
of that in its text as a conjunction, or a complemetizer, 
cf: the frequency of wh-units in the BNC of which 
is 361 506; what is 238 621; who is 197 855; whose 
is19 080.

The Modern English unit one developed from  
c. 1200, from Old English an (adjective, pronoun, 
noun) “one”, from Proto-Germanic *ainaz (source 
also of Old Norse einn, Danish een, Old Frisian an, 
Dutch een, German ein, Gothic ains), from PIE root 
*oi-no- “one, unique” [3, p. 129, 496].

It is defined as “being but a single unit or individual; 
being a single person, thing, etc. of the class 
mentioned”; as a pronoun, “a single person or thing, 
an individual, somebody; used as a third person 
substitute for a first person pronoun” (Merriam-
Webster) [7, p. 331; 4]. The frequency of one is 
291 900 and its plural form ones is 11 359 in the BNC. 
We shall focus on the units used as substitutes, e.g.:

9. A mask, want to put it on, want to put one on?
10. New, ludicrously expensive, lightweight 

saddle, why did all Drew’s ponies need one too?
11. So do novelists since his day seek a setting that 

holds together, and one that gives character a space to 
breathe and act in.

In illustrations 9–11 one correlates with nouns 
mask (9), saddle (10), and setting (11) [1, p. 250–251], 
it helps to avoid repetition and links semantically 
parts of the sentences, in sentence (11) it is followed 
by a descriptive attributive clause introducd by 
the conjunctive that.

12. A royal send off, but then again not many are 
as special as this one.

13. Well, but I ask you that one.
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In illustrations (12–13) there is a classical 
combination of one with the demonstrative pronouns 
this and that depending on the distance of the speaker 
and the object of his/her choice

14. The Host immediately tries to draw a moral 
from the tale – an appropriately pragmatic one.

In illustration (14) one as is combined with 
the adjective pragmatic which together with one 
are combined wth the adverb an appropriately, i. e. 
a + ((appropriately) + (pragmatic (+one)). Although 
when you look up in the dictionary or a grammar 
book you can find an empty word with the dominant 
component “substitution”, that is the adjuncts of one 
characterize its coreferents.

15. The best things is to throw pillows away 
and replace them with new ones which won’t contain 
any allergen.

16. The relationships were not physical ones 
produced by transmutation, but ideal ones existing in 
the mind of God.

In illustrations (15–16) the number of ones 
depends on the number of their corefents (pillows 
(15)) nouns and they form the Noun Phrase: Adjunct 
[adjectives] + Head Word [noun] and together with 
the coreferents theyform a semantic unity.

The Modern English do developed from Middle 
English do, first person singular of Old English don 
“make, act, perform, cause; to put, to place”, from West 
Germanic *doanan (source also of Old Saxon duan, 
Old Frisian dwa, Dutch doen, Old High German tuon, 
German tun), from PIE root *dhe- “to set, put, place”.

The do-verb has the high frequency in the BNC: 
do – 267 396, did – 134 501; does – 66 470. The verb do 
is polysemous as a main or full verb may reveal such 
semantic components in certain contexts: perform, 
execute, set, arrange, act, behave, etc. though its 
“meaning is narrowed todown by thenatureofof 
the object”. As an auxiliary verb is a semantically 
empty ant isemployed asasynatactic constituent 
of the VerbPhrase in the negative and interrogative 
sentences [14, p. 120, 136]. R. A. Jacobs calls this 

verb form an operator of negative, interrogative 
and tag structures [6, p. 257].

In the text fragments under study the verb do is 
used as a proform which traditionally is treated as 
a dummy with a bleached semantics and can play 
the role of substitutes [1, p. 252–253] e. g.:

17. I throw in the towel there. I’ve said it before 
you did!

18. Tell us that “other European countries” manage 
their health services better than we do.

19. We will not find words like skive and naff in 
most dictionaries (or if you do they will be marked 
“dialectal” or “colloquial”).

There are chains of correlation in sentence 17: 
throw → did; in sentence 18: manage → do; in 
sentence 9: will not find do. The coreference reveals 
the meaning of the do-proform acquired from the main 
verb-predicate. First, the proforms call for the ellipsis 
of the sentence structure, second, avoid repetition, 
third, make the sentence sound natural, fourth, they 
link parts of the sentence, clauses, and sentences, 
fifth, they refer the reader/hearer to the meaning 
of the units they substitute.

Findings and perspective. The proforms under 
study as well as others registered in in R. Quirk’s 
Lists are the constituents of various word classes in 
the language system. In language or discourse use 
they bear the lxical maning of their coreferents. Their 
functional-semantic meaining is a sum of the lexical 
meaning of the coreferent and their syntactical 
function in the definiute context ttat makes the given 
units elegible for including them into the conceptual 
system of “substitution”.

It is argued that these proforms do not necessarily 
express a unit at any level of underlying representation. 
Instead it is suggested, that the theory of Functional 
Discourse Grammar, with its four different levels 
of analysis (representing pragmatic, semantic, 
morphosyntactic, and phonological), is flexibile 
enough to give a ubiquitous description of English 
proforms.
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Михайленко В. В. ПРО СТАТУС ПРОФОРМ
У фокусі статті перебувають специфічні мовні одиниці, що належать до різних частин мови, 

проте завдяки спільному компоненту, який вони актуалізують у певних контекстах, організовуються 
в єдину концептуальну підсистему в англомовній картині світу.

Перехід від прескриптивної до дескриптивної граматики ставить дослідника перед вибором 
методу й інструментів класифікації зазначених одиниць, а також перед необхідністю перегляду 
принципів визначення традиційних частин мови, незважаючи на запропоновану чітку класифікацію 
слів на закриті (прийменник, займенник, сполучник, артиклі чи детермінативи) та відкриті (іменники, 
прикметники, числівники, дієслова та прислівники) частини мови. Без сумніву, така класифікація 
є суперечливою щодо кількості класів і їх номінацій, однак вона може слугувати відправною точкою 
для функціонально-семантичного аналізу субститутів у дискурсі, де значення слова в його контексті 
є основним маркером його класифікації. Відповідно, вивчення функціональної семантики складників 
тексту/дискурсу, на наше переконання, необхідно починати з концептуального аналізу, який поступово 
приведе до вивчення морфемної репрезентації концептів. На нашу думку, концепти є не речами, як 
слова, а скоріше «функціонуваннями» слів. Отже, функціонування слова залежить від інших слів, що 
функціонують у межах речення чи дискурсу. Змістом концепту є властивості, що об’єктивно задані 
структурою дійсності.

Проформи можуть бути організовані в парадигму одиниць зі спільним компонентом «субституція», 
актуалізовані в письмовому й усному дискурсі, хоча ця парадигма не є однорідною, оскільки вона 
розмежовує, по-перше, «відносні замінники» (структурні елементи), і по-друге, «прямі замінники» 
(особові та вказівні займенники, модальні й допоміжні дієслова тощо), а також десемантизовані 
лексеми.

Стверджується, що ці проформи не обов’язково представляють єдиний клас слів на будь-якому 
рівні. Натомість припускаємо, що теорія граматики функціонального дискурсу із чотирма різними 
рівнями аналізу (прагматичним, семантичним, морфосинтаксичним і фонологічним) може надати 
всебічний опис англійських проформ.

Ключові слова: частина мови, субститути, поліфункціональність, речення, дискурс, контекстна 
семантика, концепт.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕМОЦІЇ «ЗБЕНТЕЖЕННЯ»  
У ТВОРІ КРІСА ВУДІНГА «ОТРУТА»

Емотивність є невід’ємним складником підліткового фентезі. У цьому жанрі емотиви 
використовуються для опису поведінки та характеру персонажів, а емотеми – для створення 
загального емоційного фону твору. Це, у свою чергу, передбачає використання одиниць лек-
сичного й синтаксичного рівнів мови для створення емоційного впливу на читача та виклику 
в нього емоційних переживань. Емоція «збентеження» є однією з ключових для розуміння емо-
ційного стану героя художнього твору.

Кріс Вудінг – сучасний британський письменник жанру підліткового фентезі. Його фен-
тезійний роман «Отрута» про дівчину-підлітка на ім’я Отрута малодосліджений у лінгвіс-
тичному плані. Вивчення емотивного фону цього твору, зокрема мовне й невербальне вира-
ження емоції «збентеження», є важливим для його розуміння.

У статті проаналізовано особливості вербалізації емоції «збентеження» в тексті роману 
К. Вудінга «Отрута». Зокрема, увагу зосереджено на вивченні мовних і невербальних засобів вира-
ження цієї емоції в зазначеному творі. Для цього використано такі лінгвістичні методи дослі-
дження, як метод суцільної вибірки, інтерпретаційно-описовий і метод емотивного аналізу.

Доведено, що емоція «збентеження» є важливою для розуміння зазначеного твору. Під-
тверджено, що позитивність чи негативність цієї емоції є контекстуально зумовленою. 
У позитивному значенні вона близька до вербалізації емоції трепету, а в негативному – три-
воги, страху. Тобто проявляється прагматичний потенціал емоції «збентеження» та її емо-
тивна амбівалентність.

Установлено, що найпродуктивніше в проаналізованому творі ця емоція виражена на лек-
сичному рівні мови за допомогою слів-конотативів і слів-номінативів (49%), а на синтаксичному 
(39%) – риторичних запитань та окличних речень. Серед слів-конотативів автор найчастіше 
використовує метафоричне перенесення й порівняння на основі соматичної лексики, а також узу-
альні фразеологізми. Малопродуктивними виявилися невербальні, тобто графічні, засоби (знак 
нерівності, емфатичний курсив та напівжирний шрифт) для передачі емоції «збентеження».

Ключові слова: емоції, емотив, збентеження, лексичний рівень мови, синтаксичний рівень 
мови, підліткове фентезі, Кріс Вудінг.

Постановка проблеми. Текст художнього 
твору є завжди емотивним. Він складається з емо-
тем (фрагментів тексту, що викликають у читача 
емоційний відклик) [2, c. 5] та емотивів (одиниць 
мови, які використовує автор для вираження емо-
цій і почуттів) [10, c. 5]. Це можна пояснити тим, 
що одне з ключових завдань художнього твору – 
викликати емпатію в читача. Тому читання худож-
ньої літератури сприяє розвитку емоційного інте-
лекту, насамперед це стосується юного читача.

Жанр фентезі популярний серед дітей і дорос-
лих. У різноманітті його піджанрів виділяють 
жанр, спрямований саме на юних читачів, – під-
літкове фентезі. Однією з особливостей жанру 
фентезі, у тому числі й підліткового, є наявність 
як емотивів для опису поведінки та характеру 
персонажів, так і емотем для загального емоцій-

ного фону творів. Це досягається за допомогою 
одиниць лексичного та синтаксичного рівня мови, 
що і створює емоційне переживання в читача. На 
думку дослідниці О. Шапошник, «емотивність 
як невід’ємна риса діалогічного мовлення в тек-
стах дитячої літератури забезпечує повніше розу-
міння зображуваного, апелює до почуттів читаць-
кої аудиторії, дає змогу краще зрозуміти твір» 
[9, c. 334].

Кріс Вудінг – сучасний британський письмен-
ник жанру фентезі. Його творчість та особливості 
ідіостилю відносно мало досліджені, зокрема, 
у українському мовознавстві. Роман «Отрута» 
належить до підліткового фентезі й зображує 
дівчину-підлітка на ім’я Отрута. У творі автор 
створює фантастичний світ за допомогою оди-
ниць лексичного, синтаксичного рівнів мови 
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та графічних засобів, що надає роману стилістич-
ної образності й емотивності.

Актуальність дослідження зумовлена вибо-
ром твору Кріса Вудінга «Отрута» як фактичного 
матеріалу дослідження об’єктивації емоцій у мові 
й тексті. Водночас актуальність дослідження 
зумовлена зацікавленістю сучасної лінгвістичної 
науки до вивчення емоцій, засобів і способів їх 
репрезентацій у текстах різних функціональних 
стилів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Емоції здавна були об’єктом дослідження психоло-
гії. Однак із кінця XX століття їх активно вивчають 
у лінгвістиці. Значний внесок у теоретичне обґрун-
тування лінгвістики емоцій (емоціології), зокрема 
текстолінгвістики емоцій, зробив В. Шаховський 
[10]. Він установив, що емоції становлять мотива-
ційну й когнітивну базу мови. Учений виділяє дві 
семіотичні системи емоцій – Body language й Verbal 
language [10, c. 18]. У колективному дослідженні 
«Лінгвістичні підходи до емоцій у контексті» під 
редакцією Ф. Байдер і Г. Кіслару висвітлюється 
проблема використання емоцій у соціальному кон-
тексті. Розглянуто два фундаментальні питання: 
спосіб, яким різні мови кодують емоційну інфор-
мацію, і те, яку ключову роль вони відіграють 
у мовних структурах, щоденному використанні 
та навчанні. Розглянуто засоби вираження емоцій 
(такі як вигуки, умовні речення, скалярність, ало-
центричні конструкції), соціальний і професійний 
вплив емоцій на розпізнавання мови. Більшість 
статей спрямовані на краще розуміння мовного 
та соціолінгвістичного характеру емоцій. Також 
вивчається питання прагматики емоцій у міжкуль-
турній комунікації [12].

Варто зазначити, що сьогодні це питання 
досліджують міждисциплінарно. У монографії 
під редакцією Улріке Людке емоції досліджу-
ються комплексно: з погляду неврології, психоло-
гії та нейропсихології, філософії та феноменології 
[15]. Вираження емоцій у різних культурах, мовах 
і соціальних відносинах вивчає Анна Вежбицька 
[16]. Цьому посприяло створення в 1984 р. Між-
народного товариства дослідження емоції [14].

Сьогодні в мовознавстві накопичено зна-
чний досвід вивчення вербалізації емоцій у мові, 
мовленні й тексті. Проте кожний лінгвістичний 
напрям звертається до вивчення мови емоцій 
з позицій, що властиві дослідженням різних рів-
нів мови [7, c. 48]. Об’єктивна картина репрезен-
тації емоцій у мові може бути отримана під час 
інтеграції різнорівневих підходів до вивчення 
лінгвістики емоцій у рамках єдиної концепції.

Постановка завдання. Мета статті – проана-
лізувати мовні та невербальні засоби вираження 
емоції «збентеження» в тексті роману Кріса 
Вудінга «Отрута». Відповідно до поставленої мети 
можна виокремити такі завдання: схарактеризу-
вати ступінь наукової розробленості проблеми 
лінгвістики емоцій; проаналізувати особливості 
вербалізація емоцій на лексичному та синтаксич-
них рівнях мови у творі Кріса Вудінга «Отрута».

Матеріалом дослідження є твір Кріса Вудінга 
«Отрута». Об’єктом дослідження є 536 одиниць 
лексичного, синтаксичного рівнів мови та гра-
фічні засоби, вилучені методом суцільної вибірки 
з обраного для аналізу твору К. Вудінга.

У розвідці використано такі методи, як метод 
суцільної вибірки та інтерпретаційно-описовий. 
Метод наскрізної вибірки передбачає виокрем-
лення лексичних і синтаксичних одиниць у тек-
сті обраного для аналізу твору. Для інтерпретації 
емпіричного матеріалу використано інтерпрета-
ційно-описовий метод. Також для дослідження 
специфіки мовних засобів вираження емоції 
«збентеження» у творі жанру фентезі використо-
вувався емотивний аналіз.

Виклад основного матеріалу. У психологіч-
ній літературі існують різноманітні класифікації 
емоцій (за М. Арнольдом, К. Ізардом, Б. Додоно-
вим, П. Сімоновим та ін.) [3, c. 71]. У лінгвістиці 
дотримуються семантичної класифікації емоцій за 
О. Луком на позитивні, негативні емоції та почут-
тєво-нейтральні стани [5, c. 186]. Однак емоція 
«збентеження» належить до негативних і водно-
час позитивних емоцій. Вона виникає в результаті 
зіткненням з чимось незнайомим.

Емоція ‟збентеженняˮ є однією з ключових 
для реалізації прагматики тексту. У художньому 
творі дана емоція як і будь-яка інша має вираження 
на лексичному та синтаксичному рівнях мови.  
На лексичному рівні вона виражається викорис-
танням емотивної лексики. Згідно класифікації 
В. Шаховського виділяють такі види емотивної лек-
сики як: слова-афективи (вигуки, вигукові слова, 
лайливі слова, нецензурну лексику, ласкаві чи зне-
важливі звертання-афективи, емоційно-оцінні при-
слівники та прикметники) [10, c. 75], слова-конота-
тиви (метафори, порівняння, фразеологізми тощо) 
[4, c. 106] та слова-номінативи (лексичні одиниці, 
котрі називають емоції) [там само].

Проаналізувавши зібраний емпіричний мате-
ріал, виявлено такі види емотивної лексики як:

– слова-афективи:
а) вигук ‘Oh’: ‘Oh, it was hard and uncomfortable’ 

[17, c. 39]; ‘Oh! Did my poor dean get shut 
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downstairs?’ [там само, c. 105] ; ‘Oh, he’ll be all 
right’, she said’ [там само, c. 163]; б) вигук ‘Ah’: 
‘Ah, Poison!’ he said in a thin, dry voice’ [там 
само, c. 193]; в) емоційно-оцінні прислівники 
та прикметники: ‘On the last platform before home, 
Poison heard an excited chatter ahead of her’ [там 
само, c. 7]; ‘She stared at them in alarmed wonder 
for a moment’ [там само, c. 16]; ‘Poison spared her 
an annoyed glance before resuming her search’ [там 
само, c. 17].

– слова-конотативи: а) на основі метафорич- 
ного перенесення: ‘When she announced her 
new name, there was barely a flicker of surprise 
among the villagers’ [там само, c. 3]; ‘There was 
a terrible sinking in her chest, a spreading void 
of premonition’ [там само, c. 17];‘The world 
seemed to have shrunk to the size of the crib 
and what was inside’ [там само]; ‘Poison’s skin 
crawled with the memory, and she could not 
convince herself that she did not still have some 
of the foul things in her hair’ [там само, c. 136]; 
б) на основі порівнянь: ‘You look like a snake 
trying to swallow an egg’ [там само, c. 43]; 
‘He glared at her for what seemed like an age, 
a vein pulsing at his temple’ [там само, c. 61]; 
‘The thief looked for a moment like a boy who 
had just smashed his father’s favourite plate’  
[там само, c. 62]; ‘You have to answer my question.’ 
Poison finished, but the words seemed to come as if 
in a dream’ [там само, c. 66]; ‘His skin was white 
as bone and withered on his skull, and his jaw 
hung at a slant as if broken’ [там само, c. 67].

Завдяки поєднанню лексики для номінації 
та опису фізичного стану героїв та використання 
соматичної лексики у самих порівняннях досяга-
ється посилення емоційного фону.

в) на основі фразеологізмів: ‘Poison felt her 
heart leap and craned forward in the seat, peering 
at the trees ahead’ [там само, c. 41]; ‘She took 
a sharp breath in amazement as she laid eye’ [там 
само]; ‘The question put her off-guard’ [там само, 
c. 49]; ‘Her heart thudded in her chest’ [там само, 
c. 76]; ‘A soft mewl from above made her jump out 
of her skin’ [там само, c. 79]; ‘Poison felt her mouth 
go dry’ [там само, c. 231]; ‘Poison fought to clear 
the fog in her head’ [там само, c. 259].

Оскільки роман націлений на підліткову 
читацьку аудиторію то відповідно у ньому мало 
вульгаризмів та лайливих слів. Наприклад: 
‘You’re just another gutter thief, not even worth my 
uncle’s notice’ [там само, c. 61]; ‘She cursed under 
her breath’ [там само, c. 76]; ‘It means this is your 
story, you fool!’ [там само, c. 206].

Використання вигуків є малопродуктивним 
на позначення емоції ‟збентеженняˮ проте 
продуктивним для відображення інших емоцій.

К. Вудінг використовує узуальні для 
англійської мови фразеологізми. Однак у реченні 
‘Poison said, her voice calm though her inside were 
a mass of thrashing butterflies’ [там само, c. 61-62] 
ймовірно обігрує ідіому ‘have butterflies in one’s 
stomach’. У реченні ‘He flushed to the roots of his 
great white moustache and harrumphed, letting her 
hands go’[там само, c. 98] автор трансформує ідіому 
‘flush to the roots of your hair’. Продуктивними на 
зображення емоції ‟збентеженняˮ є фразеологізми 
з соматичним компонентом.

– слова-номінативи (переважно прикметники 
та іменники): ‘She frowned, puzzled, and stared hard 
at the page’ [там само, c. 18]; ‘Here, here, do this.’ 
Poison said, her impatient tone masking real concern’ 
[там само, c. 21]; ‘Poison felt a strange thrill’ [там 
само, c. 37]; ‘And yet all the discomfort could not sour 
the pride and excitement in her breast, for she was 
really away, away from Gull, away from Snapdragon 
and the villagers who disdained her’ [там само, c. 40]; 
‘She cast him an irritated glance, embarrassed at being 
caught gawping’ [там само, c. 43]; ‘Poison gathered 
herself a little, annoyed that she had betrayed her 
naivete by her reaction’ [там само]; ‘She was exhausted 
and bewildered by the sights and sounds of the day’ 
[там само, c. 50]; ‘Poison felt faintly abashed that this 
girl had seen through her so easily’ [там само, c. 53];  
‘He scratched the back of his neck and harrumphed in 
embarrassment’ [там само, с. 55]; She felt a sudden 
alarm’ [там само, c. 79]; ‘The cat hacked away as 
she neared, alarmed’ [там само, c. 80]; ‘She heard 
the dogs thumping about above, excited by their 
mistress’s voice’ [там само, c. 81]; ‘Besides, there 
was something faintly disturbing about the cheery 
way’ [там само, c. 90]; ‘Peppercorn chewed her lip 
anxiously’ [там само, c. 163].

На думку дослідників емотивності та експре-
сивності у мові та мовленні, для вираження емо-
цій окрім лексичних засобів мови потрібні й син-
таксичні, тобто ‟необхідна система механізмів 
мови, щоб забезпечити як створення і розуміння 
її словоформ, так і встановлення зв’язку між сло-
вами, групами слівˮ [8, c. 55]. Синтаксична екс-
пресивність – це засіб актуалізації значень емо-
тивних компонентів. Вона розглядається в рамках 
засобів репрезентації емоцій, ‟експресивність 
лише актуалізує наявні емоції, але ніяк не поро-
джує їхˮ [11, c. 100].

Емоційного значення у синтаксичній конструк-
ції найчастіше немає. Без лексичних значень, за 
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одними лише синтаксичними моделями ‟не можна 
судити про те, яка саме емоція може бути передана 
тією чи іншою конструкцієюˮ [там само].

На погляд Н. Березовської-Савчук, ‟синтак-
сичні конструкції мають значний потенціал для 
вираження емоційних відтінків мовиˮ [1, c. 274]. 
Дослідниця вважає, що під емоційним синтакси-
сом розуміють ‟особливі структурні утворення, 
метою яких є передача не стільки основного змісту 
повідомлення, скільки суб’єктивно-оцінного, емо-
ційно забарвленого ставлення того, хто говорить, 
до предмета думкиˮ [там само].

Не зважаючи на різноманіття думок стосовно 
семантики та експресивності синтаксичних кон-
струкцій, більшість з них дотримуються точки 
зору, що на синтаксичному рівні мови емоції 
можуть бути виражені у вигляді зміни порядку 
слів (інверсії); різних видів пауз, виражених гра-
фічними засобами; окличних, питальних, спо-
нукальних речень; повторів, незакінченості син-
таксичних конструкцій; використання в структурі 
речень особливих типів синтаксичного зв’язку: 
парентези, емфази (насамперед використання 
курсиву та напівжирного шрифту) тощо [5, c. 38].

У даному творі виявлено наступні приклади 
інверсії для вираження емоції ‟збентеженняˮ: 
‘What excitement the appearance of a stranger 
provoked ...’ [17, c. 9]. Інвертоване і водночас еліп-
тичне речення ‘Doesn’t it...’ [там само, c. 89]. ‘How 
exciting!’ [там само, c. 87].

Продуктивними є риторичні запитання 
та окличні речення: ‘What kind of parent would 
call their newborn Poison?’ [там само, c. 3]; ‘Do 
you think I like living here, with only Andersen for 
company?’ [там само, c. 89]; ‘What kind of man 
would I be then?’ [там само, c. 100]; ‘What is so 
terrible that you have lost all will to live? Don’t 
you think that you are taking us all with you?’  
[там само, c. 203]; ‘It’s wonderful!’ Peppercorn 
gushed, clasping her hands over her breastbone 
in awe’ [там само, c. 112]; ‘A hundred years!’ 
Peppercorn exclaimed’ [там само, c. 116].

Також автор вдається до лексичних та водночас 
синтаксичних повторів, зокрема анафори як напри-
клад: ‘It’s all right, it’s all right’ [там само, c. 101];  
‘None of it was real. None of it’ [там само, c. 199];  
‘I don’t understand’, he said I don’t understand. 
I don’t know how this is linked with this…’  
[там само, c. 203].

Рідко повторюються називні речення: ‘Soup? 
Soup? Soup’ [там само, c. 25]. Повтори відіграють 
роль інтенсифікатора в передачі зазначеної емоції. 
Для передачі емоції ‟збентеженняˮ письменник 

майже не використовує парантезу. Виокремлено 
декілька прикладів: ‘If I can’t have a free will’ – she 
dropped her gaze – ‘I’d rather die’[там само, c. 202]; 
‘Everybody else – if they knew anything about it 
at all – would think it came from Asinastra’ [там 
само, c. 212].

На морфологічному рівні мови для вербаліза-
ції ‟збентеженняˮ вживається модальне дієслово 
‘can’t’. Наприклад: ‘I can’t let Hew see it! It would 
kill him!’ [там само, c. 22]; ‘Can’t you look after it’ 
Keep it secret?’ Poison begged’ [там само, c. 38].

Малопродуктивним є використання пре-
фіксації, зокрема негативних префіксів -un, 
-im та -in, котрі служать для підсилення емоції 
‟збентеженняˮ. Наприклад: ‘Unfortunately, there 
was no way to pass it by unseen’ [там само, c. 7];  
‘Usually her emotions were impenetrable even 
to people who knew her well’ [там само, c. 53]; 
‘Trapped by indecision, the wasted precious seconds 
in the doorway of the room with the cauldron’  
[там само, c. 81].

Рідше автор використовує невербальні (гра-
фічні) засоби при передачі емоції ‟збентеженняˮ, 
зокрема знак нерівності. Наприклад: <speak> 
Poison dragged in a breath <speak!> [там само, c. 157];  
<what have you got there?> Asinastra rasped, peering 
through the tangle of her hair. <what has she got?> 
[там само, c. 158].

У виокремлених прикладах наявний синтак-
сичний повтор. Для зображення цієї ж емоції 
британський письменник використовує так зва-
ний емфатичний курсив та напівжирний шрифт: 
‘Who’s tending the fire?’ [там само, c. 79]; ‘If you 
did, then the tale would take on a whole new light’ 
[там само, c. 184]; ‘Let her speak, she boomed’ 
[там само, c. 224].

У наступних прикладах наявний як курсив 
так і синтаксичний повтор для передачі емо-
ції ‟збентеженняˮ: ‘Impossible, she told herself. 
Impossible’ [там само, c. 18]. У даному прикладі 
використовується ще й морфологічний спосіб за 
допомогою суфіксу -im. Інші приклади викорис-
тання курсиву і повтору: ‘He doesn’t want to know. 
Nobody wants to know. I wish I didn’t know’ [там само, 
c. 198]; ‘But he was writing my tale, she said. And who 
knows my tale better than me?’ [там само, c. 270].

Висновки і пропозиції. Отже, емотивність 
є невід’ємною складовою жанру фентезі. Твір 
Кріса Вудінга є яскравим прикладу цього. Під-
тверджено, що позитивність чи негативність 
емоції ‟збентеженняˮ є контекстуально обумов-
леною. У позитивному значенні вона близька до 
вербалізації емоції ‟трепетуˮ, а у негативному – 
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‟тривогиˮ, ‟страхуˮ. Тобто проявляється прагма-
тичний потенціал емоції ‟збентеженняˮ та її емо-
тивна амбівалентність.

Найпродуктивніше у проаналізованому творі 
дана емоція виражена на лексичному рівні мови  за 
допомогою слів-конотативів та слів-номінативів 
(49%), а на синаксичному (39%) – риторичних 
запитань та окличних речень.

Проведене дослідження не вичерпує усіх 
завдань щодо висвітлення проблеми дослі-

дження. Перспективи подальшого дослідження 
вбачаємо у вивченні у комплексному виченні 
творів Кріса Вудінга, що дасть змогу схаракте-
ризувати особливості ідіостилю письменника. 
Проаналізований твір може становити зацікав-
лення і для перекладачів, оскільки на сьогодні 
не має його українського перекладу. Лексика 
роману має високу емотивну ‟щільністьˮ і тому 
може зацікавити дослідників у ракурсі репре-
зентації інших емоцій.
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Naumenko U. V. THE VERBALISATION OF “EMBARASSAMENT” IN CH. WOODING’S NOVEL 
“POISON”

Emotivity is an integral part of young adult fantasy. In this genre emotives are used to describe heroes’ 
behaviour and their characters, and emothemes to create a general emotional background of works of fiction. 
It involves the use of lexical and syntactic units of the language system to make an emotional impact on 
a reader and evoke his emotional experiences. The emotion of ‘embarrassment’ is crucial to understanding 
a character’s emotional state.

Chris Wooding is a modern British young adult fantasy writer. His fantasy novel ‘Poison’ portrays adventures 
of a teenage girl, whose name is Poison. There is little linguistic research on it. The study of the emotive 
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background of this work, especially verbal and non-verbal expression of the emotion of ‘embarrassment’, is 
important for the interpretation of the novel.

The article focuses on linguistic and non-verbal means of expressing ‘embarrassment’ in Chris Wooding’s 
novel ‘Poison’. For this purpose, such linguistic research methods are used as: the selective sampling method, 
interpretive-descriptive and the method of emotive analysis.

This work has proved that the emotion of embarrassment’ is a key to uderstanding the novel. The article 
highlights that the positivity or negativity of this emotion is contextually based. ‘Embarrassment’ coincides 
with ‘thrill’ in its positive sense, and ‘anxiety’ or even ‘fear’ in a negative sense. The study data demonstrate 
the pragmatic potential and emotive ambivalence of the emotion of ‘embarrassment’.

The emotion of ‘embarrassment’, in the novel under analysis, is more productive at lexical (49%) 
and syntactic (39%) levels of the language system. Connotative words, that are based on metaphors with 
somatic components, comparisons and common phraseological units, as well as nominative words are more 
productive at the lexical level of the language system, rhetorical questions and exclamatory sentences – 
at the syntactic level. Non-verbal or graphical means of the language system (such as a sign of inequality, 
emphatic italics and bold font) are less productive for conveying the emotion of ‘embarrassment’.

Key words: emotions, emotive, embarrassment, young adult fantasy, lexical level, syntactic level, Chris 
Wooding.
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НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

У статті розглянуто сфери утворення й уживання нових слів у сучасній англійській мові 
та механізми їх адаптації до навколишньої дійсності. Наведено низку чинників, які сприяють 
поповненню лексичного складу англійської мови залежно від екстралінгвістичних факторів. 
Визначено роль неологізмів і їх функціонування в різних сферах життя суспільства. Соціальні 
сфери мають вплив на появу нових слів, адже формують ставлення людини до реалій мов-
ної картини світу. Зазначено взаємозв’язок між сучасними подіями в суспільстві й реакцією 
людей на важливість подій і словотвір.

Розглянуто неологізми як головний фактор, що відображає те, як розвивається сучасне 
суспільство. Тема є актуальною, яку варто досліджувати, пізнаючи нові аспекти формотво-
рення та взаємовпливу. Суспільство характеризується інтенсивним розвитком, що в резуль-
таті впливає на розвиток картини світу англійської мови й інших мов.

Неологізм визначають як нове слово, яке може з’явитися в будь-якій сфері життя людини, 
особливо в тих сферах, де люди висловлюють своє ставлення до інших, самих себе, поганих 
звичок і того, що їх безпосередньо оточує. Нові слова виникають у мові як реакція на нові 
тренди, здоровий спосіб життя, психічне здоров’я та бажання пліткувати й обговорювати 
відомих людей.

Особливу роль відіграють екстралінгвістичні фактори. У статті розглядають три 
основні сфери людської діяльності, де слова з’являються найчастіше, а саме: інноваційні 
технології, щоденну рутину та соціальні мережі.

Нові слова проходять певні етапи, перш ніж увійдуть до складу словників. Такі процеси 
вимагають соціалізації, тобто люди використовують неологізми щодня, а потім відбува-
ється процес лексикалізації, коли неологізми вживають у мові на постійній основі. Людина 
та сфери діяльності, які безпосередньо пов’язані з нею та є в тренді, залишаються центром 
появи нових слів.

Неологізми мають тенденцію з’являтися хаотично, є результатом модних трендів 
і викликів. Слова можуть характеризуватися як трендові якийсь період часу й навіть дуже 
швидко розповсюджуватися. У наш час молоді люди сприймають реальність як набір викли-
ків і як необхідність мати відчуття належності до групи, яка активно користується новими 
крутими словами. Це відображає той факт, що соціальна сфера життя є найвпливовішою.

Ключові слова: неологізм, екстралінгвістичний, номінація, лексикалізація, соціалізація.

Постановка проблеми. Темпи розвитку люд-
ства, постійні зв’язки з іншими націями, сферами, 
необхідність контактувати з людьми з відмінними 
умовами існування, іншою мовною реальністю, 
різні стосунки між мовцями вимагають певних 
змін у мові, які, у свою чергу, відображають 
навколишню реальність сучасного світу.

Словниковий склад постійно змінюється, 
розвивається, експериментує, відгукується на 
потреби мовців. Лексичний склад першим реагує 
на зміни: з’являються неологізми, які відобра-
жають реалії життя. Основним джерелом збіль-
шення словникового складу є утворення нових 
слів шляхом використання різних засобів слово-
твору. Поява нових слів завжди є процесом непе-

редбачуваним і таким, який потребує уваги з боку 
екстралінгвістичної реальності картини світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Слова та словосполучення, утворені для позна-
чення нових явищ, предметів, понять, назива-
ються неологізмами (грец. neos – новий і logos – 
слово). Неологізми виникають у будь-якій сфері 
життя людини. Утворення неологізмів є проце-
сом природним і позитивним, адже означає, що 
мова розвивається, люди помічають і приймають 
ті зміни, які відбуваються в сучасному суспіль-
стві. Безумовно, поява нових лексичних одиниць 
неможлива без впливу культурно-історичних, 
соціальних і політичних умов життя. Дослі-
дження проблематики цікавило таких учених,  
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як Л. С. Бархударов, Ю. О. Жлуктенко, В. І. Забот-
кіна, Ю. А. Зацний, К. В. Ковтун, Є. С. Кубрякова, 
Л. Ф. Омельченко, Т. О. Пахомова Я. І. Рецкер, 
В. Н. Телія та ін. [2; 6; 7].

У сучасних умовах глобалізації, поширення 
нових ідей, поглядів, впливу інновацій англійська 
мова, як й інші мови світу, відчуває певний неоло-
гічний прорив. За останнє десятиліття видано два 
словники Барнхарта. Вони зафіксували близько 
10 000 нових слів і значень. Щоб занести слово 
в словник нових слів Барнхарта, необхідно, щоб 
слово було зафіксовано в ужитку протягом одного 
року. В англійській мові в середньому з’являється 
800 нових слів на рік, тому дослідники мають на 
меті не лише фіксувати появу нових слів, а й дослі-
джувати темпи їх появи, причини та сфери люд-
ської діяльності.

У сфері неології є багато нерозв’язаних як 
у теоретичному, так і практичному плані проблем. 
Актуальними залишаються такі напрями дослі-
джень: коли слово можна фіксувати в словнику, 
чи потрібно утворювати нові словникові статті до 
кожного слова та його похідних, чи враховувати 
оказіоналізми, професіоналізми, сленг. Особливе 
завдання постає, коли потрібно з’ясувати, яка 
сфера є тією, що сприяє появі найбільшої кіль-
кості неологізмів.

Постановка завдання. Головною метою 
роботи є дослідження утворення неологізмів як 
засобу відображення змін, що відбуваються під 
впливом соціальних значимих етапів розвитку 
суспільства як глобалізація, комп’ютерна та меді-
аграмотність. 

Для досягнення мети застосовуються описо-
вий і структурний методи, адже потрібно опи-
сати та систематизувати одиниці мови й пока-
зати їх взаємозв’язок з іншими елементами мови 
та потребами суспільства.

Об’єкт дослідження – неологія, а саме процес 
появи неологізмів у сучасному суспільстві. 

Предмет дослідження – неологізми в контексті 
сучасних екстралінгвістичних чинників. 

Виклад основного матеріалу. Нові знання, 
досвід, тенденції розвитку науки й техніки не 
можуть існувати без утворення нових слів. Неоло-
гізми є свідками утворення нових реалій немате-
ріальної культури, креативного процесу в момент 
розвитку окремої культури та народу. Неологізми 
позначають щось нове, раніше невідоме поняття, 
предмет, галузь науки, професію, але з уживанням 
наявних словотворчих засобів. Нині нові слова 
набувають вірусної популярності через поширене 
вживання користувачами соцмереж. Важливим 

аспектом дослідження походження слова й час-
тотності його вживання є сфера використання. 
У сучасних умовах з’являються нові одиниці, «які 
б чітко й лаконічно представляли особливості 
сучасного буття» [3, c. 35].

Особливістю неологізмів є те, що їх складно 
зафіксувати, тому що вони можуть з’являтися 
ситуативно, існувати певний період часу, відо-
бражаючи певне задоволення, невдоволення, 
емоційну реакцію суспільства на зміни [4]. Вони 
можуть залишитися в статусі оказіоналізмів і зго-
дом забутися через зниження інтересу до певної 
теми в соціумі. Якщо неологізм набуває популяр-
ності, люди використовують його, але залежно від 
сфери вживання. Слово може залишитися в мові 
перекладу у вигляді запозичення або якщо можна 
знайти адекватний відповідник. У перекладацькій 
практиці, коли важко знайти відповідний еквіва-
лент перекладу, використовується низка прийомів: 
транслітерація; транскрибування; калькування; 
описовий переклад або експлікація. Коли немож-
ливо використати жодну із зазначених опцій, часто 
використовують спосіб прямого включення, може 
бути виправданий, коли специфічне звучання чи 
написання потрібно зберегти: iPad, airpods.

Неологізм проходить кілька стадій соціалі-
зації (прийняття в суспільстві) і лексикалізації 
(закріплення в мові). Якщо тема є актуальною 
для суспільства, слово швидко проходить етап 
закріплення, тому що вживається в повсякден-
ному спілкуванні, особливо якщо це стосується 
обговорення значимих тем для світової спільноти. 
Такими темами нині є вихід подружжя принца Гарі 
й Меган Маркл із королівської родини та пере-
бування на карантині, щоб запобігти зараженню 
COVID-19, відповідно, маємо неологізми, які 
відображають сучасне сприйняття дійсності носі-
ями мови: to meghan markle – дієслово, похідне 
від імені герцогині Сасекської, яке перекладають 
як меганмарклити й означає цінувати себе та своє 
психічне здоров’я настільки, щоб дозволити 
собі покинути кімнату, ситуацію, середовище, 
у якому не сприймають вашу істинну особистість. 
На фоні пандемії коронавірусу з’явилося слово 
covidiot – іменник, утворений від сполучення слів 
COVID+idiot, що означає людину, яка не дотри-
мується порад соціального дистанціювання під 
час пандемії й вимог карантину, але також цим 
словом позначають людину, яка піддається паніці 
та скуповує в магазинах туалетний папір, про-
дукти, позбавляючи інших людей можливості 
купити необхідні товари та сприяє поширенню 
паніки серед інших. Як бачимо, ці слова не так 
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легко перекласти, знайти адекватний відповідник. 
У такому разі виникає потреба вживати описовий 
переклад.

Людина, її стосунки зі світом та оточуючими 
завжди були найважливішими, тому сфери, у яких 
неологізми з’являються, передусім відобража-
ють те, як людина ставиться до себе, своїх зви-
чок, зовнішності, характеру, як порівнює себе 
з іншими. Отже, сферами, у яких неологізми 
є найрозповсюдженішим явищем, є повсякденне, 
культурне життя, новітні технології, мобільна 
комунікація, політичне життя.

Сфера культурного життя містить такі неоло-
гізми:

– to starbuck – пити каву, особливо з мережі 
кав’ярень Starbucks; fashionista – молода людина, 
яка захоплюється модою й намагається насліду-
вати всі сучасні тенденції; flash mob – флешмоб, 
від flash (мить) і mob (натовп). Зібрання великої 
кількості людей, зовнішньо спонтанне явище, але 
є організованим у громадському місці й виконує 
щось спільно та водночас. 

Сфера повсякденного життя збагачена такими 
неологізмами:

– staycation – відпустка вдома, слово, утворене 
від stay + vacation, означає відпустку або кані-
кули у своєму місті або країні, тобто ви не ман-
друєте, тому заощаджуєте кошти; facepalm– фей-
спалм, означає легкий ляпас рукою по обличчю 
для вираження багатьох почуттів – недовіри, 
розчарування, відрази, збентеження; frenemy – 
і не друг, і не ворог або друг, із яким не потрібно 
ворогів, говорять про людину, яка прикида-
ється другом, але насправді є ворогом; helicopter 
parent – батько-гелікоптер, говорять про батьків, 
які слідкують за кожним кроком дитини. Вони 
нагадують гелікоптер, який зависає над якоюсь 
місцевістю. Мета таких батьків – упевнитися, що 
з дитиною все добре; bridezilla – злиття слів bride 
(наречена) та Godzilla. Таким словом називають 
наречених, які під час підготовки до весілля ста-
ють занадто допитливими, прискіпливими й роз-
дратованими; me time – час на себе, це слово-
сполучення позначає час, який витрачають суто 
на себе. Потрібно вимкнути телефон, комп’ютер, 
ноутбук і дозволити собі на певний час відпочити 
й розслабитися; textretary – штурман-секретар, 
жартівливе слово, утворене від сполучення text 
і secretary. Позначає людину, котра набирає пові-
домлення за іншу людину, яка керує авто в цей 
час; bookoholic – людина, яка не може жити без 
книжок; chocoholic – людина, яка дуже полюбляє 
шоколад; coffeholic – людина, яка життя не уяв-

ляє без кави; clotheseholic – людина, яка полю-
бляє вбиратися; shopaholic – шопоголік, людина, 
яка марить шопінгом; ageism – дискримінація за 
віком; lookism – упереджене ставлення до людини 
через зовнішній вигляд; masculinism – пропа-
ганда домінування чоловічої ролі в суспільстві; 
sexism – дискримінація за статевими ознаками; 
mouse potato – людина, яка багато часу проводить 
за комп’ютером; hateriot – патріот-расист; Mac 
nazi – людина, яка не може жити без продукції 
компанії Apple; floordrobe – речі, які зберігаються 
на підлозі; buttoned-down – консервативний, тра-
диційний; hocho – гарячий шоколад; minication 
(mini+vacation) – міні відпустка; wasband 
(was+band) – колишній чоловік; to vape – вдихати 
й видихати пари електронної сигарети; to binge-
watch – дивитися серіали один за одним, одну 
серію за іншою; destinesia – амнезія, яка виникає 
після прибуття в нове місце. Наприклад, ви при-
йшли на кухню, але не пам’ятає навіщо;

– bedgazm – це задоволення, яке людина 
отримує, коли нарешті дісталася ліжка після важ-
кого робочого дня; chairdrobe – той випадок, 
коли стілець стає вішаком і шафою, утрачаючи 
свою першу функцію; askhole – від ask (запиту-
вати) і негарного слова asshole, яке позначає не 
дуже гарну людину. Використовують на позна-
чення людини, яка ставить нетактовні питання; 
audiophile – аудіофіл, людина, яка полюбляє 
високоякісну звукову апаратуру; earworm – 
нав’язлива мелодія, пісня, яка постійно грає 
в голові; guesstimate – от guess (предполагать) 
+ estimate (давати оцінку). Давати дуже приблизну 
оцінку, не гарантуючи якості; meritocracy – мери-
тократія, система, за якої люди обіймають високі 
посади завдяки своїм талантам, а не статкам 
і зв’язкам; outernet – традиційні засоби інфор-
мації (газети, радіо, телебачення) на противагу 
Інтернету; overparenting – завелике батьківське 
піклування, яке може обернутися на негатив; 
oversharing – зайва щирість, розголошення вели-
кої кількості особистої інформації; mansplain – 
повчати, поблажливо розмовляти або давати 
пораду жінкам, про яку не просили; hangry – бути 
злим від голоду; snowflake – цим словом назива-
ють занадто чуйну людину, яка все сприймає дуже 
близько до серця та яку легко образити.

