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ДИСКУРСОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

УДК 811.111’42

ДИСКУРС И ЕГО КАТЕГОРИИ

И.С. Шевченко, докт. филол. наук (Харьков)

В статье выделяются дискурсивные (когнитивные, коммуникативные) и метадискурсивные категории,
гиперкатегория интердискурсивности. Метадискурсивные категории охватывают коммуникативные категории
вежливости и кооперации, жанра и стиля, фатическую категорию и операциональную категорию мены
коммуникативных ролей – средства структурирования и контроля дискурсивного обмена.
Ключевые слова: дискурс, метадискурсивная категория, структурирование, контроль

Шевченко І.С. Дискурс та його категорії. У статті вирізняються дискурсивні (когнітивні, комунікативні)
та метадискурсивні категорії, гіперкатегорія інтердискурсивності. Метадискурсивні категорії охоплюють
комунікативні категорії кооперації та ввічливості, жанра та стиля, фатичну категорію та операціональну категорію
зміни комунікативних ролей – засіб структурування й контролю дискурсивного обміну.
Ключові слова: дискурс, метадискурсивна категорія, структурування, контроль.

Shevchenko I.S. Discourse and its Categories. This article distinguishes between discursive (cognitive,
communicative) and metadiscursive categories, the interdiscursive hypercategory. Metadiscursive categories embrace
communicative politeness and cooperation categories, genre and style, phatic category and operational turn-taking
category –means of conversational discourse structuring and control.

Key words: discoure, metadiscursive category, structuring, control.

В современной научной литературе, посвящен-
ной дискурсу, стали обычными рассуждения о мно-
жественности и противоречивости трактовок дис-
курса. Действительно, в это понятие вкладывает-
ся разный смысл в зависимости от исследователь-
ского похода. Более того, постоянно развиваясь,
научная дискуссия о дискурсе приводит к измене-
нию и уточнению его трактовок в работах веду-
щих специалистов – дискурсологов. Будучи акту-
альной  проблемой лингвистики, дискурс посто-
янно находится в центре внимания, чего нельзя ска-
зать о категориях дискурса – не менее важной про-
блеме, которая попала в фокус внимания лингвис-
тов лишь в последнее время. Не случайно потому
объек том  рассмотрения в этой статье избра-
на система категорий дискурса как единство дис-
курсивных и метадискурсивных феноменов, что оп-
ределяет новизну предлагаемого подхода. Пред -
ме том  анализа избранны метадискурсивные ка-

тегории, обеспечивающие развитие дискурса как
процесса и служащие средством его структуриро-
вания. Целью  статьи является попытка опре-
деления категорий, в частности, метакатегорий
дискурса на основе уточненного понимания его при-
роды и характеристик.

 Начиная с Фомы Аквинского философы поль-
зуются термином дискурс в его значении, восхо-
дящем к етимону (лат.) discurrere – бегать,
discursus – убегать, давать информацию: это
дискуссия, обмен информацией, рассуждения [12].
В логико-философской традиции, опирающейся
на этимологию термина дискурс, противопостав-
ляются дискурсивное и интуитивное знания как
знания, полученные в результате рассуждения
и в результате озарения. (По И. Канту, познание
всякого, по крайней мере человеческого, рассуд-
ка есть познание через понятия, не интуитивное,
а дискурсивное [12]).

© И.С. Шевченко, 2011
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Из понимания дискурса как цепочки рассужде-
ний М. Фуко переходит к его трактовке как спосо-
ба получения таких рассуждений (знаний) – тому,
что он называет “археологией знания” и далее –
к практике получения знаний. В его концепции дис-
курс – это социальная практика [26].
Дискурс – действие, дискурсивная практика ста-

новятся объектом современного дискурс-анализа.
Как пишет Р. Водак, “критический дискурс-анализ
рассматривает дискурс – язык, используемый в речи
или на письме, – как форму “социальной практики”,
диалектическую зависимость”: с одной стороны,
дискурс конституирует ситуации, объекты познания,
людей – субъектов познания, а с другой – сам фор-
мируется этими параметрами [40, c.15].
В культурно-ситуативном понимании дискурс