Сфера політичного життя містить такий фра-
зеологізм:

Brexit – вихід Великобританії зі складу ЄС 
і похідні від цього слова – brexitee.

Сферу мобільної комунікації (соцмережі) 
доповнили такі фразеологізми:
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– gloatgram – фотографії в мережі Інстаграм, 
які відображають гарне життя їх автора, ман-
дрівки або їжу; iFinger – термін, що позначає 
палець, який ми навмисно залишаємо чистим, 
коли їмо, щоб користуватися смартфоном або 
планшетом; digital detox – цифрова детоксика-
ція, коли втомилися від соцмереж і хочете про-
вести час у реальному, а не віртуальному світі; 
catfishing – прикрашення, спілкування в Інтре-
неті викликає бажання прикрасити щось зі свого 
життя або опис себе; phone-yawn – заразність, 
явище, коли одна людина дістає телефон, щоб 
подивитися час, і решта починає робити так 
само; text-walk – листуватися під час того, як 
ідеш; word of post – плітки й новини, які роз-
повсюджуються за допомогою онлайн публіка-
цій, головним чином у соцмережах; instafamous 
(instagram+famous) – відомий в інстаграмі; 
cellfish – людина, яка продовжує користуватися 
мобільним телефоном, не зважаючи на те що це 
дратує інших; textpectation – момент, коли ви 
відправили повідомлення й із нетерпінням очіку-
єте на відповідь, постійно поглядаючи на екран 
телефону; textrovert – людина, яка надає пере-
вагу листуванню в месенджерах, а не живому 
спілкуванню.

Сфера новітніх технологій містить такі неоло-
гізми:

– googlable – те, що можна знайти в пошу-
кових системах; pancake people – покоління 
активних інтернет-користувачів, які на перший 
погляд знають багато, але насправді всі їхні зна-
ння поверхові; crowdfunding – краудфандинг, 
збирання коштів великою кількістю людей, коли 
кожна людина дає невелику суму; сyberbullying – 
кібербулінг, позначає спілкування за допомогою 
електронних засобів зв’язку з метою залякування 
або погроз; game changer – переламний момент, 
новий елемент, який докорінно змінює ситуацію, 
як поява нового гравця впливає на хід гри й кін-
цевий результат; to amazon – купувати на сайті 
Amazon.com; to google – шукати інформацію, 
використовуючи Google; сryptocurrency – крип-
товалюта, валюта, яка існує лише в кіберпросторі; 
Bitcoin – біткоїн, назва валюти кіберпростору; 
cyberchondriac – кіберхондрик, той, хто уявляє себе 
хворим після того, як прочитав симптоми в Інтер-
неті; cyberslacking – використання Інтернету на 
робочому місці для особистих цілей; emoticon – 
смайл(ик), від emotion (емоція) + icon (значок). 
Значок, який використовують у текстових пові-
домленнях для позначення настрою; hotspot –  
1. хотспот, суспільна точка доступу wi-fi, напри-

клад, в аеропортах, кафе, готелях. 2. дуже попу-
лярне або модне місце (ресторан, клуб, тощо); 
infomania – непереборне бажання постійно пере-
віряти пошту, повідомлення, оновлювати сто-
рінку в соцмережі; netbook – нетбук, ноутбук 
невеликого розміру, який призначений переду-
сім для роботи в мережі; netiquette – від network  
(мережа) + etiquette (етикет). Етикет у мережі, 
правила, які існують для спілкування в мережі; 
newbie – новачок, новий член групи, команди, 
гри. Велике розповсюдження мало серед тих, хто 
полюбляє грати в онлайн ігри.

Утворення нових слів у сфері повсякденного 
життя, соціальних мереж і новітніх технологій 
відображає сучасне зацікавлення віртуальним 
світом, впливом суспільної думки, залежність 
від модних трендів і психологічного здоров’я 
людини. Екстралінгвістичні чинники впливають 
на появу нових слів, необхідних людям для вира-
ження їхніх думок і ставлення до сучасної дій-
сності й реалій.

Висновки і пропозиції. Отже, неологізми 
збагачують лексичний склад мови й так підтвер-
джують динаміку розвитку мови. Неологізми не 
засмічують мову, вони лише збагачують і спри-
яють поглибленому вивченню цих лексичних 
одиниць і причин їх виникнення. Неологізми 
нині відповідають комунікативним потребам 
мовців. Не всі неологізми фіксують у словниках, 
адже потрібно декілька років, щоб простежити 
активне й актуальне вживання слів і словоспо-
лучень. Поява нових слів свідчить про розши-
рення картини світу мовців, зміну реальності, 
потреб, зв’язків, бажань і засобів реалізації 
власних бажань.

Серед зазначених категорій неологізмів велика 
частина належить таким як повсякденне життя, 
соцмережі й новітні технології. Це свідчить про 
те, що життя людей і зміни в ньому завжди є прі-
оритетними, незважаючи на зміни в різних сфе-
рах діяльності. Людина залишається центром 
змін і впливає на навколишній світ. З’являються 
нові сфери, галузі, взаємозв’язки, а це означає, 
що мова надалі буде отримувати нові слова, які 
потребуватимуть етапів соціалізації. Найпоши-
ренішими галузями виникнення неологізмів є ті, 
де безпосередньо простежуються інновації, а це – 
сучасні новітні технології, нові та значимі події, 
що відбуваються в житті суспільства.

Однак у неології існує багато сфер дослі-
дження, які потребують більш детального аналізу, 
нових підходів, з’ясування лінгвістичних та екс-
тралінгвістичних причин і впливів.
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Ostafiychuk O. D. ENGLISH NEOLOGISMS IN MODERN SOCIETY
The article deals with the topic of neologisms as the main factor that reflects the way a modern society 

develops. This topic is worth investigating as the modern society is characterized by intensive development 
of the world and as a result it influences the development of the world picture in English and other languages.

The word neologism is defined as a new word that is found in different spheres of human life, especially 
the spheres that deal with people and their attitude towards themselves and what surrounds them, their mental 
health and the way they see bad habits. New words appear in the language as a reaction toward modern life 
trends, healthy way of life, mental health and a desire to gossip and discuss issues famous people and celebrities 
have. Special attention is paid to extralinguisric factors and spheres where neologisms appear most often. Three 
main spheres of human life are defined as those that deal with humans and they are innovative technologies, 
everyday life and social networks.

New words should go through some stages before they can be included into dictionaries. Such processes 
require first of all socialization, i.e. people use neologisms on the everyday basis and then lexicalization, i.e. 
to be always used in the language. Human being and the spheres of human activities that are considered to be 
trendy remain the center of new words appearing.

New words tend to appear in a chaotic way as a result of modern fads and trends. They may be trendy for 
some period of time and even go viral. It takes a long time to adapt to changing reality which shows not only 
the best sides of it. Modern reality is changeable and new words may have different meanings depending on 
the situation.

New challenges show the present situation as young people need to feel the sense of belonging to a certain 
group and the fact that they feel like being able to create and use new words. This again reflects the importance 
of human social life as one of the most influential. The reality responds to them that they are cool and belong 
to a group of people who are considered to be the best.

Key words: neologism, extralinguistic, nomination, lexicalization, socialization.
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ВИДИ Й ЦІЛІ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті йдеться про застосування оригінальних та адаптованих художніх творів 
німецькою мовою в немовних вищих навчальних закладах. Указується на потенційні можли-
вості читання німецькою мовою для підвищення мотивації студентів. Констатується, що 
іноземна мова – це засіб, а не мета, тому її краще вивчати в природний спосіб, під час спіл-
кування із цікавими співрозмовниками або читання захопливих книг. Однією з умов розвитку 
іншомовної комунікативної компетентності є робота над набуттям навичок вільного й усві-
домленого читання іноземною мовою. Літературні тексти можуть викликати в студентів 
зацікавлення та інтерес. Особливе значення в навчанні іноземних мов мають критерії відбору 
тексту, принципи, цілі навчання й методи роботи з літературним текстом. Читання – це 
один із найкращих способів покращити письмову німецьку мову, а також свій словниковий 
запас. Процес пошуку слів та аналізу структури речень у тексті важливий для підвищення 
рівня німецької мови. Популярні книги, книги, які екранізовані для кіно й телебачення, стануть 
у нагоді для студентів, які вивчають німецьку мову. Використання літератури в навчанні 
та під час вивчення граматики має широкі перспективи. Робота з літературними текстами 
емоційно впливає на читачів, сприяє їхньому інтелектуальному зростанню. Розглядається 
метод читання Іллі Франка, метод паралельного тексту (двомовні книги), метод коментова-
ного читання, книги, що містять спеціальні вправи та словники. Успіх методу І. Франка під-
тверджує, що новизна вражень є важливішою для запам’ятовування, ніж механічне зубріння. 
Автор рекомендує для прочитання деякі книги, які вже перевірені на практиці. Автор статті 
зазначає, що використання адаптованої художньої літератури в навчальному процесі фор-
мує звичку читати іноземною мовою. Тому стаття наводить на думку про використання 
оригінальної художньої літератури та спеціальних адаптованих книг під час вивчення іно-
земної, зокрема німецької, мови. Також варто звернути увагу на формування дидактичної 
компетентності викладачів. Під час вибору матеріалу для читання рекомендується орієнту-
ватися на індивідуальні особливості студентів.

Ключові слова: дидактична компетентність, тексти під час викладання мови, адапто-
вана література, німецька мова як іноземна, навичка читання.

Постановка проблеми. Вивчення іноземної мови 
сьогодні, за словами Олександра Шаленко, секретаря 
українського відділення Міжнародної асоціації вчи-
телів англійської мови як іноземної (IATEFL), уже 
«не просто навчальний предмет, а життєве вміння» 
[14]. Акцентування на вмінні використовувати мову 
в повсякденному житті відповідає тенденції компе-
тентнісного підходу до навчального процесу.

Відомо, що однією з основних проблем вивчення 
іноземної мови у вищих навчальних закладах 
є досить невисокий рівень знання мови вступників. 
Незважаючи на розуміння майбутніми фахівцями 
ролі володіння іноземними мовами в посиленні 
конкурентоспроможності й мобільності, досить 
часто студенти натрапляють на труднощі під час 

засвоєння нового матеріалу, не встигають за необ-
хідністю постійно збільшувати словарний запас, 
отже, втрачають інтерес і мотивацію до вивчення 
іноземної мови та, як наслідок, набувають інте-
лектуальної пасивності [3]. Очевидно, підвищення 
якості навчання іноземної мови необхідно забез-
печувати шляхом підтримки мотивації студентів. 
Окрім того, завданням вищих навчальних закладів 
є розвиток творчих здібностей студентів, їхньої 
здатності до самоосвіти.

Результатом навчання іноземної мови має бути 
вміння розуміти оригінальну літературу, зокрема 
вміння читати відповідну спеціалізовану літера-
туру іноземною мовою, здійснювати усне спіл-
кування в діалогічній і монологічній формах,  
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спілкування в писемній формі, уміння обгово-
рювати технічні проблеми. Метою навчання 
є набуття студентами навичок використання іно-
земної мови: говоріння, письма, аудіювання, 
читання. Освітньо-професійними програми під-
готовки передбачається, зокрема, розширювати 
читацький досвід студентів, збагачувати їхню 
ерудицію, виховувати естетичний смак шляхом 
усвідомлення естетичної цінності художніх тво-
рів зарубіжної класики.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання навчання читання як фахових, 
так і художніх і публіцистичних текстів інозем-
ною мовою студентів немовних спеціальностей 
вивчали багато вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців (О. Тарнопольський, У. Кецик-Зінченко, 
Л. Бірецька, Н. Сіваєва, Ю. Дегтярьова, І. Гадзе-
вич, Т. Благодарна й ін.).

М. Стрекалова присвятила дисертацію проблемі 
навчання студентів роботі з іншомовними худож-
німи творами на заняттях із домашнього читання 
[7]. Вона вказує, що твори художньої літератури 
варто відбирати з огляду на їх художню, культурну 
та естетичну цінність, змістовність, автентичність 
і популярність лексики і стилістики текстів. Проте 
в роботі М. Стрекалової детально розглядається 
робота з іншомовними художніми текстами, що 
призначаються для домашнього читання [7].

О. Соляненко й Д. Дземешкевич зазначають, 
що питання мотивації студентів закладів вищої 
освіти МОЗ України під час вивчення дисципліни 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» 
є недостатньо висвітленим [6]. Наголошується, 
що кожен майбутній фахівець має прагнути до 
постійного самонавчання та саморозвитку в про-
фесійній сфері, що потребує достатньої вмоти-
вованості процесу самовдосконалення володіння 
іноземною мовою. Ними підкреслюється важли-
вість ролі викладача у створенні позитивної моти-
вації в студентів до вдосконалення іншомовної 
компетентності [6].

Лорета Дауліувієне наголошує, що метою 
навчання іноземної мови у вищій освіті є навчання 
розуміння оригінальної літератури, що склада-
ється з різних типів тексту, спеціальних презен-
тацій, а також уміння вирішувати лінгвістичні 
й комунікативні завдання, пов’язані з курсом [11].

Становить інтерес проведене Л. Лазаренко 
дослідження читання студентами-економістами 
автентичних і актуальних фахових матеріалів. 
Автор підтверджує, що таке читання «сприяє під-
вищенню мотивації як до вивчення фахової іно-
земної мови, так і до навчання загалом» [4].

Надзвичайно цікавою є зібрана Т. Колеснико-
вою та Н. Білою статистика щодо читацької актив-
ності студентів технічного вищого навчального 
закладу стосовно літератури іноземними мовами 
[2]. Вони визначили, зокрема, що «індикаторами 
мотивації студентів при зверненні до літератури 
іноземними мовами є передусім цільова спрямо-
ваність і характер їхніх інтересів» [2].

К. Беттгер (Böttger) і К. Бюріг (Bührig) здійснили 
дослідження навчально-пізнавального потенціалу 
діалогів із художніх творів для навчання німецької 
мови й підтвердили, що подібне читання збагачує 
словниковий запас читання [10].

Е. Мацца (Mazza) у роботі «Читання автен-
тичних текстів як основа для вивчення іноземної 
мови» навела найбільш оцінені читачами пере-
ваги такого читання, а саме: спосіб обробки гра-
матичних явищ і нові можливості використання 
попередніх знань [12].

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає в обґрунтуванні використання оригіналь-
них та адаптованих творів художньої літератури 
під час навчання іноземної мови в немовних 
вищих навчальних закладах. Для цього автором 
проаналізовано достатній обсяг опублікованих 
матеріалів німецькою та українською мовами, 
також використовувався напрацьований досвід 
читання адаптованих книг та оригінальних творів 
літератури.

Виклад основного матеріалу. Робота з тво-
рами художньої літератури мовою оригіналу є важ-
ливою та невід’ємною часткою процесу навчання 
іноземних мов. Самостійна робота студентів, що 
передбачає домашнє читання іноземною мовою, 
потребує відповідних навчальних стратегій [7; 8]. 
Таке читання підвищує ефективність формування 
комунікативних компетенцій і допомагає вирішу-
вати протягом навчання іноземної мови спеціальні 
навчальні завдання. Тексти мають вирішальне 
значення під час вивчення іноземних мов, тому 
що тексти можуть використовуватися не тільки 
для передачі мови, а й для передачі й розширення 
знань із фахових дисциплін. Текстова компетен-
ція, тобто сприйнятливе та продуктивне пово-
дження з текстами, уважається однією з найбільш 
важливих ключових компетенцій, яка не тільки 
фундаментально важлива для успішної шкільної 
та академічної кар’єри, а й незамінна для участі 
в повсякденному й професійному житті. Важ-
ливу роль відіграє використання технік і стратегій 
читання, а також усвідомлення індивідуальних 
сильних і слабких сторін під час роботи зі спеці-
альними текстами, створеними німецькою мовою.
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Відповідно до Загальноєвропейських рекомен-
дацій з мовної освіти (стратегічний документ, під-
готовлений Радою Європи з метою стандартизації 
вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, 
навчання/вивчення іноземної мови та оціню-
вання), а також вимог Міністерства освіти і науки 
України, випускник-бакалавр після чотирьох років 
навчання повинен мати реальний рівень володіння 
іноземною мовою B2 (незалежний користувач). 
Такий рівень передбачає розуміння основної ідеї 
тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, 
зокрема здатність до участі в дискусії за фахом, 
тобто можливість вільного спілкування з носіями 
мови. Отже, плідна робота з текстами є необхід-
ною умовою для досягнення потрібного рівня 
володіння іноземною мовою. Видається цікавим, 
що термін «робота з текстом» (“Textarbeit”) – це 
особливий термін німецької дидактики інозем-
ної мови, адже ні в англійській, ні у французькій 
мові немає аналогічного встановленого терміна 
для роботи з текстами на уроках іноземної мови 
[13]. Тексти були й завжди будуть невід’ємною 
частиною навчання іноземних мов. У статті роз-
глядаються методики формування в студентів 
немовних навчальних закладів стратегій роботи 
з художніми творами іноземною мовою, зокрема 
з адаптованими книгами німецькою мовою. 
Автор також уважає за доцільне навести порів-
няння варіантів адаптації літературних творів. 
Останнім часом набули поширення літературні 
твори німецькою мовою, адаптовані за методом 
Іллі Михайловича Франка, філолога-германіста, 
викладача німецької мови. Його книги, а їх уже 
понад 350, виходять із 2001 року. Метод читання 
Іллі Франка – це створений ним спосіб адаптації 
тексту, який сприяє пасивному опануванню мови. 
Адаптовані за методом І. Франка книги можна 
використовувати як додатковий метод вивчення 
та доповнення до розмовної практики. Тексти 
в таких книгах даються з перекладом, але не 
з таким перекладом, до якого ми звикли. Речення 
розбивається на смислові блоки, і в дужках після 
кожного блоку дається переклад. Крім перекладу, 
часто наводиться оригінальна форма слова, що 
допомагає впізнавати форми дієслів. Такий метод 
відрізняється від методу паралельного тексту, 
за якого в колонці поряд представлений повний 
переклад або переклад наводиться в другій поло-
вині книги. Автор методики зазначає, що читати 
подібні книги «можна й без особливих граматич-
них знань, досить найелементарніших» [1, с. 3; 
9]. І. Франк пропонує таке читання на самому 
початковому етапі вивчення мови. Він уважає: 

«Така книга допомагає тим, хто опановує чужу 
мову, подолати важливий бар’єр: набрати лексику 
та звикнути до логіки мови, заощадивши багато 
часу й сил» [1, с. 2–3]. Щоб створити уявлення 
про запропонований І. Франком формат, наведемо 
декілька речень з адаптованої ним без спрощення 
тексту оригіналу книги “Das doppelte Lottchen” 
німецького письменника Еріха Кестнера.

“Lotte wagt ein schmales Lächeln (Лотта робко/
слегка улыбается: «осмеливается на узкую 
улыбку»; lächeln – улыбаться). Kaum, dass man’s 
sehen kann (так что это едва ли можно увидеть: 
«едва ли, что это можно увидеть»). Eigentlich 
nur mit der Lupe (собственно/говоря/, только 
при помощи лупы). Luise lächelt erleichtert 
zurück (Луиза с облегчением улыбается в ответ: 
«назад»; erleichtert – облегченно, с облегчением; 
erleichtern – облегчать; leicht – легко)”.

“Lotte wagt ein schmales Lächeln. Kaum, dass 
man’s sehen kann. Eigentlich nur mit der Lupe. Luise 
lächelt erleichtert zurück” [1, с. 42].

На перший погляд такі коментовані речення 
видаються дещо перенавантаженими. Але через 
деякий час додаткові коментарії перестають від-
волікати й наведені після них оригінальні речення 
сприймаються з легкістю, як такі, що не заважають 
слідкувати за безперервним розвитком сюжету. 
Те, що ця книга варта уваги читачів різного віку, 
підтверджують численні фільми, зняті за її моти-
вами. Серед найбільш відомих екранізацій – ство-
рена в 1995 році кінокомедія виробництва США 
під назвою «Двоє: Я і моя тінь» (It Takes Two).

Ілля Франк підготував багато книг на різні 
смаки. Наведемо як приклад лише декілька назв: 
«Немецкий язык с Ф. Дюрренматтом. Судья и его 
палач» (“Der Richter und sein Henker”); «Немец-
кий язык с Э. М. Ремарком. Три товарища» 
(“Drei Kameraden”); «Немецкий язык с бра-
тьями Гримм» (“Grimms Marchen”); «Немецкий 
язык с А. Селинко. Сегодня мой муж женится» 
(“Heute heiratet mein Mann”), «Немецкий с Арту-
ром Шницлером. С широко закрытыми глазами 
(Новелла о снах)» (“Traumnovelle”) та ін.

Ілля Михайлович підкреслює, що ефектив-
ність його методу буде досягнуто лише, якщо 
книга виявиться дійсно цікавою для читача. Тому 
в його творчому доробку представлені книги 
різних жанрів. За словами І. Франка, мова – це 
засіб, а не мета, тому найкраще засвоюється не 
під час спеціального навчання, а, навпаки, коли 
нею природно користуються під час спілкування 
із цікавими співрозмовниками або читання захо-
пливих книг [1, с. 2–3; 9]. Успіх методу І. Франка  
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підтверджує важливість для запам’ятовування не 
механічного зубріння, а новизни вражень.

Наступний відомий автор адаптованої літе-
ратури та різноманітних підручників з вивчення 
мов – Сергій Олександрович Матвєєв, філософ, 
лінгвіст, редактор, перекладач численних книг 
з філософії, мовознавства, автор унікальної 
методики навчання іноземним мовам «Бліц-
атака». Його література складається з малень-
ких завдань і тренінгів, розташованих в опти-
мальному порядку. Є оптимізовані підручники, 
які дають змогу згадати забуте або освіжити 
в пам’яті окремі теми. Сьогоднішні студенти від-
значають, що його методика захоплива та легка 
для сприйняття: навчання проходить невиму-
шено, головне, воно ефективне. Серед останніх 
його книг привертає увагу «Швидка німецька 
для ледачих» [5]. На сайті російської цифро-
вої освітньої платформи LECTA представлений 
безкоштовний аудіокурс до цієї книги. У цьому 
навчальному посібнику німецька вимова пере-
дається засобами російської графіки (прак-
тична транскрипція). С. Матвєєв зазначає із 
цього приводу: «Зразкова вимова, передана за 
допомогою російських букв, звичайно, умовна, 
проте, чітко промовляючи слова, ви, безумовно, 
зможете встановити потрібне спілкування». На 
превеликий жаль, серед адаптованих С. Матвєє-
вим книг переважає художня література англій-
ською мовою. Проте його внесок у розроблення 
підручників і самовчителів німецької мови 
заслуговує на повагу серед бажаючих вивчити 
мову або вдосконалити свої знання. Серед книг, 
які призначені для так званого легкого читання, 
існують також книги, адаптовані за методом 
коментованого читання, книги, які містять спе-
ціальні вправи та словники, або книги-білінгви, 
тобто двомовні книги, у яких на кожній сторінці 
один і той самий текст подано різними мовами, 
наприклад, у два стовпчики.

Адаптовані книги добре мотивують до 
вивчення іноземної мови, адже при невисокому 
рівні володіння іноземною мовою, зокрема 
німецькою, тільки дуже наполегливим і ста-
ранним студентам вистачить терпіння й моти-
вації для їх читання. Книги, призначені для 
початківців, не потребують особливих знань 
граматики, вони допомагають набрати лексику 
та звикнути до структури мови. В адаптованих 
книгах, де наводяться дещо скорочені редак-

ції творів, як правило, вилучені або замінені 
сучасними та простішими рідкісні, застарілі 
або спеціалізовані слова й вирази. Автор статті 
зазначає, що застосування адаптованої худож-
ньої літератури в навчальному процесі виховує 
звичку до читання іноземною мовою. До того 
ж читання взагалі сприятиме розвитку особис-
тості й розумових здібностей студентів, фор-
муванню критичного мислення. Після набуття 
певного досвіду читання німецькою справж-
ньою насолодою будуть прочитані в оригіналі 
такі книги, як, наприклад, Бернхард Шлінк 
«Читець» (Bernhard Schlink “Der Vorleser”), або 
бестселер Джоджо Мойес «До зустрічі з тобою» 
(Moyes Jojo “Ein ganzes halbes Jahr”), що напи-
сані досить доступною для читання німецькою 
мовою.

Висновки і пропозиції. Для забезпечення 
опановування студентами читання іноземними 
мовами необхідні ефективні засоби контролю 
розуміння текстів. Необхідність такого конт-
ролю під час читання адаптованих книг зво-
диться до мінімуму. Завдяки використанню 
оригінальних та адаптованих творів художньої 
літератури під час навчання іноземної мови 
в немовних вищих навчальних закладах відбу-
вається знайомство з когнітивною лінгвістикою, 
створюються широкі можливості для розвитку 
й удосконалення вмінь і навичок ознайомлю-
вального, пошукового, вибіркового та вивчаль-
ного читання, навичок перекладу, анотування 
й реферування автентичних текстів. Робота 
з текстом у навчанні іноземної мови сприяє роз-
витку компетенцій, що виходять за рамки воло-
діння іноземною мовою.

З огляду на прагнення викладачів навчити сту-
дентів уміння використовувати мову в повсяк-
денному житті, варто приділяти увагу роботі 
над комунікативною компетенцією. Німецько-
мовні твори художньої літератури, упроваджені 
в практику навчання, забезпечують підвищення 
мотивації вивчення іноземної мови, впливають 
на зацікавленість студентів і підвищують їхню 
самооцінку. Не останню роль відіграє також 
дидактична компетентність викладачів, зокрема 
вміння викладача орієнтуватися на індивіду-
альні якості студентів із допомогою у виборі 
матеріалу для читання відповідно до можли-
востей і з урахуванням особистого досвіду  
студентів.
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Pavlovska L. I. TYPES AND PURPOSES OF READING IN THE PROCESS OF LEARNING 
GERMAN IN NON-LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

This article deals with the use of original and adapted works of fiction in non-linguistic higher education 
institutions. Potential reading opportunities in German are pointed out to increase student motivation. A foreign 
language is a means, not an end, therefore it is better acquired not during special education, but on the contrary, 
when a foreign language is used naturally when communicating with interesting interlocutors or when reading 
enthralling books. One of the conditions for the development of foreign language communicative competence is 
work on skills acquisition of fluent conscious reading in a foreign language. Literary texts can be used to motivate 
the work of students. Of particular importance in teaching foreign languages are text selection criteria, principles, 
learning goals and methods of working with literary text. Reading is one of the best ways to improve your written 
German, as well as your vocabulary. The process of looking up words and analyzing sentence structures in the text 
is important in pushing German to the next level. Popular books, adapted for film and television, are perfect for 
students studying German. The use of literature in grammar teaching and learning has great prospects. Working 
with literary texts means that the readers are exposed to their aesthetic dimension, which has an emotional effect 
on them. The article deals with the reading method of Ilya Frank, the method of parallel text (bilingual books), 
the method of commented reading, books containing special exercises and dictionaries. The success of Frank’s 
method confirms that novelty of impressions is more important for memorization than regular cramming. The 
author recommends reading some books that have already been tested in practice. The author of the article notes 
that the use of adapted fiction in the educational process develops the habit of reading in a foreign language. 
What this article suggests here is therefore the use of original fiction and tailored books in the study of the German 
language. Attention should be paid to the formation of the didactic competence of teachers. It is necessary to 
focus on the individual qualities of students when choosing a reading material.

Key words: didactic competence, texts in language teaching, tailored books, German as a foreign language, 
reading ability.



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 2020166

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

УДК 811.112.2: 81’276.3
DOI https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.3-1/30

Поздняков О. В.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПРОЦЕСИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ  
В НІМЕЦЬКОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНЗІ

Стаття присвячена вивченню специфіки процесів метафоризації в німецькому молодіж-
ному слензі. Зазначено, що цей мовний субкод найактивніше використовується в адолесцент-
ному періоді розвитку особистості. Молодіжний сленг є вторинним у порівнянні з лексикою 
літературної німецької мови. Однією з дистинктивних ознак досліджуваного лінгвістичного 
феномену є метафоризація, що відіграє важливу роль у вербалізації мовної картини світу 
молодих комунікатів. Метафора детермінована прагненням адолесцентів вираження суб’єк-
тивної оцінки, іронічного ставлення до предмету найменування, демонстрації протесту, 
а також виокремлення серед інших суспільних і вікових груп. Визначено продуктивні види 
метафори в проаналізованому матеріалі. Семантичні зв’язки в молодіжному вокабулярі слу-
гують відображенням почуттів та цінностей молодих людей, їхнього світогляду та сприй-
няття оточуючої дійсності. Метафоричні перенесення найменування на основі подібності 
внутрішньої або зовнішньої ознак є продуктивними способами утворення німецьких моло-
діжних сленгізмів. Семантика таких лексичних одиниць відзначається наявністю експре-
сивного компоненту. Встановлено, що метафоризовані твірні основи використовуються 
в подальших словотвірних процесах. Для сленгізмів-іменників характерним є використання 
метафоризованих твірних основ під час словоскладання, тоді як для дієслів і прикметників 
продуктивними є префіксальна та суфіксальна моделі відповідно. Через застосування цього 
вокабуляру адолесценти реалізують свої прагнення мовного самовиокремлення. До специ-
фічних ознак німецького молодіжного сленгу відносимо метафоричні перенесення наймену-
вання для утворення лексичних одиниць із запозиченими, а також пейоративно забарвленими 
твірними основами. Виділено основні чинники формування семантики сленгового вокабуляру 
та його тематичного поділу. Оскільки досліджувана лексика використовується здебільшого 
в процесі комунікації на рівні молодіжних груп (субкультур), її тематика зосереджена на 
позначеннях людей, їхнього зовнішнього вигляду та стилю життя, почуттів, стосунків, ото-
чуючої дійсності.

Ключові слова: молодіжний сленг, літературна німецька мова, позамовні чинники, мета-
фора, семантика, морфологічна будова, тематичні групи.

Постановка проблеми. Словниковий запас 
молодих комунікантів є особливим мовним субко-
дом, котрий у сучасній германістиці дефінується 
як «молодіжний сленг». Сленговий вокабуляр як 
складова частина загальної системи німецької 
мови безпосередньо та опосередковано впливає 
на розвиток її літературного та розмовно-побуто-
вого варіантів.

Чималу роль у формуванні мовної поведінки 
представників соціально-вікової групи адолес-
центів, які, власне, є творцями та активними 
користувачами сленгової лексики, відіграє вплив 
екстралінгвальних чинників. Серед останніх слід 
відзначити використання специфічних мовних 
засобів з метою виокремлення на фоні інших 
вікових, суспільних, професійних прошарків, 
з одного боку, та приховування змісту сказаного 

від не-членів молодіжного середовища – з іншого, 
креативність як невід’ємну складову частину про-
цесу творення нових лексичних і фразеологічних 
одиниць, вираження емоційного, суб’єктивного 
(часто іронічного) ставлення під час вербалізації 
оточуючого світу, що супроводжується категорич-
ністю й гіперболізованістю оцінок та суджень.

Актуальність запропонованої розвідки визна-
чається зростанням активності використання 
сленгізмів поза рамками комунікативних ситуа-
цій, учасниками яких є представники адолесцент-
ної групи, проникненням первинно молодіжної 
лексики на загальнонімецький рівень вжитку. 
Важливу роль тут відіграє прагматичний аспект, 
цінність сленгового вокабуляру з позицій його 
потенційного впливу на адресата повідомлення, 
чим суттєво підвищується комунікативна дієвість 
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молодіжних лексичних одиниць у порівнянні з їх 
літературними відповідниками. Це сприяє поши-
ренню окремих елементів мовного субкоду адо-
лесцентів як у засобах масової інформації, так 
й у сфері побутового спілкування.

У свою чергу прагматична цінність слен-
гізмів тісно пов’язана з їх семантичним напо-
вненням, що постає поєднанням традиційного 
з неординарним, актуалізацією суб’єктивно 
виокремлених ознак об’єкта номінації. Це також 
є причиною високого ступеня метафоризова-
ності молодіжного вокабуляру (в тому числі його 
кодифікованої частини).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сьогодні німецький молодіжний сленг 
є об’єктом всебічного вивчення. Про це свідчить 
широке коло проблем, зазначених у проаналізо-
ваних нами наукових працях зарубіжних і вітчиз-
няних германістів, різноманітність точок зору 
щодо місця мовного субкоду адолесцентів у сис-
темі німецької мови, його лексико-семантич-
них ознак, ключових детермінант формування, 
потенційних тенденцій розвитку.

Під час вивчення робіт зарубіжних учених 
варто звернути увагу на актуалізацію групового 
характеру молодіжного сленгу, зумовленого гете-
рогенністю середовища адолесцентів, а також 
ґенези суспільної ідентифікації представників 
цього соціально-вікового прошарку. Зокрема, 
Г. Генне типовою особливістю молоді вважає 
схильність до утворення мікрогруп серед одноліт-
ків. Причину цього дослідник бачить у прагненні 
відмежування від представників інших вікових 
груп [8, с. 5]. Таку думку поділяє Е. Нойланд, під-
креслюючи суттєвий вплив субкультурної прина-
лежності членів конкретної групи адолесцентів на 
формування їхньої лексики [9]. М. Райнке розгля-
дає категорію «молодь» як теоретичне утворення, 
не заперечуючи, однак, можливість виокремлення 
узагальнених ознак молодіжного стилю спілку-
вання [10, с. 2]. Роботи П. Шлобінскі присвячені 
дослідженню впливу соціального статусу членів 
груп на формування їхнього словникового запасу 
[11], де значна увага зосереджена на вивченні кон-
кретних комунікативний ситуацій [12].

Натомість центральними темами в працях 
вітчизняних германістів постають лексико-семан-
тичні та лінгвокультурологічні аспекти дослі-
дження сленгового вокабуляру. М.Р. Ткачівська 
визначає притаманність молодіжному мовленню 
гротескного перебільшення, ризикованого жарту, 
розкутості як відображення сміливості, відвер-
тості адолесцентів, їх схильності до узагальнення 

[6, с. 115], вказує на перманентність процесу утво-
рення сленгової лексики, детермінованої зміною 
поколінь [6, с. 114]. Л.Я. Левицька та І.С. Микитка 
вважають сленг найважливішою особливістю 
молодіжної мовної культури, обґрунтовуючи його 
виникнення прагненнями протесту, з одного боку, 
та оригінальності – з іншого [1, с.  95]. У своїй публі-
кації С.М. Солдатова і А.В. Козонак виокремлю-
ють найбільш частотні тематичні групи німецького 
молодіжного сленгу [4, с. 345–346], наголошуючи 
на активізації його використання в онлайн-спілку-
ванні [4, с. 345], а О.С. Христенко, досліджуючи 
специфіку функціонування сленгового вокабуляру 
в різних типах дискурсу (як-от літературному, 
театральному, інтернет-дискурсі) [7], відзначає 
його стилістичну заниженість [7, с. 112]. Важли-
вість ознайомлення з мовною культурою молоді 
та вивчення сленгу як її ключового компоненту для 
розвитку німецькомовної комунікативної компе-
тенції розкрито в статті Г.Р. Сокол [3].

Новизною запропонованого дослідження 
є визначення продуктивності, екстралінгвальної 
детермінованості окремих видів метафоричних 
перенесень найменування в молодіжній лексиці, 
структурно-семантична характеристика цих мов-
них одиниць.

Постановка завдання. Метою нашого дослі-
дження є розкриття характерних ознак процесів 
метафоричного перенесення найменування в лек-
сиці німецькомовних адолесцентів. До завдань 
статті відносимо визначення продуктивних спо-
собів метафоризації в лексикографічно зафіксо-
ваній частині молодіжного вокабуляру, з’ясування 
ключових чинників даного різновиду семантичної 
деривації, встановлення специфіки структурного 
поділу та тематичної приналежності виокрем-
лених мовних одиниць. Звідси об’єктом дослі-
дження є сленгізми-метафори, а предметом – їхні 
семантичні й структурні особливості.

Матеріал дослідження становлять лексичні 
одиниці, виокремлені шляхом суцільної вибірки 
зі спеціалізованих словників німецького молодіж-
ного сленгу [13; 14; 15; 16; 17]. Значна частина 
поданих у цих лексикографічних джерелах статей 
сформовані на основі результатів анкетування, що 
підтверджує популярність аналізованих мовних 
одиниць у середовищі сучасного покоління адо-
лесцентів.

Виклад основного матеріалу. Аналіз слов-
ників сучасного німецького молодіжного сленгу 
засвідчив активне використання метафори для 
утворення лексем усіх трьох важливих частин 
мови:



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 2020168

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

– іменників (Maulwüste – Trockenheit in der 
Mund);

– дієслів (dampfen – rauchen);
– прикметників (juckig – Verlangen nach Sex 

habend).
Такі результати підтверджують тісний взає-

мозв’язок мовного субкоду адолесцентів з літера-
турною мовою, де зміна обсягу значення слова за 
допомогою метафори вважається продуктивним 
шляхом збагачення вокабуляру [5, с. 40]. З іншого 
боку, семантика цих сленгізмів детермінована віко-
вими та суспільними чинниками молодіжної мовної 
поведінки. У першому із запропонованих прикла-
дів поряд із реалізацією прагнення економії мовних 
засобів спостерігаємо притаманне для досліджува-
ного вокабуляру використання стилістично заниже-
них лексем з метою досягнення іронічного ефекту. 
Твірна основа другого сленгізму вказує на буденність 
ставлення молодих комунікантів до однієї з поши-
рених шкідливих звичок – паління. У третьому 
випадку за допомогою метафоричного перенесення 
найменування продемонстровано зосередженість на 
ще одній притаманній для адолесцентного періоду 
розвитку індивіда темі – статевих стосунках.

Оскільки в основі метафори лежить мисленнє-
вий процес асоціювання за подібністю предмета 
[2, с. 182], семантичні зв’язки в лексиці німець-
кого молодіжного сленгу відображають світогляд, 
сприйняття дійсності, почуття представників цієї 
соціально-вікової групи комунікантів. У проана-
лізованому матеріалі виокремлено найбільш час-
тотні види перенесення найменування:

– за подібністю внутрішньої ознаки (Schnit-
zel – attraktiver Junge; zucker – spitze, klasse);

– за подібністю зовнішньої ознаки (Streusel-
schnecke – Person mit vielen Pickeln im Gesicht; 
Savanna – dörfliche Umgebung);

– на основі переходу від конкретного до 
абстрактного (Käse – Unsinn; orgasmisch – fanta-
stisch);

– на основі переходу від зовнішнього (фізич-
ного) до внутрішнього (інтелектуального) (ansab-
beln – Unsinn schwätzen; beleuchtet – intelligent);

– за подібністю форми (Zapfen – Penis; 
Anschleppöse – Bauchnabelpiercing in Form eines 
Rings);

– за подібністю функції (bremsen – schlagen; 
eintüten – klauen);

– у результаті переходу від власного імені до 
видового (Umberto – Junge; Umberta – Mädchen; 
Münzmallorca – Solarium).

У значеннях перелічених лексичних одиниць 
помітним є експресивно-оцінний компонент, 

позаяк однією з причин метафори в молодіжному 
слензі є прагнення до виразності та конкретних 
образів [1, с. 97]. Утворюючи нові слова на основі 
перенесення найменування, адолесценти верба-
лізують власні уявлення про подібність порівню-
ваних предметів і явищ. У багатьох випадках їхні 
асоціації базуються на особистому досвіді, що 
виражено в оригінальності співвідношення зна-
чень мотивуючих і мотивованих лексем.

Часто це призводить до багатозначності сленгіз-
мів, коли в процесі семантичної деривації актуалізу-
ються різні ознаки. До прикладу, лексична одиниця 
Rübe, згідно з даними проаналізованих лексикогра-
фічних джерел, використовується адолесцентами 
відразу в трьох різних значеннях – 1. Kopf, Gehirn; 
2. Nase і 3. Penis (в усіх випадках основою для пере-
несення найменування служить подібність форми). 
Значно ширшою варіативністю асоціацій відзнача-
ється молодіжне слово Tonne – 1. stammiger, dicker 
Bursche; 2. Gefängnis; 3. kleines Zimmer, де вказано 
на спільні властивості, притаманні людям, речам 
і абстрактним поняттям.

Зазвичай такі лексеми утворені в результаті 
змін семантики стандартизованого вокабуляру, що 
детерміновано вторинністю молодіжного сленгу, 
його «дефіцитністю», можливістю існування 
лише за умов використання граматики та лексики 
літературної німецької мови [8, с. 5]. Прикладом 
цього є сленгізм Tanke, зафіксований у значенні 
Kneipe.

З іншого боку, окремі популярні серед адо-
лесцентів лексичні одиниці використовуються 
в подальшому словотворі. У таких випадках вмо-
тивованість похідних слів є досить прозорою. 
Наприклад:

– Schnitte – attraktive Frau, Schnittenschaukel – 
auffälliges Auto, Schnittenmillionär – Mann mit vie-
len Frauen;

– Zicke – dummes Mädchen, Zickenstall – 
Damentoilette, Zickenalarm – viele Mädchen.

Використання метафоризованих твірних основ 
спостерігаємо в процесах словоскладання. Насам-
перед це притаманно іменникам (Brotgehirn – Idiot, 
dummer Mensch; Bulettenschmied – Betreiber einer 
Imbissbude). Виникнення таких композит вважа-
ємо зумовленим прагненням адолесцентів до мов-
ної неповторності, протиставлення своїх ціннос-
тей усталеним суспільним нормам. Як наслідок, 
німецький молодіжний сленг часто «виходить за 
межі літературного стандарту» [6, с. 115], висту-
паючи поряд із зовнішнім виглядом і поведінкою 
важливим інструментом субкультурної (групової) 
самоідентифікації молоді.
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Перенесення найменування в молодіжному 
слензі часто супроводжується іншими словотвір-
ними процесами, зокрема префіксацією (властива 
утворенню дієслів) і суфіксацією (продуктивна 
в утворенні прикметників). У проаналізованому 
матеріалі найбільш частотним префіксом є be- 
(behumsen – 1. steheln; 2. betrügen; belasten – auf 
die Nerven gehen). Суфіксальний спосіб слово-
твору відзначається застосуванням морфеми -ig 
(cremig – entspannt; spulig – verrückt, seltsam).

Структурна неоднорідність значеннєво пере-
осмислених сленгізмів свідчить про дієвість 
застосування метафоричних перенесень найме-
нувань для реалізації мовної креативності адолес-
центів, поєднанням гри з формою та семантикою. 
Це сприяє зростанню прагматичного потенціалу 
молодіжного вокабуляру, появі додаткових пере-
думов його потенційного застосування в значно 
ширшому колі комунікативних ситуацій.

Процеси метафоризації характерні також для 
сленгізмів із запозиченими твірними основами. 
Інтенсивність використання одиниць інших мов, 
головним чином англіцизмів і англо-американіз-
мів, є однією з ознак сучасної німецької молодіж-
ної лексики [11]. Для такого вокабуляру зафіксо-
вано різні види перенесення найменування:

– перехід від конкретного до абстрактного 
(Jump – Scherz, Spaß, Witz, Vergnügen);

– метафоризація за подібністю внутрішньої 
ознаки (Bunny – sehr attraktives Mädchen);

– перехід від власного імені до видового (Bet-
tie – ein süßes Mädchen).

З огляду на те, що адолесцентам властива зосе-
редженість на особистих інтересах, яка супрово-
джується активною участю в субкультурній діяль-
ності [8, с. 187], тематика виокремлених сленгізмів 
підкреслює пріоритетність їх функціонування на 
рівні внутрішньогрупового спілкування. Стиліс-
тична заниженість, використання пейоративно 
забарвлених основ є вираженням протесту, вер-
бального бунтарства молодих людей, схильності 
до емоційності, перебільшення, з одного боку, 
суб’єктивності й іронії – з іншого.

До основних тематичних груп досліджуваного 
вокабуляру пропонуємо відносити найменування:

– однолітків (Wärmflasche – feueriges Mäd-
chen);

– стилю життя чи субкультурної приналеж-
ності (Biotonne – Vegetarier);

– дорослих (Erzeugerfraktion – Eltern);
– суб’єктивного ставлення (hippig – 

hervorragend);
– розумових здібностей (blond – naiv, dumm);

– стану (самопочуття) (einen Webfehler haben – 
übergeschnappt sein);

– зовнішнього вигляду (Fleischmütze – Glatz-
kopf);

– спілкування (bedönnern – beschwatzen, nicht 
zu Wort kommen lassen);

– заборонених речей (Hit – ein Schuss Rasch-
gift);

– статевих стосунків (poppen – Sex haben);
– елементів технічного прогресу (Avatar – vir-

tuelle Kunstfigur, die nur im Netz existiert);
– інших об’єктів оточуючої дійсності (Nutten-

diesel – schlecht riechendes Parfüm; Hülsenfrucht – 
Bierdose, Dosenbier).

Висновки і пропозиції. Метафора в німець-
кому молодіжному слензі служить дієвим 
інструментом вербалізації системи цінностей 
адолесцентів, особливостей їхніх суспільних 
ролей та психолого-фізіологічного розвитку. 
Пріоритетну роль відіграють бажання досягнути 
ефекту виразності через творчі експерименти 
з мовним матеріалом, суб’єктивну оцінку, іро-
нію, перебільшення. З урахуванням вторинності 
вокабуляру адолесцентів відносно літературної 
німецької мови, що репрезентовано багатим 
набором експресивно забарвлених синонімів 
стандартизованих слів, зазначені вище особли-
вості детермінують активність метафоризації 
та тематичний поділ лексики досліджуваного 
мовного субкоду.

Продуктивністю відзначаються перенесення 
найменування, в основі яких є подібність вну-
трішньої або зовнішньої ознак. З іншого боку, 
динаміка змін поколінь адолесцентів виражається 
в постійному генеруванні нового молодіжного 
вокабуляру, пошуку нових метафор для вербалі-
зації актуальних суб’єктів та об’єктів оточуючої 
дійсності.

Метафоризовані основи активно викорис-
товуються під час формування нових сленгіз-
мів шляхом композитоутворення, префіксації 
та суфіксації. Комунікативна самоідентифікація 
та демонстрація протесту реалізуються завдяки 
поширеності запозичень (з домінуванням англо-
американізмів) та пейоративно забарвлених лек-
сичних одиниць.

Щодо перспектив подальших досліджень 
вважаємо, що одержані результати можуть бути 
застосовані для вивчення специфіки метафорич-
них перенесень найменування, а також інших 
способів семантичної деривації у вокабулярі 
представників окремих субкультурних, регіональ-
них, етнічних груп адолесцентів.
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Pozdniakov O. V. METAPHORIZATION PROCESSES IN GERMAN YOUTH SLANG
The article is dedicated to the study of the main features of metaphorization processes in German youth slang. 

It has been noted that this language subcode is the most actively used during the adolescent period of personality 
development. Youth slang has secondary nature compared to the vocabulary of standard German. Metaphorization 
is one of the distinctive features of the studied linguistic phenomenon. It plays an important role in the verbalization 
of the young speakers’ language picture of the world. Metaphor is determined by the adolescents’ wish to express 
their subjective attitude to nomination objects, demonstrate protest, as well as self-identify among other social 
and age groups. Productive types of metaphors in the analyzed material have been found out. Semantic relations 
in slang vocabulary reflect young people’s feelings and values, their worldview and perception of reality. Making 
comparisons of two things based on the similarity of their internal or external features are productive types 
of metaphor in German youth slang. There is an expressive component in the semantic structure of the given lexical 
units. It has been established that metaphorized roots are often used in futher word-building processes, in particular 
to form compound nouns. Using these words, adolescents show their language uniqueness. Prefixation is a productive 
way of forming semantically modified slang verbs, while a lot of adjectives are made by means of suffixation. 
Metaphorizing loanwords and lexical units with pejorative components belongs to the specific features of German 
youth slang. The main factors of thematic division of analysed vocabulary have been established. Since the analyzed 
vocabulary is used mainly in the process of communication at the level of youth groups (subcultures), its thematic 
groups include names for people, their appearance, lifestyle, feelings, relationships, and environment. Young people 
use metaphorized words with pejorative components to show their propensity for emotionality, exaggeration. On 
the other hand, such slangisms are used to demonstrate subjective attitude and irony.

Key words: youth slang, standard German, extralinguistic factors, metaphor, semantics, morphological 
structure, thematic groups.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ

У статті проаналізовано домінантні шляхи збереження прагматичного потенціалу 
рекламних слоганів під час перекладу. Зокрема, увагу зосереджено на визначенні понять 
«рекламний текст» та «рекламний слоган», дослідженні видів прагматичних адаптацій 
та аналізі специфіки відтворення англійських рекламних слоганів українською мовою. 

Рекламний текст тлумачиться автором як вербальне повідомлення з комунікативно-
прагматичним потенціалом, який реалізується за допомогою специфічних мовних засобів, 
та спрямоване на аудиторію реципієнтів з певною метою. У межах рекламного тексту виді-
ляється рекламний слоган, що є короткою фразою, яка легко запам’ятовується і містить 
основну ідею продукту, його концепцію позиціонування й легенду бренду.

У результаті аналізу теоретичних передумов визначено, що для таких текстів ключову 
роль відіграє їхня прагматика, що зумовлює необхідність досягнення перекладачем бажаного 
впливу на рецептора залежно від мети повідомлення шляхом відтворення прагматичного 
потенціалу оригіналу або його видозміною. Як наслідок, постулюється ідея про необхідність 
урахування під час перекладу мети рекламного повідомлення, цільової аудиторії та мов-
них якостей тексту оригіналу з метою наближення його до «адекватного», що викликано 
практичною необхідністю. Враховуючи тезу, що адекватний переклад націлений викликати 
в іншомовного реципієнта реакцію, яка збігається з комунікативною установкою відправ-
ника, доводиться необхідність внесення певних поправок щодо соціально-культурних, психо-
логічних та інших відмінностей між ним та реципієнтом такого повідомлення.

Ґрунтуючись на результатах дослідження структури рекламного тексту, його функцій 
та мовних засобів, автор визначає співвідношення використання прагматичних адаптацій 
для збереження прагматичного потенціалу в тексті перекладу та інших способів перекладу 
зі збереженням його прагматики.

Ключові слова: рекламний текст, рекламний слоган, прагматичний потенціал, прагма-
тичні адаптації.

Постановка проблеми. Реклама є невід’ємною 
складовою частиною нашого життя. Люди вико-
ристовують рекламні фрази в повсякденному 
спілкуванні, як і крилаті вирази з книг та філь-
мів, прислів’я, приказки та фразеологізми. Через 
швидкий обмін інформацією у світі розуміння 
та тлумачення реклами є серйозним питанням, 
оскільки вона не тільки організовує і регулює певні 
процеси взаємодії людей, а й безпосередньо або 
побічно впливає на їхній психологічний та соці-
окультурний стан і образ мислення. Рекламні 
тексти важливо розглядати у зв’язку з різними 
дисциплінами, серед яких антропологія, соціо-
логія, лінгвістика, літературна критика та меді-
адослідження [15]. Сьогодні переклад реклами 
є не тільки необхідним, але й повсякденним яви-
щем життя. При цьому оперування теоретичними 
основами цього процесу є обов’язковою умовою, 
що гарантує якість перекладу. Обсяг інформації, 

що міститься в рекламі та відтворюється в про-
цесі перекладу, відображається в перекладацьких, 
зокрема прагматичних, адаптаціях. Зважаючи на 
швидкі темпи розвитку суспільства, актуальність 
представленого дослідження полягає у важли-
вості відтворення прагматичного аспекту у ство-
ренні адекватного перекладу рекламних текстів 
з метою глибокого розуміння та тлумачення тек-
стів рекламного дискурсу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У руслі сучасних лінгвістичних розвідок ця тема-
тика досліджується в роботах багатьох вітчизня-
них та зарубіжних науковців. Так, наприклад, такі 
зарубіжні дослідники, як Keiko Tanaka, Marieke 
de Mooij, Fern L. Johnson, Anna Theresa Wendel, 
Angela Goddard, Tomislav Skračić, Petar Kosović, 
у своїх розвідках досліджували мовні особливості 
рекламних текстів у різних мовах. Питання праг-
матики текстів рекламного дискурсу піднімається 
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в наукових розвідках Є. А. Долуденка, У. К. Кир-
мача, А. О. Малишенка, С. Гузенко. Проблеми 
прагматичної адаптації в перекладі представ-
лено в працях В. Н. Комісарова, А. Д. Швейцера, 
В. В. Демецької та ін. 

Постановка завдання. Ґрунтуючись на акту-
альності представленої тематики, мета нашої роз-
відки полягає у виокремленні та аналізі засобів 
збереження прагматичного потенціалу реклам-
них слоганів під час перекладу. Поставлена мета 
передбачає розв’язання таких завдань: проана-
лізувати визначення понять «рекламний текст» 
та «рекламний слоган»; виокремити види праг-
матичних адаптацій; визначити та проаналізувати 
домінантні засоби збереження прагматики під час 
перекладу рекламних слоганів.

Виклад основного матеріалу. Рекламний 
текст завжди спрямований на бажання та потреби 
людини та суспільства, що зумовлено його антро-
поцентризмом [8, с. 126]. Будь-який текст може 
ідентифікуватися як реклама без будь-якого попе-
реднього знання про це, хоча реклама зазвичай 
з’являється там, де на неї очікують, і знання того, 
що щось є рекламою, може допомогти аудиторії 
зрозуміти її [15, c. 7]. 

У руслі нашого дослідження розуміємо реклам-
ний текст як вербальне повідомлення, наділене 
комунікативно-прагматичним потенціалом, що 
виявляється за допомогою певних мовних засо-
бів та спрямоване на аудиторію клієнтів (реци-
пієнтів), за допомогою якого трансформуються 
цілі рекламодавця і здійснюється його взаємодія 
з основними та потенційними споживачами това-
рів чи послуг.

Структура реклами зазвичай залежить від 
загального чи більш детального поділу. Найбільш 
універсальною, на нашу думку, є структура, що 
містить чотири складники: заголовок, підзаголо-
вок, слоган, логотип. Відмітимо, що до реклам-
ного тексту (чи вербальної частини реклами) 
належать лише перші три. Дієвість та ефектив-
ність реклами залежить саме від того, наскільки 
органічно ці компоненти поєднані [9, с. 72].

Рекламні тексти є специфічними з позиції 
прагмалінгвістики, оскільки за своєю природою 
мають основну прагматичну мету, а саме вплив на 
реципієнта, який спонукає останнього до актив-
них дій [2, с. 25]. Беручи до уваги той факт, що 
рекламний текст – це комунікативний акт, осно-
вними його функціями можна назвати мотива-
ційну (конативну) та референтну. Перша поля-
гає в безпосередній взаємодії рекламного тексту 
з адресатом і характеризується використанням 

імперативів та вокативів (кличних відмінків). 
Друга полягає в описі ситуації, предмета або пси-
хічного стану і орієнтована на контекст [13, с. 12].

Рекламні слогани, як одні з найголовніших 
складників рекламного тексту загалом, це – про-
сті та найбільш запам’ятовувані фрази, призна-
чені для відображення суті продукту чи послуги, 
що використовується компанією, з метою ефек-
тивної передачі аудиторії основного повідо-
млення та впливу на її вибір. Найголовнішою 
характеристикою рекламного слогана повинна 
бути «запам’ятовуваність», адже його мета – 
«проникнути у свідомість споживача та змусити 
його пов’язати слоган із продуктом, який він 
представляє, та в результаті скористатися ним». 
Запам’ятовуваність може залежати від того, як 
часто і як довго слоган використовувався в рекламі 
[14, с. 40–41]. Цю мету можливо досягнути лише 
за допомогою синтезу мовних засобів усіх рівнів.

У сучасних лінгвістичних розвідках існує 
багато класифікацій рекламних слоганів залежно 
від їхньої мети. Проте одностайності у виокрем-
ленні типів слоганів, як і їх загальноприйнятої 
класифікації, не існує. У представленому дослі-
дженні ми керуємося класифікацією, згідно з якою 
слогани поділяються на комерційні, соціальні 
та політичні, що залежить від типів рекламної 
діяльності, в якій вони представлені. Наше дослі-
дження охоплює лише вивчення та аналіз комер-
ційних слоганів.

Необхідно відзначити, що найкращий комуні-
кативно-прагматичний ефект будь-якого повідо-
млення, рекламного зокрема, досягається шля-
хом синтезу засобів на всіх мовних рівнях. Так, 
проаналізувавши англомовні рекламні слогани, 
ми дійшли висновку, що найпоширенішими мов-
ними засобами є такі.

Графічний рівень. 
– Використання великих літер. Зазвичай 

великі літери використовуються як на початку 
слова, так і у всьому слові. Такий прийом вико-
ристовується з метою привернути більше уваги 
та надати значення кожному слову та, як наслідок, 
досягнути емфатичного ефекту:

Toyota – I Love What You Do For Me; Coca-
Cola – Open Happiness; Apple – Think Different; 
DEERE AND COMPANY – Nothing Runs Like 
A Deer; GILLETTE – THE BEST A MAN CAN GET; 
ARBY’S – WE HAVE THE MEATS!; Nike – JUST 
DO IT.

Фонологічний рівень.
– Використання рими є одним із найкра-

щих та найскладніших прийомів представлення  
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торгової марки. Рекламний слоган стає популярні-
шим, коли відображає індивідуальність бренду. За 
допомогою римування наголошується та виділя-
ється назва бренду. Такий прийом може вирізняти 
слоган серед інших за назвою бренду й особливим 
римуванням, який є ідентичністю такого слогана:

Kia – We wanna see ya, in a Kia; Jaguar – Grace, 
space, pace.

– Алітерація вважається одним із найкра-
щих засобів запам’ятовування, адже повторення 
приголосних звуків на початку слів створюють 
ефект «римування» та «мелодійності» реклам-
ного слогана: 

Jaguar – Don’t dream it. Drive it; Land Rover – 
The best four by four by far; Intel – Intel Inside; Fila – 
Functional... Fashionable... Formidable...; Wall Street 
Journal – The daily diary of the American dream.

Лексичний рівень у рекламних текстах, слога-
нах зокрема, представлений використанням різних 
лексико-стилістичних засобів, зокрема й частин 
мови, що, «перебуваючи у певному взаємозв’язку, 
виконують насамперед комунікативну функцію» 
[4, с. 26]. Відмітимо, що на лексичному рівні кате-
горія оцінки займає одне з найголовніших місць. 
Вживання в рекламному тексті позитивно забарв-
лених іменників, прикметників, прислівників, 
а також підсилювальних часток розраховане на те, 
щоб викликати певну його оцінку з боку реципі-
єнта. Оцінка є універсальною, оскільки присутня 
у всіх мовах світу [1, с. 149–150], тому допома-
гає «універсалізувати» вихідний текст. На цьому 
рівні ми помітили:

– Використання прийменників you, your, we, 
us, our. Вживання таких прийменників має на меті 
«персоналізувати» рекламне повідомлення та ско-
ротити дистанцію між відправником та реципі-
єнтом. Такий прийом створює враження розмови 
«тет-а-тет», в результаті підсилюючи комуніка-
тивно-прагматичний ефект на клієнта:

Burger King – Have it your way; Chevrolet – See 
the USA in your Chevrolet; Hallmark – When you care 
enough to send the very best; L’OREAL – Because 
you’re worth it; Visa – Everywhere you want to be; 
Kia – We wanna see ya, in a Kia;

– Використання заперечень та заперечних час-
ток no, not, none, nothing. Метою такого прийому 
є саме підсилення позитивних сторін рекламного 
повідомлення:

Mercedes Benz – The pursuit for perfection has 
no finish line; M&Ms – Melt in your mouth, not in 
your hand; Adidas – Impossible is nothing.

– Використання прислівників та займенників 
always, forever, every, everything підсилює експре-

сивність реклами, наголошуючи на постійності, 
стабільності та якості товару чи послуг, що рекла-
муються:

DeBeers – A diamond is forever; Kay Jewelers – 
Every kiss begins with Kay; MasterCard – There are 
some things money can’t buy, for everything else 
there’s MasterCard; Coca-Cola – Always Coca-Cola; 
Mitsubishi – Technically, everything is possible.

– Використання прикметників та прислівни-
ків з позитивною конотацією та прикметників 
у вищому та найвищому ступені порівняння:

Ajax – Stronger than dirt; Disney Land – The 
happiest place on earth; Maxwell House – Good to 
the last drop; Fed-X – When it absolutely, positively 
has to be there overnight.

– Використання підсилювальних часток зазви-
чай підсилює значення прикметників у рекламі:

Geico – So Easy a Caveman Can Do It; Hallmark – 
When you care enough to send the very best; Meow 
Mix – Tastes so good cats ask for it by name.

– Використання розмовної лексики:
Brylcreem – A little dab’ll do ya; California Milk 

Processor Board – Got Milk?; Campbell’s Soup – 
M’m! M’m! Good!; Crest Toothpaste – Look, Ma, no 
cavities!; Kentucky Fried Chicken – Finger lickin’ 
good; Lay’s Potato Chips – Betcha can’t eat just one.

– Використання модальних дієслів must, can, 
can’t:

Geico – So Easy a Caveman must Do It; Alka 
Seltzer – I can’t believe I ate the whole thing; Geico – 
So Easy a Caveman can Do It; Lay’s Potato Chips – 
Betcha can’t eat just one; MasterCard – There are 
some things money can’t buy, for everything else 
there’s MasterCard; Texaco – You can trust your car 
to the man who wears the star.

Синтаксичний рівень.  
– Використання коротких речень
Nokia – Connecting people; Staples – That was 

easy; Trix Cereal – Trix Are For Kids; Wheaties – The 
Breakfast of champions.

– Використання спонукальних речень:
Apple – Think Different; AT&T – Reach out 

and touch someone; Burger King – Have it your 
way; Coca Cola – Have a Coke; Coca Cola – Open 
happiness; Greyhound – Leave the driving to us; 
United Airlines – Fly the Friendly Skies.

– Використання питальних речень:
Verizon Mobile – Can you hear me now?; 

Wendy’s – Where’s the beef?; National Milk Producers 
Board – Got Milk? Grey Poupon – Pardon me, do you 
have any Grey Poupon?

– Використання протиставних конструкцій:
Miller Lite – Tastes great, less filling; ABC’s Wide 
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World of Sports – The thrill of victory and the agony 
of defeat; Haig Scotch Whiskey – Don’t be vague. Ask 
for Haig.

Важливо пам’ятати, що рекламні слогани 
потребують доперекладацького аналізу, а всі при-
таманні їм мовні засоби необхідно враховувати 
для здійснення еквівалентного та адекватного 
перекладу. Перекладачі рекламних текстів сти-
каються з істотними труднощами під час від-
творення прагматичного потенціалу оригіналу. 
Зокрема, це пов’язано з перекладом у рекламному 
тексті національно-культурних особливостей.

Дослідники неодноразово наголошували на 
важливості відтворення прагматичного потен-
ціалу перекладного тексту та необхідності вра-
ховувати реакцію, «яку викличе текст, що точно 
передає денотативну та конотативну складові час-
тини змісту вихідного висловлення в іншомовного 
читача» [9, с. 242]. У такому випадку має місце праг-
матична адаптація вихідного тексту, тобто «вне-
сення певних виправлень щодо соціально-культур-
них, психологічних та інших розходжень» мовця 
та реципієнта [9, с. 242]. У перекладі поняття праг-
матики, еквівалентності та адекватності нерозривно 
взаємопов’язані, оскільки «прагматичний рівень 
займає вище місце в ієрархії рівнів еквівалентності» 
[6, с. 85], а адекватний переклад можна тлумачити 
як такий, що забезпечує прагматичні завдання пере-
кладацького акту на максимально можливому для 
досягнення цієї мети рівні еквівалентності.

Переклад рекламних слоганів часто є найсклад-
нішою частиною в перекладі рекламного тексту, 
адже дослівний переклад не завжди може відтво-
рити зміст, вкладений його автором. Тому пере-
кладачі часто вдаються до прагматичної адаптації. 
Варто відмітити, що співвідношення між прагма-
тикою оригіналу та перекладу може відрізнятися. 

Розрізняють чотири типи прагматичних адап-
тацій під час перекладу, що ґрунтуються на сту-
пені відтворення інформації в прагматичному 
сенсі – від найвищого до неможливості відтво-
рити прагматику оригіналу в перекладі [7, c. 32; 
5, с. 209–223]. 

Проаналізувавши 250 рекламних слоганів та їх 
переклад, ми з’ясували, що домінантним спосо-
бом є дослівний переклад – 47%, 21% відтворено 
з використанням першого виду прагматичних 
адаптацій, 23% – третього виду прагматичних 
адаптацій, 8% – другого виду прагматичних адап-
тацій. Лише 1% рекламних слоганів відтворено за 
допомогою четвертого виду прагматичних адап-
тацій. Розглянемо особливості перекладу реклам-
них слоганів на конкретних прикладах. 

Дослівний переклад (47%) англійських 
рекламних слоганів українською мовою корис-
тується найбільшою популярністю. Зазвичай це 
зумовлено тим, що прагматика вихідного тексту 
збігається з перекладом. Наприклад:

(1) Samsonite: Life’s a Journey – Життя – це 
подорож; (2) Oriflame: Yes you can! – Так, ти змо-
жеш; (3) Apple – Think different – Думай по-іншому; 
(4) Red Bull – It Gives You Wiiings – Надає тобі 
крила!; (5) Carlsberg – Probably the best beer in 
the world – Мабуть, найкраще пиво у світі. 

Перший тип прагматичних адаптацій (21%) 
забезпечує розуміння повідомлення реципієн-
тами. Часто перекладач вводить у текст додаткову 
інформацію з метою полегшення його розуміння. 
Для використання такого типу прагматичної адап-
тації перекладач повинен досконало володіти 
предметом, про який йдеться в оригіналі, а також 
розуміти, що саме мав на меті автор рекламного 
тексту, тобто його комунікативний намір. Пере-
клад рекламного тексту в разі зміни словесної 
форми повинен разом із тим точно відтворюва-
тися за змістом. Зазвичай використовується: тран-
слітерація, вилучення уточнюючих елементів, 
калькування, генералізація. Наприклад: 

(1) Adidas – Impossible is Nothing – Немає нічого 
неможливого; (2) Mars Incorporated – Hungry? 
Grab a Snickers – Зголоднів? Снікерсни! 

Другий тип прагматичних адаптацій (8%) 
забезпечує правильне сприйняття змісту оригі-
налу та збереження емоційного впливу вихідного 
тексту. Під час перекладу відтворюється аналог 
поняття, який може створити потрібний ефект. 
Найбільше труднощів у перекладі спричиняють 
дієслова наказового способу, тому що дослівне 
відтворення таких слів, як to have, to love або to 
like, українською буде не завжди адекватним. 
Наприклад: 

(1) Kit-Kat: Have a break, have a Kit-Kat – Є пере-
рва, є Kit-Kat, або Зроби перерву – з’їж Kitkat; 
(2) Gillete: The best a man can get – Жиллетт. Най-
краще для чоловіків – у цьому прикладі відтворе-
ний зміст повідомлення, але рима не збережена.

Третій тип прагматичних адаптацій (23%) 
забезпечує бажаний вплив на реципієнта, при 
цьому допускаються певні відхилення від вихід-
ного повідомлення. Зазвичай використовується: 
переклад імпліцитної інформації; трансформація 
тексту в більш звичну і природну форму для мови 
перекладу. Наприклад:

(1) Samsung – Same space outside, more space 
inside – Менший ззовні, більший всередині;  
(2) TouchWiz – Personalization is just a touch away – 
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Створюй індивідуальний стиль свого телефону 
простим дотиком; (3) Holiday Inn: Relax, it’s 
Holiday Inn – Забудь про справи в Холідей Інн. 
У наведених прикладах перекладач трансфор-
мував текст у більш звичну і природну форму 
для мови перекладу. За допомогою таких при-
йомів вихідний текст адаптується до норм мови 
перекладу та повністю зберігається прагматика 
рекламного слогану.

Особливим видом адаптації, яка дуже сильно 
відхиляється від вихідного тексту, є модерніза-
ція оригіналу під час перекладу. У таких випад-
ках маємо справу з четвертим типом прагматич-
них адаптацій (1%), що допускає використання 
спрощеного, філологічного, модернізованого 
перекладу, а перекладач фактично створює нове 
повідомлення, ґрунтуючись лише «на ідеї» вихід-
ного тексту. Варто зазначити, що причини засто-
сування прагматичної адаптації четвертого типу 
є досить різноманітними, коли перекладач ста-
вить перед собою певне «екстраперекладацьке» 
завдання, що продиктоване політичними, еко-
номічними, особистими та іншими міркуван-
нями, які не мають ніякого відношення до пере-
кладного тексту. У такому випадку перекладач 
ставить собі за мету переконати рецептора, 
нав’язати своє ставлення до описуваних подій, 
чи явищ і т.д. Такий тип адаптації може мати 
різні наслідки – призвести до повного спотво-

рення оригіналу чи, навпаки, покращити вплив 
тексту на реципієнта. У будь-якому випадку для 
перекладача є неприпустимим керуватися сво-
їми особистими міркуваннями та переконан-
нями у процесі перекладу [12, c. 62]. Для при-
кладу наведемо текст рекламної кампанії віскі 
Johnnie Walker: Taste life – англійською в дослів-
ному перекладі звучав, як Спробуй життя на 
смак, українською мовою його переклали, як 
Живи, щоб було що згадати.

Висновки і пропозиції. Таким чином, осно-
вною метою прагматичних адаптацій є відтво-
рення прагматичного потенціалу рекламного 
повідомлення, слогану зокрема, задля оптималь-
ного впливу на реципієнта. Перед застосуван-
ням того чи іншого виду прагматичної адаптації 
перекладач використовує прагматичний аналіз, 
який дозволяє визначити, яку інформацію можна 
вилучити або видозмінити під час перекладу. 
Оскільки мовець та рецептор мають, як правило, 
різний мовний досвід, відмінну етнічну менталь-
ність та різні фонові знання, досягнення комуні-
кативної мети в перекладі вимагає прагматичної 
адаптації з урахуванням особливостей мови, мен-
тальності й фонових знань рецептора. Перспек-
тивами подальших розвідок можуть слугувати 
дослідження лексико-граматичних, стилістичних 
засобів відтворення прагматичного потенціалу 
рекламних текстів. 
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Popelyuk V. P. PRESERVING THE PRAGMATIC POTENTIAL IN TRANSLATION 
OF ADVERTISING SLOGANS

The article analyzes the dominant ways of preserving the pragmatic potential of advertising slogans in 
translation. In particular, attention is focused on defining the concepts of “advertising text” and “advertising 
slogan”, the study of types of pragmatic adaptations and analysis of the peculiarities of English advertising 
slogans rendering into Ukrainian.

The author interprets the advertising text as a verbal message with communicative-pragmatic potential, 
which is realized by means of peculiar language means, and aimed at the audience of recipients for a specific 
purpose. An advertising slogan stands out within the ad text, which is a short phrase that is easy to remember 
and contains the main idea of   the product, its positioning concept and brand legend.

As a result of the analysis of theoretical premises, it is determined that their pragmatics plays the key 
role, which necessitates the translator to achieve the desired effect on the receptor depending on the purpose 
of the message by rendering the pragmatic potential of the original or its modification. Consequently, the idea 
is postulated that during the translation it is essential to take into account the purpose of the advertising 
message, the target audience and the linguistic qualities of the original text in order to bring it closer to 
“adequate”, which is caused by practical necessity. Given the thesis that adequate translation is intended 
to provoke in a foreign recipient a reaction that coincides with the communicative attitude of the sender, it is 
necessary to make certain modifications to the socio-cultural, psychological and other differences between him 
and the recipient of such a message.

Based on the results of the study of the advertising text structure, its functions and language means, 
the author determines the relationship between the use of pragmatic adaptations to preserve pragmatic 
potential in the translated text and other translation methods while preserving its pragmatics.

Key words: advertising text, advertising slogan, pragmatic potential, pragmatic adaptations.
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ЕТИМОЛОГІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ 
АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Статтю присвячено дослідженню етимології та історії розвитку англомовної юридичної 
термінології. У статті визначається поняття «юридичний термін», «юридична терміно-
логія», надається загальна характеристика англомовної юридичної термінології, встанов-
люється етимологічне походження її одиниць, з’ясовуються екстралінгвальні та лінгвальні 
фактори їх появи в англійській мови, аналізується історія розвитку вказаного шару терміно-
логічної лексики.

Юридичним терміном є мовна одиниця на позначення фахового поняття галузі юриспру-
денції, а юридична термінологія являє собою сукупність подібних термінів. Ключовою озна-
кою юридичної термінології є її системність, що визначається відповідною характеристи-
кою фахових понять самої юриспруденції як науки.

Англомовна юридична термінологія має різне етимологічне походження. Вона представ-
лена не тільки суто англійськими, але й латинськими, французькими, грецькими, німецькими 
термінами, які надходили до неї в різні часи та під впливом різних факторів. Основними серед 
вказаних груп одиниць є англомовні, латиномовні та франкомовні терміни. Розмаїття ети-
мологічного походження англомовної юридичної термінології зумовлене особливостями роз-
витку самої англійської мови та її взаємодії з іншими мовами, а також історичним подіями, 
що відбувалися на території Британських островів, вплинувши на розвиток її судочинної 
справи та юридичної термінології.

Основними екстралінгвальними факторами, що вплинули на формування Британського 
права та розвиток його термінології, є вплив Римського права, християнізація, Нормандське 
завоювання Британії. Лінгвальними факторами розвитку вказаного шару англомовної термі-
нології є взаємодія англійської мови з іншими мовами, необхідність позначати поняття, що 
виникали у вказаній галузі. Англійська мова використовувалася в судочинстві країни, почина-
ючи з XV століття та стала його єдиною мовою лише в XVIII столітті. До вказаного періоду 
в ньому застосовувалися переважно латинська та французька мова.

Ключові слова: англійська мова, етимологічне походження, історія розвитку, екстралінг-
вальні та лінгвальні фактори, юридична термінологія.

Постановка проблеми. Попри значний інте-
рес лінгвістів до юридичної термінології різних 
мов [див., напр., 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14], ще й доте-
пер предметом окремого дослідження не стали 
етимологічні характеристики англомовної юри-
дичної термінології. Не вивчалась також окремо 
і історія її розвитку, що сприяло б систематизації 
знань про визначений шар термінологічної лек-
сики англійської мови. 

Постановка завдання. Вказані фактори 
зумовлюють мету наукової розвідки. А її завдання 
в зв’язку з цим полягають у наданні визначення 
поняттям «юридичний термін», «юридична тер-
мінологія» та характеристиці англомовної юри-
дичної термінології, встановленні етимологічного 

походження її одиниць, з’ясовуванні екстралінг-
вальних і лінгвальних факторів їх появи в англій-
ській мови, аналізі історії розвитку вказаного 
шару термінологічної лексики.

Виклад основного матеріалу. Розвиток науки, 
техніки, а також їх окремих галузей знаходить своє 
відображення в мові, де з’являються засоби номі-
нації фахових понять, слова та словосполучення, 
що отримують спеціальне значення. Такі одиниці 
було названо науковцями «термінами», а початок 
їх вивчення пов’язують із іменами австрійського 
вченого О. В. Нубасова і російського терміноз-
навця Д. С. Лотте в 30-х рр. ХХ століття [1, c. 51].

Специфічність понять, що позначаються юри-
дичними термінами, зумовлена передусім тим,  



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 2020178

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

що вони належать до сфери, яка регулює суспільні 
відносини. Вказану сферу вивчає юриспруденція 
(від лат. jūris prūdentia – правознавство від jūris – 
право + prūdentia – передбачення, знання) – наука, 
що досліджує якості держави та права, їх взає-
мозв’язок, правові знання, практичну діяльність 
юристів [2, c. 7].

Під юридичним терміном розуміємо, відпо-
відно, мовну одиницю на позначення фахового 
поняття галузі юриспруденції. Юридичним тер-
міном вважають також «слово або словосполу-
чення, що вживають у законодавстві, яке є засо-
бом позначення юридичного поняття, що має 
точний та визначений зміст» [9, c. 9].

Юридична термінологія являє собою сукуп-
ність терміноодиниць, що належить до вка-
заної галузі. Юридична термінологія сама по 
собі сприяє максимальній стислості та чіткості 
у формулюванні правових приписів та юридич-
ного тексту. Основною характеристикою юри-
дичної термінології вважають її системність, 
що зумовлено логічною складовою юриспруден-
ції  як науки та системністю її фахових понять 
[10, c. 21].

Англомовні юридичні терміни мають різне ети-
мологічне походження. Зазначимо, що етимологія 
(від грецького “еtymon” – «істина» та “logos” – 
«слово», «вчення») – є наукою, що вивчає похо-
дження слів та з’ясовує, за якою ознакою назива-
ється предмет, явище чи дія. Об’єктом етимології 
як розділу мовознавства є також вивчення джерел 
походження та процесу формування словнико-
вого складу мови та реконструкції словникового 
складу більш давнього періоду (зазвичай допи-
семного) [3, c. 13].

Етимологічно англомовні юридичні терміни 
поділяються на:

1) суто латинські вирази (сorpus delicit, mens 
rea, unerrimae fidei);

2) ті, що походять із латини, але асимілювалися 
в англійській мові (beneficiate, fiduciarym, quorum, 
testament);

3) давньоанглійського походження (bequeath, 
oath, will);

4) грецького походження (amnesty, bigamy);
5) нормандського діалекту французької 

мови (її нормандського діалекту: attorney  – 
франц. – atourner; court –франц. – co(u)rt) – суд), 
force majeure);

6) французько-латинського походження, тобто 
ті, що надійшли до англійської з латини через 
французьку мову (bailiff, tenure, verdict);

7) німецького походження (smuggling);

8) англомовні одиниці, що почали з’являтися 
в юриспруденції з XV століття [9, c. 61–63].

Найбільша кількість юридичних термінів 
англійської мови представлена одиницями суто 
англійського, латинського, французького похо-
дження.

Поява одиниць різного етимологічного похо-
дження в термінології англійської мови галузі 
юриспруденції зумовлена екстралінгвальними 
та суто лінгвальними факторами. До перших від-
носимо особливості та фактори розвитку юри-
спруденції на території Британських островів, 
що формувалася під впливом певних історичних 
подій (вплив Римського права на формування 
Британського, християнізація, Нормандське заво-
ювання Британії). Суто лінгвальними факторами 
вважаємо процеси взаємодії англійської з іншими 
мовами, а також запозичення, що збагатили 
фахову англійську мову галузі юриспруденції 
та права, а також появу фахових понять, які потре-
бували своєї номінації.

Англомовна юридична термінологія форму-
валася не одне століття. Зазначимо, що юри-
спруденція виникла ще наприкінці IV століття 
до н. е. в Давньому Римі, хоча науковою дисци-
пліною вона стала лише в XVI столітті [6, c. 12]. 
Перші мешканці Британських островів, кельт-
ські племена бритів (I століття до н.е. – V сто-
ліття н.е.), не мали значного впливу на правову 
систему країн загального права. Проте їх закони 
виражалися в юридичних максимах, представле-
них у вигляді поетичних і риторичних формул, 
пов’язаних між собою алітераціями, що сприяло 
їх запам’ятовуванню та дослівному відтворенню 
текстів закону чи правила [15, c. 21].

Завоювання кельтських земель Римською 
імперією в I столітті до н.е. не здійснило значного 
впливу на правову систему та її мову, оскільки 
брити не використовували латину в повсякден-
ному спілкуванні. Римське право, яке поширюва-
лося тільки на громадян імперії, що проживали на 
Британських островах, зникло в V столітті до н.е. 
Еволюція англійського права почалася близько 
450 р. н.е. з прибуттям германських племен фри-
зів, саксів, англів на Британські острови.

У зв’язку з виникненням нових форм дер-
жавного устрою та розвитком нових політич-
них інститутів виникла необхідність фіксувати 
закони. Приблизно у 600 р. король Адальберт із 
Кента представив перший письмовий кодекс зако-
нів. До цього історичного періоду належать такі 
юридичні терміни: bequeath, manslaughter, steal, 
ward, witness та ін.
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У VII столітті на території Британських ост-
ровів було прийнято християнство, що сприяло 
поширенню латини. Було введено систему кано-
нічного права. В цей період до юридичної терміно-
логії надійшли такі терміноодиниці, як сonviction, 
clerk, legitimate, mediate та ін. Після норманд-
ського завоювання в 1066 р. англо-норманд-
ська французька мова стала офіційною в Англії, 
в результаті чого в її юридичну мову потрапили 
терміни property, estate, chattel, lease, execu-
tor та інші. Нормандське завоювання привнесло 
з собою не тільки правові та політичні інститути, 
але й «нову» мову панівного класу – давньофран-
цузьку. Накази короля, написані на давньофран-
цузькій, стали одним із правових документів.

Замість англосаксонських слів urheil та adful-
tum, що позначали процес здійснення правосуддя, 
за якого можна було уникнути страти, почали 
використовувати терміни французького похо-
дження оrdeal та computation. Поява подібних тер-
мінів віддзеркалює не тільки їх вплив на розвиток 
англомовної юридичної термінології, але й вплив 
екстралінгвальних факторів на визначений про-
цес: зміцнення влади короля, поширення христи-
янської моралі та західної правової традиції тощо.

Через французьку в англійську надходять 
також такі терміни латинського походження, 
як justice, judge, accuse, cause, jury, crime, plead, 
defend, cause, session, heritage, marriage, prison, 
attorney, trespass, felony, appeal of felony та інші. 
Латина при цьому залишалась письмовою мовою 
права. Нею створювалися статути, здійснювалася 
офіційна переписка. Однак вона не була мовою, 
на якій велися судові засідання. Статут про судові 
дебати та суперечки (The Statute of Pleading), 
який було прийнято в 1356 році, встановив, що 
всі юридичні суперечки повинні здійснюватися 
англійською мовою, а записи повинні вестися 
латиною [15, c. 33]. Тим не менш використання 
французької мови в судочинстві продовжувалося 
до початку XV століття.

Починаючи з XI століття правова культура 
Англії розвивалася у руслі західної правової тра-
диції, основними характеристиками якої є:

1) відділення права від релігії, політики 
та моралі;

2) поява спеціальної юридичної освіти;
3) здійснення управління правовими інститу-

тами фахівцями;
4) виникнення науки про право – правознав-

ства [15, c. 35].
З 1050 року англійські закони розроблялись на 

базі норм кодексу Юстініана, який отримав назву 

corpus juris. Вплив латини був значним. Юри-
дична термінологія втратила при цьому зв’язок 
із загальновживаною мовою. На відміну від слів, 
що позначали правові поняття, які були зрозумілі 
усім членам англосаксонської спільноти, терміни, 
що надійшли з латини, отримали більшу профе-
сійну спеціалізацію, тобто сфера їх використання 
була набагато вужче сфери використання загаль-
ної лексики.

Юридична мова стала високотехнічною та зро-
зумілою далеко не всім. Велика кількість латин-
ських запозичень у юридичній термінології 
робила її незрозумілою для пересічних громадян, 
наприклад: breve (наказ короля), seisin animo (мен-
тальна сейзана), seisin corpore (фізична сейзана), 
assize (асиз – прототип суду присяжних), habeas 
corpus (звід судових наказів). Замість термінів, 
що позначали певні правові поняття та звичаї, 
з’явились терміни, що позначали універсальні, 
штучно створені правила, обов’язкові для всіх 
членів суспільства, що повинні бути виконуватися 
примусово та через це вважалися законом.

Неодмінною вимогою появи таких латинських 
запозичень в англійській юридичній терміноло-
гії є насамперед процес перенесення правових 
понять, відсутніх в правовій культурі Англії, із 
Римського права. Важливість подібних понять 
підтверджується тим, що й дотепер в англійській 
мові збереглася велика кількість латинських запо-
зичень, наприклад: amicus curise (a lawyer who does 
not represent a party in a case but addresses the court 
to help clear up a difficult point), audi altesam partem 
(a rule – everyone has a right to speak in his own 
defense), bona vacantia (property with no owner; usu-
ally passes to the Crown), capias ad respondum (writ 
for arrest of a defendant and summoning him to attend 
court), doli capax (capable of crime), doll icapax 
(incapable of crime), in forma pauperis (allowance 
to a person to start an action without money), donatio 
mortis causa (gift because of death), justem generis 
(a rule stating that houses, flats, and other buildings 
mean only dwelling not church), habeas corpus (a 
name given to a variety of writs), obiter dicta (a part 
of judgement not essential to the decision of a judge), 
mens rea (guilty mind), actus reus (guilty intention).

Окрім прямих латинських запозичень, до 
англійської мови надходило велика кількість 
кальок з латини. Наявність подібних кальок 
вважається результатом впливу таких екстра-
лінгвістичних факторів, як боротьба між світ-
ською та церковною юриспруденцією та закрі-
плення світської влади короля. Деякі кальки 
с часом витіснили із використання свої латинські  
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синоніми. Наприклад, в англійській юридич-
ній термінології вже не використовується пряме 
латинське запозичення in forma pauperis, замість 
нього використовується термін legal aid. Терміни-
кальки lawsuit, full bench, donatation gift, facts 
of crime також повністю замінили латинські запо-
зичення, що використовувалися до цього.

Прямі латинські запозичення залишалися 
у використані лише в тих випадках, коли відпо-
відні англійські терміни були за своєю структурою 
більш громіздкими, як у разі з прямими латин-
ськими запозиченнями ejustem generis, habeas 
corpus, quid pro quo, sub judice, volenti поп fit infu-
ria, тобто коли під час перекладу терміна немож-
ливо було створити кальку, зберігаючи при цьому 
внутрішню структуру терміна, а також у тих 
випадках, коли, попри існування повноцінної 
кальки, використання латинського неасимільова-
ного терміна через культурно-історичні і психоло-
гічні причини вважалося ознакою гарного тону, як 
у разі з термінами mens rea, actus reus, поп compos 
mentis, prima facie.

Одним із наслідків впливу латини на форму-
вання та розвиток англійської юридичної термі-
нології стало утворення низки складних термінів, 
що включали як англійські, так і латинські слова, 
наприклад: ad valorem duty, guardian ad litem, writ 
of fieri facias, pro forma letter, solus agreement, writ 
of habeas corpus, haben dum clause, action in rem. 
Причиною створення подібних складних термінів 
була необхідність точного та стислого позначення 
терміном юридичного поняття. Переклад оригі-
нальної латиномовної частини складних термінів 
подібного типу англійською мовою зробив тер-
міни або дуже довгими, або ж не досить точними. 
Точність та стислість подібного роду складних 

термінів є причиною наявності їх великої кіль-
кості в юридичній термінології англійської мови.