трактуется как текст в контексте, как событие
(с позиции действия) [34]. Он предстает как “связ-
ный текст в совокупности с экстралингвистичес-
кими – прагматическими, социокультурными, пси-
хологическими и др. факторами; текст, взятый
в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное, социальное действие, как ком-
понент, участвующий во взаимодействии людей
и механизмах их сознания (когнитивных процес-
сах). Дискурс – это речь, “погруженная в жизнь”
[4, с. 136–137]. При этом дискурс не подменяет
понятие текста – “дискурс обозначает коммуни-
кативный и ментальный процесс, приводящий к об-
разованию некоей формальной конструкции – тек-
ста” [28, c.177].
В нашем понимании дискурс – “интегральный

феномен, мыслекоммуникативная деятельность,
которая протекает в широком социокультурном
контексте; она есть совокупность процесса и ре-
зультата, характеризуется континуальностью
и диалогичностью” [30, с. 28]. Лингвистическим
воплощением дискурса как явления, разворачива-
ющегося во времени, служит текст – онтологичес-
кая сущность. Именно текст позволяет судить
о характеристиках дискурса, которые при этом не
сводятся к свойствам самого текста. Характери-
стики дискурса-события не онтологичны, они кон-
струируются и выходят за пределы лингвистики

как науки, что соответствует принципам когнитив-
но-дискурсивной парадигмы, определяемой
Е.С. Кубряковой как экспансионистская, антропо-
центрическая, функциональная, экспланаторная
[16, с.207]. В этом смысле дискурс, обнаруживае-
мые им когнитивно-коммуникативные свойства –
инструмент, “модус описания речевой деятельно-
сти, <…> операционального анализа”, который до-
бавляет “детализацию наши представления о ком-
муникативной практике” [29, с.94].
История вопроса о категориях дискурса по

сравнению с самим дискурсом насчитывает все-
го несколько лет. Поднятый в трудах В.И. Караси-
ка [14; 15] как вопрос о четырех группах катего-
рий дискурса, он рассматривается М.Л. Макаро-
вым, который выделяет шесть отдельных катего-
рий дискурса, исходя из коммуникаторо-, в проти-
во-положность текстоцентрического подхода [18].
Е.А. Селиванова решает этот вопрос в ракурсе тек-
стово-дискурсивных категорий целостности, дис-
кретности (членимости), информативности, связ-
ности, континуума, референциальности, антропоцен-
тричности, интерактивности, интерсемиотичности,
важнейшей из которых признает диалогичность
в духе М.М. Бахтина [22, с. 197-239].
Философия трактует категории как формы от-

ражения в мысли универсальных законов объек-
тивного мира [23, с. 16]: наши знания об окружаю-
щем его мире и о человеке даются в форме поня-
тий, категорий. Категория – (от греч. kategoria –
высказывание,  признак) – предельно общее фун-
даментальное понятие, отражающее наиболее су-
щественные, закономерные связи и отношения
реальной действительности и познания. К основ-
ным категориям принадлежат категории материи,
движения, пространства, времени и др. Являясь
результатом отражения объективного мира в про-
цессе его практического преобразования, катего-
рии становятся средством познания действитель-
ности с целью ее дальнейшего более широкого
и более глубокого преобразования. Следователь-
но, категории играют большую методологическую
роль в науке, без них невозможно научное мышле-
ние ни в одной области знания [23, с.17].
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Категории текста и дискурса связаны между
собой: первые составляют содержательную осно-
ву дискурса. К категориям текста принято отно-
сить когезию, когерентность, интенциональность,
приемлемость (здесь – интерпретируемость),
информативность, ситуативность и интертексту-
альность (cohesion, coherence, intentionality,
acceptability, informativity, situationality and inter-
textuality) [33].
Если категории дискурса относительно полно