Англійська мова застосовувалася при цьому 
в різних галузях права в різні часи. Заповіти 
почали складати англійською на початку XV 
століття. До початку XIV століття закони скла-
далися латиною. Перші закони, написані англій-
ською мовою, з’явилися в 1489 р. Відповідно до 
закону про судочинство 1730 р. (The Proceedings 
in the Court of Justice Act) латину було замінено 
англійською [15, c. 34]. В результаті основою 
нових галузей права Англії, таких, наприклад, як 
її торгівельне (комерційне) право, стала англій-
ська мова. Після вказаного закону англійська мова 
стала основною мовою юриспруденції та права 
Англії та всієї Великобританії.

Висновки і пропозиції. Таким чином, юридич-
ним терміном є мовна одиниця на позначення фахо-
вого поняття галузі юриспруденції, а юридична 
термінологія являє собою сукупність подібних тер-
мінів. За своїм етимологічним походженням англо-
мовна юридична термінологія поділяється на суто 
англійські термінологічні одиниці, а також терміни 
латинського, грецького, французького, німецького 
походження. Це зумовлено екстралінгвальними 
факторами, пов’язаними з історичним подіями, 
що відбувалися на території Британських островів 
та вплинули на розвиток її судочинства, а також 
суто лінгвальними причинами розвитку англій-
ської мови та її юридичної термінології. Англій-
ська мова використовувалася в судочинстві країни, 
починаючи з XV століття. Проте єдиною мовою 
галузі юриспруденції вона стала лише в XVIII сто-
літті. Перспективним вважаємо вивчення струк-
турно-семантичних і функціональних характерис-
тик англомовної юридичної термінології.

Список літератури:
1. Авербух К. Я. Общая теория термина. Москва : Издательство МГОУ, 2006. 252 с.
2. Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции: Курс лекций. Москва : Юридическая литера-

тура, 2003. 608 с.
3. Амосова Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка. 

Москва : Просвещение, 1956. 71 с.
4. Аракин В. Д. История английского языка : учебник для студентов факультетов иностранных языков. 

Москва : Наука, 1985. 254 с.
5. Бытко Н. С. Лексические заимствования: аспекты теории и практики. Вісник Запорізького держав-

ного університету. Серія: Філологічні науки. Запоріжжя : ЗДУ, 2003. № 2. С. 41–46.
6. Вакулик І. І. Римське право в латиномовній термінології : методичний посібник. Київ : Видавничий 

центр НУБП України, 2010. 140 с.
7. Зайцев Ю. Автентичність правового тексту та проблеми його термінологічно-мовного оформлення 

(на матеріалі проекту Цивільного кодексу України). Українське право. 1997. № 3. С. 99–110.
8. Сергеєва Г. Сучасні тенденції розвитку терміносистеми української правничої мови. Українська 

термінологія і сучасність: збірник наукових праць. Київ : КНЕУ, 2001. Вип. IV. С. 265–267.
9. Усова Т. В. Когнитивно-дискурсивные особенности англоязычной юридической терминологии : 

дис. … канд. филол. наук. Москва, 2009. 191 с.



181

Германські мови

10. Хижняк С. П. Юридическая терминология: формирование и состав. Саратов: Изд-во Саратовского 
университета, 1997. 134 с.

11. Brinton J., Arnovick L. The English Language: A Linguistic History. Oхford : Oxford University Press, 
2017. 640 р.

12. Ebbeson J. Law, Power and Language: Beware of Metaphors. Scandinavian Studies in Law.  2008. Vol. 53. 
Issue 12. P. 31–39.

13. Giffs S. H. Barron’s Law Dictionary. New York : Barron’s Educational Series. 2010. 640 p.
14. Kielar B. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warsaw : Wydawnictwa Universytetu  

Warsawskiego, 1977. 232 p.
15. Stephen A. The Development of Law in Britain. Oxford : Oxford University Press, 2019. 624 p.
16. Thomas K. Dictionary of Legal Terms. New York : Barron’s Educational Series, 2011. 652 p.

Romaniuk O. V., Byalyk V. D. ETYMOLOGICAL ORIGIN AND HISTORY  
OF THE DEVELOPMENT OF ENGLISH JURIDICAL TERMINOLOGY

The article is devoted to investigation of the etymology and history of the development of the English-language 
juridical terminology. Definitions of the notions of “juridical term” and “juridical terminology” are given in 
the article. General description of the English-language juridical terminology is given, the etymological origin 
and history of the development of its units are revealed, extralingual and lingual factors of their emergence in 
the English language are clarified.

A juridical term is a language unit used for designating of   a professional notion of jurisprudence. Juridical 
terminology is a set of corresponding terms. The key feature of juridical terminology is its consistency, which 
is determined by corresponding characteristic of professional notions of jurisprudence as a science.

English juridical terminology is of different etymological origin. It is represented not only by purely 
English, but also by terms from Latin, French, Greek, and German languages. Foreign terms came into 
the abovementioned terminology at different times and under the influence of different factors.

Most numerous among the abovementioned groups of units are English, Latin and French terms. The 
variety of etymological origin of English-language juridical terminology is stipulated by the peculiarities 
of the development of the English language itself and its interaction with other languages, as well as by 
historical events that took place on the territory of the British Isles and influenced the development of its 
judicial system and corresponding terminology.

Main extralinguistic factors that influenced its emergence and development was the influence of the Roman 
law, the process of Christianization, the Norman conquest of Britain. The linguistic factors of its development lie 
in the interaction of the English language with other languages, necessity to designate notions of the juridical 
sphere. Despite the fact that English has been used in English legal proceedings since the 15th century it 
became the language of the sphere of jurisdiction of the country only in the 18th century. Before this mainly 
Latin and French language was used in the sphere.

Key words: English language, etymological origin, extralingual and lingual factors, history of development, 
juridical terminology.
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PEER OBSERVATION: A POWERFUL TOOL  
FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS  
IN CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT

As the field of language teaching changes rapidly the language teachers require regular 
opportunities to develop themselves professionally. Constant emergence of new learning methods 
and educational technologies encourage teachers to search for effective ways in their continuous 
professional development. Continuous professional development (CPD) is an important part 
of ongoing teacher education and professional growth. One of the most common forms of continuous 
professional development is peer observation. For teachers it is important to get constructive feedback 
and support from their peers in order to improve teaching quality. Peer observation is a powerful 
tool to help teachers share best teaching practices among colleagues. Observing and being observed 
encourage teachers to learn from each other, develop a more reflective approach to their teaching, 
improve their learning and teaching practice, spread a spirit of collegiality and provide mutual 
support. The article explores the literature related to peer observation to develop a theoretical 
understanding of the term “peer observation”, describes the benefits and the stages of implementing 
peer observation in an educational process. This process combines the following guidelines 
recommended to assist in peer observation: 1) observation should have a focus; 2) observers should 
use specific procedures; 3) observation should involve: a pre-observation discussion, observation 
of the lesson and a post-observation reflection. The article highlights the importance of peer 
observation in the field of language teaching and suggests the ways how to carry it effectively. The 
findings can be used in the field of English language teaching to organize regular peer support for 
novice and experienced teachers as a part of teachers’ continuous professional development.

Key words: peer observation, continuous professional development, peer support, lifelong 
learning, observer, observee.

Introduction. The process of teaching today 
is a process of lifelong learning and development 
[10, p. 2]. It is often said that the best teachers are 
those that do not stop learning. Teaching English 
today stresses the need for the lifelong development 
of teachers.” Teacher development is the process 
of becoming the best teacher one is able to be, 
a process that can be started but never finished” [15]. 
Continuous Professional development (CPD) is 
not a new phenomenon and describes a process 
of “continual intellectual, experiential, and attitudinal 
growth of teachers … it suggests that teachers 
should continue to develop in the use, change, 
and application of their profession” [9, p. 250]. 
As the field of language teaching changes rapidly 
both as a profession and trends with respect to new 
educational paradigms and institutions, it faces new 
challenges as a result of changes in students’ needs. 
Consequently, the language teachers require regular 
opportunities to develop themselves professionally 
[17]. Teachers should constantly be in search 
of improving and extending their skills, be aware 

of the need to change, reflect on their own teaching 
for a better learning outcomes. This can be achieved 
through a variety of professional development 
activities such as workshops, seminars, webinars, 
conferences, training events, classroom or peer 
observations.

The insights into the latest research. Peer 
observation is one of the most common forms 
of continuous professional development and a means 
to help teachers share best teaching practices among 
colleagues. “It involves teachers observing each other’s 
practice and learning from one another, focusing on 
teacher’s individual needs and the opportunity to both 
learn from other’s practice and offer constructive 
feedback to peers. Peer observation aims to support 
the sharing of practice and builds self-awareness 
about the impact of one’s teaching practice in order to 
affect others.” [20, p. 8]. Many research studies speak 
to the effectiveness of the process of peer observation. 
Murray [10] discusses the benefits of peer observation 
in empowering teachers through their professional 
development. Hammersly-Fletcher and Orsmond [6] 
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write how to deliver the peer observation process 
effectively to reap all the benefits and state that peer 
observation should have clear goals. Jack C. Richards 
describes peer observation “as an opportunity for 
teachers to develop a critically reflective stance to 
their own teaching” [13].

The purpose of the article. Within the scope 
of this paper, we focus on peer observation for 
language teachers as a powerful tool for continuous 
professional development and a valuable strategy 
of improving the quality of teaching and learning. 
“Peer can be any colleague willing to support 
you. It’s a two-way process that can benefit both 
the observer and the teacher being observed, with 
the goal of improving learning and teaching” [19]. 
Observation provides an opportunity for both novice 
and experienced teachers though an experienced 
teacher is likely to have different needs and priorities 
than a teacher who is just starting. Observing another 
teacher may also trigger reflections about one’s own 
teaching, provides a chance to see how others teach, 
get feedback on one’s teaching and discover effective 
teaching strategies that the observer has never tried. 
It is understood that observing other teachers to learn 
about their approaches will provide significant insights 
into one’s own growth as a teacher [2]. For the teacher 
being observed, it allows them to gather data about 
classroom processes from a new perspective, which 
they may use to modify their teaching practices [13]. 
Therefore, a key component of the peer observation 
process is the opportunity for mutual benefit.

The main layout. The purpose of the observation 
is to collect information that later could be used in 
a post- observation reflection. “Normally you should 
focus on only one or two aspects of the lesson since 
you cannot focus on too many things at the same time” 
[13]. In developing goals for the peer observation, 
a variety of different aspects of the lessons can be 
identified for observation and collecting information 
on. These could include:

1. Lesson structure – the entry, structuring 
and closure of the lesson.

2. Classroom management strategies- setting up 
groups, seating arrangements, maintaining order.

3. Types of teaching activities- whole-class 
activities, pair and group work, individual activities.

4. Teacher’s use of materials- use of textbooks 
and other resources.

5. Teacher’s time management- distribution 
of time to different activities during the lesson.

6. Students’ use of language- use of the mother 
tongue during class, problems with grammar or 
pronunciation.

7. Students’ performance and time-on-tasks – 
what strategies and procedures students employ in 
completing a task, to which extent students were 
actively involved during a task.

8. Teacher’s use of language- use of instructional 
language, explanations of grammar and vocabulary, 
the types of questions teachers asked during a lesson, 
feedback techniques.

9. Classroom interaction- student-to-student talk, 
questioning behaviour, teacher- student and student 
interaction patterns during a lesson.

10. New teaching activity- class performance 
during a new teaching activity

11. Group work- the dynamics of group activities.
Peer observation may involve the teacher:
– Being observed
– Observing others
– Observing him/herself via filming or evidence 

collection
– Team teaching (which involves switching 

the observer/observed role during a class/ series 
of classes

– A combination of all of these [21]
Choosing an Observer
“Teachers who are committed to the teaching 

profession and interested in their professional 
development should be willing to allow other peers to 
observe their teaching and also be ready for their peer’s 
teaching” [12]. The relationship between the observer 
and the observee is the key to a successful observation 
of teaching. Studies of peer observation suggest that 
“colleagues who respect and trust each other can be 
invaluable in helping improve each other’s teaching” 
[8, p.68]. The following aspects may be considered 
important when choosing an observer:

1. Knowledge of the teaching context (classroom, 
online, seminar, etc.)

2. Familiarity with a subject area (the observer 
should understand the basic concept of the class 
they enter into). This can be provided in the pre-
observation meeting.

3. Knowledge of teaching techniques suitable to 
the teaching context.

4. Ability to provide constructive feedback to 
the observee.

Peer observation may be implemented in 
a variety of ways depending on the needs and goals 
of the teachers. The key goal of observation is to learn 
from the experience of observation [13]. To achieve 
it, the observer needs to know that the process of peer 
observation involves the following stages:

– Pre-observation discussion of the lesson 
and focus of observation
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– Observation of the lesson
– Post-observation reflection on the lesson, 

learning points and action plans
Pre-observation discussion.  Before observation 

two teachers, the observer and the observed meet to 
discuss the class to be observed, the material being 
taught, class participation and intended outcomes for 
the lesson. The aim of pre-observation discussion for 
the observer is to learn more about the class and for 
the observed to identify a focus for the observation. 
The more specific the observed teacher can be, 
the more useful information the observer is likely to 
provide [14]. The observer and the observee decide 
on observation procedures and arrange a schedule for 
observations. Pre-observation meeting also provides 
an opportunity to know beforehand the culture 
and expected problems in the classroom which really 
helps to reflect on expected events [13].

Observation of the Lesson. The observer 
conducts the observation using the procedures agreed 
during the pre-observation discussion. Donelly 
[4] recommends informing the students about 
the observation in advance and assuring them that 

the purpose is to assist teacher’s professional skills 
and not to evaluate the students. Beigy and Woodin [1] 
suggest that introducing the observer and explaining 
their role will help mitigate any tension and allow 
the lesson to unfold as naturally as possible. The 
observer should focus on student’s motivation, 
listening, understanding and learning.

Post-observation reflection. Richards& Lockhart 
suggest that teachers meet as soon as possible after 
the observation in order to debrief [13]. The goal is 
to reconstruct and analyze one’s teaching context 
and performance to identify teaching strength 
and areas for improvement. Reflection is a vital 
part of learning and studies show that the most 
effective peer observations involve self-reflection on 
the part of both the observer and the observee. This 
reflective practice “involves the process of teaching 
and the thinking behind it, rather than simply 
evaluating the teaching itself.” The feedback should 
generally be an affirming and encouraging process [6]. 
The table below provides the example of reflective 
questions following the observation. They are based 
on “Learning by doing” by Graham Gibbs [5].

Reflective questions for the teacher
being observed

Reflective questions for the observer

What happened? What did I see?
What was I thinking and feeling? What did I hear?
What did I do well? What questions occurred to me about what I observed?
How do I know this? What evidence do I have?
What could I do even better? How does the evidence relate to the observation focus?
What can I do to find out more about my areas for 
development?

What did I learn for the observation?

What do I feel my next steps could be? Based on the evidence, what constructive suggestions for 
changes could I make?

Procedures of peer observation
In order to make peer observation effective, it should 

be decided how to make a record of the information. 
Depending on the purpose of the observation Jack 
C. Richards suggests the following procedures 
for peer observation: written narrative, field notes 
and checklists [13].

Written narrative provides an account of the main 
structure and development of the lesson, the strategies 
and techniques used by the teacher, how the teacher 
implemented or departed from his or her lesson plan. 
The account should contain as much information 
as possible but should not contain any evaluation 
of the lesson. One more method of recording the peer 
observation is ethnography-style observation. This 
type of observation records factual descriptions 
of what the teacher is doing and what the students 
are doing. The aim is to gather as many details as 

possible during the observation, but not to make any 
judgements or comments. It is a good way of staying 
neutral and allows to talk about specific choices 
the teacher made during the lesson. The following 
questions are adapted from Chism [3] and can help 
focus the written narrative by being utilized in 
particular moment in time:

– What is the teacher speaking about?
– What specific comments are being made? 

(Student &Teacher)
– What types of questions are being asked? 

(Student &Teacher)
– How are classroom learning activities 

organized?
– What is the level of student interaction?
– What teaching strategies are being used?
Field notes are brief descriptions in note form 

of key events during the lesson. It is an informal way 
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of taking notes of the key activities that occur during 
the lesson and a flexible way of observing it.

Checklists are a systematic way of collecting 
information on specific aspects of a lesson. It is 
a useful, quick recording method of noting identified 
teaching and learning techniques. It may involve 
a list of all the different roles a teacher takes during 
the lesson, from presenter to facilitator to assessor [11]. 
Some teacher education programs offer checklists for 
observation but it is often difficult to find specific 
checklists for subject areas, such as second language 
teaching. However, some specific things that one can 
look for observing may include the following:

– Does the teacher have a lesson plan?
– How does the teacher start the lesson?
– What interaction does the teacher establish with 

the students?
– Are students engaged?
– At what level and in what ways?
– How does the teacher structure an activity? Are 

the instructions given in English or the learners’ L1?
– How does the teacher maintain and adjust 

the course when unexpected events happened?
– How does the teacher close the lesson?
– What does the class tell you about the teacher’s 

philosophy and educational goals?
Using video camera to carry out a peer observation 

can be an effective way of recording the information, 
as the recording can form the basis of a powerful 
discussion and reflection. Watching recording many 
times helps to be objective for both the observer 
and the teacher being observed. It may be a good idea 
to sit down together to watch the video to make sure 
that the analysis of what has been filmed is impartial. 
This type of observation is good for a focus on:

– class dynamics, student participation, teacher 
attention

– teacher talk (questioning, language grading, 
amount and purpose of teacher talk)

– instruction-giving
– response times allowed to students
– paralinguistic features of communication/

interaction

Benefits of peer observation
Scholars have suggested a number of benefits 

of the peer observation process both for the observer 
and the teacher being observed. Peer observation can:

– boost confidence and support the sharing 
of ideas and expertise among teachers

– encourage reflection and honest conversation 
with trusted colleagues

– provide a new way of developing self-awareness 
of one’s own teaching

– work alongside other forms of professional 
development

– develop communication skills and help to 
reflect on teaching and student learning

– prevent teachers from becoming isolated 
and teaching from becoming routine

“Peer observation provides an opportunity to 
open up the doors and reveal what is taking place on 
everyday basis. Opening up the classroom through 
peer observation also gave confidence to some 
teachers. This confidence stemmed from confirmation 
that what they were doing was acceptable” [16].

Conclusions. Peer observation plays a valuable 
role in the English language classroom, since it has 
immediate practical benefits for novice as well as 
experienced teachers. It should be approached as 
a regular opportunity for teachers to collaborate 
for each other’s benefit. It helps teachers develop 
a deeper understanding of themselves as teachers 
and be better prepared to make decisions about their 
own teaching. Learning through peer observation 
is an important part in teaching. By observing 
new methods and strategies from other colleague 
teachers you reflect on and identify the strength 
and weakness of your teaching methods. Peer 
observation is an effective strategy in developing 
teachers’ professional competencies. Feedback from 
peer observations is an effective way for providing 
teachers with the information they need about their 
classroom behaviour and it can help them in their 
continuous professional development. It is a powerful 
tool in higher education to help teachers improve their 
teaching quality.
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Сабат С. І. ВЗАЄМОВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ – ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Безперервний професійний розвиток – це важливий складник постійного навчання та професійного 
зростання викладача. Оскільки сфера викладання іноземних мов швидко змінюється, викладачі 
потребують регулярних можливостей для свого професійного розвитку. Зростаючі вимоги до 
професорсько-викладацького складу та рівня компетентності, які пов’язані з появою нових методів 
навчання, вимагають запровадження додаткових форм професійного розвитку викладачів та пошуку 
ефективних засобів підвищення якості навчального процесу. Взаємовідвідування занять є однією 
з форм взаємонавчання, яка сприяє підвищенню рівня професійних навиків, якщо її використовувати 
як інструмент підтримки та розвитку професорсько-викладацького складу. Для викладачів критично 
важливим є конструктивний зворотній зв’язок та взаємодопомога з метою вдосконалення якості 
викладання та вивчення досвіду колег. Взаємовідвідування занять заохочує навчатись один в одного, 
розвивати рефлексивний підхід щодо викладання, вдосконалювати методи викладання та розвивати 
дух колегіальності та взаємодопомоги. Метою статті є критичний аналіз та зміст терміну 
«взаємовідвідування занять». Описуються переваги використання та етапи процесу відвідування 
занять та пропонуються ефективні методи їх проведення для викладачів англійської мови закладів 
вищої освіти. Подаються рекомендації щодо забезпечення якісного процесу взаємовідвідування: 
1) наявність чіткої мети; 2) дотримання відповідних процедур; 3) дотримання відповідних етапів 
у проведенні: а) обговорення перед проведенням заняття; б) спостереження під час заняття;  
в) рефлексія та зворотній зв’язок після заняття. Результати дослідження можна використовувати 
в сфері викладання іноземних мов в системі вищої освіти для сприяння професійному становленню 
та зростанню викладачів.

Ключові слова : взаємовідвідування занять, безперервний професійний розвиток, взаємопідтримка, 
навчання впродовж життя, спостерігач, спостережуваний.
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ENGLISH GREEN NEOLOGISMS REFLECTING NEW TRENDS  
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The present article investigates new ecological trends reflected in numerous neologisms which 
have recently entered the English language. We define neologisms as newly coined or existing words 
or word combinations which name new concepts or phenomena and which are moderately used by 
most representatives of a given society. As the number of people supporting sustainable development 
and following a healthy lifestyle is growing, the English vocabulary is constantly being enriched with 
new examples of neologisms depicting a green lifestyle and sustainable business running. Surprisingly, 
the neologisms coined in the sphere of sustainable development have not been investigated as 
a complex phenomenon. Thus, the aim of the current research is to focus on the neologisms denoting 
various types of sustainable initiatives, namely waste reduction (litter vigilantes, pickers, plogging, 
sharing economy), recycling (infinity recycling, precycling), running a business (greentailing), 
ecological housing (microflats, tiny houses, yarden), dieting (demitarian, seaganism, pescatarians), 
farming (regenerative agriculture, mob grazing), shopping (Green Friday), inventing new sources 
of energy (bionic mushroom), traveling (flight shaming), construction (corkitecture) etc. Attention 
is given to the neologisms naming unethical or negative ecological practices (dirty camping, urban 
creep, greenwashing) as well. The emphasis is also laid on the study of the derivational potential 
of the neologisms under consideration. Such word-forming mechanisms as blending, compounding, 
prefixation, repurposing and clipping are considered. Within the framework of our research 
compounding has turned out to be the most productive word-forming mechanism (54% of the neologisms 
under consideration), blending (25%) and prefixation (11%) are popular mechanisms as well, whereas 
repurposing, borrowing, clipping and conversion are unproductive. Finally, general inferences are 
made and suggestions for further linguistic research are given. 

Key words: ecological neologism, blending, compounding, prefixation, repurposing, clipping, 
borrowing, conversion.

Nowadays there is a growing world community 
of ecologically-minded individuals who are keen to 
make their small yet valuable contribution towards 
saving our planet from deleterious human activity. 
The scope of sustainable initiatives is varied 
and encompasses a large array of initiatives. Waste 
reduction activists make the world a cleaner place, 
a growing community of vegetarians and people 
who consume less meat and eat more plant-based 
food are changing their dietary patterns to reduce 
carbon footprint; individuals who are engaged in 
scientific research aim to invent a wider range 
of sustainable sources of energy etc. Naturally, 
such new ecological practices and phenomena 
named by corresponding neologisms are the object 
of current research. 

We define neologisms as newly coined or existing 
words or word combinations which name new 
concepts or phenomena and which are moderately 
used by most representatives of a given society. 

Neologisms found in various spheres of life have 
been studied by different researchers worldwide, namely 
J. Algeo, A. Lehrer, K. Maxwell, A. Metcalf, R. Fischer, 
P. Hohenhaus, B. Aarts and A. Mcmahon, P. Štekauer, 
K. Karpova and many others, all of whom have 
investigated various spheres of life where neologisms are 
born. For instance, B. Aarts and A. Mcmahon researched 
neology comprehensively in various languages, 
K. Karpova studied food-related neologisms, A. Lehrer 
focused on word-formation techniques.

The aim of our research is to study neologisms 
coined in the sphere of ecology and sustainable 
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development as a complex phenomenon, analyze 
their word-formation techniques. 

Data and Methodology. Throughout our 
research 61 neologisms designating sustainable 
development phenomena were selected by sampling 
from the following lexicographic sources: About 
Words – Cambridge Dictionaries Online Blog [2] 
and Buzzword Archive – Macmillan Dictionary [4]. 
The neologisms under investigation have also been 
taken from reputable Internet sites, namely https://
neologisms.rice.edu, http://www.investopedia.
com, https://www.thetimes. co.uk, https://www.
businessinsider.com, https://www.theguardian.com.

The research methods are grounded on the aim, 
objectives of the study and the collected data. Thus, 
the following linguistic methods have been utilized: 
1) structural (to research the derivational potential 
of the neologisms denominating new ecological 
phenomena and initiatives; to analyse blending, 
compounding and prefixation and other techniques 
in forming ecological neologisms in the modern 
English language and determine which of them 
is the most productive in the sphere of green 
neology); 2) semantic (to study the lexical meanings 
of the ecological vocabulary); 3) classification 
and systematisation (to group the neologisms under 
investigation into certain categories taking into 
account their meanings).

In accordance with the 2015 Global Corporate 
Sustainability Report made by Nielsen, a global 
performance management company which offers 
comprehensive outlook of ‘what consumers Watch 
and Buy’, 66% out of 30,000 customers from 
60 countries claimed they would prefer to purchase 
green brands even if they were more expensive than 
non-ecological products, which is up 55% year-on-year. 
At the same time the figure is 73% for polled millenials, 
proving that the representatives of the younger 
generation are more ecologically-minded. The survey 
has also showed that a person’s income is not a decisive 
factor when it comes to choosing sustainability over 
additional expenses as eco-mindedness is consistent 
across the board. Therefore, should large global 
brands avoid following sustainability protocols in their 
production processes, they risk losing their reputation 
and, as a result, profits [11]. 

Many companies have recently started using 
the ecological approach to doing business and are now 
selling green products to like-minded consumers, 
the practice being called greentailing (blending 
green+retailing) and the sellers greentailers 
(blending green+retailers) [4]. A. Lehrer believes 
that blending is a remarkably productive word-

formation technique in modern English, French, 
German etc (8, c. 360).

Not all companies, however, appear to be frank 
in their environmentally friendly activities, some 
big corporations only pay lip service to being green. 
Their main aim is to, firstly, attract eco-minded 
customers, secondly, obtain government subsidies 
to expand. Such environmental malpractice is 
designated by the neologism greenwashing (blending 
green+brainwashing) [14]. 

A. McMahon states that affixation and compounding 
are the most generative word-formation techniques in 
the English language [10, c. 196]. An opposite to Black 
Friday, a neologism Green Friday formed by means 
of compounding [2] is the answer to blind consumerism 
as it is the movement which encourages customers to 
either purchase fewer products or choose sustainable 
products with an ethical supply chain. Therefore, 
changing one’s shopping habits is one of the steps 
ordinary citizens can take to start from themselves 
and make a difference to the ecological situation.

D. Minkova and R. Stockwell claim that new 
lexemes are seldom coined out of nowhere, they 
are often based on some existing word (or its part) 
[12, c. 12]. This approach can be demonstrated 
by a new initiative called precycling (prefixation 
pre+recycling) [2], which is a more ecologically-
friendly alternative to recycling. Precycling offers 
a variety of measures humans can take to minimize 
the harmful impact on the environment namely 
by purchasing unpacked goods or those with little 
packaging or in bulk, reusing shopping bags, making 
bread or yoghurt at home to avoid unnecessary 
packaging, stop buying the items that are not 
of particular importance and that one can easily do 
without and buy high-quality, durable and long-
lasting products. One more new type of recycling 
called infinity recycling (compounding) [2] stands for 
a new technology of recycling plastic whose quality 
doesn’t deteriorate, thus it can be recycled infinitely.

One more way to make our streets cleaner is to 
start from ourselves and become the people who 
pick up litter in public places on their own initiative. 
The neologisms litter vigilantes (compounding) 
[2] and pickers (repurposing) [2] testify the trend’s 
popularity with city dwellers. 

Yu. Zatsnyi claims that over the last decade 
the English language has been replenishing its 
vocabulary at the expense of its own language 
resources in most cases [1, с. 20]. However, 
the neologism plogging (borrowing+blending) 
[4] is an example of a blend in which a borrowed 
word is the first component. The new global fitness 
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trend unites eco-minded people who pick up litter 
while jogging. The leisure activity is a Swedish-
born initiative which is sweeping the whole world 
and the word itself is a blend of a Swedish verb plocka 
(to pick) and the noun jogging. What is interesting, 
ploggers (borrowing+blending) [4] tend to burn more 
calories than traditional joggers as they need to bend 
down to lift trash thus providing an efficient workout 
for their core and legs.

Unfortunately, not all people are ecologically-
minded yet, there are still those who leave rubbish 
behind themselves after living in a tent, which is 
called dirty camping (compounding) [2].

Technological progress generates a growing 
demand for new electronic equipment with landfills 
full of yesterday-new computers and mobile phones, 
the latter being called e-waste (prefixation) [2].

On the other hand, the neologisms sharing economy, 
access economy, collaborative economy, mesh [4] 
and collaborative consumption (compounding all 
the five) [7] describe a newly-invented economic 
model of peer-to-peer lending market under which 
underused physical assets, such as tools, cars, 
apartments etc are rented out when the owner does not 
need them. On the one hand, sharing economy brings 
a lot of advantages for the environment as people do 
not need to buy and stock the things they might need 
only once a year. Moreover, ridesharing services, 
for instance, Uber, help to cut down on emissions 
and reduce congestion thus offering a more sustainable 
driving experience. However, such kind of economy 
fosters tax evasion as individual lenders’ activity is in 
no way regulated by authorities [5]. 

The processes of nature’s conservation are 
oriented towards the protection of animals as well. 
Reintroduction of animals which previously inhabited 
a particular habitat but were forced to leave it is called 
rewilding (prefixation) [2].

The scientists who are searching for sustainable 
sources of energy have invented a bionic mushroom 
(compounding) [4]. This new alternative to fossil 
fuels produces electricity due to special energy-
generating bacteria it is covered with. Other scientists 
modify some of bees’ genes so that the insects 
receive immunity to viruses and pesticides, such 
a new breed of bees is called frankenbees (blending 
Frankenstein+bees) [2]. 

Overpopulation reflected in a neologism urban 
creep (compounding) [2] and astronomic prices 
for accommodation in megalopolises have led to 
a rise in microflats (prefixation) [2], i.e. very small 
apartments, found in big cities. Like-minded residents 
may also move to tiny houses (compounding) [2], i.e. 

small homes measuring less than 37 square metres. 
Such home owners are supporters of the Tiny House 
movement who follow a simple lifestyle and don’t 
pay much attention to material values.

Furthermore, as cities become overcrowded, 
and more and more houses and roads are being built it 
is not surprising that public parks and gardens become 
a thing of the past and to somehow compensate 
the loss of green space, pocket parks (compounding) 
[2], i.e. small parks created on small pieces of land are 
being constructed. Similarly, those people who own 
private houses and dream to have their own green 
place to relax start transforming their back yards into 
small gardens, hence the neologism yarden (blending 
yard+garden) [2]. 

Moreover, teleworking has already become 
a sustainable and a stress-free alternative to commuting 
with shoffices (blending shed+offices) [2], i.e. 
former garden sheds functioning as telecommuters’ 
workstations. However, modern shoffices are not 
moss and cobweb-covered wooden huts where old 
rusty tools are kept. On the contrary, they are usually 
equipped with modern conveniences, in particular 
floor-to-ceiling windows, high-speed wifi, in-built 
showers and even underfloor heating [6].

One more category of people who want to make 
a positive impact on the environment start building 
super-homes (prefixation) [2], the latter being modern 
well-insulated houses which allow their owners to cut 
down the consumption of electricity. Therefore, we 
can see a number of ‘sustainable’ neologisms which 
concentrate on smaller yet greener innovations. 

Top brands follow suit by introducing new 
sustainable materials. For instance, the Danish toy 
giant Lego has started to manufacture its products 
and packaging using plant-based materials, in 
particular new blocks are 98% sugar-cane polyethylene 
[15]. One more ecological material used for building 
is cork which has given birth to a neologism 
corkitecture (blending cork+architecture) [13]. 
Cork’s advantages, such as water resistance, good 
insulation and compression properties make it 
a wonderful material for sustainable construction.

It would be no exaggeration to say that combatting 
carbon emissions is one of the priorities humanity is 
setting nowadays. The process covers many directions 
and activities and involves every citizen of Earth.

It is worth mentioning that the number of those 
who embrace new types of diets is growing. Be it 
for animal cruelty reasons, health or environmental 
concerns or weight loss a new cohort of vegetarians 
of various types has appeared and it is gaining new 
followers at an astonishing speed. 
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Vegetarianism and veganism have long become 
widespread lifestyles for many animal lovers. 
However, a new category of eaters who cannot 
stop eating meat once and forever may try going on 
a demitarian (prefixation+clipping) [2] diet. Thus, by 
restricting the amount of meat and animal products 
they consume, demitarians (prefixation+clipping) 
[2] will reduce the environmental impact of their 
consumption patterns.

Seaganism (blending sea+veganism) [2] 
represents a new trend in sustainable dieting when 
its proponents, seagans (blending sea+vegans) [2], 
don’t consume meat, dairy products and eggs, but 
make an exception for seafood and sustainable fish. 
Not only does it make people’s diets more varied, 
but nutritional too as seafood is rich in protein 
and omega 3 fats which a traditional vegan diet 
usually lacks. Interestingly, seaganism’s creators are 
well-known, the latter being US food writers Amy 
Cramer and Lisa McComsey who invented the term 
in their cookery book Seagan Eating in 2016 [4]. 

Pescatarians (also pescetarians) (blending) 
[4] also choose fish and seafood as their staple diet 
and do not eat meat at all. However, unlike seagans, 
pescatarians can consume dairy products, eggs, 
honey, gelatin and non-vegan liquors.

There is also a new kind of veganism when its 
adepts, bivalvegans (blending bivalve+vegan) [2] 
consume only certain types of mussels that do not 
possess a nervous system and thus do not feel pain. 

Sometimes ecological neologisms are born 
in parliament and their ‘birth’ takes place 
amidst a laborious political argument. In April 
2019 the European Parliament’s Committee on 
Agriculture and Rural Development enacted new 
food-labeling regulations which ban the usage 
of meat nomenclature to name vegetarian products. 
Thus, veggie burgers, i.e. flat round-shaped pressed 
vegetables, seeds etc, which have existed for some 
time as an alternative to meat hamburgers, have been 
recently renamed veggie discs (compounding) by 
the European parliament. The decision is explained 
by a desire to reserve meat terms for meat products 
exclusively, therefore burgers, sausages, steaks 
and escalopes must not be used for labeling plant-
based foods as people must not be deceived about 
what they are eating. Similarly, in 2017 the European 
court of justice passed a regulation under which 
soya and tofu cannot be marketed as dairy products, 
the only exemptions being cocoa butter, salad cream 
and coconut milk [3].

One more sustainable and ethical alternative to 
animal meat is the so called motherless meat [2],  

cultured meat, lab-grown meat, cell-based meat, clean 
meat or in-vitro meat (compounding). All the neologisms 
name a new type of meat which does not come from a live 
animal and has been grown in a laboratory from cells 
and can include vegetables, soya, legumes or other meat 
alternatives which looks, tastes like meat and possesses 
the same health benefits. Scientists, environmentalists 
and health organization are concerned by the carbon 
footprint and the impact on animals that the production 
of conventional meat causes [9]. 

Environmentally-minded citizens choose one more 
alternative that may reduce the amount of food waste 
which is called freeganism (blending free+veganism) 
[4]. Freegans (blending free+vegans) [4] are anti-
consumerists who collect and consume thrown-
away food from supermarket garbage containers 
and bakery bins which would otherwise has been 
transported to a landfill. By doing so, they protest 
against unnecessary waste and the consequent 
deleterious impact on the environment. A more 
extreme embodiment of freeganism is plate scraping 
(compounding) [4] or table diving (compounding) 
[4] with freegans going to restaurants to eat leftovers. 
The freegans who indulge in such practices are called 
plate scrapers (compounding) [4] or table divers 
(compounding) [4].

Some people go even further in their nutrition 
habits. A new breed of humans who believe that all 
the nutrients can be received from air with the help 
of special breathing exercises and thus they can 
stop consuming solid food are called breatharians 
(blending) [2]. 

Speaking about responsible farming, there 
is a number of new trends whose followers aim 
to maintain the soil fruitful. Thus, regenerative 
agriculture (compounding) [2] is a general term 
which describes a farming method whose goal is 
improving the state of soil. Another green farming 
neologism denotes a practice of perpetual relocation 
of a herd of animals to new small areas of grass for 
a short period of time to allow the grass to recover 
and is called mob grazing (compounding) [2].

A neological noun net zero [4] (conversion, adjective 
net-zero) describes a situation when the quantity 
of carbon emissions released into the atmosphere 
does not exceed the quantity of removed carbon, 
as a result of which the ecological situation at least 
remains at the same level. It is therefore not surprising 
that the damage humanity has been causing to 
the environment returns to us in the form of multiple 
illnesses and diseases. For instance, Londoners may 
catch a new type of cold caused by air pollution called 
London throat (compounding) [2]. 
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Water and marine life pollution is a serious issue 
as well. The neologism revealing a new problem is 
ghost gear (compounding) [2]. The latter stands for 
fishing equipment abandoned in the ocean and thus 
harming the environment as its decomposition takes 
hundreds of years.

As a result of climate change new professions are 
born to prevent deleterious consequences of human 
activity. A new job is the one of a tidewater architect 
(compounding) [2] who plans and designs parts 
of cities and towns in order to protect them from rising 
tides caused by changes in climate. Ecologists whose 
aim is to stop or decrease the coastline’s erosion with 
the help of bringing an immense quantity of sand to 
a certain beach are involved in sandscaping (blending 
sand+landscaping) [2].

Not only is our planet polluted, the byproducts 
of human activity can be found in space. For instance, 
a neologism space grease (compounding) [2] stands 
for molecules of oily carbon found in space. 

Sometimes, however, ecological initiatives can 
become too strict and categorical. For instance, 
travelling by plane has recently become one 
of the culprits of ecological damage to the environment, 
thus, flight shaming (compounding) [2], i.e. the act 
of accusing someone of flying is gaining ground. 

Traveling may also be treated negatively by 
the residents of places which are visited by too many 
tourists, thus causing inconvenience for locals, 
the phenomenon being known as overtourism 
(prefixation) [4]. On the other hand, undertourism 
(prefixation) [2] characterizes a situation when 
a holiday destination does not receive enough 
tourists, thus decreasing the income of the local 
hospitality industry.

Some people make huge sacrifices to save 
the planet, in particular, there is a new category 
of women, birth strikers (compounding) [2] who 

choose not to have children in order not to increase 
the world’s population which is already too big.

On the flip side, there is a new category 
of irresponsible businesspeople called climate 
criminals (compounding) [2], i.e. individuals 
or organizations whose activities have caused 
considerable harm to the environment. 

Conclusions. Thus, the practical focus of our 
research is on modern ecological trends and initiatives 
reflected in the English neologisms. Such abundance 
of neologisms proves that the world community 
is actively involved in the process of sustainable 
development of our planet. Moreover, the span of green 
activities is diverse and involves many businesses 
and individuals worldwide. The spheres in which 
such neologisms are created include waste reduction, 
running a business, ecological housing, dieting, 
farming, shopping, traveling, cleaning, recycling, 
inventing new sources of energy, construction, fighting 
climate change etc. The neologisms naming unethical 
or negative ecological practices are also considered.

The statistics gained in our research support 
A. McMahon’s aforementioned statement about 
compounding being the most productive word-
formation technique in the English language 
(33 green neologisms out of 61, i.e. 54%). The green 
neologisms coined by means of blending (15 units) 
account for 25% of the total, prefixation – 11% 
(7), the combination of borrowing and blending, 
and prefixation and clipping both take up 3%, whereas 
repurposing and conversion take part in the formation 
of only one neologism each. 

 Our future research will be devoted to other 
productive spheres in which modern neologisms 
are formed, in particular culture, health, modern 
technologies, tourism etc. What is more, other word-
forming patterns, namely, acronymy, conversion, 
clipping etc. will be investigated in detail.
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Сандига Л. О., Олійник І. В., Святюк Ю. В. АНГЛІЙСЬКІ ЕКОЛОГІЧНІ НЕОЛОГІЗМИ 
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ У СЕСТЕЙНОВОМУ РОЗВИТКУ

У статті досліджуються новітні екологічні тенденції, відображені в низці сучасних англомовних 
неологізмів. Неологізми визначаються як новостворені або такі, що вже існують у мові лексеми або 
словосполучення, які називають нові поняття і які помірно використовуються більшістю представників 
визначеного суспільства. З огляду на зростання кількості людей, які підтримують стійкий розвиток 
та ведуть здоровий спосіб життя, англійська лексична система постійно збагачується новими 
прикладами неологізмів для позначення екологічного способу життя та ведення бізнесу. Щоправда, 
дослідження таких неологізмів як комплексного феномену ще не проводились. Таким чином, метою 
даного дослідження є сфокусуватися на неологізмах, що позначають різноманітні види екологічних 
ініціатив, а саме зменшення сміття (litter vigilantes, pickers, plogging, sharing economy), переробку 
відходів (infinity recycling, precycling), управління бізнесом (greentailing), екологічне житло (microflats, tiny 
houses, yarden), харчування (demitarian, seaganism, pescatarians), фермерство (regenerative agriculture, 
mob grazing), покупки (Green Friday), винайдення нових джерел енергії (bionic mushroom), подорожування 
(flight shaming), будівництво (corkitecture) тощо. Увага також присвячується неологізмам, які 
називають неетичні або негативні екологічні практики (dirty camping, urban creep, greenwashing). 
Робиться наголос на вивченні словотвірного потенціалу екологічних неологізмів, зокрема, вивчаються 
такі словотвірні механізми, як телескопія, словоскладання, префіксація, зміна значення та усічення. 
У межах дослідження словоскладання виявилось найпродуктивнішим словотвірним механізмом  
(54% досліджених неологізмів), телескопія (25%) та префіксація (11%) є також популярними, на 
відміну від зміни значення, запозичення, усічення та конверсії. Наприкінці статті представлені 
загальні висновки і пропозиції щодо подальших лінгвістичних розвідок.

Ключові слова: екологічний неологізм, телескопія, словоскладання, префіксація, зміна значення, 
усічення, запозичення, конверсія.
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ВЗАЄМОДІЯ КОМІЧНОГО ТА МАГІЧНОГО  
КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МОЖЛИВИХ СВІТІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТВОРІВ  
ГУМОРИСТИЧНОГО ФЕНТЕЗІ)

У статті розглянуто напрями взаємодії категорій комічного та магічного та їх пере-
ломлення крізь призму теорії можливих світів. Зокрема, увагу зосереджено на встановленні 
основних механізмів та процедур деформації магічної структури художнього світу у творах 
Террі Пратчетта з метою створення комічного ефекту.

Категорія магічного в жанрі гумористичного фентезі спирається на такі складники, як: 
наявність фантастичного світу з особливим часо-просторовим континуумом та присутність 
магічного простору, де діють віра в чарівне, закон оповідної випадковості, герої з магічними 
здібностями, магічні артефакти та символи. Категорія магічного в гумористичному фентезі 
базується на несподіваностях та невідповідності магічного фантастичного світу реальному. 
Можливий світ гумористичного фентезі пародіює канони можливих світів класичного фен-
тезі. Дискосвіт Т. Пратчетта є мегасвітом, який об’єднує всі інші можливі світи циклу рома-
нів цього британського письменника-фантаста, зокрема мікросвіти персонажів, та забезпе-
чує їх семантичну єдність. Цей світ має пародійний характер, відсилаючи читача не тільки і не 
стільки до явищ, законів та об’єктів реального світу, скільки до художніх світів творів авторів 
класичного фентезі. Наявність в обох категоріях – комічного та магічного – компонентів нео-
чікуваного та невідповідного дає змогу розглядати ці категорії як споріднені.

Під час аналізу мовного матеріалу романів британського письменника-фантаста Т. Прат-
четта спрямовано досліджуються основні процеси й напрями інтеграції різноманітних 
художніх світів у єдиний комічний текстовий авторський світ, під час якої категорія магіч-
ного зазнає певного роду змін, що у свою чергу роблять її головним об’єктом висміювання. 

У результаті дослідження в статті встановлюються два основні механізми деформації 
магічної структури художнього світу: інтеріорізація, що реалізується шляхом процедур його 
ущільнення та зсуву, та екстеріорізація, що включає процедури розтягнення і транспозиції сві-
тів. Вищезгадані процедури реалізуються актуалізовано в художньому світі романів Т. Прат-
четта завдяки широкому спектру прийомів та засобів для досягнення комічного ефекту.

Ключові слова: комічне, магія, магічна структура художнього світу, можливий світ, 
деформація, ущільнення, зсув, розтягнення, транспозиція.

Постановка проблеми. Сучасні дослі-
дження в галузі когнітивної лінгвіспоетики зага-
лом та когнітивних студій творів жанру фентезі 
зокрема мають на меті не тільки розкриття спе-
цифіки власне текстових світів [5; 15; 35; 40], 
які безпосередньо створені автором для вибу-
дови власної художньої реальності, а й шляхів 
їх створення та реконструкції читачем [9, с. 23], 
що може спричинити появу нових художніх світів 
під час інтерпретації прочитаної інформації. Це 
і зумовило вибір предмету нашого дослідження, 
яким є визначення основних механізмів творення 
комічного ефекту внаслідок деформації худож-
нього образу магії завдяки взаємодії різних худож-
ніх світів у романах Т. Пратчетта в їх авторському 

і читацькому вимірах. Таким чином, художній 
текст стає «складною інтерактивною діяльністю, 
яка створює значення» [27], поєднуючи два важ-
ливі складники позиції, необхідні для вдалого 
декодування читачем інформації, закладеної 
в текстовому світі автора: 1) пошук роз’яснення 
відмінностей між власними знаннями про навко-
лишній світ та тим, як вони відображені в худож-
ньому світі; 2) встановлення залежності одного 
світу від іншого з метою їх адекватного тлума-
чення. Художні світи текстів жанру гумористич-
ного фентезі є ідеальним втіленням дії теорії мож-
ливих світів, адже вони є не лише альтернативами 
реальному світу [13, с. 171], а й художнім світам 
інших літературних художніх творів [23, с. 201], 
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що вимагає від читача додаткової обізнаності 
в різних сферах життя для правильного їх розу-
міння й культури. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У теорії можливих світів висувається ідея 
нескінченної множинності світів, які можуть вза-
ємодіяти між собою, що дає можливість кожному 
можливому світу (далі – МС) бути пов’язаним із 
певною кількістю інших світів. Отже, виокремлю-
ють дві моделі МС: нецентровану та центровану 
[14, с. 527]. Перша модель встановлює рівноправ-
ний статус усіх МС без урахування інтегрувальної 
ролі реального світу, який є рівноправним членом 
системи, відображаючи фрагменти різних світів. 
Друга передбачає центральність, домінування 
реального світу й альтернативність та периферій-
ність інших МС як його різних версій [14, с. 527]. 
У філософії поняття МС використовують для 
того, щоб описати світ як багатогранну модальну 
структуру, до складу якої входять підсистеми 
світів різного ступеня доступності до реаль-
ного світу, всередині якого вони перебувають 
[8, с. 329]. Можливий світ художнього тексту тлу-
мачать як певне ментальне утворення [14, с. 119; 
2, с. 136–137]; індивідуальну авторську модель 
реальності [12, с. 165]; світ зі своїми фактами, 
законами та підсвітами [28]; світ слів, які прони-
кають у нашу свідомість [22, с. 37]; світ, який має 
відмінні від реального світу просторово-часові 
межі [16, с. 99; 34, с. 22; 41, с. 26]; світ, що не 
є об’єктивно даним, а сконструйованим когніцією 
людини [38, с. 4–7]. 

Створюючи нову реальність, новий художній 
світ, автор творить можливу картину світу, основу 
якої становлять елементи і структури реального 
світу. Тобто під можливим світом гумористичного 
фентезі будемо розуміти такий можливий світ, що 
організований на основі структурних принципів, 
відмінних від принципів організації реального 
світу, де стан справ суперечить стану речей у реаль-
ному світі, який має свої власні підсвіти та паро-
діює канони можливих світів класичного фентезі, 
підкоряючись інакшим, нелогічним, чарівним 
законам [18, с. 300], що в термінології фентезі 
позначаються термінами «магія» та «чаклунство». 
Відмінність магії і чаклунства в гумористичному 
фентезі саме в тому, що традиційні художні образи 
магічного переосмислюються та висміюються. 

Магія як домінантний складовий компонент 
художнього світу текстів гумористичного фентезі 
[11, с. 338], яка є об’єктом нашого аналізу, орієн-
тована на створення альтернативних концепцій 
висвітлення реальності. Це досягається шляхом 

переосмислення та перетворення художніх сві-
тів такою мірою, щоб ми змогли, по-перше, впіз-
нати їхні класичні риси (невідповідність законів 
можливого світу логіці та фізиці реального світу, 
взаємозв’язок макросвіту твору з мікросвітами 
персонажів), а по-друге, зрозуміти, що ці риси 
підлягають висміюванню. Актуальність нашого 
дослідження зумовлена орієнтацією на антропо-
центричну парадигму, що передбачає встанов-
лення взаємозв’язку між мовною особистістю 
автора і її втіленням у світі тексту. Оскільки магія 
у класичному фентезі виступає в ролі сюжетотвір-
ного чинника та сили, здатної змінювати навко-
лишній світ [7], вона і є основним об’єктом висмі-
ювання та пародіювання. 

Постановка завдання. У комічному худож-
ньому світі творів Т. Пратчетта інтегруються 
різні світи, на позначення яких будемо, слідом за 
Л. Долежелом, використовувати терміни «моде-
льований світ» (Roundworld), де стан речей від-
повідає стану справ у реальному світі (фізично 
і логічно можливий світ), і «немодельований 
світ» (неможливий художній світ Discworld), де 
стан справ суперечить стану речей у реальному 
світі [25, с. 222–223; 37, с. 257–261]. Немодельо-
ваний світ у свою чергу складається із цілої низки 
підсвітів, пов’язаних із: 1) магічними художніми 
образами; 2) магічними топосами; 3) магічними 
предметами й артефактами; 4) чарами; 5) магією 
як явищем. Мета цієї статті полягає у виявленні 
тенденцій у взаємодії категорії магічного з моде-
льованими та немодельованими художніми сві-
тами та їхніми підсвітами, що становлять основу 
для створення комічного ефекту. Досягнення 
поставленої мети передбачає виконання таких 
завдань: установлення основних механізмів вза-
ємодії комічного та магічного в художньому світі 
романів Т. Пратчетта та окреслення основних 
процедур і прийомів їх реалізації в текстовому 
середовищі. 

Виклад основного матеріалу. Комічні зміни 
в магічній природі немодельованого художнього 
світу Discworld відбуваються внаслідок деформації 
його магічної структури під впливом модельова-
ного світу або немодельованих світів інших худож-
ніх творів та актуалізації модифікованої структури 
світу в новому текстовому середовищі. Слідом 
за В. Топоровим та Л. Долежелом, які досліджу-
вали основні принципи взаємодії текстових сві-
тів, виділяємо два механізми деформації магіч-
ного, орієнтовані на створення комічного ефекту: 
1) інтеріорізація (за рахунок процедур ущільнення 
і зсуву) та 2) екстеріоризація художнього світу  
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(із застосуванням процедур розтягнення та тран-
спозиції) [25, с. 206–207; 20, с. 227–284]. 

Інтеріорізація – від лат. interior «внутрішній» 
означає в широкому смислі «перехід ззовні все-
редину» [21, с. 20], має місце під час глибинного 
дослідження внутрішнього світу тексту [3, с. 1] із 
проникненням у його підтекст через процедури 
ущільнення та зсуву. Ущільнення немодельованого 
художнього світу Discworld з метою створення 
комічного ефекту спричиняється додаванням до 
зображеної в тексті магії нових, невластивих їй 
комічних ознак, додатково насичуючи чи над-
мірно перенасичуючи його предметами чи влас-
тивостями цих предметів. Це супроводжується 
контекстуальними змінами 1) магічних істот; 
2) магічних артефактів та предметів; 3) магічних 
законів. За ступенем ущільнення зміни можуть 
бути як частковими, зі збереженням вищезгада-
ними особами чи об’єктами основних магічних 
властивостей, так і повними, коли магічна при-
рода персонажів і об’єктів повністю змінюється 
в напрямку їх демагізації.

Так, часткове ущільнення художнього світу 
Discworld можна проілюструвати обігруванням 
немагічних властивостей «Мітли» як магічного 
предмету, на якому переміщуються, в його порів-
нянні з автомобілем як транспортним засобом 
у фрагменті з роману “Equal Rites”:

“Yes, but can you repair it?” said Granny. “I’m in 
a hurry.” The dwarf sat down, slowly and deliberately. 
“As for repair,” he said, “well, I don’t know about 
repair. Rebuild, maybe. Of course, it’s hard to get 
the bristles these days even if you can find people to 
do the proper binding, and the spells need—” “I don’t 
want it rebuilt, I just want it to work properly,” said 
Granny. “It’s an early model, you see,” the dwarf 
plugged on. “Very tricky, those early models. You can’t 
get the wood−”“Just repair it,” she hissed. “Please?” 
“What, make a bodge job?” said the dwarf, his pipe 
clattering to the floor. “Yes.” “Patch it up, you mean? 
Betray my training by doing half a job?” “Yes,” said 
Granny. Her pupils were two little black holes. “Oh,” 
said the dwarf. “Right, then.” (ER: 120).

У цьому наведеному прикладі магічний арте-
факт «Мітла» (Broomstick), яку описано, проте 
не названо, пародійно зіставляється з об’єктом 
реального світу автомобілем, який потребує 
ремонту і тому нібито втрачає частину своїх 
магічних ознак, на що вказує низка тематично 
пов’язаних слів і словосполучень – старі моделі 
(early models), ремонт (repair), залатати (Patch 
it up), халтурна робота (a bodge job). Комізм 
цієї паралелі акцентується за допомогою при-

йому нарощування, завдяки якому художній світ 
немодельваного Дискосвіту ущільнюється, тобто 
додатково насичується внаслідок проєктування 
на магічний світ додаткових ознак та асоціацій, 
пов’язаних із технічним обслуговуванням об’єкту 
реального світу, що не властиві магічним арте-
фактам, перетворюючи ці об’єкти з магічних на 
побутові. Ефект комізму супроводжується емо-
ційним крещендо (can you repair it), яке свідчить 
про нарощування емоцій у діалозі відьми, влас-
ниці мітли (but can you repair it? → I don’t want it 
rebuilt, I just want it to work properly → Just repair 
it), та гнома-механіка (What, make a bodge job? 
Betray my training by doing half a job?), що паро-
діює діалог між власником авто та працівником 
автосервісу. Останній, спираючись на відсутність 
комплектуючих чи застарілість моделі, доводить 
відьму до нестями, а її згода на поганий ремонт 
лише посилює комічність цієї пародійної ситуації.

Повне ущільнення художнього світу Discworld 
може відбуватися завдяки введенню в нього авто-
ром нового немагічного предмету, що набуває 
магічних ознак та бере безпосередню участь у тво-
ренні магії. Зокрема, фотоапарат, потрапляючи до 
Дискосвіту, набуває нової назви та нових для себе 
властивостей, що ілюструє приклад із роману 
“Men at Arms’’: “Camera there was an iconograph 
box, which is a thing with a brownei inside that 
paints pictures of things.” (MaA: 12). У цьому при-
кладі Т. Пратчетт спирається на основні прин-
ципи роботи фотоапарату як предмету модельо-
ваного світу, що є джерелом отримання світлин, 
надаючи йому комічних магічних ознак. Так, до 
фотоапарату підселюють магічну істоту (brownie 
inside), створюючи у такий спосіб магічний пред-
мет «іконограф», який малює картинки (paints 
pictures of things), ущільнюючи немодельований 
світ за рахунок збільшення кількості магічних 
предметів у ньому. Комічний ефект такого ущіль-
нення виникає шляхом персоніфікації камери, що 
завдяки магічній істоті всередині набуває вже не 
ознак предмету, а живої істоти. Комізм виникає 
і за рахунок обігрування слова «brownie» у його 
викривленому написанні (brownei), де поєднано 
два, а може і три, значення: марка фотоапарату 
Кодак, що була названа на честь її винахідника 
Френка Браунела, шоколадне тістечко з тягучою 
начинкою всередині та назва однієї з магічних 
істот Дискосвіту – гобліна (brownie), який зазви-
чай робить роботу за інших. Таким чином, отри-
муємо комічний мікс із реального фотоапарату 
і магічного іконографа, в якому живе магічний 
гоблін та малює фотографії.
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Комічні зсуви в художньому світі Discworld 
відбуваються завдяки залученню видозмінених 
подій, предметів та персонажів із міфів та тво-
рів класичного фентезі за рахунок часткових змін 
сюжету та оповідної перспективи, які торкаються 
1) магічних персонажів; 2) магічної світобудови 
та/або 3) магічних подій.

Так, у творі «Sourcery» спостерігаємо видо-
зміну подій, описаних у давньогрецькому міфі 
про битву між героєм Беллерофонтом та міфіч-
ною істотою Химерою, шляхом розмивання меж 
між добром і злом, що приводить до комічного 
ефекту за рахунок знецінення магічних здібнос-
тей міфічної істоти. Химера (д. гр. – Χίμαιρα, букв. 
«молода коза») – у грецькій міфології чудовисько, 
що дихає вогнем, з головою і шиєю лева, тулубом 
кози і хвостом змії. Химера вважається породжен-
ням Тифона та Єхидни [6, с. 151], вбитої Беллеро-
фонтом, сином Главка, що влучив у неї стрілою 
з лука [1, с. 91], після чого вона впала бездиханна 
на Алійскі рівнини [6, с. 57]. 

Зміни в сюжеті міфу починаються вже з опису 
химери, що живе в художньому світі Discworld: 
“It have three legges of an mermade, the hair 
of an tortoise, the teeth of an fowel, and the winges 
of an snake. Of course, I have only my worde 
for it, the beast having the breathe of an furnace 
and the temperament of an rubber balloon in a hurri-
cane.” (S: 171) Про давність існування цієї істоти 
в художньому світі Discworld свідчить мова, що 
імітує прадавні міфологічні тексти. Проте, зали-
шаючи певні базові елементи будови тіла химери 
(three legs, teeth, wings), автор доводить її зовніш-
ній вигляд до абсурду, поєднуючи непоєднуване 
(legs of mermaid, wings of snake, hair of tortoise). 
Таке подання знижує агресивність і смерто-
носність цього магічного створіння, подаючи її 
образ у комічному ключі, шляхом порівняння її 
норову з поведінкою гумової кульки під час ура-
гану (breathe of an furnace and the temperament 
of an rubber balloon in a hurricane). 

Далі, під час опису битви між Химерою 
та магічним предметом «Скриня» (Luggage) від- 
бувається розмивання меж між добром и злом, що 
призводить до видозміни сюжету міфу та набуття 
ним комічних ознак завдяки зміні головного 
антагоніста в межах немодельованого художнього 
світу: “The lonely little oblong was watched from 
atop of a stone pinnacle by a chimera. It judged its 
moment carefully, kicked away and plummeted down 
towards its victim. The chimera’s technique was to 
swoop low over the prey, lightly boiling it with its 
fiery breath and then turn and rend its dinner with its 

teeth. It managed the fire part but then, at the point 
where experience told the creature it should be 
facing a stricken and terrified victim, found itself 
on the ground in the path of a scorched and furious 
Luggage. The only think incandescent about 
the Luggage was its rage. It had spent several hours 
with a headache, during which it seemed the whole 
world had tried to attack it. It had had enough. When 
it had stamped the unfortunate chimera into a greasy 
puddle on the sand it paused for a moment apparently 
considering its future.” (S: 172).

У наведеному прикладі спостерігаємо зміну 
ролей головних героїв давньогрецького міфу: 
образ химери не зазнає значної транформації на 
початку битви, оскільки її зображено як антиге-
роя, що чекає на жертву та намагається її вбити 
(plummeted down towards its victim, boiling it with 
its fiery breath, rend its dinner with its teeth), у той 
час як головний герой та його дії зазнають зна-
чних змін. Якщо в давньогрецькому міфі вбивство 
химери було подвигом, що звільняло людство від 
кровожерливої істоти [42], то в романі Т. Прат-
четта химері протистоїть не герой, якого обрали 
для здійснення такої важливої місії, а магічний 
артефакт, який знищує міфічне створіння, тому що 
його мучила мігрень (had spent several hours with 
a headache, It had had enough). Така несподівана 
відмінність у подіях міфу та роману спричиняє 
зсув у художньому світі, де магічний герой набу-
ває рис антигероя, вбиваючи через злість і роз-
дратування, а не виходячи із благородної мети, що 
комічно змінює вектор міфу, змушуючи читача 
співчувати химері (the unfortunate chimera). 

Екстеріорізація, тобто наслідок зовніш-
нього впливу художніх світів інших текстів 
[4, с. 1] на художній світ аналізованих романів, 
відображається у трансформації (розтягненні світу  
та/або його транспозиції) магічних подій, образів, 
об’єктів, завдяки чому відбувається їх вихід за межі 
одного художнього твору, що результує у створенні 
комічного ефекту інтертекстуальності.

Процедура розтягнення магічного світу для 
комічного викривлення образу магії може бути 
наслідком: а) заповнення лакун вихідного світу 
цитатами з інших художніх світів та/або б) збіль-
шення числа дійових осіб за рахунок введення 
персонажів чи об’єктів, наявних у паралельних 
художніх світах. 

Так, трагедія В. Шекспіра «Макбет», яка впли-
нула на роман «Wyrd Sisters» і є своєрідною п’єсою 
в романі [10, с. 268], була використана Т. Пратчет-
том як засіб розтягнення художнього світу свого 
твору. У наведеному нижче фрагменті з роману, що 
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описує магічний ритуал шабашу, вибудовано коміч-
ний зв’язок зі згаданою трагедією, що спричиняє 
розтягнення немодельованого художнього світу 
Дискосвіту та створює комічний ефект завдяки 
наданню магічним ритуалам у ньому нових, нео-
чікуваних особливостей, наприклад:“As the caul-
dron bubbled an eldritch voice shrieked: ‘When shall 
we three meet again?’ There was a pause. Finally one 
voice said, in far more ordinary tones: ‘Well, I can do 
next Tuesday’.” (WS: 4).

У цьому прикладі під час магічного ритуалу 
шабашу відьма Матінка Ветровоск використовує 
цитату з трагедії «Макбет»: «Коли ми троє зустрі-
немося знову?» (цит. ACT I SCENE I. A desert place / 
Thunder and lightning. / Enter three Witches / First 
Witch / When shall we three meet again / in thunder, 
lightning, or in rain?) [36, с. 1]. Ця алюзія відносить 
читача до художнього світу трагедії, проєктуючи 
похмуру атмосферу шабашу, описаного в трагедії 
Шекспіра – ніч, дощ, вітер, буря – до Дискосвіту. 
Таким чином, у художньому світі Дискосвіту запо-
внюється лакуна, яка стосується аспекту «погода» 
в художньому світі Дискосвіту, адже погодні 
явища в романі не були загадані. Комізм цієї алю-
зивності виникає завдяки контрасту піднесеної 
тональності цитати та цілком побутової відпо-
віді: «Я можу наступного вівторка» (I can do next 
Tuesday), що повністю руйнує похмуру атмосферу 
ритуалу та значущість відьомського шабашу.

Комічне розтягнення художнього світу Discworld 
може відбуватися також і за рахунок введення 
нового магічного персонажу, що є протагоністом 
інших літературних творів. Так, у романі «Wyrd 
Sisters» під час магічного ритуалу накладання 
чарів у печері дійство переривається появою неві-
домої магічної істоти: “Above the noise of the river 
and the occasional drip of water from the ceiling they 
could all hear, now, the steady slosh-slosh of another 
craft heading towards them. ‘Someone’s following us!’ 
hissed Magrat. Two pale glows appeared at the edge 
of the lamplight. Eventually they turned out to be 
the eyes of a small grey creature, vaguely froglike, pad-
dling towards them on a log. It reached the boat. Long 
clammy fingers grabbed the side, and a lugubrious 
face rose level with Nanny Ogg’s. ‘’ullo,’ it said. ‘It’sss 
my birthday.’ All three of them stared at it for a while. 
Then Granny Weatherwax picked up an oar and hit it 
firmly over the head. There was a splash, and a distant 
cursing” (WS: 68).

За допомогою алюзивного цитування в описі 
зовнішності персонажа – «два блідих ока» (Two 
pale glows), діяльності – «гребля» (paddling) 
та імітацiї його голосу – «цццце» (It’sss) Т. Прат-

четт вводить у художній світ Discworld абсолютно 
нового магічного персонажа з роману Д. Р.Р. Тол-
кіна «Hobbit or There and Back Again», який нага-
дує Голума, магічну істоту, власника Кільця Сили. 
Порівняймо з оригінальною цитатою: 

“He was Gollum – as dark as darkness, except two 
big round pale eyes in his thin face. He had a little 
boat, and he rowed about it quite quietly on the lake; 
for lake it was, wide and deep and deadly cold. He 
paddled it with large feet dangling over the side, but 
never a ripple did he make; “Not fair! not fair!” he 
hissed. “It isn’t fair, my precious, is it, to ask us what 
it’s got in it’s nassty little pocketsess?” [39, с. 88]. 
Власне комічний ефект від перенесення Голума 
зі світу Середзем’я до Дискосвіту спостерігаємо 
під час боротьби з ним відьом, яка закінчується 
досить несподівано, примітивно-побутово і без 
використання магії, а натомість ударом весла 
по голові (picked up an oar and hit it firmly over 
the head), що знецінює роль магії як основної 
зброї в магічній дуелі.

Комічні трансформації художнього світу 
Discworld можуть відбуватися шляхом перене-
сення певних предметів: 1) з художніх світів казок 
та легенд; або 2) з реального світу – завдяки пере-
осмисленню їхніх властивостей з магічних на 
немагічні, або навпаки.

Так, у фрагменті роману “Colour of Magic” 
йдеться про магічний артефакт «Меч» (Sword), 
що розповідає чарівнику Рінсвінду історію свого 
життя. У своїй розповіді він звертає увагу на 
деякі власні особливості, подібні до особливостей 
одного з магічних артефактів, що фігурує в англо-
саксонських легендах, наприклад: “I spent a cou-
ple of hundred years on the bottom of a lake once. 
“That must have been fun,” said Rincewind absently. 
“Not really,” said Kring. “No, I suppose not”. “What 
I’d really like is to be a ploughshare” (CM: 114).

У наведеному прикладі магічний меч, що про-
вів сотні років на дні озера (a couple of hundred 
years), виявляється мечем Ескалібур із циклу 
легенд про короля Артура, який отримав магічний 
артефакт від чаклунки, що дістала його із дна озера 
[26, с. 57]. Цей меч був священною реліквією, яка 
доводила право Артура бути королем, та відігра-
вав значну роль у боротьбі його володаря за владу 
[24, с. 64–65]. Цей артефакт був символом могут-
ності та величі короля, якому він належав [44]. 
Отже, перенесення такого впливового магічного 
артефакту з художнього світу британських легенд 
до художнього світу Discworld передбачає, що він 
зіграє вирішальну роль у доленосній битві між 
Артуром та сером Пелінором. Проте, опиняючись 
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у незвичному середовищі, Меч втрачає свою сим-
волічність впливового магічного предмета, що 
спричиняє комічну трансформацію всього худож-
нього світу роману. Ця комічність маркується опо-
зицією «приємно :: неприємно» (fun – Not really), 
підкресленою емфатичною конструкцією What I’d 
really like is to be a ploughshare, і полягає в тому, 
що бойовий меч, пройшовши безліч битв, мріє 
стати звичайним плугом. Таким чином, його важ-
ливість, притаманна змісту легенди, для подаль-
шої битви з чудовиськом зменшується, а її резуль-
тати ставляться під сумнів.

Висновки і пропозиції. Комізм магічного як 
наслідок взаємодії художнього світу романів гумо-
ристичного фентезі з іншими світами фентезі, 
міфу, легенди, казки чи світу сучасності є резуль-

татом власне їх деформації внаслідок екстеріо-
ризації та/або інтеріоризації цих світів. Вклю-
чення у немодельований художній світ Discworld 
нових, неочікуваних магічних образів, предметів, 
артефактів та видозміна магічних властивостей 
наявних у ньому персонажів чи об’єктів зумов-
лює різноманітні зміни запозичених світів за їх 
актуалізації в новому текстовому середовищі. Ці 
зміни відбуваються за рахунок ущільнення, зсуву, 
розтягнення та інших трансформацій художнього 
світу романів Т. Пратчетта. 

Перспективи подальших розвідок убачаємо 
в дослідженні властивостей комізму магічного 
з огляду на ідіостиль автора, що сприятиме окрес-
ленню палітри художніх засобів, притаманних 
саме жанру гумористичного фентезі.
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Ukrayinska Ye. V. INTERACTION OF HUMOUR AND MAGIC THROUGH THE PRISM  
OF THE POSSIBLE WORLDS THEORY (A STUDY OF ENGLISH HUMOROUS FANTASY)

This paper addresses the interaction of the categories of humour and magic and its refraction through 
the prism of the possible worlds theory. The research focuses on revealing the basic mechanisms and procedures 
of deforming the magical structure of Terry Pratchett’s fictional world employed for creating a humorous effect.

The category of magic in humorous fantasy genre is grounded in the presence of a fantastic fictional world 
with its specific temporal-spatial continuum and the magical component, characterized by faith in magic, 
the law of narrative contingency, where characters with magical capacities, magical artifacts and symbols 
act. The category of magic in humorous fantasy is based on unexpectedness and incongruity of the magical 
fictional world with the real one. The possible world of humorous fantasy parodies the canons of classical 
fantasy’s possible worlds. T. Pratchett’s Discworld is a megaworld that integrates all other possible worlds 
of the writer’s series of novels, in particular, the characters’ microworlds, providing their semantic unanimity. 
It acts as a parody, referring the readers not only to phenomena, laws and objects of the real world, but also 
to the fictional worlds of classical fantasy. Thus, the presence of surprise and incongruity in both categories, 
those of humour and magic, makes it possible to consider these categories as adjacent.

The analysis of T.Pratchett’s novels aims to reveal the main processes of and vectors of integratinig various 
fictional worlds into the unified comic authorial world, where the magic undergoes certain changes, becoming 
the main object of mockery. The paper highlights the two main mechanisms of deforming the magical structure 
of the fictional world: interiorization, which is actualized through the procedures of condensation and shifting, 
and exteriorization with its procedures of distension and transposition. The above procedures are implemented 
in the fictional world through a range of techniques and means employed to create a comic effect.

Key words: humour, magic, magical structure of the fictional world, possible world, deformation, 
condensation, shift, distension, transposition.
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НІМЕЦЬКОМОВНИЙ ЮВЕНАЛЬНИЙ МЕДІАДИСКУРС  
ЯК ФРАГМЕНТ КАРТИНИ СВІТУ ПІДЛІТКА:  
ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статтю присвячено виявленню лінгвокогнітивних характеристик німецькомовного юве-
нального медіадискурсу, вивчення яких є важливим з погляду встановлення шляхів наукового 
пізнання та національно-культурної своєрідності мовної реалізації ментальних процесів. 
Правомірність вибору порушеної теми зумовлена недостатністю системного вивчення під-
літкового медіадискурсу в сучасній німецькій мові в царині лінгвокогнітивістики. У даній 
науковій розвідці розглянуто існуючі напрацювання з проблематики аналізу німецькомовного 
ювенального медіадискурсу як фрагменту картини світу підлітка, який розглядається як 
засіб влади, засіб соціальної боротьби, де людьми можна маніпулювати прихованими для них 
силами. Встановлено, що німецькомовний ювенальний медіадискурс, тексти якого сфокусо-
вані на репрезентації життя сучасного підлітка, що відображено у вербальному та авер-
бальному компонентах друкованих видань, відіграє значну роль у формуванні його картини 
світу. У статті представлено потрактування медіадискурсу як когнітивно-комунікативної 
діяльності. Услід за І. І. Пірог, у роботі медіадискурс розуміємо як тематично сфокусовану, 
соціокультурно зумовлену мисленнєво-комунікативну діяльність у просторі, створеному 
засобами масової комунікації. Встановлено, що ювенальний медіадискурс виступає джерелом 
вагомої інформації для підлітка і суттєво впливає на формування його картини світобачення. 
Дослідження німецькомовного ювенального дискурсу в когнітивному аспекті на матеріалі 
мови засобів масової інформації, яке здійснено в дусі ідеї інтегративного антропоорієнто-
ваного підходу до мови в міждисциплінарному модусі, дозволить у новому ракурсі вивчити 
особливості мовленнєвої поведінки сучасних німецьких підлітків, оскільки ЗМІ відіграють 
надзвичайно важливу роль у формуванні суспільного сприйняття молоді.

Ключові слова: молодь, мовлення, ювенальний медіадискурс, підлітки, соціальна ідентич-
ність, дискурс.

Постановка проблеми. Дискурс як складне 
та багатоаспектне явище завжди викликав зна-
чний інтерес дослідників, особливо останнім 
часом, адже розвиток лінгвістики характери-
зується розширенням об’єкта лінгвістичного 
дослідження: від слова – до речення і їх єдності, 
опісля – до тексту і, нарешті, до дискурсу. Ана-
ліз і ґрунтовне дослідження медіадискурсу, 
зрештою, спонукає мовознавців розглядати ті 
моменти, котрі «піднімають» його над рівнем 
тексту. При цьому різні особливості дискурсу 
вказують на його статус як чогось більшого, 
ніж звичайний текст, особливо коли йдеться про 

формування картини світу підлітка. Ясна річ, 
що лінгвокогнітивний аспект німецькомовного 
ювенального медіадискурсу як елемент світо-
бачення підлітка необхідно постійно досліджу-
вати. Проблемні питання ювенального медіадис-
курсу є комплексним явищем, тому їх вивченням 
повинна займатися когорта фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед напрацювань вітчизняних лінгвістів, які б 
розглядали теоретичні та практичні моменти фор-
мування німецькомовного ювенального медіадис-
курсу, відсутні вичерпні дослідження. Однак осо-
бливої уваги заслуговують праці А. А. Леонтьєва, 
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В. А. Маслової, С. Б. Стебловської, І. І. Пірог, 
Л. І. Ізотової, Ю. С. Бондаренко та інших.

Постановка завдання. Метою статтi є ґрун-
товний аналіз особливостей німецькомовного 
ювенального медіадискурсу, зокрема в лінгво-
когнітивному аспекті, а також визначення на цій 
основі характерних напрямів подальших дослі-
джень.

Виклад основного матеріалу. Мова є ніби 
живим організмом, який постійно видозмінюється 
та розвивається. Водночас вона є тим фундамен-
тальним елементом, який безпосередньо впливає 
на формування та розуміння світобачення.

Нині спостерігається виразна тенденція змі-
щення центру дослідницьких інтересів на проб-
леми масової інформації та масового мовного 
впливу. Медіадискурс є досить новим явищем, 
яке чітко формує інформаційне поле засобів масо-
вої інформації і поширюється на різні соціальні 
групи авдиторії, зокрема на підлітків.

Термін «медіадискурс», як слушно зазна-
чає І. І. Пірог, доцільно трактувати в широкому 
та вузькому розуміннях. У широкому розумінні 
він постає як репрезентація фізичної та соціаль-
ної реальності, персуазивної за своєю сутністю, 
внаслідок чого створюється особливий спосіб 
сприйняття світу й концептуалізації дійсності. 
Цей тип дискурсу є соціальною взаємодією меді-
авидань та аудиторії, з одного боку, та водночас 
своєрідним конструктом реальності, втіленим 
у певну форму знання, – з іншого. Сформовані 
таким чином знання мають відносну істинність, 
а їх значимість визначається дискурсивним кон-
текстом. У вузькому розумінні медіадискурс – 
це сукупність текстово-візуальних повідомлень, 
зорієнтованих на формування суспільної думки 
[5, с. 356]. Вслід за І. І. Пірог, у роботі медіадис-
курс розуміємо як тематично сфокусовану, соціо-
культурно зумовлену мисленнєво-комунікативну 
діяльність у просторі, створеному засобами масо-
вої комунікації.

«Тексти, які входять у дискурс, повинні мати 
об’єктивну змістовно-тематичну схожість. При 
цьому можливий поділ на менші сегменти за 
ознакою, яка визначає особливу системність і впо-
рядкованість мовних одиниць, правил їх вжи-
вання в окремих висловлюваннях або текстах як 
фрагментах дискурсу однієї тематики. Оскільки 
одним із впливових соціальних інститутів є мас-
медіа, фахівці вважають медіадискурс провідним 
у сучасному суспільстві, враховуючи ту істотною 
роль, яку він відіграє у формуванні картини світу 
індивіда. Нині в лінгвістиці існують два основних 

підходи до осмислення медіадискурсу. Перший 
характеризує його як специфічний тип мовноро-
зумової діяльності, характерної винятково для 
інформаційного поля масмедіа, відмінний від 
інших самостійних типів дискурсу – політичного, 
релігійного, наукового та інших своїми мовними 
практиками і ситуаціями реалізації, хоча й має 
водночас спільне з ними тематичне поле» [4, с. 46]. 
Нам ближчий другий підхід, згідно з яким меді-
адискурс потрактовується як будь-який вид дис-
курсу, що знаходить своє відображення у сфері 
масової комунікації, котру продукують засоби 
масової інформації.

Модель мовної особистості в просторі медій-
ного дискурсу складається з трьох рівнів: медійно-
орієнтаційного, лінгвокогнітивного та мотивацій-
ного [2, с. 37]. Як вказує С. І. Потапенко у своїй 
праці, присвяченій ґрунтовному вивченню лінг-
вокогнітивних та мотиваційних характеристик 
англомовного медіадискурсу [7, с. 9], «ці рівні 
мовної особистості підпорядковують організа-
цію медійного дискурсу чотирьом структурним 
етапам діяльності адресата. Серед них такі, як 
загальне орієнтування; побудова референтів, про 
які повідомляє медіа; встановлення відношень між 
даними референтами; конструювання подій та їх 
послідовностей. Ця схема відтворення медіаподій 
здійснюється за допомогою вербальних засобів, 
що утворюють відповідні виміри сучасного меді-
адискурсу. До них належать гіпертекстовий, номі-
нативний, синтаксичний та текстовий, що одно-
часно знаходяться в гетерархічних відношеннях, 
що визначаються особливостями орієнтування 
людини, яке може здійснюватися стосовно будь-
якої точки в навколишньому середовищі».

«Гіпертекстовий вимір пов’язаний з розміщен-
ням матеріалів на екрані або на сторінках видань 
стосовно гетерархічних просторових координат 
СПЕРЕДУ-ПОЗАДУ, ЗВЕРХУ-ЗНИЗУ, ЗЛІВА-
СПРАВА, ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ, БЛИЗЬКО-
ДАЛЕКО. Йдеться про різну організацію перших, 
останніх та внутрішніх сторінок великоформат-
них газет, таблоїдів та журналів, що визначає 
різне лексичне наповнення назв розділів і заго-
ловків. Номінативний вимір організації медіа-
дискурсу представлений одиницями трьох груп, 
спрямованими на конструювання референтів, що 
репрезентують об’єкти позамовної дійсності» [7].

Ювенальний (підлітковий) медіадискурс є різ-
новидом медіадискурсу, зумовленим специфікою 
його адресата – підлітків як особливої соціально-
ментальної групи суспільства. Ювенальний меді-
адискурс виступає джерелом вагомої інформації 
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для підлітка і суттєво впливає на формування його 
картини світу. Популярність цього типу дискурсу 
серед підлітків виражається у високих тиражах 
друкованих медійних видань і високих рейтингах 
телевізійних програм, котрі створюються для цієї 
цільової авдиторії.

Сучасні цифрові медіа дозволяють почати 
використовувати медіаконтент із самого раннього 
віку. Дітей приваблюють різні види діяльності, 
пов’язані з медіазасобами. Наразі фіксуємо зни-
ження вхідного бар’єру для доступу до медіасе-
редовища. Підлітки часто стають користувачами 
медіадискурсу в контексті формування ідентич-
ності. Важливим аспектом ювенального медіа-
дискурсу стає моделювання мовної особистості 
підлітка.

Вікові особливості, які властиві адресату юве-
нального медіадискурсу, полягають у пошуку 
ідентичності, прагненні бути дорослими, потребі 
в моделях для наслідування тощо.

На думку багатьох учених, основний тип 
пошуку, який здійснюється індивідом у підлітко-
вому віці, – це прагнення «знайти себе». Підліт-
ковий вік є ключовим для усвідомлення власної 
ідентичності. Ця істотна риса адресата стає інте-
гральною частиною всього ювенального медіа-
дискурсу. Слід зазначити, що багато дослідників 
уважають формування ідентичності центральним 
явищем підліткового віку.

Пильна увага підлітків до зовнішніх аспектів 
ідентичності безпосередньо пов’язана з пережи-
ванням періоду швидких біологічних змін, тому 
вони надзвичайно чутливі до особливостей свого 
тіла та зовнішності. Проблеми, котрі виникають 
унаслідок гормональних змін в організмі, пояс-
нюють підвищену увагу підлітка до власного тіла. 
Підлітки порівнюють свій розвиток із розвитком 
своїх однолітків і постійно переглядають образ 
свого власного «Я».

Отже, зовнішність набуває особливого зна-
чення у формуванні ідентичності підлітків, які 
переконані, що у сприйнятті їх оточуючими важ-
ливу роль відіграє їхній зовнішній вигляд (зріст, 
вага, пропорції, вид зачіски, форма обличчя тощо). 
Таке ж значення мають зовнішні атрибути (одяг, 
аксесуари, взуття). Заклопотаність підлітків влас-
ною зовнішністю пояснюється фундаментальною 
причиною здобуття гендерної ідентичності: для 
них дуже важливо, наскільки їхні тіло та зовніш-
ність відповідають стереотипному образу маску-
лінності або фемінності.

З огляду на зазначене вище не дивно, що 
значна частка текстів ювенального медіадискурсу 

відображає зовнішні атрибути гендерної ідентич-
ності, адже таке знання необхідне підлітку (він 
звертається до того, що особисто його хвилює, 
турбує і цікавить).

Іншою важливою особливістю підлітка, 
яка фіксується в ювенальному медіадискурсі, 
є потреба в чітких моделях для наслідування. 
У підлітковому віці ідеал, образ, який є моделлю, 
практично завжди персоніфікований.

Зразком для наслідування підлітки переважно 
вибирають акторів кіно, відомих музикантів, 
спортсменів, знання про яких неповно, тобто опо-
середковано обмежено засобами масової інфор-
мації. Об’єктом моделювання для підлітків ста-
ють різні аспекти життя особистості кумира, які 
репрезентуються в ЗМІ, тому для них важливі 
зовнішні характеристики (cool, geil, sympathisch, 
stark тощо). На першому місці нерідко пере-
буває тілесна привабливість (fesch, schneidig, 
Muskelprotz, Kokette тощо).

Не можна оминути той факт, що поряд із пошу-
ком ідентичності та моделей для наслідування, 
однією з найістотніших особливостей підлітків, 
яка знаходить відображення в ювенальному меді-
адискурсі, є їхнє прагнення стати дорослішими. 
Вони вже не хочуть бути дітьми. Це виявляється 
у прагненні до самостійності, в бажанні захистити 
деякі сфери власного життя від впливу старших, 
висловлюванні незадоволення за будь-яких спро-
бах контролю батьками, а також у своїй поведінці, 
власних поглядах, оцінках, судженнях і прагненні 
їх відстоювати, незважаючи на незгоду дорос-
лих. Яскраво підтверджує сказане стаття Клауса 
Фішера «Pubertät oder: “Eltern sind peinlich”» 
[10]. Його резюме декількох статей про стосунки 
підлітків і дорослих із журналів «Bravo», «Mode», 
«Stars» доводить важливість цієї теми для юних 
читачів.

Відомо, що ЗМІ роблять вибір із мільйона подій 
і спираються на певні ціннісні фільтри. «Автор, 
створюючи газетну/журнальну статтю, свідомо 
вибирає специфічні мовні знаки задля вирішення 
свого комунікативного наміру. Реалізації цього 
наміру сприяють різнорівневі мовні засоби: лек-
сичні, семантичні, синтаксичні» [9, с. 101].

Від тієї або іншої інтерпретації, представленої 
в дискурсі, залежить, чи потрапить певна інформація 
у фокус уваги суспільної уваги, зокрема підлітків. 
Характер відбору та подачі матеріалу, його значу-
щість визначаються соціальною позицією медійного 
видання чи телеканалу. На сприйняття матеріа-
лів ЗМІ впливають особливості культури суспіль-
ства, стереотипи (іміджі, еталони, установки),  
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цінності, до яких звертається автор для досягнення 
своїх цілей. Продуценти ювенального повідо-
млення створюють образи, які безпосередньо апе-
люють до емоційної сфери юного читача. Напри-
клад, у журналі «Bravo» від 15.09.2020 р. автор 
піднімає проблему булінгу в суспільстві та його 
можливі наслідки. Образом для цієї статті є Біллі 
Айліш – відома американська співачка. Стаття 
«Wenn «hate» dein Leben bedroht» висвітлює проб-
леми життя зірки: погрози, напади тощо. Оскільки 
творчість Біллі знаходить відгук у серцях підлітків 
по всьому світу, можна зробити висновок, що її 
життєвий приклад також вплине на молодих людей.

Засоби масової інформації не тільки переда-
ють інформацію, але і шляхом усвідомленого від-
бору виділяють і суб’єктивно інтерпретують події 
навколишньої дійсності, впливаючи на свідомість 
юної і несформованої особистості [8, с. 145]. 
У більшості видань спостерігається циклічність 
однотипної інформації, новин із життя одних 
і тих самих зірок, реклами косметичної продукції, 
у т. ч. для підлітків.

Часто популярні німецькі видання слідують 
данині моди, а не фундаментальним основам вихо-
вання, прийнятим у консервативному суспіль-
стві [6, с. 82]. Наприклад, у публікаціях при-
сутні явні та приховані установки до нехтування 
навчанням, зневажливого ставлення до вчителів 
і освіти, насмішки над «ботанами» тощо. Напри-
клад, стаття в журналі «Bravo» від 16.07.2020 р. 
«Was tun ohne Hauptschulabschluss?» хоч і надає 
поради щодо працевлаштування після незакінче-
ної школи, але також наштовхує на думки про те, 
що незакінчена освіта – це нормально, якщо про 
неї написано у відомому журналі для молоді. Тра-
пляються і випадки неоднозначного тлумачення 
статевого розвитку, що пропагує ранній початок 
статевого життя.