описаны Р. де Бограндом и В. Дресслером (хотя
развитие науки последних лет внесло в это описа-
ние существенные дополнения), то в лингвистике
пока отсутствует общепризнанная классификация
категорий дискурса. Так, В.И. Карасик предла-
гает четырехчленную классификацию категорий
дискурса: “1) конститутивные, позволяющие от-
личить текст от нетекста (относительная оформ-
ленность, тематическое, стилистическое и струк-
турное единство и относительная смысловая за-
вершенность); 2) жанрово-стилистические, харак-
теризующие тексты в плане их соответствия фун-
кциональным разновидностям речи (стилевая при-
надлежность, жанровый канон, клишированность,
степень амплификации / компрессии); 3) содержа-
тельные (семантико-прагматические), раскрыва-
ющие смысл текста (адресативность, образ ав-
тора, информативность, модальность, интерпре-
тируемость, интертекстуальная ориентация);
4) формально-структурные, характеризующие
способ организации текста (композиция, члени-
мость, когезия)” [15, с. 241].
Уточнение параметров системы категорий

позволяет нам с с определенной долей условнос-
ти различать когнитивные, коммуникативные,
метадискурсивные категории, а также выделить
гиперкатегорию интердискурсивности [31],
где две первые группы (дискурсивных) катего-
рий дают представление о содержательном пла-
не дискурса, а метадискурсивные – о его струк-
турировании. В частности, к числу когнитивных
категорий дискурса относим информативность –
смыслы, передаваемые в ходе коммуникации;
когезию как семантико-когнитивную связность

дискурса (каузальную, референциональную, тем-
поральную).
Коммуникативные категории дискурса охва-

тывают интенциональность и адресованность,
то есть социально-прагматические свойства
отдельных ситуаций общения, а также ситуатив-
ность – соотнесенность вербальных и невербаль-
ных аспектов общения (перечень отдельных кате-
горий внутри группы может быть продолжен).
В отличие от когнитивных и коммуникативных

категорий метадискурсивные категории позволя-
ют судить о плане выражения дискурса – его
структуре, организации, развертывании. К мета-
дискурсивным мы относим четыре категории:
средства оформлення дискурса как процесса – его
коммуникативные стратегии и тактики; жанрово-
стилистические особенности дискурса; фатичес-
кую метакоммуникацию (регулирование речевого
взаимодействия в ситуациях установления, продол-
жения, размыкания речевого контакта) и операци-
ональную категорию мены коммуникативных ро-
лей [31]. Тем самым дискурсивные и метадискур-
сивные категории находятся в дополнительных
отношениях и связаны по принципу содержание ::
выражение, диктум :: модус и под.
Понятие “метадискурсивный” введено в науч-

ный оборот Дианой Винсент [39], которая рассмат-
ривает оценочные метадискурсивные (meta-
discursive) комментарии как стратегию взаимодей-
ствия (interactional strategy), с помощью которой
говорящий сохраняет очередность говорения,
несмотря на “шокирующий или необычный” харак-
тер беседы, постоянно создавая впечатление,
что он виртуально передает ход слушающему [35].
На уровне речевого взаимодействия метадискур-
сивные комментарии имеют целью привлечения
внимания собеседника (Do you understand what
I want to say?), на уровне текста – привлечение
внимания к выделенным элементам беседы (I’m
telling you this because), на эмоциональном уров-
не – подчеркивание отношения говорящего к дис-
курсу (It makes me sad to say) [35, с. 1615–1616].
В науке использование префикса “мета-”

на сегодняшний день имеет две основные тенден-
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ции: c одной стороны, он понимается как синоним
“псевдо”, или “сопутствие”. Так, согласно модели
Г. Бейтсона, коммуникация осуществляется на двух
уровнях: коммуникативном и метакоммуникатив-
ном, где первый имеет стандартную трактовку,
а второй ”задает модус передаваемости сообще-
ния” [20, c. 32-33]. Сопутствующая природа мета-
коммуникации, определяется В.И. Карабаном как
прагматическое отношение способствования речи
[13, c. 80].