Доступність ювенального медіадискурсу поля-
гає в молодіжному слензі, в якому, ніби в дзер-
калі, відображаються мода, музика, зміна поглядів 
та вподобань підростаючого покоління. Проте варто 
зазначити, що «німецький молодіжний сленг є нор-
мативно зниженим, емоційно забарвленим, функці-
онально обмеженим мовним кодом певної вікової 
групи, в якому відтворено світогляд та ціннісні орі-
єнтири молоді, він виконує функції ідентифікації, 
протесту, прихованого престижу та відмежування 
від інших груп» [1, с. 41]. Наведемо приклади:

Der Sound ist kontrageil [11].
Erholung pur Anti-Stress – Chill dein Leben! [12].
Появу багатьох неологізмів можна пов’язати із 

діджиталізацією суспільства, й особливо молоді. 

Так, слово googeln означає пошук у Google; 
trollen – тролити когось, насміхатись; spoilern – 
сказати щось заздалегідь, викрити сюжет серіалу, 
фільму або книги.

Застосування підлітками сленгу сприймається 
дорослими як небажання розвивати культуру 
мови, а іноді й розглядається як невихованість. 
Але яким би не було відношення носіїв мови 
до сленгу, неможливо не визнати його вагомий 
вплив на формування сучасної мови, адже деякі 
слова, які ми зараз вважаємо загальноприйня-
тими, беруть своє коріння саме з розмовної мови. 
Поширення та вживання сленгу регулюється 
встановленими нормами, що не дають йому мож-
ливості зіпсувати якість мови та спаплюжити її 
милозвучність.

Німецький ювенальний медіадискурс багатий 
на іншомовні запозичення, переважно англіцизми 
(CD-player, meeting, Reiseboom, Powerfrau та ін.). 
На фоні активного вжитку запозичень, популярних 
і серед підлітків, у німецькій мові почали з’являтися 
псевдоангліцизми – слова, які формально схожі 
на англійські, проте відсутні в системі англійської 
мови, або ж вони вживаються в ній зовсім в іншому 
значенні (Handy = Mobiltelefon).

Джерелами виникнення кліше та інших сучас-
них стійких сполучень, якими майорять сторінки 
досліджуваних німецьких молодіжних журналів, 
можуть бути актуальні події та новини, фрази пер-
сонажів фільмів, висловлювання відомих людей 
тощо. Також вони можуть з’являтися завдяки 
рекламі, різним іграм, коментарям до новин, паро-
дій, мемів, фотографій.

Прагматичний вплив ЗМІ на підлітків залиша-
ється недостатньо вивченим, адже, враховуючи 
особливості цієї вікової групи, вона залишається 
вразливою до такого впливу. Щонайперше, під-
літки нині є найактивнішими споживачами меді-
апродукції, по-друге, вони більше реагують на 
медіапродукцію через свої когнітивні особли-
вості: насамперед підлітки з недостатньо роз-
виненою когнітивною системою реагують на 
медіаінформацію, представлену в медіадискурсі, 
як сценарії «як воно є насправді», не думаючи 
і не аналізуючи все адекватно, адже робити цього 
вони ще не вміють [3, с. 72].

Ювенальний медіадискурс є способом приєд-
нання юної особистості до суспільства, тому зна-
чення медіадіяльності в питанні соціалізації під-
літка вагоме. Можна з упевненістю стверджувати, 
що серед таких соціальних факторів, як сім’я, 
освіта, оточення, медіадискурс посідає свою важ-
ливу позицію.
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Висновки і пропозиції. Ювенальний медіа-
дискурс виступає джерелом вагомої інформації 
для підлітка і суттєво впливає на формування 
його картини світобачення.

Можна констатувати, що в процесі формування 
і сприйняття дискурсу провідна роль належить не 
тільки мовній особистості автора, а і мовній осо-

бистості адресата. Тож, лінгвокогнітивний аспект 
німецькомовного ювенального медіадискурсу як 
елементу світобачення підлітка необхідно дослі-
джувати й надалі. Поглиблення зазначених у статті 
теоретичних постулатів дасть можливість ґрун-
товно проаналізувати проблемні питання ювеналь-
ного медіадискурсу в сучасній німецькій мові.
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Shavlach Yu. V., Lazebna O. A., Homenko O. A. GERMAN LANGUAGE JUVENILE MEDIA 
DISCOURSE AS A FRAGMENT OF A TEEN WORLD’S PICTURE: LINGUOCOGNITIVE STUDY

This paper is devoted to the identification of linguistic and cognitive characteristics of the German language 
juvenile media discourse, the study of which is important in terms of establishing ways of scientific knowledge, 
national and cultural identity of language realization of mental processes. The intention of this research was to 
examine juvenile media discourse in German, which is considered as a site of power and a site of social struggle, 
where people can be manipulated by powers that are hidden to them without being conscious of those powers. The 
article considers the existing developments on the analysis of the German language juvenile media discourse as 
a fragment of the picture of the world of adolescents. It is established that the German language juvenile media 
discourse, the media texts of which are focused on the representation of the life of a modern adolescent, which is 
reflected in the verbal and averbal components of printed publications, plays an important role in shaping the world 
of adolescents. Scientific approaches to interpretation of media discourse in the linguistic studies of the modern 
German language are investigated in this article. Following I.I. Pirog, in this paper media discourse is understood 
as a thematically focused, socio-culturally conditioned mental and communicative activity in the space created 
by the media. It is established that juvenile media discourse is a source of important information for adolescents 
and significantly affects the formation of his worldview. The study of German juvenile discourse in the cognitive aspect 
on the basis of the media language, which is carried out in the spirit of the idea of an integrative anthropocentric 
approach to language in an interdisciplinary mode, will allow in a new perspective to study the features of speech 
activity of modern adolescents, because media plays a significant role in shaping public perceptions of youth.

Key words: youth, speech, juvenile media discourse, adolescents, social identity, discourse.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ РОК-ПОЕЗІЇ 90-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: 
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Статтю присвячено лексико-семантичному аналізу мовної картини світу в рок-поезії 90-х 

років ХХ століття. Автором наведено визначення картини світу. Картина світу більшістю 
дослідників визначається як цілісний глобальний образ світу, який є результатом всієї духовної 
активності людини, що лежить в основі світобачення людини, репрезентує істотні власти-
вості світу в розумінні її носіїв. Розглянуто основні різновиди картини світу, такі як наївна, 
наукова, релігійна, культурна, реальна та ілюзорна. Визначено, що мовна картина світу являє 
собою сукупність зафіксованих у мовних одиницях уявлень народу про дійсність на певному 
етапі розвитку народу, уявлення про дійсність, яка відображена в значеннях мовних знаків – 
мовне членування світу, мовне упорядкування предметів та явищ, закладена в системних зна-
ченнях слів інформація про світ. Мовна картина світу може бути не лише національною, 
індивідуальною, але й певним напрямом у музиці, зокрема, рок-музика, може створювати свою 
мовну картину світу. У нашому дослідженні ми спиралися переважно на поняття лексико-
семантичного поля – групи слів, об’єднаних єдиним (інтегральним) значенням. У результаті 
лексико-семантичного аналізу рок-поезії 90-х років було виділено такі лексико-семантичні 
поля, як «свобода», «почуття», «мораль». Поняття «свобода» є найголовнішим складником 
філософії рок-музики загалом. Лексико-семантичне поле «мораль» представлене лексикою, 
яка прямо чи опосередковано позначає нехтування морально-етичними принципами та нор-
мами, що називається аморальністю. Лексико-семантичне поле «почуття» представлено 
лексикою на позначення як позитивних, так і негативних почуттів. Серед позитивних було 
виявлено кохання, до групи негативних почуттів – почуття неспокою, відчаю, песимізму.

Ключові слова: картина світу, мовна картина світу, мова, лексико-семантичне поле,  
рок-поезія.

Постановка проблеми. У результаті взаємодії 
людини зі світом утворюється її уявлення про світ, 
формується певна модель світу, яка у філософ-
сько-лінгвістичній літературі називається карти-
ною світу. Картина світу – одне з фундаменталь-
них понять, що описує людське буття.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
В останні роки картина світу стала однією з най-
більш актуальних тем у сучасній науковій думці. 
Різними аспектами вивчення картини світу займа-
лись такі дослідники, як: М. А. Дмитрієва, О. А. Кор-
нилов, В. А. Маслова, З. Д Попова, В. Н. Постова-
лова, В. Н. Телія, Т. В. Цив’ян, Є. А. Щербань.

Постановка завдання. У статті автор ставить 
за мету виявити й описати особливості лексико-
семантичного вираження мовної картини світу 
рок-поезії 90-х років ХХ ст.

Виклад основного матеріалу. Картина світу – 
це певна система уявлень про навколишню дій-
сність. Цей термін був уперше застосований 
відомим австрійським філософом Людвігом 
Вітгенштейном у його відомому «Логіко-філо-

софському трактаті» (1921). На його думку, світ 
навколо нас – це сукупність фактів, а не речей, 
і визначається він суто фактами. Людська свідо-
мість створює для себе образи фактів, які являють 
собою певну модель дійсності. Ця модель, або 
картина фактів, відтворює структуру дійсності 
загалом або структуру її окремих компонентів [1].

Т. В. Цив’ян зазначає, що поняття картини 
світу будується на вивченні уявлень людини про 
світ. Світ – це людина і середовище в їхній вза-
ємодії, а картина світу – «результат переробки 
інформації про середовище й людину» [8, с. 26].

З. Д. Попова виділяє два типи картин світу: 
безпосередня та опосередкована. Безпосередня 
картина світу – картина, отримана внаслідок 
прямого пізнання свідомістю навколишньої дій-
сності. Її ще називають когнітивною. Опосередко-
вана картина світу – це результат фіксації концеп-
тосфери вторинними знаковими системами, які 
матеріалізують наявну в свідомості безпосередню 
когнітивну картину світу. Це мовна та художня 
картини світу [7, с. 51–53].
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Є. А. Щербань описує такі різновиди картин 
світу, як наївна, наукова, культурна, релігійна, 
реальна, ілюзорна та мовна.

Наївна картина світу – це результат практич-
ного пізнання дійсності, який має етнічну спе-
цифіку і знаходить своє відображення в мовному 
матеріалі, традиціях, культурі.

Наукова картина світу розуміється як система 
уявлень людей про властивості й закономірності 
дійсності (реально існуючого світу), побудована 
в результаті узагальнення та синтезу наукових 
понять і принципів.

Релігійна картина світу вважається різнови-
дом наукової, виконує світоглядну функцію, пояс-
нює світ, базуючись не на наукових знаннях, а на 
визнанні іншої дійсності поза межами чуттєвого 
сприймання.

Культурна картина світу – це сукупність раці-
ональних знань та уявлень про цінності, норми, 
менталітет власної та інших спільнот, погляд 
члена культури на зовнішній світ.

Мовна картина світу визначається як сукуп-
ність знань про світ, відображених у мовному 
та мовленнєвому матеріалі (у лексиці, фразеоло-
гії, граматиці) [4].

Початки тези про мовну картину світу належать 
В. Гумбольту, який стверджував, що «в кожній 
природній мові є характерний тільки для неї огляд 
світу» [4]. «Всяка мова, позначаючи окремі пред-
мети, насправді творить: вона формує для народу, 
який є її носієм, картину світу» [4]. Погляди 
В. Гумбольта сприйняли і розвинули неогумболь-
дтіанці (Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Б. Ворф). Саме 
Л. Вайсгербер увів поняття «мовна картина світу» 
до наукової термінологічної системи [2, с. 57].

Зокрема, мовну картину світу визначають 
у такий спосіб: уявлення про дійсність, що 
відображене у мовних знаках та їхніх значен-
нях – мовне членування світу, мовне упорядку-
вання предметів та явищ, закладена в системних 
значеннях слів інформація про світ; результат 
відображення об’єктивного світу повсякденною 
(мовною) свідомістю тієї чи іншої мовної спіль-
ноти [3, с. 112].

В. А. Маслова зазначає, що мовна картина 
світу – це загальнокультурне надбання нації, вона 
є структурованою, багаторівневою. Саме мовна 
картина світу зумовлює комунікативну поведінку, 
розуміння зовнішнього світу та внутрішнього 
світу людини [6, с. 65].

Мовна картина світу – це образ світу, що ство-
рюється лінгвістичними засобами, а саме: номіна-
тивними засобами мови; граматичними засобами 

мови; функційними засобами мови; образними 
засобами мови; фоносемантикою мови; дискур-
сивними засобами [5, с. 19].

Отже, мовна картина світу – це сукупність 
зафіксованих у мовних одиницях уявлень народу 
про дійсність на певному етапі розвитку народу, 
уявлення про дійсність, що відображена в зна-
ченнях мовних знаків – мовне членування світу, 
мовне упорядкування предметів і явищ, закладена 
в системних значеннях слів інформація про світ. 
Кожна національна спільнота, засвоюючи знання 
про світ, відбиває його через призму рідної мови, 
тобто створює свою мовну картину світу. Мовна 
картина світу може бути не лише національною, 
індивідуальною, але й певний напрям, наприклад, 
у музиці може створювати свою мовну картину 
світу. У статті автор досліджуватиме картину світу, 
відображену в рок-поезії 90-х років ХХ століття.

Для здійснення лексико-семантичного аналізу 
було відібрано тексти пісень із матеріалу пері-
оду 90-х років різних англомовних гуртів, а саме: 
Depeche Mode, Bush, Oasis, The Rolling Stones, 
Pink Floyd.

У результаті аналізу ключових слів у текстах 
пісень відповідних гуртів було виявлено, що 
найбільш часто вживаною є лексика, яку можна 
об’єднати в лексико семантичне поле «мораль». 
Мораль – система поглядів, уявлень, норм та оці-
нок, що регулюють поведінку людей у суспільстві. 
Джеремі Бентам зауважив, що мораль «у найза-
гальнішому розумінні – це вчення про мистецтво 
направляти дії людей так, щоб виробляти най-
більшу суму щастя». Мораль є одним з основних 
способів нормативної регуляції дій людини [7].

Поширеність у текстах пісень лексики, що 
пов’язана з темою моралі, пояснюється тим, що 
молодь критично оцінювала морально-етичні 
принципи і такі звичні цінності цивілізованого 
суспільства, як респектабельний конформізм, 
користолюбство та кар’єризм, престижна робота, 
облудні правила «пристойності», які давали змогу 
спритно влаштовувати темні справи. Виступаючи 
проти цього, автори пісень порушували та нехту-
вали морально-етичними принципами та нор-
мами, тобто виражали аморальність.

Прикладом порушення моральних норм і прин-
ципів може слугувати пропаганда вживання нар-
котиків і спиртних напоїв, що часто трапляється 
в текстах рок-пісень. Людина, зосереджена на рок-
культурі, може остаточно захиститися від зовніш-
нього світу, завдяки вживанню алкоголю і наркоти-
ків, що сприяє руйнуванню особистості. Нерідко 
цю проблему ставлять у провину рок-музикантам.
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Наприклад, у пісні “Free Love” гурту The 
Rolling Stones: “Let’s split another bottle, now / Let’s 
take a hit, loosen up” ми бачимо не завуальований 
заклик на вживання спиртних напоїв завдяки лек-
семі bottle. Longman Dictionary of Contemporary 
English наводить таке визначення слова «hit»: 
a feeling of pleasure obtained from taking an ille-
gal drug [10, с. 833]. Отже, завдяки цій лексемі не 
лише пропагується вживання наркотичних засо-
бів, але й наголошується на отриманні задово-
лення від них.

У тексті наступної пісні лексема “hit” характе-
ризує лексему “money”: “Money it’s a hit / Don’t 
give me that do goody good bullshit” (Pink Floyd, 
“Money”), а саме задоволення від вживання нар-
котичних засобів порівнюється з приємним від-
чуттям від отримання грошей. У пісні “How Can 
I Stop” гурту The Rolling Stones герой не може 
припинити вживати наркотики, проте тут просте-
жується ідея невживання наркотиків. Відомо, що 
якщо людина починає вживати наркотики, то для 
неї стає просто неможливим зупинитися. Можна 
припустити, що наступні рядки містять свого роду 
застереження інших від цієї загрози “How could 
I stop / If I could, I’d take you all the way… / Cause 
how could I stop / If I start”. У пісні “Cigarettes 
and Alcohol” гурту Oasis йдеться про молодого 
чоловіка, для якого метою життя стало вживання 
алкоголю та цигарок, у нього немає інших цілей 
і прагнень у житті: “Is it my imagination / Or have 
I finally found something worth living for? / I was 
looking for some action / But all I found was ciga-
rettes and alcohol”.

Свідченням аморального способу життя також 
є вживання ненормативної лексики. Часто вжи-
вається нецензурна лексика щодо жінок, сто-
сунків із ними, що підкреслює зневагу до них 
і відчуття переваги чоловіків над жінками: “From 
femme fatales and dirty bitches / And daylight drabs 
and nighttime witches / And working girls and blue 
stockings / And dance hall babes and body poppers” 
(The Rolling Stones, “I Go Wild”).

Можемо підсумувати, що в піснях пропа-
гується розпусний, розгульний стиль життя. 
Зокрема, маємо пряму номінацію з використан-
ням лексеми lasciviously: “I love men to be men / 
And women women / On special occasions / Diving 
and dipping / All get together and feel alright / All 
get together and fuck all night / Let’s live lascivi-
ously” (The Rolling Stones, “Suck On The Jugular”). 
В іншому тексті бачимо, крім того, натяк на сексу-
альні стосунки з неповнолітніми дівчатами: “I’ve 
got to get to you first… / Before they lay their hands 

on you / And make you just like the rest / Well now 
you’re only fifteen / I can see them now / Hanging 
around / To mess you up / To strip you down / And have 
their fun” (Depeche Mode, “A Question of Time”).

Отже, лексико-семантичне поле «мораль» 
виражається лексичними одиницями, які є при-
кладом порушення морально-етичних принципів 
і норм, а саме: lasciviously, cigarettes, hit, а також 
ненормативною лексикою.

Під час лексико-семантичного аналізу рок-
поезії періоду 90-х років було виявлено інший 
складник мовної картини світу, а саме «свобода», 
яка є найголовнішим складником філософії рок-
музики. У деяких піснях це простежується за допо-
могою низки метафор. Тексти пісень насправді 
можуть бути не відкриті читачеві, затемнені, 
насичені алюзіями, поставати як авторські філо-
софські роздуми, діалог із слухачем. Наприклад, 
у фразі “On the day the wall came down / They 
threw the locks onto the ground / And with glasses 
high we raised / A cry for freedom had arrived” (Pink 
Floyd, “A great day for freedom”). Метафора cry for 
freedom чітко передає думки та настрої головного 
героя, сама назва цієї пісні (“A great day for free-
dom”) вже передбачає те, що в ній йтиметься про 
свободу. В автора свобода асоціюється з чимось 
величним і піднесеним, зважаючи на те, якими 
словами він її описує. Наприклад, уже на початку 
тексту маємо такі рядки: “lit up the night… / I woke 
… the morning sun streamed in …”, що метафо-
рично передає відчуття отримання свободи.

У тексті пісні “Learning to Fly” (Pink Floyd) праг-
нення до свободи виражається за допомогою пря-
мих номінацій і метафоричних висловів. Напри-
клад, із рядків “Can I escape this irresistible grasp / 
Can’t keep my eyes from the circling sky / Tongue 
tied, twisted / Just an earth-bound misfit” бачимо, 
що герой хоче звільнитися від якогось тягаря. 
Longman Dictionary of Contemporary English наво-
дить такі визначення слів “tied”, “twisted”: to tie – 
to fasten things together or hold them in a particular 
position using a piece of string, rope etc [10, с. 1846]; 
to twist – to bend or turn something, such as wire, 
hair, or cloth, into a particular shape [10, с. 1903]. 
Отже, словосполучення “tongue tied, twisted” озна-
чає, що людина не має свободи у висловлюванні 
своїх думок, або навіть якщо і висловлює їх, то 
тільки в тому напрямі, що не суперечить прийня-
тим у цьому суспільстві ідеям і принципам. Крім 
того, ідею несвободи передають і такі лексеми, як 
“escape”, “grasp”, “bound”.

У наступних рядках висловлюється бажання 
стати вільним: “Ice is forming on the tips of my 
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wing / Unheeded warnings / I thought of everything / 
No navigator to guide my way home / Unladen, empty 
and turned to stone”. Крила вже є символом польоту, 
свободи; летіти – означає бути вільним. Лід на 
крилах (Ice is on the tips of my wing), відсутність 
допомоги в пошуках потрібного шляху (No navi-
gator to guide my way home) свідчать про немож-
ливість звільнитися попри бажання. У наступних 
рядках: “Across the clouds I see my shadow fly / … 
a dream unthreatened by the morning light / Could 
blow this soul right through the roof of the Night” 
знову постає опозиція ранку і ночі як метафоричне 
вираження свободи і несвободи. Далі своє під-
несення, почуття свободи автор виражає такими 
словами: “There’s no sensation to compare with this/
Suspended animation, a state of bliss”. Тобто сво-
бода є благословенням (bliss) (Pink Floyd, “Learn-
ing to Fly”).

Крім того, у текстах пісень цього періоду також 
можна побачити прагнення свободи у стосунках 
між закоханими людьми. Це «вільне кохання». 
Концепцією такого кохання є відсутність 
обов’язків, обіцянок і обмежень між парами. Це 
є свобода чи навіть окремий світ між закоханими, 
які відсторонюють від їхньої ідилії всі закони 
суспільства, релігії тощо. Саме в пісні “Free 
Love” гурту Depeche Mode можемо побачити 
втілення цих принципів: “If you have been hiding 
from love / I can understand where you’re coming 
from / If you’ve suffered enough / I can understand 
what you’re thinking of / And I’m only here / To bring 
you free love / Let’s make it clear / That this is free 
love / No hidden catch / No strings attached / Just 
free love”. Оскільки людина виступає за вільне 
кохання, то звичайні «стандартні» стосунки для 
неї виступають уже тягарем, вона відчуває себе 
в кайданах: “The way you move / Is meant to haunt 
me / The way you move / To tempt and haunt me… / 
I know I walk every midnight to dawn / In chains, I’m 
in chains” (Depeche Mode, “In Chains”).

Герой наступної пісні настільки сильно висту-
пає проти будь-яких обмежень у стосунках, що 
він готовий навіть покінчити з ними: “Don’t slap 
the cuffs upon my wrist / Baby you’re tight or me / 
I warn you… / Don’t try to reel me in / With all those 
charm school looks… / If you try to chain me up / 
I’ll vanish like a broken dream / Don’t get so tight”  
(The Rolling Stones, “Too Tight”). Цікавим є засто-
сування словосполучення “slap the cuffs” – наді-
вати наручники, яке допомагає підкреслити від-
чуття несвободи у стосунках, проти якого виступає 
автор. Отже, для вираження свободи використо-
вуються метафоричні вислови, такі як “cry for 

freedom”, “tongue tied, twisted”. В текстах пісень 
ми виокремили концепцію вільного кохання, яке 
виражається за допомогою прямої номінації “free 
love”, тоді як в звичайних стосунках підкреслю-
ється відчуття несвободи завдяки словосполучен-
ням “in chains”, “slap the cuffs”.

Останнім складником мовної картини світу 
рок-поезії 90-х років є лексико-семантичне поле 
«почуття». Це поле представлено лексикою, що 
має як позитивні, так і негативні конотації. Серед 
позитивних виражено почуття кохання. Отже, 
почнемо з прямої номінації, а саме зі слів love, 
lover. У рядках пісні “Love Is Strong” гурту The 
Rolling Stones «Love is strong and you’re so sweet / 
You make me hard you make me weak… / Your love 
is bitter» підкреслюється сила кохання як найкра-
щого у світі почуття, проте ми бачимо не лише 
позитивні емоції, але й присмак гіркоти, суму. 
Кохання не лише робить людину сильною, щасли-
вою, але й привносить свої негативні риси. У цій 
пісні воно робить людину слабшою. У тексті пісні 
“Sweethearts together” того самого гурту також 
зображено подвійну природу кохання: “Sweet-
hearts forever / Two hearts together as one / But love 
is never easy / It’s never silky smooth». Тут має місце 
не лише пряма номінація, а й використання сим-
волу кохання – серця (heart). З одного боку, двоє 
закоханих разом, вони ніби одне ціле, проте не 
завжди все так гладко і добре в стосунках. Однак, 
судячи з того, що в назвах пісень використано 
лексичні одиниці з позитивним конотативним зна-
ченням, припускаємо, що автор усе ж таки вірить 
у щасливе й сильне почуття.

Наступна пісня “Free Love” гурту Depeche 
Mode, а саме словосполучення “free love” було вже 
віднесено до лексико-семантичного поля «сво-
бода», проте воно належить і до поля «почуття».

У пісні “Thru And Thru” гурту The Rolling 
Stones ми вже бачимо кохання в найкращому 
його вираженні, коли закохані не можуть довго 
бути в розлуці, вони постійно чекають на дзвінок, 
готові розчинитися один в одному та завжди бути 
разом: “Any minute, any hour / I’m waiting on a call 
from you / And you know this heart is constant / 
I’m your lover, baby / Thru and thru”. На щирість 
і незмінність почуття вказують слова “the heart is 
constant”.

У наступному прикладі маємо почуття нероз-
діленого кохання, що порівнюється зі смертю, 
а людина почувається так, ноче собака, що вми-
рає: “Without you I’m dead meat / I’m raggedy dog 
dying in the street” (The Rolling Stones “I Go Wild”). 
В іншій пісні зображено втрачене кохання, проте 
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герой все ж таки сподівається, що воно повер-
неться: “We’re always suffering / Already lost / 
Please take these flowers / Smell the perfume / Let 
your soul come alive / Let there be hope / Hope in 
your heart / That our love may revive” (The Rolling 
Stones “Always Suffering”).

До групи негативних почуттів ми віднесли 
почуття неспокою, відчаю, песимізму. У пісні 
“Black Celebration” гурту Depeche Mode герой не 
має сподівань на краще майбутнє, песимістичний 
настрій підкреслюється антонімом “optimistic”, 
що для нього виступає настільки нереальним 
і недосяжним, як рай, дні в його житті змальову-
ються чорним кольором – «black days», що є сим-
волом відчаю, порожнечі, скорботи: “How you 
carry on / When all hope is gone / Can’t you see / 
Your optimistic eyes / Seem like paradise / To some-
one like me… / To celebrate the fact / That I’ve seen 
the back / Of another black day”. Рядки “I never close 
my eyes / I never sleep / I’m staying on my guard… / 
For me the nightmares only just begun” пісні “Mean 
Disposition” гурту The Rolling Stones розкривають 
відчуття неспокою людини, яка постійно очікує 
чогось поганого, має песимістичний погляд на 
життя. Лексема “nightmare” тільки підкреслює її 
відчай і розчарування в житті.

Герой наступної пісні також має дещо песиміс-
тичні настрої, він не хоче жити в світі, де йому 
доводиться брехати, проте саме ця негативна 
реальність дає йому надію і віру в краще май-
бутнє: “Take me away, cos I just don’t want to stay / 
And the lies you make me say / Are getting deeper 
every day / These are crazy days but the make me 
shine / Time keeps rolling by / We’re gonna make 

a better day / All around the world” (Oasis “All 
Around The World”). Отже, в лексико-семантич-
ному полі «почуття» ми виокремили групи почут-
тів із негативним і позитивним відтінками. До 
позитивних віднесли кохання, яке виражається за 
допомогою лексем із прямою номінацією “love”, 
“lover”, проте кохання в текстах набуває присмаку 
гіркоти, болю, суму. Серед негативних почуттів 
можемо назвати песимізм (“hope is gone”, “black 
days”), неспокій (“I never sleep”, “nightmare”).

Висновки і пропозиції. Отже, у результаті 
лексико-семантичного аналізу текстів рок-пісень 
було виявлено, що основними складниками мов-
ної картини світу рок-поезії 90-х років є такі 
лексико-семантичні поля, як «мораль», «сво-
бода», «почуття». До лексико-семантичного поля 
«мораль» ми віднесли лексичні одиниці, значення 
яких є прикладом порушення морально-етичних 
принципів і норм, а саме: lasciviously, cigarettes, 
alcohol, hit, а також ненормативну лексику. Для 
вираження прагнення до свободи було викорис-
тано метафори, такі як “cry for freedom”, “tongue 
tied, twisted”. У текстах пісень ми виокремили 
концепцію вільного кохання, яке виражається 
за допомогою прямої номінації “free love”, тоді 
як у звичайних стосунках підкреслюється від-
чуття несвободи завдяки словосполученням “in 
chains”, “slap the cuffs”. Лексико-семантичне поле 
«почуття» було поділено на позитивні почуття 
(кохання) та негативні (неспокій, песимізм). 
Кохання описується прямою номінацією “love”, 
“lover”, песимістичний настрій – за допомогою 
словосполучень “hope is gone”, “black day”, неспо-
кій – “I never sleep”, “nightmare”.
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Shmulia L. V. LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF THE 1990s ROCK-POETRY: 
LINGUISTIC PECULIARITIES

The article deals with important in the present-day linguistics problem of the language picture of the world. 
The definitions of world picture are suggested. The world picture is defined by most researchers as a holistic 
global image of the world. It is the result of all the spiritual activity of people which is the basis of human 
worldview, represents the essential properties of the world. The main varieties of picture of the world are 
presented. They are naive, scientific, religious, cultural, real and illusory. It is determined that the language 
picture of the world is a set of people’s ideas about the reality at some stage of development reflected in 
language; the conception of reality which is reflected in linguistic signs – linguistic division of the world; 
language ordering of objects and phenomena; information of the world inherent in system meaning of words. 
The author defines that language picture of the world can be not only national, individual, but also a trend in 
music can create the language picture of the world. In addition, rock poetry as the lyrics of one of the most 
meaningful trend in music contains much linguistic material valuable in cultural aspects. The main components 
of the language picture of the world are revealed and described by means of the lexical and semantic analysis 
of these texts. As a result of lexical and semantic analysis of rock poetry, such lexical and semantic fields as 
“freedom”, “feelings”, “morality” were identified. The concept of “freedom” is the most important component 
of the philosophy of rock music in general. The lexical-semantic field “morality” is represented by vocabulary, 
which directly or indirectly denotes the neglect of moral and ethical principles and norms. The lexical-semantic 
field “feeling” is represented by vocabulary to denote both positive and negative feelings. Among the positive 
ones, love was found, and a group of negative feelings included feelings of anxiety, despair, and pessimism.

Key words: picture of the world, language picture of the world, language, lexical-semantic field, connotation, 
rock poetry.
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TEXTUAL MESOCONCEPT JOURNEY  IN THE STRUCTURE 
OF TEXTUAL MEGACONCEPT MEMORY  
(IN P. MODIANO’S AUTOFICTION)

The article studies the textual concept JOURNEY in the conceptual space of P. Modiano’s 
contemporary autofiction, which is characterized by prominent psychological introspection. The 
autofiction genre is a postmodern form of defining the narrator’s problems, his identity, life and inner 
content. P. Modiano’s autofiction is a certain narrative structure that reconfigures reality into 
a fictional world in a particular way.

The literary space of the writer’s works is a coherent and organized system of conceptual meanings, 
embodied in textual concept MEMORY, which acquires the status of a constant conceptual entity 
at the intertextual level. The author explores the unfolding of textual concept JOURNEY and to 
substantiate the position it occupies in the structure of the textual megaconcept MEMORY. The 
method of semantic-cognitive analysis of textual concept study with the use of interpretive, contextual-
situational, conceptual analyzes is crucial for the work. The research material is textual fragments 
containing functionally meaningful utterances, the semantics of which determine their ability to 
acquire conceptual load in the identification of textual concept JOURNEY.

Particular attention of the article’s author is extended on the identifying of the textual concept 
JOURNEY within the framework of the study of the semantics of literary texts and methods of its 
verbalization. The thought is postulated that any P. Modiano’s novel is a space of the unfolding of textual 
concept JOURNEY. As a result it has demonstrated that textual concept JOURNEY is a key conceptual 
component (mesoconcept) in a hierarchical structure, represented as a textual concept network with 
a reduced degree of generalization (macroconcepts, cataconcepts), among which MEMORY occupies 
the central position of the textual megaconcept as the central element of the whole conceptual information 
of the language corpus. Mesoconcept JOURNEY unfolds in macroconcepts and cataconcepts with 
corresponding components and has its own ways of semantic expression.

Key words: autofiction, conceptual space, textual concept, concept hierarchy, megaconcept, 
concept constituents, mesoconcept.

Stating the problem. The development of cognitive 
poetics (L. Belechova, M. Freeman, O. Kaganovska, 
A. Prykhodko, P. Stockwell, O. Vorobyova) outlines 
new trends in the study of literary text, which include 
the study of linguistic consciousness and the individual 
world image of the author, their cognitive idiocrasy, 
which allows the modeling of the conceptual space 
of their imagery. We interpret P. Modiano’s literary 
legacy as a valuable material for contemporary 
cognitive poetics in general and particularly for 
exploring the conceptual space of the writer’s novels 
and the specifics of an individual’s perception 
of the world in the second half of the twentieth 
century. The relevance of the paper is determined, 

on the one hand, by the general orientation 
of modern linguopoetics, and, on the other hand, by 
the complexity and controversy of the postmodern 
paradigm in general, and the autofiction genre, 
within which the writer works, in particular. The 
difficulties in studying autofiction can be explained, 
first of all, by the fact that the scholars (V. Colonna, 
S. Doubrovsky, M. Laouyen, J. Lecarme) do not 
have a clear stance on the definition of autofiction as 
a separate genre. Since the focus of our research is 
autofiction of P. Modiano, whose degree of literary 
fictitiousness and autobiographical information 
are significantly different, we interpret autofiction 
as a hybrid genre, in which the fictitious depiction 

РОМАНСЬКІ МОВИ
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of autobiography is achieved through a harmonious 
combination of fiction and real facts.

The paper studies semantic and structural 
properties of the textual concept (hereinafter – TC) 
JOURNEY in the literary space of P. Modiano’s 
autofiction, which constitutes a coherent and organized 
system of conceptual meanings and gives access to 
the individual author’s picture of the world in its 
conceptual dimension. At the deep level, P. Modiano’s 
novels contain implicit meanings with a high degree 
of abstraction and generalization, the system of which 
constitutes a conceptual space [4, p. 70] – a complex 
cognitive structure of the author’s consciousness 
[3, p. 16]. We consider that this conceptual space is 
defined in such a way that at the conceptual level 
a whole network of ordered and complex interacting 
TC (mesoconcepts, macroconcepts, cataconcepts) 
with their corresponding components, with 
the highest position in this hierarchy taken by a top 
concept [2, p. 59], in our case – by a text megaconcept 
MEMORY.

Stating the task. The article is aimed to prove 
that: any P. Modiano’s text is the area of TC 
JOURNEY unfolding; to identify TC JOURNEY 
in the framework of literary texts semantics 
and means of its verbalization; to present the structure 
of TC JOURNEY; to substantiate its position within 
the hierarchy of TC MEMORY.

Analysis of the research and publications on 
the issue under consideration. The development 
of conceptual studios (A. Prykhodko, Y. Stepanov, 
S. Vorkachev, O. Vorobyova, A. Wierzbicka) promotes 
focus on textual concept learning (V. Andrievskaya, 
O. Kaganovska, A. Karateeva) characterized by 
an interdisciplinary approach. Choosing P. Modiano’s 

autofiction as an area of study of the hierarchy 
of TC is due to its oxymoronous nature and to 
the interest of scientists (B. Blanckeman, C. Burgelin, 
T. Cherkashina, V. Colonna, A. Crignon, M. Darrieusecq, 
C. Delaume, M.-L. Delorme, Y. Pavlenko). 
P. Modiano’s texts are a narrator’s memory of real life, 
where journey is inseparable from memory, history, 
identification problems. The concept JOURNEY is 
defined as a general cultural concept due to its presence 
in the cultures and literatures of many peoples for 
a long time. Despite a significant number of works on 
this topic (A. Karateeva, Lu Dzuan, O. Prokhorova, 
Y. Raldugina, O. Shevchenko) there is no research 
on linguistic conceptualization of the JOURNEY 
in P. Modiano’s autofiction. The meaning of the TC 
JOURNEY lies in its dual nature: movement in space 
and time. It runs through the entire individual author’s 
picture of the world and gains a wide range of semantic 
interpretations and associations.

The main body. Any of P. Modiano’s text is an area 
of TC JOURNEY unfolding, which correlates with 
the notion of displacement as a change of location 
in space and time and is verbalized by lexical units 
according to the levels of realization and purpose 
of the journey. The environment of an autofiction 
narrator creates a sense of imprisonment, has 
a depressing effect, and encourages him to set 
off on a journey. The latter will signify the release 
from the memory captivity and the return of inner 
peace, while in the conceptual space it represents 
the mesoconcept JOURNEY, which finds 
expansion in macroconcepts and cataconcepts with 
corresponding components possessing the central 
element – the textual megaconcept MEMORY 
(table 1).

Table 1
The unfolding of mesoconcept JOURNEY within textual megaconcept MEMORY

Hierarchy 
of textual 
concepts

Textual concepts in P. Modiano’s autofiction

Megaconcept MEMORY
Mesoconcept JORNEY
Mesoconcept 
components REAL JOURNEY VIRTUAL JOURNEY

Macroconcept ESCAPE SEARCH DREAM DAYDREAM RECOLLECTIONS
Macroconcept 

component IMPRISONMENT

Cataconcept FREEDOM; HOPE

FORGETTING; 
UNDERSTANDING 

ONESELF;
INSTABILITY 

OF EXISTENCE

BEING CONSTANTLY 
HAUNTED BY 

THE PAST
LIGHT

Cataconcept 
component finding life guidance
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The table illustrates the dual nature of TC 
JOURNEY, which is implied in the components 
REAL JOURNEY and VIRTUAL JOURNEY, 
since a Modiano’s text is a route of physical 
and virtual displacements of the main characters, 
depending on circumstances and time. By physical 
journey, we mean spatial movement over a long 
distance, sometimes with the use of vehicles. Virtual 
or static travel is made by the protagonist in the form 
of temporal relocation.

PHYSICAL JOURNEY correlates with the notion 
of escape, which is invariably present in the autofiction 
canvas. Only in the novels “Une jeunesse”, “Voyage 
de noces” does the narrator make a real displacement 
to England and Milan, using a ship, a plane, and a car 
for this purpose. In the rest of the works, PHYSICAL 
JOURNEY takes place in Paris, where the departure 
point is the city center, and the points of arrival are 
the suburbs, remote quarters. For the characters 
moving from one street, district, or river bank to 
another means making an ESCAPE from memories, 
the past and feelings associated with them, for the city 
center makes one feel incarcerated within its space: 
Ma vie n’avait été qu’une fuite. <…> Pourquoi <…> 
ai-je quitté le centre de Paris et rejoint ces régions 
périphériques ? Je me sentais bien dans ces quartiers, 
j’y respirais. Ils étaient un refuge, loin de l’agitation 
du centre <…>. Il suffisait de traverser une place 
<…>. J’éprouvais une volupté <…> à la lisière de 
la ville, avec toutes ces lignes de fuite (P. M. : VN,  
p. 96). In this example, we see a clear contrast between 
the center of Paris and its peripheral districts, while 
the past verb tense Imparfait shows the repetitiveness 
of the actions and the permanence of the situation. 
Lexical units lisière n.f. (the edge of the city) “partie 
extrême d’un terrain, d’une region” [6, p. 1098], 
and ligne n.f. (line (here – of escape) “trait réel ou 
imaginaire qui sépare deux choses” [6, p. 1092] 
generate an impression of a clearly delineated, closed 
space with an overwhelming atmosphere of anxiety 
prevailing there agitation n.f “état d’une personne en 
proie à des émotions et à des impulsions diverses, et 
qui ne peut rester en repos” [6, p. 36], and implicate 
TC IMPRISONMENT. Remote districts are a haven 
for the narrator, where he will gain the possibility 
to breathe (respirеr v.intr. “exercer la fonction de 
la respiration; avoir un moment de calme, éprouver 
une sensation de soulagement” [6, p. 1660]. The 
symbolic load of these semantic units is conveyed 
by cataconcept FREEDOM. Leaving the city center 
means breaking free of imprisonment – escape 
from it. The conceptual information of the passage 
provides an output to the macroconcept escape which 

is verbalized by the lexical unit fuite n.f. (escape) 
mouvement d’une personne qui fuit” [6, p. 832]. The 
unfolding of the distinguished TC occurs as follows: 
IMPRISONMENT → ESCAPE = FREEDOM. 
Thus, the narrator’s ESCAPE, caused by mental 
imprisonment, is his only rescue and the sense of his 
life: Ma vie n’avait été qu’une fuite (P. M. : VN, p. 96). 
It is associated with positive emotions and remains in 
memory as a good recollection.

The narrator’s awareness of the possible 
escape is connected with the cataconcept HOPE. 
The image of the railway station symbolizes 
the transition between the two worlds. This is one 
of the imaginary boundaries for characters. Both 
operating railway stations and abandoned railways, 
where the characters find themselves occasionally, 
are invariably present in the novels. Attending such 
places always changes the view of life. The train, 
a mandatory part of the railway station, indicates that 
every single minute there is an opportunity to board it 
and leave. Contrary to the traditional idea that a train 
takes travelers to a specific destination, P. Modiano’s 
narrator is taken to the unknown: Je suis le seul 
passager de ce train et je me demande vers quel destin 
il m’entraîne (P. M. : QP, p. 101). The focus is not on 
the destination, but on the very fact of moving – escape 
from the stuffy space of reality into the unknown 
world. The final verb entraîner v.tr. (bring along) 
“conduire, mener avec soi” [6, p. 669] defines the train 
as an accomplice of escape and indicates the passivity 
of the narrator. Given the symbolic meaning of this 
vehicle as a collective and social life, the beginning 
of the phrase (I am the only passenger in this train) 
testifies to the narrator’s loneliness. Traveler’s 
overload – Une malle-armoire <…> un grand sac 
de voyage en cuir marron <…> deux mallettes en 
crocodile <…> quatre valises beige clair <…>  
Un carton à chapeaux <…> (P. M. : QP, p. 100), as 
a symbol of a troubled soul, complicates and slows 
down the journey to a new life that will illuminate 
dark fragments of MEMORY and will answer all 
the questions which worry the narrator.

The reason and purpose of the journey are implied 
in the microconcept SEARCH (quête n.f “action 
d’aller à la recherche” [6, p. 1563] that unfolds in 
different directions – finding traces of an old quarter, 
street or building in “Quartier perdu”, “Boulevards 
de ceinture”, one of the characters, e.g. a father 
in “Dora Bruder”, “Rue des boutiques obscures”, 
“Voyage de noces”, “Accident nocturne”, oneself, 
self-identification in “La ronde de nuit”, “Rues des 
boutiques obscures”. The verbal signals of this TC 
are as follows: verbs retrouver, découvrir, quêter, 



Том 31 (70) № 3 Ч. 1 2020214

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації

chercher (to find, to reveal, to seek, to search), verbal 
nouns quête n.f., recherche n.f., découverte n.f.  
(a search, a tracing, a finding), etc.

The narrators’ PHYSICAL JOURNEY is 
connected not only with search for the traces 
of the past, for the liberation from mental and physical 
imprisonment, but also with the feeling of harmony 
that is possible only in a state of forgetting. Memory 
suppresses them to such an extent that amnesia 
becomes the only salvation possible: J’aurais donné 
tout au monde pour devenir amnésique (P. M. : LF,  
p. 106). The use of the Conditionnel passé gives 
a touch of conditionality to this desire and is 
an indication of its unfeasibility due to the absence 
of certain conditions. The desire to feel peace leads 
to the discovery of the so-called no man’s land, 
a neutral zone in the metropolis. In the novel “Les 
fleurs de ruine” the role of such a territory is played by 
a campus that provides the character with protection 
and personal integrity: Cette zone neutre, à la 
lisière de Paris, assurait à ses residents l’immunité 
diplomatique. Quand nous franchissions la frontière 
<…> nous étions à l’abri de tout (P. M. : FR, p. 55–56). 
In the novels “Livret de famille”, “Un pedigree” such 
a territory is Switzerland: On était à l’écart <…> de la 
souffrance du monde. Il n’y avait plus qu’à se laisser 
submerger par cette léthargie que je m’obstinais 
à appeler: La Suisse du coeur (P. M. : LF, p. 145). 
In fact, “neutral territory” reflects the characteristic 
features of the forgotten person, which are associated 
with their own desire to be forgotten, i.e. with 
FORGETTING which is reproduced in the logical-
thematic lines of fiction (fig. 1).

According to the scheme presented above, 
the conceptual presentation of TC FORGETTING 
suggests not only the possibility of being forgotten by 
others and by oneself, but also physical escape from 
the outside world to a neutral territory that presents 
an opportunity to gain a new life without memories, 
past and memory.

The protagonists’ JOURNEY as a physical 
and mental displacement suggests searching 
for knowledge about one’s own personality, 
which implicates the TC UNDERSTANDING 
ONESELF. It is worth noting that the narrators 
inherited an indefinable personality from the author. 
Through the narrators the author tries to understand 
and answer the question “Who was I actually?” TС 
UNDERSTANDING ONESELF is inextricably 
linked to the image of father. Understanding oneself 
means finding one’s father and establishing family 
ties with him.

Characters easily change their names, hoping 
for a new life with a new name. However, over 
time, a need to UNDERSTANDING ONESELF 
arises. In order to accomplish this, they set off on 
a search of their fragmented personality. To give 
their personality a specific form, to make it complete, 
the character collects any information about his past 
that will guide him: Je suis un chien qui fait semblant 
d’avoir un pedigree. Ma mère et mon père ne se 
rattachent à aucun milieu bien défini. Si ballottés, 
si incertains que je dois bien m’efforcer de trouver 
quelques empreintes et quelques balises dans ce 
sable mouvant <…> (P. M. : P, p. 13). The given 
extract demonstrates that the narrator compares 
himself to a dog – traditionally a symbol of loyalty 
and devotion [5, p. 287]. The image of this animal 
is a textual representation of the author’s need 
in safety, belonging and devotion to his family 
and home. At the same time, an indefinite article 
un indicates that it is about one of all dogs, one 
that pretends to have its own lineage (un chien qui 
fait semblant d’avoir un pedigree). The narrator’s 
similarity to it lies in the fact that they both do not 
have a family as the basis of existence, which defines 
them as homeless. Life is doomed to search for 
family, roots, the past for the sake of understanding 
oneself. Adjectives incertain, ballotté (unreliable, 
shaky) indicate the shaky nature of the existence 
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Fig. 1. Logical-thematic lines of the unfolding of cataconcept FORGETTING
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of parents – families. The imaginative representation 
of such a life is verbalized by the metaphorical phrase 
sable mouvant (quicksand), where the first lexeme 
sable n.m. (sand) means the flow of time [5, p. 2002], 
and the phrase symbolizes instability of any life 
situation. Comparing the process of understanding 
oneself with the natural phenomenon of quicksand, 
we notice the same ideas of the risk of being 
absorbed by sands – the past, and of the need to make 
every effort to find certain traces and landmarks. 
Cataconcept INSTABILITY OF EXISTENCE 
is realized through the associative type of frame 
model INSTABILITY OF EXISTENCE → is → 
QUICKSAND.

Conceptual information of the analyzed 
fragment implies the cataconcepts INSTABILITY 
OF EXISTENCE and FINDING LIFE GUIDANCE 
which influence UNDERSTANDING ONESELF. 
The correlation of verbal means of the above-
mentioned TC can be logically presented as follows:

to understand oneself = to understand parents,
parents = guidance in quicksand.

So, to understand oneself = to find guidance in 
quicksand.

The given analysis is conceptualized and presented 
in figure 2.

According to the presented scheme, the  
component of the cataconcept FINDING LIFE 
GUIDANCE unfolds in conjunction with the cata- 
concepts UNDERSTANDING ONESELF and  
INSTABILITY OF EXISTENCE. It could be 
explained in such a way: each personality is connected 
with their family and the past, and knowing oneself 
is impossible without taking this fact into account. 
The narrator’s past is equated with instability 
of life during the occupation period in the broad sense 
and INSTABILITY OF EXISTENCE of his parents 
in the narrow one. All this complicates the process 
of understanding oneself and reduces to finding traces 
in the past which will become life guidance. Since it is 
impossible to find traces in the quicksand a priori, this 
leads to the fact that UNDERSTANDING ONESELF 
is ultimately impossible for narrators and they are 
doomed to be people without history and roots.

It should be noted that the main character’s intention 
to take the physical journey is rarely realized. Moving 
to another area remains only in his plans and thoughts. 
Thus, Italy becomes unreachable in the novels “Rue des 
boutiques obscures”, “Un cirque passе”, “Dimanches 
d’août”, and Brazil – in the novel “Voyage de noces”. 
The narrators are content with VIRTUAL JOURNEY, 
which means the imaginary movement through time in 
the form of memories, ideas or dreams. The component 
of mesoconcept VIRTUAL JOURNEY is verbalized 
by the following lexical units: verbs of movement – 
suivre, passer, rouler, revenir (to follow, to pass, to drive, 
to arrive); verbs of mental perception – rêver, imaginer, 
penser (to dream, to imagine, to think); verbs of visual 
perception – revoir, se voir, contempler, distinguer (to 
see again, to see each other, to contemplate, to see 
clearly) and verbal nouns – rêve n.m., souvenir n.m. 
(dream, memory), etc.

This type of journey denotes a static character 
of the events. The conceptual feature of immovability 
is presented by such semantic units as: être assis, rester 
immobile, contempler, engourdissement (to sit, to stay 
still, to contemplate, numbness). Based on the study 
of illustrative material, we defined macroconcepts 
DREAM, DAYDREAM, MEMORIES and cata- 
concepts BEING CONSTANTLY HAUNTED 
BY THE PAST, LIGHT, which are thematically 
and meaningfully interconnected with the component 
of the mesoconcept VIRTUAL JOURNEY.

Macroconcept DREAM is objectified through 
a lexeme rêve n.m. (a dream) “représentation 
d’images ou d’événements pendant le sommeil” 
[6, p. 1675], that conveys mostly negative emotional 
meaning. The analysis of the material allows us 
to claim that firstly, the dreams of P. Modiano’s 
characters are the result of a nocturnal form of mental 
activity; secondly, the scenes form the narrator’s 
dreams center around the images of their father, 
the places which they used to attend and also around 
the process of the narrator’s displacement. Symbolic 
images of such dreams conceal a state of uncertainty 
in life, a sense of loneliness, a desire to disconnect 
from the outside world, to run away in order to be 
save oneself. Conceptual significance and symbolic 
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Fig. 2. The scheme of the unfolding of TC FINDING LIFE GUIDANCE
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character of semantic units son père, l’atelier, ce 
viaduc, ce trajet (his father, a studio, this viaduct, 
this way) together with lexical units toujours adv. 
(always) “dans la totalité du temps” [6, p. 1936], 
souvent adv. (often) “plusieurs fois, à plusieurs 
reprises dans un espace de temps limité” [6, p. 1808] 
implicate the cataconcept BEING CONSTANTLY 
HAUNTED BY THE PAST.

The past is manifested not only in the form of dreams, 
but it also haunts in the form of a daydream, i.e. a product 
of daytime mental activity that is similar to a vision. 
All it takes to prompt an imaginary displacement – 
a narrator’s VIRTUAL JOURNEY – is some specific 
conditions. However, there is an organic cohesion 
between them, since the interpretation of daydreams is 
closely linked to the interpretation of dreams. Besides, 
the macroconcept DAYDREAM is verbalized by 
the same lexeme, but with a slightly different meaning: 
rêve n.m. (a daydream) – “construction de l’imagination 
à l’état de veille, pensée qui cherche à échapper aux 
contraintes du réel” [6, p. 1675]. Let us demonstrate 
the unfolding of the above mentioned macroconcept 
using the following example: Tout à l’heure, <…> j’ai 
eu la sensation d’être dans un rêve <…>. Je me suis 
pincé le bras. J’ai secoué la tête. J’ai écarquillé les yeux. 
Mais je n’ai pas pu me réveiller. Je restais immobile sur 
cette place, en contemplant l’eau des fontaines <…>. 
J’ai voulu <…> dissiper ce sentiment d’irréalité. Mais 
cela augmenterait encore mon malaise <…> (P. M. : 
VN, p. 97–98). The first part of the fragment contains 
the phrase la sensation d’être dans un rêve (I felt like 
I was in a dream), which is the conceptual meaning of TC 
DAYDREAM. The fact that this feeling appears when 
the narrator returns to the hotel intensifies the adverbial 
expression tout à l’heure, and the suddenness of its 
appearance is emphasized by the verb j’ai eu, used in 
Passé composé. Feeling like in a daydream paralyzes 
the character. His immovability is expressed by a lexeme 
immobile adj. (fixed) “qui ne se déplace pas” [6, p. 960] 
and by predicates that indicate the absence of movement 
rester v.intr. (to stay) “continuer d’être dans un lieu” 
[6, p. 1664], contempler v.tr. (to contemplate) “considérer 
attentivement” [6, p. 400]. The given fragment shows that 
DAYDREAM generates the feeling of inconvenience on 
a physical level and the understanding of unreality – on 
the mental one, which, therefore, has a negative impact 
on the narrator.

Conceptual features of characters’ being, such as 
confusion in time (confusion des saisons), a feeling 
of life going past them (la sensation que les journées 
s’écoulent), surrounding silence (nous avons marché 
en silence), not understanding of oneself in the course 
of life (nous ne savions plus si le tapis roulant nous 

entraînait ou bien si nous étions immobiles tandis 
que le paysage, autour de nous, glissait), implicate 
cataconcept in the form of a conceptual oxymoron 
UNREAL REALITY. The similarity of a daydream 
to non-existent reality makes it possible to construct 
an associative frame DAYDREAM → is → 
UNREAL REALITY.

The imaginary movement of characters into the past 
that takes place at the level of the virtual journey is 
implied in the macroconcept. MEMORY forces 
them to return to childhood, youth and the events 
which took place there assume take significance 
for characters. According to A. Bergson’s theory 
of memory, recollection is the impression of a moment 
that, when repeated, leaves a trace in a person’s mind 
[1, p. 482]. Recollecting occurs when a connection 
between this “trace” and a new experience appears, 
which in P. Modiano’s narrative space is provided 
by photographs, smell, lighting, etc. The analysis 
of the material showed that while recollecting, 
the narrators make a virtual displacement, which is 
characterized by a slow pace or even its complete 
absence. In recollections, the verbs are used in 
Рrésent de l’indicatif tense, which points to the reality 
and importance of past events for the narrator (nous 
suivons, passons, je revois, je distingue, j’attends).

The verbal marker of the macroconcept 
RECOLLECTIONS is a lexeme souvenir n.m.  
“ce qui revient à l’esprit des expériences passées; 
images que garde et fournit la mémoire” [6, p. 1808]. 
The factual material allows us to note that the semantic 
units united by the common feature une lumière d’été, 
la même lumière, une lumière estivale, des taches de 
soleil, une lumière pâle verbalize TC LIGHT (lumière 
n.f “agent physique capable d’impressionner l’oeil, 
de rendre les choses visibles” [6, p. 1114], which 
symbolizes spiritual energy, life, moving forward. The 
recollection of a particular episode is accompanied 
by lighting. The similarity of these phenomena 
makes it possible to construct an associative frame 
RECOLLECTIONS → is → LIGHT.

Conclusion. Thus, our research made it possible 
to trace the dynamics of the unfolding of the textual 
mesoncept JOURNEY in P. Modiano’s autofiction, 
as well as to represent it in the structure of a textual 
megaconcept MEMORY (table 1). In the novelistic 
canvas MEMORY is inseparable from history, 
knowledge, identity problems. The organization 
of memory is characterized by a dynamic nonlinear 
system; however, the recollections are always aimed 
at showing the characters’ past with the help of journey.

In the paper we have identified the components of the  
mesoconcept JOURNEY: PHYSICAL JOURNEY 
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and VIRTUAL JOURNEY. PHYSICAL JOURNEY 
unfolds towards search and escape which involve 
the relevant macroconcepts SEARCH and ESCAPE with 
the component of macroconcept IMPRISONMENT, 
as well as thematically and meaningfully related 
cataconcepts FREEDOM, HOPE, FORGETTING, 
UNDERSTANDING ONESELF, INSTABILITY 
OF EXISTENCE and the component of cataconcept 
FINDING LIFE GUIDANCE. Within VIRTUAL 
JOURNEY the textual macroconcepts of DREAM, 
DAYDREAM, RECOLLECTIONS, cataconcepts 

BEING CONSTANTLY HAUNTED BY 
THE PAST, LIGHT are implicitly objectified. Each 
TC has its own ways of semantic expression. The 
interrelation of the mentioned TC is induced by the  
factors of the narrators’ movement in space or time 
and the connection with the past in the conceptual space 
of P. Modiano’s autofiction. The complex of these TC 
comprises the hierarchical space of TC MEMORY. The 
construction of this hierarchy made it possible to identify 
and establish the features of their unfolding and structuring 
in P. Modiano’s autofiction.
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Молокова О. Ф. ТЕКСТОВИЙ МЕЗОКОНЦЕПТ ПОДОРОЖ  
У СТРУКТУРІ ТЕКСТОВОГО МЕГАКОНЦЕПТУ ПАМ’ЯТЬ  
(НА МАТЕРІАЛІ ПСЕВДОАВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ П. МОДІАНО)

У статті проаналізовано розгортання текстового концепту ПОДОРОЖ у концептуальному просторі 
сучасної псевдоавтобіографічної прози П. Модіано, яка позначена яскраво вираженою психологічною 
інтроспекцією. Псевдоавтобіографічний жанр є постмодерною формою визначення проблематики 
оповідача, його ідентичності, життя й внутрішнього наповнення. Псевдоавтобіографія П. Модіано 
є певною наративною структурою, яка особливим чином реконфігурує реальність у вигаданий світ.

Художній простір творів письменника становить цілісну й організовану систему концептуальних 
смислів, що втілюється в текстовому концепті ПАМ’ЯТЬ, який набуває статусу константної 
концептуальної сутності на міжтекстовому рівні. Автор досліджує розгортання текстового 
концепту ПОДОРОЖ та обґрунтовує позицію, яку він займає у структурі текстового мегаконцепту 
ПАМ’ЯТЬ, на засадах методики семантико-когнітивного аналізу дослідження текстових концептів 
із застосуванням інтерпретативного, контекстуально-ситуативного, концептуального аналізів. 
Матеріалом дослідження слугують текстові фрагменти, що містять функціонально значущі 
висловлювання, семантика яких визначає їхню здатність набувати концептуального навантаження 
в ідентифікації текстового концепту ПОДОРОЖ.

Особлива увага авторки зосереджена на ідентифікуванні текстового концепту ПОДОРОЖ у межах 
дослідження семантики художніх текстів і засобів його вербалізації. Постулюється ідея про те, що 
будь-який роман П. Модіано є площиною розгортання текстового концепту ПОДОРОЖ. У результаті 
проведеного дослідження доведено, що текстовий концепт ПОДОРОЖ є ключовим концептуальним 
складником (мезоконцептом) в ієрархічній структурі, яка представлена у вигляді мережі текстових 
концептів за зниженим ступенем узагальненості (макроконцепти, катаконцепти), серед яких ПАМ’ЯТЬ 
займає центральну позицію текстового мегаконцепту як центрального елементу цілісної концептуальної 
інформації всього мовного корпусу. Мезоконцепт ПОДОРОЖ віднаходить розгортання в макро-, 
катаконцептах із відповідними складниками та має власні способи семантичного втілення.

Ключові слова: псевдоавтобіографія, концептуальний простір, текстовий концепт, концептуальна 
ієрархія, мегаконцепт, концептуальні складники, мезоконцепт.
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МОРФОЛОГІЧНА СИСТЕМА ДАВНЬОПЕРСЬКОГО ІМЕННИКА

У статті представлено загальний опис морфологічної системи давньоперського імен-
ника. Стаття умовно складається з двох частин, у першій розглянуто типи словотвору 
в давньоперській мові, в другій проаналізовано парадигми іменникової словозміни. На мате-
ріалі давньоперських клинописних текстів установлено три класи неподільних основ: основи 
з нечіткою етимологією; кореневі морфеми з тематичним голосним; основи, які є елемен-
тами композитів. Для наочності до кожного класу основ наведено велику кількість прикладів. 
Класи основ розміщені в статті за ступенем їх продуктивності. Також розглянуто та про-
аналізовано основні групи давньоперських граматичних афіксів та флексій, завдяки яким 
у процесі деривації породжуються прикметники, ступені порівняння прикметників, субстан-
тивація дієслів тощо.

Під час аналізу іменної словозміни в давньоперській мові автор, спираючись на автори-
тетні джерела, наводить список таких відмінків: номінатив, аккузатив, генетив, аблатив, 
інструменталіс, вокатив. У статті для кожного класу основ наводяться парадигми відмі-
нювання з коментарем стосовно графічних та граматичних особливостей давньоперської 
словозміни. З огляду на представлені парадигми автор установлює типологічний клас дав-
ньоперської мови та вказує на яскраво виражену роль флексій у словозміні.

Значна увага у статті приділена роботі з мовним матеріалом, взятим із глосаріїв та слов-
ників давньоперської мови. Автор вказує на важливість переосмислення та доповнення рекон-
струкції граматичної системи давньоперської мови, спираючись на сучасні лінгвістичні тен-
денції та здобутки індоєвропеїстики останніх років. Окрім давньоперської лексики, в статі 
також використовується мовний матеріал генетично споріднених їй мов, а саме санскриту 
та авестійської.

Ключові слова: морфологія, давньоперська мова, давньоперський іменник, іранські мови, 
індоєвропеїстика.

Постановка проблеми. В історичній лінгвіс-
тиці дослідження морфологічної системи мови 
є одним із проміжних етапів дослідницької діяль-
ності, направленої на детальний діахронічний 
опис усіх мовних рівнів. З розвитком історіографії 
та археології в розпорядження лінгвістів потра-
пляє все більше давніх текстів, які корегують або 
зовсім змінюють уявлення дослідників про лінг-
вістичні властивості тієї чи іншої мови (останні 
археологічні здобутки іранської палеографії див. 
[12]). Таким чином, для сучасної індоєвропеїс-
тики вбачається вкрай важливим переосмислення 
лінгвістичного положення давньоперської мови, 
зокрема її морфологічної системи, з використан-
ням класичного порівняльно-історичного методу 
на оновленому мовному матеріалі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Серед досліджень у граматиці давньопер-
ської мови слід зазначити робити Р. Кента [5], 
В. Хінца [8], В. Брандштейна та М. Мейерхофера 
[7], О. Ск’ярто [13], К. Гофмана [9]. Проблема 
морфонології давньоперської мови розглянута 
в роботах В. С. Расторгуєвої [1], Дж. І. Едельман 
[4], С. В. Соколова [3]. Важливими для дослі-
дження є глосарії давньоперської мови, скла-
дені А. Баченхеймером [6], Г. К. Толманом [14], 
а також етимологічний словник В. С. Расторгу-
євої та Дж. І. Едельман [2]. Джерелом мовного 
матеріалу для споріднених з давньоперською 
мов слугували роботи Х. Мартінеза та М. де 
Ваана [10] – для авестійської та А. Раппела [11] – 
для санскриту.

ІНДОІРАНСЬКІ МОВИ



219

Індоіранські мови

Постановка завдання. Метою статті є загаль-
ний опис морфологічної системи давньоперських 
іменників та прикметників з урахуванням над-
бання лінгвістичної науки за останні десятиріччя. 
Для досягнення поставленої мети слід вирішити 
низку таких завдань: 1) виділити класи основ, 
притаманних давньоперській мові; 2) виділити 
класи флексій та службових морфем, які зустрі-
чаються в давньоперських словоформах; 3) про-
демонструвати функціювання основ і морфем під 
час словотвору та відмінювання іменників та при-
кметників, спираючись на новий мовний матеріал 
у давньоперській та споріднених їй мовах.

Виклад основного матеріалу. Іменні та при-
кметникові основи в давньоперській мові поділя-
ють на 3 класи: 1) запозичені основи та основи, 
структура яких через нечітку етимологію не може 
бути розподілена на окремі морфеми, здебіль-
шого це власні назви із закінченням на голосний;  
2) повнозначні кореневі морфеми та кореневі мор-
феми з тематичним голосним -а-, суфіксами на 
-ā-, -а-, -і-, -и- та із закінченням на приголосний; 
3) основи, які під час створення композитів дода-
ються до іменникових та дієслівних коренів без 
додавання тематичних голосних [13].

Запозичені основи та основи з нечіткою етимо-
логією були зібрані та описані Р. Кентом [5]. Такі 
основи зустрічаються в невеликій кількості, тому, 
на наш погляд, є доречним привести їх повний 
список. У давньоперських текстах зустрічаємо 
такі основи на -а- (тут і далі в дужках основи 
перекладаються як іменники або, в разі необхід-
ного, прикметники однини в називному відмінку): 
fraša- (чудовий, гарний), spāθmaida- (армія), 
Ainaira-(чоловіче ім’я), Autiyāra- (назва місце-
вості), Atamaita- (назва племені), Adukanaiša- 
(назва місяця), Arabaya- (Аравія), Armina- (Вірме-
нія), Ū(v)ja-(Ілам), Uvādaicaya- (назва міста), 
Katpatuka- (Каппадокія), Ka(m)pa(n)da-(назва міс-
цевості), Karmāna- (Керман), Kūša- (Куш), Ga(n)
dāra- (Кандагар), Ga(n)dutava- (назва місцевості), 
Tigra- (назва фортеці), Daha- (назва племені), 
Dubāla- (назва місцевості), Naditabaira- (чоловіче 
ім’я), Nabukudracara- (Навуходоносор, чоловіче 
ім’я), Nabunaita- (Набонід, чоловіче ім’я), Nisāya- 
(назва місцевості), Parga- (назва скелі), Pirāva- 
(назва річки), Frāda- (чоловіче ім’я), Maka- (назва 
сатрапії), Mudrāya- (Єгипет), Yauna-(Греція), 
Labanāna- (Ліван), Sug(u)da- (Согдіана), Sku(n)
xa- (чоловіче ім’я), Skudra- (Македонія), Sparda- 
(Сарди), Zazāna- (назва міста), Zūzahya- (назва 
міста), Zra(n)ka- (Дрангіана), Haraiva- (Герат), 
Haldita- (Халдія); Основи з закінченнями на ā: 

Aθurā- (Ассирія), Arbairā- (Ербіль), Aršādā- (назва 
фортеці), Izalā- (назва місцевості), Uyavā- (назва 
фортеці), Kuganakā- (назва міста), Tāravā- (назва 
міста), Çūšā- (Сузи), Yautiyā- (назва місцевості), 
Yadā- (Ашан), Raxā- (назва міста), Ragā- (Рей); 
Основи з закінченням на -і-: Arakadri- (назва 
скелі), Kāpišakāni- (назва фортеці), Cicixri- (чоло-
віче ім’я), Cišpi- (Теісп, чоловіче ім’я) Pātišuvāri- 
(назва міста), Višpauzāti- (назва міста). Основи 
із закінченням на и-: Abirādu- (назва міста), Ku(n)
duru- (Кандагар), Bābiru- (Вавилон), Māru- (назва 
місцевості);

Кореневі морфеми можуть зустрічатися в тек-
стах окремо, але здебільшого виступають як еле-
менти складних слів, пр. āp, – в xšap (ніч), guš – 
в Θataguš (Сатагідія), θard (рік), duvar (двері), 
nāh (ніс), pad- в nipadiy (слідуючий), vas – в vasiy 
(значний), viθ (дім), zam  – в u-zma (розпинання), 
stā  – в upa-stā (підтримка), napāt (онук). Клас 
кореневих морфем з тематичним голосним -а- 
поділяють [13] на три групи: основи, які в склад-
них словах приєднуються до дієслівного кореня, 
пр. kara- (армія), karša- (один із багатьох), 
guša- (вухо), raga- (швидкість), drauga- (омана, 
неправда), baga-(бог), zana- (людина); основи без 
додавання дієслівного кореня, пр. pada- (нога), 
Mārgaиva- (Маргіана), vazra- (велич), hama- 
(сукупність); основи, які приймають афіксацію, 
але не вживаються в складних словах, пр. ama- 
в Aršāma (Ар’яма), asa-/aspa- (кінь), kaufa- (гора), 
daiva- (дев, демон), darga-(далекий), naiba- (кра-
сивий), Pārsa- (Фарс), piš- (прикраса), Māda 
(Мідія), raθa в u-raθa (хороша колісниця), varka- 
(вовк), Saka- (Скіфія).

Іменникові основи із суфіксом -іуа- можуть 
виступати як іменники, пр. θanuvan-iya (лучник), 
dāran-iya (золото), brazma-iya (поважний), mart-
iya (людина, чоловік), haš-iya (правда, право); або 
як прикметники з етнонімічним значенням, пр. 
аθur-iya (ассирійский) від Aθurā (Ассирія), armin-
iya (вірменський) від Armina (Вірменія), asagart-
iya (сагартійський) від Asagarta (Сагартія),  
(v)j-iya (іламський) від Ū(v)ja (Ілам), kūš-iya 
(кушитський) від Kūša (Куш).

Суфікси на -а-, які приєднуються до іменни-
кових та прикметникових основ, представлені 
суфіксами -ta- -ka-, -na-, -ra-, -ma-, -va- та їхніми 
варіаціями в разі чергувань. За допомогою суфікса 
-ta- можуть утворюватися дієприкметники 
та форми найвищого ступеню прислівників і діє-
прикметників, пр. ardata (посріблений), arиvasta 
(той, що може). Cуфікс -ka- приєднується до 
іменникової основи та утворює прикметник, іноді 
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із субстантивованим значенням, пр. uš-ka (місце-
вість), karnuv-aka (каменяр), kāsa-ka (коштов-
ний камінь), vazra-ka (великий), ba(n)da-ka (раб, 
слуга). Суфікс -na- додається до дієслівної основи 
та утворює іменники з назвами місця, пр. apa-
dā-na (зал, тераса), diva-dā-na (храм), āyada-na 
(святилище), stā-na (місце), абстрактні назви, 
пр. fra-mā-nā (командування), yā-na (небесна 
сила), vaš-na (заступництво), hama-ra-na (місце 
битви, поле), власні назви, пр. Vi-yax-na (назва 
календарного місяця), Varkā-na (Варкан), Ha(m)
gmatā-na (Екбатани). Суфікс -ra- зустрічається 
у власних назвах, пр. θū-ra-vāha-ra (назва кален-
дарного місяця), A(h)u-ra (великий дух, бог), 
та в ступенях порівняння прикметників, пр. frata-
ra (вищий, значніший), apa-ra (пізніший, пізній). 
Суфікс -ma- зустрічається в іменниках у загаль-
них та власних назвах, пр. Upa-dar-ma (чоловіче 
ім’я), gar-ma (тепло, жар), tau-mā (сім’я), hau-ma 
(хаома (ритуальна рослина). Іменникові та при-
кметникові основи із суфіксом -va- є морфоло-
гічно розрізненими і виражають числівники, пр. 
ai-va (один, перший), прикметники, пр. duru-va 
(далекий), par-uva (весь), parθa-va (парфійський), 
та іменники, пр. Gaubar-uva (чоловіче ім’я), haru-
va (кожний).

Одним із продуктивних способів словотвору 
в давньоперській мові було утворення композитів 
за допомогою складання основ. Так, до іменнико-
вої основи міг приєднуватись прислівник препо-
зитивно, пр. a-xšata (безперестанний), duš-iyāra 
(тяжкий), ham-arana (місце битви, поле), або 
постопозитивно, пр. apa-dāna (зал, тераса), pati-
kara (статуя). Граматичною особливістю слів, 
отриманих шляхом складання іменникових та при-
кметникових основ, є здатність таких слів мати від-
мінну від іменникової частини категорію роду, пр. 
Haxā-maniš (Ахеменід, букв. чоловік з доброю дум-
кою) – ч.р., maniš (думка) – с.р., Tigra-xauda (Тігра-
хауда, назва племені, букв. гострий капелюх) – ч.р., 
xauda (капелюх) – ж.р. Складні слова, створені за 
допомогою поєднання іменникових або прикмет-
никових основ між собою або додавання до них 
дієслівних основ, зазвичай, за означенням Р. Кента, 
детермінативні [8], тобто є такими, в яких перша 
основа позначає та обмежує другу. Детермінативні 
складні слова здебільшого представлені поєднан-
ням іменника в непрямому відмінку та компо-
нуючої основи, пр. Акк. hamarana-kara (той, що 
робить битву (воїн), zūra-kara (той, що робить 
зло (злочинець), dāraniya-kara (той що робить 
золото (ювелір), aršti-bara (той, що носить спис 
(списонсець); Ген. arda-stāna (світле місце (вікно), 

daiva-dāna (духів тримаючий (храм), Xšaya-aršan 
(царів герой); Інст. asa-bara (той, що конем їздить 
(кіннотник), uša-bari (той, що верблюдом їздить 
(вершник на верблюді), dasta-kara (рукою зробле-
ний); Baga-buxša (богом звільнений); Абл. Āθiy-
ābaušna (від невдач звільнений), Ciça-taxma (сміли-
вий від походження).

Відмінювання в давньоперській здійснюва-
лось за допомогою таких відмінків: номінатив 
(Ном.), акузатив (Акк.), генітив (Ген.), аблатив 
(Абл.), інструменталіс (Інст.), локатив (Лок.), 
вокатив (Вок.). Такі ж відмінки зустрічаються 
в санскриті [11] та авестійській мові [10], але 
з деякими виключеннями. Так, у давньоперській 
відсутній датив, його функцію виконував генітив. 
Категорія роду в давньоперській представлена 
трьома родами: чоловічим, жіночим та середнім. 
Нижче наведено парадигми відмінювання давньо-
перських іменників та прикметників у залежності 
від закінчення їхніх основ, роду та числа.

Відмінювання основ на -а-, пр:
Ном. од. martiya (людина, чоловік), kāra (армія), 

Pārsa (Фарс), dasta (рука), baga (бог), hamarana 
(місце битви, поле), Māda (Мідія), xšāyaθiya (цар), 
hunara cp. p. (майстерність);

Акк. од. martiyam (чоловіка, людину), 
xšāyaθiyam (царя), kāram (військо), Pārsam (Фарс), 
Mādam (Мідію);

Ген. од. martiyahyā (чоловіка, людини), 
xšāyaθiyahyā (царя), kārahyā (армії), Pārsahyā 
(Фарса), uškahyā cp. p. (місцевості);

Абл. од. Pārsā (з Фарса), Spardā (із Сард), 
Mudrayā (з Єгипту), Yaunā (з Греції), Gadarā (з 
Кандагару), draugā (від омани);

Інст. од. Pārsā (Фарсом), kārā (армією), A(h)urā 
(великим духом), dātā cp. p. (законом);

Лок. од. Pārsāiy (у Фарсі), Mādaiy (в Мідії), 
Mudrayaiy (в Єгипті), Arminiyaiy (у Вірменії), 
dastayā (в руці), duvarayā (на дверях), uzmayā (на 
хресті (розіп’ятий);

Вок. од. marikā (чоловіче, людино);
Ном. дв. guša (вуха);
Ген. дв. gušaya (вух);
Інст. дв. dastaibiyā (двома руками);
Ном. мн. martiyā (чоловіки, люди), xšāyaθiyā 

(царі), hamiçiyā (бунтівники), takabarā (щито-
носці), tigraxaudā (тіграхауди, люди з племені 
Тіграхауда);

Акк. мн. martiyā (чоловіків, людей), xšāyaθiyā 
(царів), hamiçiyā (бунтівників), прик. ufraštā 
(покірних);

Ген. мн. martiynām (чоловіків, людей), 
xšāyaθiyānām (царів), bagānām (богів);
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Інстр. мн. martiyabiš (чоловіками, людьми), 
hamiçiyabiš (бунтівниками), bagaibiš (богами), 
Sakaibiš (скіфами);

Лок. мн. Mādaišuvā (серед мідян);
Відсутність закінчення -at- в аблативі, яке 

є характерним під час відмінювання іменників 
у санскриті та авестійській мові [3], пояснюється, 
ймовірно, орфографічною особливістю давньо-
перських текстів, у яких кінцеве -t- не випису-
валось, але підтвердження такої думки потребує 
аналізу більшого об’єму текстового матеріалу, 
наразі відсутнього.

Відмінювання основ на -ā-, пр:
Ном. одн. taumā (сім’я), didā (фортеця), 

hainā (армія (ворожа), yauviā (канал), θikā (пил, 
каміння), framānā (командування), Aθurā (Асси-
рія);

Акк. одн. taumām (сім’ю), didām (фортецю), 
yauviām (канал), θikām (пил, каміння), прик. 
aθagainām (кам’янний);

Ген. одн. taumāyā (сім’ї);
Абл. одн. haināyā (від армії (ворожої), taumāyā 

(від сім’ї);
Інст. одн. framānāyā (командуванням), aruvāyā 

(дією);
Лок. одн. Aθurāyā (в Ассирії);
Ном. мн. stūnā (колони), kartā (справи, 

набутки);
Ген. мн. paruzanānām (густонаселених);
Лок. мн. maškā(h)uvā ж. р. (у бурдюках);
У відмінюванні цієї основи можна побачити 

злиття чотирьох відмінків: генітива, аблатива, 
інструменталіса та локатива, хоча в авестійській 
мові [13] та санскриті [11] наявні окремі закін-
чення для кожного з цих відмінків.

Відмінювання основ чоловічого роду на і:
Ном. одн. skauθiš (слабкість), pastiš (піхоти-

нець), šiyatiš (щастя, розквіт), Fravartiš (чоловіче 
ім’я), Dādaršiš (чоловіче ім’я), Cišpiš (Теісп, чоло-
віче ім’я);

Акк. одн. skauθim (слабкість), ušabārim 
(вершник на верблюді, букв. верблюдосидячий), 
duvarθim (дверний отвір), Fravartim (чоловіче 
ім’я), Dādaršim (чоловіче ім’я);

Ген. одн. skauθaiš (слабкості), Fravartaiš (чоло-
віче ім’я), Cišpāiš (Теіспа, чоловіче ім’я);

Основи жіночого роду на і:
Ном. одн. Uvārazmiš (Хорезм), Baxtriš (Бак-

трія), Harauvatiš (Арахозія);
Акк. одн. Harauvatim (Арахозію), būmim 

(землю);
Абл. одн. Harauvatiyā (з Арахозії), Bāxtriyā  

(з Бактрії);

Лок. одн. Harauvatiyā (в Хорезмі), Bāxtriyā  
(в Бактрії), būmiyā (на землі);

Особливості давньоперського клинопису не 
дозволяють із певністю визначати довготу -і- 
наприкінці основи, тому тут виписане -і- має кіль-
кісно нейтральне значення.

Відмінювання основ на -и-:
Ном. одн. maguš (священнослужитель, маг), 

piruš (слонова кістка), sikabruš (сердолік), 
Dārayava(h)uš (Дарій, чоловіче ім’я), Kūruš (Кір, 
чоловіче ім’я);

Акк. одн. magum (священнослужителя, мага), 
xraθum (мудрість), gāθum (трон), Dārayava(h)um 
(Дарія, чоловіче ім’я);

Ген. одн. Kūrauš (Кіра, чоловіче ім’я) 
Dārayavahauš (Dārayavaušahyā) (Дарія, чоловіче 
ім’я);

Абл. одн. Hidauv (з Індії), gāθavā (з трону);
Лок. одн. Margauv (у Маргіані), gāθavā  

(на троні), Ufrātuvā (у Єфраті);
Основ із закінченням на приголосний у дав-

ньоперській мові засвідчено небагато, тому нижче 
представлені загальні тенденції, характерні для 
відмінювання таких основ.

Ном. одн. napāt (онук), āp (āpišim);
Акк. одн. θardam (рік);
Ген. одн. xšapa (вечора, ночі);
Лок. одн. āpiyā (āpišim) (у воді);
Існує декілька думок про те, в якому відмінку 

стоїть слово apišim. Так, фрагмент із напису 
DB 1.95 «aniya āpiyā āhyatā āpišim parābara» 
Р. Кент перекладає як «інша (частина війська) 
була скинута у воду, вода її знесла» [5, р. 168]. 
āpišim тут інтерпретується вченим як поєднання 
форми номінативу основи -āpi- та енклітики -šim-, 
яка познає відносний займенник третьої особи 
однини. У Брандштейна та Майрхофера [7] āpišim 
трактується як форма локатива, а не номінатива. 
Інтерпретація Кента є кращою для передачі 
смислу, але з тим слід зазначити, що форма -āpi- 
не зустрічається більше ані в давньоперських 
текстах, ані в текстах споріднених мов, пр. в сан-
скриті ap, в авестійській āp.

Відмінювання основ на -h-:
Основи середнього роду:
Ном. одн. rauça(h) (день);
Інстр. мн. rauçbiš (днем);
Лок. одн. drayahyā (у морі);
Також до слів з основую на -h- слід віднести 

композити чоловічого роду, ср. Vidafarnah (чоло-
віче ім’я), які мають розтягнення кінцевого 
-а- в Ном. одн., ср. Vindafarnāh. Кореневі слова 
nāh (ніс), в Акк. одн. nāham (ніс), māh (місяць,  
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проміжок час) у Лок. одн. māhya (місяця), що, 
вочевидь, є стягненням Ген. одн. māhahya. Схожу 
форму основи має auramazdā (Ахурамазда) в гене-
тиві, ср. auramazdāha (Ахурамазди).

Відмінювання основ на -r-: pitar (батько), brātar 
(брат), dauštar (ворог), framātar (командувач);

Ном. одн. pita (батько), brāta (брат), daušta 
(ворог);

Акк. одн. framātāram (командувача);
Відмінювання основ на -n-: asan (aθanga) 

(камень), xšaçapāvan (сатрап), asman (небо), 
baršan (глибина, відстань);

Ном. одн. asa (камень), xšaçapāva (сатрап);
Акк. одн. asmanam (небо);
Інстр. одн. baršnā (глибиною, відстанню);
Нерегулярною формою основи із закінченням 

на -n- можна вважати ім’я давньоперського царя 
Ксеркса Xšayāršā, що складається з двох основ 
хšayа (цар) та aršan (герой). За вказаною вище 
парадигмою відмінювання основ на -n- номінатив 
Xšayāršā є припустимим, але наявний у текстах 
аккузатив Xšayāršām передбачає вільну основу 
на -ā- Xšayāršā, генетив Xšayāršahya передбачає 
вільну основу -a(h)- Xšayārša(h).

Висновки і пропозиції. З огляду на наве-
дені факти слід зазначити, що флективність 
давньоперської мови поступається санскриту 
та авестійській за кількістю допустимих форм 
відмінювання і ступенем графічно виражених 
морфонологічних процесів, що не в останню 
чергу стає можливим через значний корпус тек-
стів, а також більш прийнятний для інтерпре-
тації, порівняно з клинописом, тип писемності 
в цих мовах. Тим не менш, у давньоперській мові 
простежуються всі основні риси синтетичного 
типу мови, на зразок розвинутої системи флексій 
під час відмінювання словоформ та значної про-
дуктивності афіксальних морфем, за допомогою 
яких уможливлювалось вираження категоріаль-
них значень у словотворі. Перспективи подаль-
ших розвідок морфології давньоперської мови 
значною мірою пов’язані з використанням у май-
бутніх дослідженнях досягнень комп’ютерної 
та корпусної лінгвістики, що надасть можливість 
точнішого використання порівняльно-історич-
ного методу на значних масивах мовного матері-
алу для детального моделювання давньоперської 
мови під час її реконструкції.
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Pozdniakov K. O. THE MORPHOLOGICAL SYSTEM OF OLD PERSIAN NOUN
This article presents the general description of morphological system of Old Persian. The article consists 

of two parts; the first part reviews different types of word formation in the Old Persian language, the second 
part analyzes paradigms in noun inflections. According to the materials of Old Persian cuneiform texts 
the research establishes three classes of nuclear steams: steams with none clear etymology, root morphemes 
with thematic vowel; steams that are elements of compound words. The contribution presents many examples 
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for each class of steams. In the article the author arranges classes of steams taking in to consideration their 
level of productivity. The research reviews and analyzes the main groups of Old Persian grammatical affixes 
and inflections; these grammatical elements form the adjectives, the comparisons, the nominalization etc. The 
author analyzes the Old Persian noun inflections and defines the following cases: nominative, accusative, 
genitive, ablative, instrumental, vocative. The article reviews the paradigms for each class of steams putting 
accents on graphical and grammatical specificities of Old Persian inflection. According to the presented 
paradigms the author defines the typology class of the Old Persian language and indicates importance 
of inflections in morphological processes.

The article gives considerable attention to the language material. The author takes material from 
glossaries and vocabularies of the Old Persian language. The research shows the importance of rethinking in 
reconstruction of the Old Persian grammar system based on modern linguistic tendencies and achievements 
of Indo-European studies of the last decades. Be sides Old Persian lexemes, this article also uses lexemes from 
languages that are genetically related to Old Persian; more precisely from Sanskrit and Avestan language.

Key words: morphology, Old Persian language, Old Persian noun, Iranian languages, Indo-European 
studies.
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ВИДЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРИНЦИПАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
В СИНТАКСИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ XVII ВЕКА

Мета статті – проаналізувати принципи класифікації пропозиції. Зазначається, що фак-
тори зумовлюють нормативність в удосконаленні мовної структури пропозиції, що пов’язано 
із побудовою граматичних взаємозв’язків на національних обґрунтуваннях. 

Підкреслюється, що у морфологічних показниках частин мови спостерігається пере-
важання національної мови над іноземною, її витіснення, завантаженість національним 
змістом синтаксичний зв’язків, зокрема управління дієсловами і перетворення у реальність, 
а також інші питання, які визначають стабільність пропозицій, зокрема головних членів, що 
забезпечують сутність пропозиції, а також другорядних пропозицій, які залежать від них, 
допомагають розширенню навколишнього середовища його комунікативної функції.

Автор вів дослідження на основі мовного матеріалу XVII століття. Використовуючи 
методи порівняльного аналізу з сучасною азербайджанською літературною мовою, було 
виявлено еквівалентність і відмінність.

Новизна у статті визначається тим, що інверсія всередині пропозиції така ж, як і в живої 
розмовної мови. У результаті спостереження над структурним семантичним вдосконаленням 
пропозиції в азербайджанській літературній мові XVII століття також виявляється, що усі види 
пропозицій продовжують зберігати свої структурні, а також етнічно-культурологічні прикмети.

Висновки. Зазначається, що усі види складних підрядних речень, хоча вони і обґрунтовані 
на мові пам’яток цього періоду, проте підрядне речення доповнення за кількістю відрізня-
ється від інших. Найважливіше те, що синтаксис пропозиції на азербайджанській літера-
турній мові XVII століття не має значення ні в простому, ні в складному реченнях, оскільки 
усі вони зберігають етнічно-культурологічні ознаки. Незважаючи на те, що від XXI століття 
спливло досить часу, усі види пропозицій, розділені за принципами класифікації, порівняно із 
сучасною азербайджанською літературною мовою не виявляють особливих відмінностей.

Ключові слова: пропозиція, принципи класифікації пропозиції, мета та інтонація, модаль-
ність, членування, головні члени, синтаксична будова, морфологічні показники, удосконалення 
мови, жива розмовна мова, нормативність, семантика, норма літературної мови.

Постановка проблемы. «Объективность 
языка состоит в том, что «звук сливается со зву-
ком, не исчезает, а именно сливается и возни-
кает новый звуковой комплекс. Звуковые ком-
плексы создают слово, а слова – предложение» 
[1, с. 47]. Предложения в свою очередь превраща-
ются в мысль – ведущий фактор коммуникатив-
ной функции языка. 

Анализ последних исследований и публи-
каций. Исследования выявляют, что предложе-
ния в синтактической модели азербайджанского 
литературного языка XVII века со структур-
ной точки зрения сохраняют свою стабильность 

и национальность. В основном развитие происхо-
дит с семантической позиции, где основную роль 
играют члены предложения.

Исторический уровень развития членов пред-
ложений дает возможность провести его семанти-
ческое совершенствование. Факторы, обуславлива-
ющие нормативность в этом совершенствовании, 
связаны с построением грамматических взаимос-
вязей на национальных обоснованиях. 

В морфологических показателях частей речи 
преимущественным является преобладание наци-
онального языка над иностранным, его вытесне-
ние, загруженность национальным содержанием 
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синтактических связей, в частности управление 
глаголами и превращение данного в реальность 
и другие вопросы, которые определяют стабиль-
ность предложений, в частности главных членов, 
обеспечивающих сущность предложения, а также 
второстепенных предложений, зависящих от них, 
однако помогающих расширению окружающей 
среды его коммуникативной функции. 

В структуре и в функции выражения предло-
жения существенных изменений не видно. Как 
и в современном азербайджанском языке, все члены 
предложения выражаются частями речи или слово-
сочетаниями. Что касается предложения, то можно 
сказать, что все его типажи и со структурной, 
и с семантической точки зрения имеют место в син-
тактической модели XVII века. Если быть более 
конкретным, то виды предложений, отражающие 
в себе все принципы классификации предложения, 
в этом периоде этапа усовершенствования заво-
евывают окружение, и каждый из них представляет 
определенность в языковом материале XVII века.

Степень разработанности темы. По намере-
ниям и интонациям все виды предложений встре-
чаются в синтактической системе азербайджан-
ского литературного языка XVII века. В первую 
очередь отметим, что в азербайджанском языке по 
принципу данной классификации, хотя и показано 
четыре вида предложений (повествовательный, 
вопросительный, повелительный и восклицатель-
ный), но в некоторых тюркских языках указыва-
ется на три из них. 

Восклицательные предложения конкретно не 
располагаются в данном ряду. Турецкий, гага-
узский, туркменский языки могут послужить 
примером [7, с. 16–17]. В связи с этим мнение 
А. Н. Баскакова вызывает особый интерес. Хотя 
он по данному принципу классификации в упоря-
дочении не представил повествовательные пред-
ложения, однако под названием модальности 
затрагивает его варианты утверждения и отрица-
ния [2, с. 12–36]. 

Повествовательные предложения по широте 
своей сферы окружения превосходят другие. Это 
богатство с точки зрения содержания и структуры 
полностью охватывает повествовательные пред-
ложения. Здесь участвуют и глагольные, и суще-
ствительные изъявительные повествовательные 
предложения. Исследования определили, что 
данные виды повествовательных предложений 
для различных жанров (и для классических, и для 
жанров народных стихов) являются ведущими. 

Изложение основного материала. Повествова-
тельные предложения с изъявительным глаголом: 

Nagəhan bir neçə qonaq gəldi; Axçanı aldı, qoydu 
cibinə [9, с. 298] (Внезапно пришли несколько 
гостей, взяли деньги и положили в карман). 

Повествовательные предложения с изъявитель-
ным существительным: Təxsis ki, biz büzürgüvaruz 
(Мы те, кто на высоком положении), Mə’rufü 
şəhiri-ruzigaruz (Мы почетные знаменитости) 
[13, с. 60]; Vəsfinin nəqli bilə dəmsazam (Я собесед-
ник с красотой) [9, с. 299].

Все виды предложений, в частности повество-
вательные предложения, также не проходят мимо 
инверсии, свойственной живой разговорной речи. 
Инверсия грамматических аффиксов в изъявле-
нии повествовательных предложений:

görmüşdülər → görmüşlər idi [13, с. 151]
Инверсия членов предложений. Последняя 

в синтактической системе азербайджанского 
литературного языка XVII века является инвер-
сией. В которой наблюдается количественное 
большинство: 

Kim qapu açub girir bu bağə, Bülbülnü fəda edər 
bu zağə [13, с. 259] (Кто входит в этот сад, тот при-
носит в жертву своего соловья). Сравним: Кто 
с уважением войдет в мой дом, тому и жизни 
не пожалею (Образец взят с живой разговорной 
речи). 

Построение в точности является инверсией 
живой разговорной речи. Оно направлено на 
уплотнение азербайджанского литературного 
языка XVII века в синтактической системе. 

Повелительные предложения являются видами 
предложений по частоте использования исходящих 
после повествовательных предложений, однако 
имеющих достаточно широкое окружение. В совре-
менном азербайджанском языке группа лиц только 
внутри изъявительных глаголов по своим аффик-
сам демонстрирует дифференциальность (-ğıl, -gil; 
-ginən; -gilən; -ayım, -əyim; -alım, -əlim). 

Сегодня привлекает внимание не учет на 
уровне нормы литературного языка этих аффик-
сальных морфем, превративших и представивших 
различие в реальность, то есть упорядочивание 
в морфологическом ряду архаизмов, исключаясь 
из языка. Также отметим, что иногда часть этих 
аффиксальных морфем (например, -ğıl, -gil) пред-
ставляет и повелительную часть речи [4, с. 203]. 
Тогда получается, что и другие представленные 
аффиксы – также повелительные части речи. 

По нашему мнению, эти морфологические 
показатели при изменении корня глагола из-за 
личности являются личными аффиксами, при-
соединяющимися к ним. Они создают расхожде-
ния не только в литературном языке XVII века, 
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но и между классическим литературным языком 
и современным азербайджанским литературным 
языком, участвует в создании повелительных 
предложений: 

Eyləməgil, bağban, ərz təhəmmülni köp [9, с. 55] 
(Садовник, не хвались терпением); Gəldi, budur, 
olgilən xəbərdar (Знай, вот оно пришло) [13, с. 201]; 
Tutginən bir yerdə sən, ey mərkəzi-təmkin, qərar 
(Будь терпеливым, подожди) [QD, с. 24]; Daxi 
çəkməyəlim ənduhü qeyqu [10, с. 53] (Чтоб не гру-
стить и не печалиться). 

Повелительные предложения, полностью 
совпадающие с современным языком, также 
можно заметить в языке представителей XVII 
века. С точки зрения грамматических показате-
лей в сказуемом предложения (или с точки зре-
ния наличия) мы подразумеваем идентичность. 
Повелительное предложение, сказуемое которого 
используется (и в утвердительном, и в отрица-
тельном) в единственном числе II лица: Çəkil, rədd 
ol, mənə etmə nəsihət [10, с. 10] (Убирайся прочь, 
не давай мне советы). 

Вопросительные предложения, как и совре-
менном языке, строятся тремя способами: 

1. С вопросительными местоимениями: 
Ey qibleyi-ümmid, kiminlə nəzərin var? (Эй, 

источник надежды, кем ты занят?) [17, с. 31]; 
Neyçün anın yanında bir dəm göz açmanam mən? 
(Почему подле него я не смею открывать глаза?) 
[16, с. 176]. 

В современном языке отличие среди вопро-
сительных местоимений, участвующих в созда-
нии вопросительных предложений и на фонети-
ческом уровне, и на лексическом уровне, связано 
с архаичностью местоимений. Вопросительные 
местоимения Nerde, neçük, xaçan, qaçan, nöşün 
(где, когда, почему, зачем) могут послужить этому 
примером: Nöşün bundan əgər qılsa nəzarə, Hərəm 
yolu görünüb aşıkarə (Если дорогу гарема видно 
хорошо, то почему убрал взгляд с нее) [10, с. 41]. 

2. С вопросительными частями речи: 
Məgər mehmannavazlıqda qüsur var?; Bu dərdə 

varmı ola heç dərman? [10, с. 18, 19] (В госте-
приимстве имеются недостатки? Можно ли это 
исправить?).

То же самое можно отнести и к вопроситель-
ным предложениям. Возможны незначительные 
отклонения, что связано с участием архаичных 
местоимений. В целом с точки зрения общности 
совпадения составляют преимущество.

3. С интонацией. 
В азербайджанском литературном языке XVII 

века вопросительные предложения, построенные 

с вопросительными местоимениями и вопроси-
тельными частями речи, составляют плотность. 
Хотя и отмечаются вопросительные предложения, 
созданные с интонацией, во время разговора о 
данном виде предложения по намерениям и инто-
нации, оно не демонстрирует интенсивности. 

Это в свою очередь объясняется тем, что 
вопросительные предложения, создавшие реаль-
ность путем интонации с точки зрения количества 
в образцах литературно-художественного языка 
XVII века, наблюдается в меньшинстве. Те, кото-
рые встречаются, определены на языке двусти-
шия, выражающего язык повествования: 

Bu halinlə bizi şəkkə salıbsan?; Kim idi? ‒ Söylədi 
sultan. O övrət? Özü öz oğluna eylədi töhmət? 
[10, с. 18, 132] (Своим состоянием ты нас в чем-то 
подозреваешь? Кто это? – Спросил султан. Та 
женщина? Сам же упрекнул собственного сына?

Как и в современном азербайджанском лите-
ратурном языке, вопросительные предложения 
попарные с вопросительными частями речи 
и вопросительными местоимениями, отмечаются 
в языковых материалах XVII века: Gər umarsan 
əql məndən, bəs neçün etdin əsir? [16, с. 179] (Если 
тебе нужен мой ум, то почему взял меня в плен?). 

В данном предложении мы встречаемся 
с вопросительной частью речи и заменой звука 
bəs (то), имеющими место на уровне нормы 
литературного языка, а также с вопроситель-
ным местоимением neçün (nə üçün? → nə→e  + 
+ üçün = neçün?) (почему?), подвергшееся исклю-
чению звука, сохранившееся на нашем языке 
с одинаковым фонетическим составом. Также 
отметим, что такая парность в вопросительных 
предложениях является частым фактором, встре-
чающимся в азербайджанском литературном 
языке XVII века. 

Что же касается восклицательных предложе-
ний, как и в современном языке, так в источни-
ках XVII века, встречаются восклицательные 
предложения с интонациями (Qəzəblə söylədi şah 
Bəxtiyarə: “Ayıl bir xabidən, ey bəxti qarə!” (Про-
снись, несчастный) [10, с. 27] и при помощи 
восклицательных слов (Aşıq deyər dil ey vay, 
Yaman keçdi il, ey vay! Bir bağa bağban oldum, Heç 
dərmədim gül, ey vay! ‒ Sarı Aşıq [15, с. 50]. 

Первое предложение по повелительности, 
настойчивости является повелительным пред-
ложением. Придавая каждому виду предложения 
чувство-тревогу, можно его превратить в воскли-
цательное предложение. Другой факт в относи-
тельном сравнении – это преимущество воскли-
цательных предложений, созданных с интонацией 
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над восклицательными предложениями, которые 
состоят из восклицательных слов. 

По модальности оба вида, вошедшие в прин-
цип классификации, также встречаются в источ-
никах XVII века. Они состоят из утвердительных 
(Qanə döndi yürəgim sibi-zənəxdanın içün ‒ Rəhməti 
Paşa) [14, с. 68] (Из-за твоего алого лица мое 
сердце кровью облилось) и отрицательных 
(Nihan tutma, bizi eylə xəbərdar ‒ Fədai) [10, с. 18]  
(Не скрывай, дай нам знать) предложений. 

В синтактической структуре XVII века опреде-
ленность отрицательных предложений с различ-
ными средствами воссоединяются с реальностью. 
В первую очередь, для всех исторических перио-
дов, а также для нашего современного языка отме-
чается участие аффиксальных морфем в создании 
отрицательных предложений, обозначающих 
отрицательность и являющихся нормой литера-
турного языка. Это морфологические показатели 
-ma, -mə, -m: Belə birəhm əgər baxar qəmzən, Tökə 
bilməz əlinə su qəssab (Məczub) [14, с. 186] (Если 
сможешь безжалостно так смотреть, мясник не 
сможет полить воду тебе на руки). 

Также привлекает внимание наличие одним 
из средств, обеспечивающих реальность отри-
цательного вида модальности отрицательным 
союзом: Nə işvədir, nə adət, nə əcəb rəvişdürür bu 
[14, с. 176] (Какое изящество, какой обычай, какая 
прекрасная походка).

В ряду средств, обуславливающих возникнове-
ние отрицательности, привлекает внимание уча-
стие слов, обозначающих отрицание: Həddi yoxdur 
heç kimin dəm urmağa [9, с. 118]; Yoqdur mənə bir 
rəfiqi-qəmtaş [13, с. 40] Heç kimin həddi yoxdur 
danışmağa, мənə qəm yoldaşı yoxdur (Никто не смеет 
говорить, некому разделить со мной горе). 

По модальности в отрицание видов предло-
жений, превращающих принципы классифика-
ции в реальность, конкретно после сказуемого 
-dır4 идущий после слова «нет» – одного из факто-
ров, создающих отрицание III лица. Также видим 
фоноформу, свойственную живому разговорному 
языку морфологического показателя. Если выра-
зиться более конкретно, это переходы -dır4 → 
-dır

4 → -dı4 . 
Ona söylə ki, məndə yoxdu təqsir [11, с. 31] 

(Скажи ей (ему), что я ни в чем не виноват(а)).
Также отмечаем отдельное использование 

отрицательного сказуемого «yox» (нет) от других 
сказуемых аффиксов: 

Bu bir fitnə ki, misli yoxdur cahanda [11, с. 30] 
(Аналога такой низости нет в мире). 

То же самое можно встретить и в утвердитель-
ном предложении. То есть и в сказуемом утвер-
дительных предложений языковых материалов 
XVII века аффикс, создающий предикативность, 
представляет выпуск аффиксальных морфем. 
Например: Сказал: “Bunlar təmam əfsanə sözlərdir” 
[11, с. 31] (Все это мифические слова). 

Этот выпуск является выпуском аффикса ска-
зуемого, применяемого для сохранения рифмы. 
В целом они являются свойствами живого разго-
ворного языка, который и по сей день играет веду-
щую роль в языке. Также отметим, что это один из 
древних факторов, свойственный предложению. 
Можно это заметить и в языке наших классиков, 
и в языке древних тюркских письменных памят-
ников [(Az atlığ korkınçın yook, uçruğluğ kutunq 
yook – tir / Az atlı (olmağın) qorxusu yox, ucalan 
bəxtin yox* [3, с. 81]. 

На древнем тюркском языке такого типа пред-
ложения систематизированы. К. Мусаев отме-
чает разделение такого типа предикативности по 
смысловым оттенкам. Он на основе выделенных 
образцов предложений из караимского языка 
выделяет предикативность, создаваемую словами 
“var”, “yox” («да», «нет») с присутствующей пре-
дикативностью, а предикативность, создаваемую 
лексическими фактами типа “kerek”, согласует 
с предикативностью, которая означает важность 
и относит это к модальной предикативности 
[6, с. 309].

В образцах литературно-художественного 
языка XVII, несмотря на наличие всех вариан-
тов этого предложения, возникновение отрица-
тельных предложений морфологическим путем 
кажется намного сильнее. Модальность вну-
три предложения в действительности наряду 
с утверждением и отрицанием также определя-
ется субъективностью и объективностью. 

С точки зрения отношения к высказанной 
мысли, модальность, будучи «объективной» 
и «субъективной» модальностью, делиться на две 
части. Эта двоичность реализуется путем уча-
стия модальных слов в предложении. Если уча-
стие модальных слов представляет собой нали-
чие субъективной модальности, то модальность 
в предложениях, оставшихся без участия, прини-
маются как объективная модальность. По мнению 
исследователя С. Велиева, ввиду того, что во всех 
предложениях в малой и большой степени име-
ется модальность, его можно отнести к синтакти-
ческой категории [8, с. 21].* Перевод наш.
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Типы предложений по участию главных 
членов также встречаются в письменных источ-
никах XVII века. Это «парносоставные» и «еди-
носоставные» предложения. По количеству 
сравнений обоих предложений выявляют пре-
имущество парносоставные предложения. Что 
касается внутреннего сравнения единосостав-
ных предложений по типам, то результаты выяв-
ляют, что неопределенно-личные предложения 
в синтактической структуре азербайджанского 
литературного языка составляют количествен-
ное большинство. 

Естественно, плотность образцов, отмеченных 
в языке письменных памятников периода нашего 
исследования, дают основания выдвинуть данную 
мысль: Сказали: “Qibləgaha, yaşa yüz il”; Сказали: 
“Nəsnəmiz yox sənə layiq”; Сказали: “Noldu sənə, 
söylə doğru!” [10, с. 24, 37, 39] (Падишах, живи 
сто лет!), (Нет ничего подходящего тебе), (Что 
с тобой, скажи правду). 

В синтактической структуре азербайджан-
ского литературного языка XVII века встречаются 
такие типажи предложений, которые на 100% 
сходятся с неопределенно-личными предложени-
ями, однако, выполняя функцию пояснения в роли 
подлежащего предыдущего предложения, ввиду 
перевоплощения в подлежащее сказуемого вто-
рого предложения полностью лишают неопреде-
ленности того предложения. 

Например: 
Olub bu fitnədə hamısı əlbir (Все приложили 

руку к этой интриге). 
Haman dəm tökdülər bir gizli tədbir [10, с. 26) 

(В тот же миг организовали тайное мероприятие). 
Если бы сверху не было первого предложе-

ния, то второе предложение было бы принято 
как неопределенно-личное. Как видно из пред-
ставленного образца, подлежащее “hamısı” (все) 
сказуемого “əlbir olub” (приложили руку) первого 
предложения лексическая единица наряду с пер-
вым предложением выступает как подлежащее 
сказуемого “tədbir tökdülər” (организовали меро-
приятие), отмеченного во втором предложении. 
Именно по этой причине во втором предложении 
нет места неопределенности. 

По участию второстепенных членов виды 
предложений с «кратким» и «широким» составом 
используются в азербайджанском литературном 
языке XVII века. Эти виды предложений в проме-
жутке времени, о котором идет речь, чередуются, 
демонстрируя интенсивность: Cümlənin bu növləri 
haqqında danışılan zaman kəsiyində intensivlik 
nümayiş etdirərək bir-biri ilə növbələşir.

Здесь привлекают внимание широтой своей 
окружающей среды парносоставные краткие 
предложения Çətindir vəsfini almaq bəyanə (Трудно 
изложить vəsfi) [10, с. 9]; Ömrün binası qaib olub 
(Исчезло здание жизни) [14, с. 153] и парносо-
ставные широкие предложения (Qafil yuxusu aqili 
qəflətdən oyadur (Внезапный сон пробуждает чело-
века из-за пренебрежения) ‒ Məczub, [14, с. 187]; 
Dur salma məni bu bəd gümanə (Проснись, не 
наводи на меня дурные мысли) ‒ Məsihi [13, с. 82]. 

Определяется, что в отношении широкие 
предложения своим количеством преобладают 
над краткими предложениями. Естественно, что 
семантика предложений (назначение, дополнение 
и обстоятельство) с семантикой представленной 
подлежащей и сказуемым не отражают одина-
ковую функциональность. Ясно, что семантиче-
ский груз как итог тесной логико-грамматической 
связи между второстепенными членами субъекта 
и предиката более силен и еще дает толчок эла-
стичности предложения. 

По расчленению принцип классификации со 
всеми своими видами (подразумеваются расчле-
ненные и нерасчлененные предложения) не входят 
в синтактическую модель XVII века. Источники 
XVII века строятся на одном виде данной классифи-
кации – «расчлененных предложениях». Не расчле-
ненные предложения, реализующиеся в основном 
в диалогах, на языке стихов XVII века не отмеча-
ются. 

В эпосах же можно встретить такого типа 
предложения, построенные в основном на утвер-
дительных и отрицательных частях речи модаль-
ных слов. Например: 

Кероглы сказал: 
– Раз не говоришь, значит боишься.
Кероглы сказал: 
– Нет, бог троицу любит.
Или: 
Встал, сказал: 
– Молодец, достаточно.
Кероглы сказал: 
– Нет, еще раз схватимся [12, с. 283].
Слова «нет» в обоих предложениях могут 

быть отнесены не к расчлененным предложе-
ниям. В первом диалоге лексическая единица 
“qorxmuram” (не боюсь), а в другом “bəs deyil” 
(не хватить) выступают в качестве заменителей 
предложений. В виду использования в узком кругу 
тип предложений «слово-предложение», «заме-
нители предложения», «нерасчлененные пред-
ложения» в лингвистике, они не демонстрируют 
интенсивности в языковых материалах XVII века. 
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Вокативные предложения, принятые некоторыми 
исследователями как один из видов расчлененных 
предложений [5, с. 204], не встречается в синтак-
тической структуре азербайджанского литератур-
ного языка XVII века. 

По построению типажи предложений также 
занимают довольно объемное место в языковых 
материалах XVII века. Простые и сложные пред-
ложения в целом как на азербайджанском литера-
турном языке, так и в языковых материалах XVII 
века также давно используются со всеми видами 
и структурными строениями. 

С условием исключения текстового класси-
цизма и некоторых архаических фактов по срав-
нению с современным азербайджанским лите-
ратурным языком эквивалентность достаточно 
преобладает над дифференциальностью. То есть 
таких существенных отличий не отмечается. 
Простое предложение на азербайджанском лите-
ратурном языке XVII века с инверсией живого 
разговорного языка, а также со своей струк-
турой такое же, как и на нашем современном 
языке: Atası oldu bu işdən xəbərdar [11, с. 89]; 
Yar təsiri-məhəbbətdin tanur [9, с. 163] (Отец его 
узнал об этом), (Суженый выдает себя под вли-
янием любви).

Сложные предложения (и подчиненные, и не 
подчиненные) со всеми своими видами отража-
ются в синтактической системе азербайджан-
ского литературного языка XVII века и прояв-
ляют себя всем окружением. Естественно, что 
для выражения мыслей достаточно простых 
предложений. Однако взаимосвязанное пред-
ставление простых предложений с точки зрения 
смысла и интонации создают целостность, дает 
больше возможностей оратору для демонстра-
ции логической последовательности. Хотя слож-
ные предложения также построены из отдель-
ных предложений, монолитность предложения 
в результате взаимосвязи дает обобщенный 
смысл, что обеспечивает расширение возможно-
стей актуального членения. 

Неподчиненные сложные предложения: 
Günəş tutuldu, aləm oldu zülmat [10, с. 115] 

(Солнце затмилось, кругом стало темным-темно).
Подчиненные сложные предложения по своему 

строению также демонстрируют интенсивность, 
что наблюдается в языке представителей XVII века 
(Qorxum oldur kim, təbibim əl çəkib bikar ola (Боюсь, 
что мой лекарь останется без работы) (придаточное 
сказуемое предложение); Yüz ildir kim, mənə xurşid 
iqbal eyləmiş (Сто лет уже солнце повернулось ко 
мне) (придаточное подлежащее предложение) − 
Qövsi Təbrizi “Divanı” [16, с. 269, 262]; Əgər səbr ilə 
rəftar etsən əl ̓an, Daha olmazsan axırda pəşiman (şərt 
budaq cümləsi). Если всегда будешь разговаривать 
терпеливо, в итоге не пожалеешь) [10, с. 10]. 

Выводы и предложения. Ввиду того, что 
наша цель, основываясь на языковых материалах 
XVII века, состоит из представления расхожде-
ний предложений по принципам классификации, 
мы считаем целесообразным удовлетвориться 
схематическими данными. Однако еще раз хотим 
отметить, что все виды сложных подчиненных 
предложений по придаточным предложениям, 
хотя и обоснованы на языке памятников этого 
периода, однако придаточное предложение-
дополнение по количеству отличается от других. 

Самое важное то, что синтаксис предложения 
на азербайджанском литературном языке XVII века 
не имеет значения ни в простом предложении, ни 
в сложном предложении. Все они сохраняют этниче-
ски-культурологические признаки [4, с. 117]. Иссле-
дования также определили, что, хотя от XVII века 
нас отделяет несколько веков, но все виды предложе-
ний, разделенные по принципам классификации, по 
сравнению с современным азербайджанским лите-
ратурным языком не выявляют особых отличий. 

Отмеченные отличия носят такой эпизодиче-
ский характер, что незаметны рядом с эквивалент-
ностью. Также неоспоримо то, что преимущество 
эквивалентности тоже представляет сущность 
азербайджанского литературного языка, стабили-
зированного в тот период. 
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Abdullayev Gizilgul. TYPES OF PROPOSALS TO THE PRINCIPLES  
OF THE CLASSIFICATION THE SYNTACTIC STRUCTURE OF THE XVII CENTURY

The purpose of this article is to analyze the principles of sentence classification. It is noted that the factors that 
determine the normality in improving the linguistic structure of a sentence are associated with the construction 
of grammatical relationships on national grounds. It is emphasized that in the morphological indicators 
of the parts of speech, the predominance of the national language over the foreign one, its displacement, 
the load of syntactic relations with the national content, in particular the control of verbs and the transformation 
of the given into reality and other issues, determine the stability of sentences, in particular the main members 
that provide the essence of the sentence , as well as minor sentences, depending on them, but helping to expand 
the environment of his communicative function.

The author conducted research based on linguistic material from the 17th century. Using the methods 
of comparative analysis with the modern Azerbaijani literary language, equivalence and difference are 
revealed.

The novelty of the article is determined by the fact that the inversion within the sentence is the same 
as in lively colloquial speech. It is noted that as a result of observing the structural semantic improvement 
of the sentence in the Azerbaijani literary language of the 17th century, it is also revealed that all types 
of sentences continue to retain their structural, as well as ethnic and cultural features.

Conclusions. As a result, it is noted that all types of complex subordinate clauses on subordinate clauses, 
although they are justified in the language of monuments of this period, however, the subordinate clause, addition 
in number, differs from others. The most important thing is that the syntax of a sentence in the Azerbaijani 
literary language of the 17th century does not matter that in a simple sentence or in a complex sentence, they 
all retain ethnic and cultural characteristics. 

Studies have also determined that although several centuries separate us from the 17th century, i.e. 
despite the fact that enough time has passed until the 21st century, all types of sentences, divided according to 
the principles of classification, do not reveal any special differences in comparison with the modern Azerbaijani 
literary language.

Key words: оffer, principles of classification proposals, the purpose and intonation, modality, articulation, 
the main members of the syntactic structure, morphological parameters, improvement of language 
and a colloquial language, normativity, semantics, literary language norm.
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CLOTHING VOCABULARY IN AZERBAIJANI ASHIG POETRY

This article is devoted to the study of clothing vocabulary in Azerbaijani ashig poetry, as 
well as their semantic and functional features. Ashig creativity has always been in the center 
of attention of literary-theoretical thought with its general problems, thematic content, rich 
structural and form components. Research conducted at various levels has formed a rich scientific 
base on this art. In linguistic science, some polysystems have already received coverage from 
the standpoint of the interaction of the above significant trends, but aspects of the historical 
development of the vocabulary of the Azerbaijani language remain insufficiently studied in modern 
Azerbaijan lexicology. There is no doubt that the vocabulary of the language should be analyzed 
at each historical stage of its development, and by now this position has not lost its relevance.  
In linguistic linguistics there is no holistic study of clothing names in Ashig poetry as a polysystem in 
the complex of its semantic, functional, linguistic and cultural characteristics that form the national-
cultural semiotic paradigm. Being one of the stable elements of the material culture of the people, 
a leading sign of ethnic characteristics, an exponent of ethnogenesis, traditional Azerbaijani 
clothing at the same time reflects the ties and relationships of this people with other ethnic groups 
that have developed over a long historical period, and also experiences changes under the influence 
of fashion. This explains the fact that the names of the clothes represent a large, complex and as yet 
insufficiently studied layer of the lexical system of Azerbaijani Ashig poetry. Ashig art is considered 
to be the most obvious indicator of mastery with syncretism. The art of ashig, which combines words, 
music and movement in a harmonious way, has a centuries-old history and a rich tradition that has 
been polished and improved over the centuries. The art of ashig, which has been passed down from 
generation to generation over the centuries, imitates the spirit and taste of the people, and reflects 
the socio-political climate of the time.

Key words: linguistics, analysis, vocabulary, clothes, ashig poetry, meaning.

Like any word, the name of the clothing of Ashig 
poetry is a lexical representative of a number 
of associations that are related to certain cultural 
and historical times, therefore, the study of its meaning 
contributes to an adequate, full understanding 
of literary texts of previous eras. All of the above 
determines the topicality of the undertaken research. 
Professor Nizami Jafarov rightly points out that 
“Ashig art is an art that has a special historical 
mission in terms of art compared to other fields. 
First of all, because the art of ashig, whether it is 
written literature or other fields of art and aesthetics, 
connects us to the Turkic world with its history. That 
is, the sources are very old and very clear. At no 
stage have we seen the art of ashig stand still or be 
periodic. This art is very old and I think it is a very 
important, significant event. Today, when we talk 
about the art of ashig, in general, when we imagine 
an ashig, we inevitably remember history. We have 
poets who have no memory of not only the poetry 
of the ancient Turkic period, but also the poetry 
of the Middle Ages. Patriotism, friendship and love 
have a special place in the art of ashig. This shows 

how patriotic the ashigs are. Today, the recitation 
of such poems plays an important role in the patriotic 
growth of the younger generation and the formation 
of their national identity” [1].

Particular importance is the study of dialect 
vocabulary as a component of popular culture. Moreover, 
“the folk language, dialects, folk rites and the entire 
folk spiritual culture, together with the elements 
of the material culture included in it, are a single 
whole both from a scientific point of view and in the  
presentation of the carriers of this culture” [5, p. 20]. 
The topicality of the study is determined by the close 
attention of dialectologists in recent years to that part 
of the vocabulary of the language in which the material 
and spiritual culture of the people is preserved. 
For more than two centuries, most linguists have 
postulated the thesis about the inclusion of language in 
culture. “Language is a means of reflecting culture in 
the processes of nomination, and therefore, expressing 
and reproducing it together with the use of the language 
by the speaker / listener, which means that the language 
participates in the formation of the mentality of the ethnic 
group, nation, nation” [4, p. 71–72].
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Subject vocabulary, which is a reflection in 
the language of the material world of things, is included 
in the core of any lexical system and is included 
in all explanatory dictionaries. Recently, linguists 
are increasingly turning to the analysis of this 
vocabulary, refuting the earlier opinion that this class 
of words cannot be the object of linguistic research 
and that the connections existing between its units 
are completely determined by extralinguistic reality. 
But despite the increased number of works devoted 
to the study of individual groups within a given 
lexical layer, according to A. S. Belousova, “it 
seems premature to consider that subject vocabulary 
is well studied in terms of its internal organization 
and adequately described in explanatory dictionaries” 
[2, p. 45].

Turning to the interpretation of the “material” 
organization of reality within the framework 
of the aesthetic system of folklore allows us to 
describe significant fragments of the linguistic 
picture of the world, expressed in folklore texts, 
from a new perspective to comprehend the linguistic 
phenomenon of folk culture, which also determines 
the relevance of the study. As one of the most 
important determining factors in the text embodiment 
of folklore is the general cultural context of its 
existence – the regional environment of existence as 
a component of the national-cultural space. The study 
of the regional specifics of the manifestation of folk 
culture has recently been one of the current trends 
in modern linguistics. An appeal to the material 
of traditional folklore in its regional version in 
this work allows us to introduce into the scientific 
circulation the material of the Middle of folklore, 
recorded so far fragmentarily. The importance 
of studying regional folklore material determines 
another aspect of the relevance of the work.

Clothing is one of the main elements of the culture. 
Changing, depending on specific conditions, clothes 
at the same time sometimes preserve for many 
centuries the ancient features in tailoring, jewelry, 
names. In addition to its main purpose, clothing is 
an expression of nationality and is closely connected 
with the history of the people, allows you to determine 
the historical and cultural ties of a particular group 
of people. The vocabulary of the thematic group 
“Clothing” is quite diverse, it includes tokens denoting 
common names for clothes, the names of certain types 
of men’s and women’s clothing (upper and lower, 
summer, winter, demi-season, holiday and everyday) 
and its parts, as well as the names of hats , shoes, 
jewelry, names of processes associated with the use 
of clothing, etc.

Learning vocabulary of clothes has its own deep 
traditions. Researchers turn not only to the material 
of the modern Azerbaijani language, but also to 
the data of ancient Turkic monuments of modern 
dialects.

In linguistics, the names of clothes and shoes 
have repeatedly become the subject of research. 
An analysis of the works devoted to the description 
of the names of clothes and shoes showed that 
initially the study of this vocabulary was based on 
the material of different languages. Linguists studied 
the historical development of vocabulary calling 
clothes, the etymology of words, the features of their 
functioning in the monuments of writing.

Azerbaijani ashig art is an important part 
of the ashig art, one of the oldest branches of oral 
music culture in Azerbaijan. Elements of music, 
poetry, prose, dance, pantomime, and theatrical 
art are organically combined in the art of ashig.  
In addition to the genres of ashig poetry, the couplet, 
gerayli, mukhammas, ustadname, locksmith, as well 
as the tajnis of the couplet, screaming tajnis types.

One of the most common types of ashig music 
is solo singing accompanied by music. Playing 
the saz has gradually acquired an independent artistic 
significance in the process of historical development. 
In 2009, Azerbaijani ashig art was included in 
the Representative List of Intangible Cultural 
Heritage of UNESCO. After Azerbaijan gained 
independence from the USSR, it became possible to 
promote Azerbaijani culture in the world. As a result, 
Azerbaijani ashigs are supported by the Azerbaijani 
state and tours are organized for them around 
the world.

In the 2000s, the textbooks “Azerbaijan folk-
professional music: the art of ashig” (2002), 
“Azerbaijan classical ashig air” (2009), “Koroglu 
ashig air” (2010) were widely used by teachers 
and students in higher education institutions. is 
being done. These textbooks also cover in detail 
the theoretical analysis of ashig air from various 
aspects, which serves to form the theoretical-
analytical knowledge of students in the teaching 
of musicology and ethnomusicology. In 2009, 
Azerbaijani ashig art was included in the UNESCO 
Representative List of Intangible Cultural Heritage 
[6]. In the same year, 15 ashigs performed at an event 
attended by 500 spectators in Strasbourg. “The 
language of the works of Azerbaijani ashigs and folk 
poets of the XIX–XX centuries attracts attention due 
to certain directions gained in the problems of art, 
the principles of reflection of reality, original stylistic 
tendencies. Specific artistic materials show that 
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in the works of ashigs and folk poets, the elements 
of the vernacular are in the forefront and are widely 
used. This shows that the representatives of ashigs 
and folk literature attach great importance to the quality 
of the diversity of art and skillfully use all the stylistic 
layers of the language. The emergence of the quality 
of diversity is closely linked with the vocabulary 
and semantics of the language” [3, p. 4].

The opening ceremony of the first International 
Ashig Festival was held in Baku on October 22, 
2010 with the support of the Heydar Aliyev 
Foundation, organized by the Ministry of Culture 
and Tourism and the Azerbaijan Ashigs Union. In 
2013, the first fundamental textbook on Azerbaijani 
ashig art was published.

One of the indicators of the syncretic art 
of ashig art is determined by the structural features 
of the interaction of word (poem) with music. This 
determines the structure of the aircraft. The poetic 
text-poem is directly reflected in the structure 
of the air. In other words, the semantic divisions 
of the poem correspond to the relevant musical 
divisions, for example, the verse line – the melodic line, 
and the more complex verse of the poem corresponds 
to the melodic line. Each melodic verse, which has 
an artistic meaning, in addition to its participation 
in the formation of the structure of the air, in a way 
distinguishes itself from other melodies in the air. 
Complete melobands are reminiscent of typical song 
verses in traditional air, the structure of which 
is determined by the number and arrangement 
of melodic verses in their composition. 

New qualitative features are characteristic 
of the existing art of ashig in folk art, which is 
also considered an invaluable and very important 
source of professional composition in Azerbaijan 
as a national heritage. This heritage is not quoted, it 
uses a lot of tact and on-site intonation, metrorhythm, 
characteristic sounds, figurative components. This is 
natural, as the art of ashig is in the spirit and blood 
of the spiritual world of Azerbaijani society.

The historical value of a nation and the level 
of spiritual development are determined by the results 
of the creative activity of the creative people 
belonging to that nation. One of the creative 
directions of the Azerbaijani people is reflected in 
the centuries-old ashig music. This is a special field 
of artistic thinking, where the philosophical culture 
of the people is formed. The synthesis of poetry, 
music, dance and performance manifests itself in this 
art form.

Ashig music glorifies and is inspired by 
the moral values and deeds of an ashig. The main 

themes of the art of ashig are love and the beauty 
of nature, man and his deeds. In fact, this creative 
process is sung as a synthesis, that is, as a theatrical 
performance by the improviser ashig. Recently 
the ashig is accompanied by balaban performers, who 
are Azerbaijani folk instruments.

Clothes are closely connected with the history 
of each nation. Clothes that reflect the material 
culture of the people, their peculiarities. Traditions, 
national thinking, folk art are reflected in the variety 
and variety of clothes, even in patterns and individual 
details. Our clothes, which have been formed over 
the centuries and have undergone a long process 
of development based on national values, are 
distinguished by their originality. Although these 
clothes have lost their relevance today, they are kept 
alive as a valuable treasure that embodies our history 
and nationality.

Among the fabrics produced in Azerbaijan 
and widely processed and exported to other places 
are zarbafta, khara, satin, taffeta, ganovuz, velvet, 
daray, mahud, shawl, tirma, midgal, bez, etc. it should 
be noted. Some of these pieces were popular among 
the people under the names “Hacı, mənə bax”, “gecə-
gündüz”, “gendə dur”, “alışdım yandım”, “küçə mənə 
dar gəlir” and so on. While women’s clothing was 
mainly made of silk and velvet, men’s clothing was 
mostly made of mahud and shawl woven at home.

The process of improving Azerbaijani folk 
costumes was more intensive during the Middle Ages. 
During this period, along with leather and wool, linen 
and cotton were widely used in clothing materials. 
Cotton and linen were usually used to make cloth. 
Detailed information about the Azerbaijani men’s 
and women’s clothing of the early Middle Ages is 
also mentioned in the “Kitabi-Dada Gorgud” epos. In 
the saga, all the clothes are usually called don. 

Women’s hats were distinguished by their color, 
beauty and variety. These included silk scarves, 
shawls, naz-nazi, tasek, petals, veils, headscarves, 
and so on.

The main headwear for men was hats made 
of sheepskin or plum. Among Azerbaijanis, the hat was 
considered a symbol of courage, dignity and honor. 
Losing him was considered a great disgrace. The theft 
of someone’s hat was considered an enemy attack on 
its owner.

Ashig poetry genres of oral folk literature include 
names of traditions and ceremonies, household 
words, ornaments, precious gemstones, clothes, 
etc. It is impossible to imagine without lexical units 
denoting their names. If artists and master ashigs, on 
the one hand, wanted to express and give the blood 
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of the language of the people to whom they belonged, 
on the other hand, if they did not know deeply the life 
of the people, the rich ethnography of our people, 
they could hardly rise to the top. Getting to know 
the people, understanding them, learning from them, 
re-presenting the village in their works is a happiness 
that only great, literary personalities can achieve. 
In this sense, the language of oral folk literature in 
general is written at the same time as the language 
of the artistic heritage of its individual representatives 
(Agurbani, A. Tufarganli, Khasta Gasim, Ashig Ali, 
Ashig Alasgar, Ashig Huseyn Shamkirli, Ashig 
Huseyn Bozalganli, Ashig Shamkir, etc.). We should 
not ignore the ethnographic traces of the works 
of Vagif, Vidadi, Zakir, etc., who wrote in the folk 
style of our poetry, in the style of folk idioms. Of 
course, this work requires serious, comprehensive, 
long-term research. It would be necessary to discover 
and characterize the richest and most ancient lexical 
fund of the Azerbaijani language. In this sense, it 
would be appropriate to look at the artistic examples 
of Azerbaijani ashigs and folk poets.

In the couplets of Ashig Abbas Tufarganli, who 
lived a century after Gurbani, the names of clothes 
and household words are irreplaceable in the creation 
of the portrait of the beautiful:

Başına örtübdü, kəlağay, gəzər,
Əyri tel üstündən qızıl düymələr,
Belinə yaraşıb zərbafdan kəmər
Çəpkənli, çarqatlı ağ bədən gəlir [7].
Abbas Tufarganli manages to create a variety 

of psychological situations and situations, sometimes 
unusual, by taking and using neutral style loads from 
clothing names, as well as other household words:

Bir gün bir nazənin gəldi güzara
Gülgəz simları nə gözəl imiş.
Qanovuz köynəyi, atlaz qoftası,
Yaşıl basmaları nə gözəl imiş [7].
The national lexicon reflecting our national life in 

the works of immortal masters of folk poetry such as 
Gurbani, Abbas Tufarganli, Ashig Ali, Ashig Alasgar 
is already stabilizing at the level of poetic tradition. 
Trying to define the landscape of the Azerbaijani 
literary language in the XVII–XVIII centuries, 
N.G. Jafarov explains the nationalization 
of the literary and cultural thinking of that period, 
the centralization of national self-consciousness 
by introducing everyday vocabulary, as well as 
historically and geographically related onomastics to 
Azerbaijan.

Azerbaijan’s national costumes are relics 
of the people’s material and spiritual culture, which 
has a long and very complicated path of development. 
Clothes, which are closely connected with the history 
of the people, are one of the valuable sources for 
studying its culture. Clothing is one of the most stable 
ethnic features, reflecting the national characteristics 
of the people more than any other element of material 
culture. Clothing depends on both the level 
of the economy and the geographical conditions 
of the people, playing the role of auxiliary material 
in clarifying the issues of ethnogenesis, cultural 
and historical ties and interactions between peoples. 
The historical, ethnographic and artistic features 
of folk art are reflected in clothes. This feature 
manifests itself both in certain forms of clothing 
and its decorations, as well as in artistic embroidery, 
weaving and knitting.
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Пірієва Л. М. ЛЕКСИКА ОДЯГУ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ АШУГСЬКІЙ ПОЕЗІЇ
Ця стаття присвячена вивченню лексики одягу в азербайджанській поезії асигів, а також 

їх семантичних і функціональних особливостей. Творчість Ашига завжди була в центрі уваги 
літературно-теоретичної думки з її загальними проблемами, тематичним змістом, багатою 
структурною та формальною складовими частинами. Дослідження, проведені на різних рівнях, 
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сформували багату наукову базу щодо цього мистецтва. У лінгвістичній науці деякі полісистеми вже 
отримали викладення з позицій взаємодії перерахованих вище значущих тенденцій, проте аспекти 
історичного розвитку словникового складу азербайджанської мови залишаються не досить вивченими 
в сучасній азербайджанській лексикології. Немає сумнівів, що словниковий запас мови слід аналізувати 
на кожному історичному етапі його розвитку, й дотепер ця позиція не втратила своєї актуальності. 
У лінгвістичній науці немає цілісного вивчення назв одягу в поезії Ашига як полісистеми в комплексі 
її семантичних, функціональних, мовних і культурних характеристик, що формують національно-
культурну семіотичну парадигму. Бувши одним зі стійких елементів матеріальної культури народу, 
провідною ознакою етнічних особливостей, прихильником етногенезу, традиційний азербайджанський 
одяг одночасно відбиває зв’язки й стосунки цього народу з іншими етносами, що склалися протягом 
тривалого історичного періоду, а також переживає зміни під впливом моди. Це пояснює той факт, що 
назви одягу є великим, складним і поки не досить вивченим шаром лексичної системи азербайджанської 
поезії Ашига. Мистецтво Ашига вважається найбільш очевидним показником майстерності із 
синкретизмом. Мистецтво ашигу, яке гармонійно поєднує слова, музику й рух, має багатовікову 
історію та багату традицію, що полірувалася та вдосконалювалася впродовж століть. Мистецтво 
асигу, що передається з покоління в покоління протягом століть, імітує дух і смак людей і відбиває 
суспільно-політичний клімат того часу.

Ключові слова: лінгвістика, аналіз, лексика, одяг, поезія ашуг, значення.
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