 С другой стороны, в лингвистике при описании
естественных языков метаязык выступает как спе-
циальный язык, на котором осуществляется пред-
ставление другого языка, формализованного для
соответствующего описания, это язык второго по-
рядка (таков метаязык семантических примитивов
Ю.Д. Апресяна, А. Вежбицкой и др. [1; 6]). В ин-
форматике метаданные трактуются как дополни-
тельные данные, служащие для описания имеющих-
ся. В философии постмодернизма трактовка мета-
языка восходит к работе Р. Барта “Литература
и метаязык”. Используя второй, метатеоретичес-
кий подход, изучающий место метатеорий в систе-
ме наук о языке [8], Т.Л. Верхотурова определяет
метакатегории как лексически выраженные кате-
гории столь универсального характера, что они спо-
собны осуществлять “стыковку” самых различных
научных дисциплин и теорий. Они используются
в научных концепциях как инструменты понятийно-
методологического аппарата. В силу широты и уни-
версальности своей концептуально-семантической
основы такие категории не имеют единообразного,
универсального определения и проявляют естествен-
ную зависимость от научной дисциплины, конкрет-
ной концепции и анализируемого с их помощью ма-
териала. Понятийная вариативность метакатегорий
указывает на существование различных путей кон-
цептуализации, на динамику концептуальных струк-
тур. В частности, к метакатегориям подобного рода
относится перцептивно-когнитивная категория “на-
блюдатель” [7].
Метакоммуникация может иметь и иное упот-

ребление – для номинации процесса перевода
и подчеркивания вторичности коммуникации по ли-

нии “переводчик – читатель метатекста” и ее за-
висимости от первичной коммуникации “автор –
читатель прототекста”.
Исходя из первой трактовки “мета” как сопро-

вождающего явления и метадискурсивности как
фактора “управления интеракцией” [35, c. 1614],
к метадискурсивным категориям относим: комму-
никативные стратегии и тактики, жанрово-стилис-
тические особенности дискурса, которые характер-
ны как для диалогического, так и монологическо-
го дискурса.
Стратегии дискурса принято связывать с ком-

муникативными постулатами (discourse maxims
[36]), т.е. принципами успешного общения. Их раз-
нообразие в соответствии с мотивами и интенция-
ми участников дискурса находит выражение в кон-
кретных тактиках. Если общение соответствует
правилам данного социума, эти характеристики
дискурса остаются незамеченными. Они осозна-
ются только в случае коммуникативного сбоя [15].
Жанрово-стилистические (формально-структур-

ные) категории текста позволяют установить его
содержательные характеристики, будучи неразрыв-
но связанными с семантико-прагматическими
и категориями. В дискурсе жанрово-стилистичес-
кая метакатегория определяет выбор форм выс-
казываний и текстов в зависимости от определен-
ных дискурсивных формаций, свойственных тем
или иным сферам социальной практики и заданных
культурной традицией народа. Однако типы дис-
курса – “языкового коррелята соответствующей
сферы коммуникативно-речевой деятельности,
человеческого сознания и практики” [27, с. 34]) –
не тождественны функциональным стилям. Если
первые, по мнению В.Е.Чернявской, выделяются
на основании содержательно-смысловой общнос-
ти, то вторые – общности формы общественного
сознания, в результате чего количество функцио-
нальных стилей конечно (как правило, их выделя-
ют пять – публицистический, научный и т.д), в то
время как дискурсов бесконечно много (можно
говорить о дискурсе химии, генетики и под., но не
существует “функционального стиля генетики”)
[29]. Так, в соответствии с конкретным стилем
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В.А. Самохина обнаруживает как формирование
“вертикального среза дискурса”, так и “переклю-
чение” тональности в рамках одного типа дискур-
са [21, с. 34].
Среди категорий, отнесенных нами к числу ме-

тадискурсивных, операциональными (то есть, про-
исходящими спонтанно, в режиме реального време-
ни [38]) характеристиками обладают категории
мены коммуникативных ролей и фатической мета-
коммуникации, присущие диалогическому дискур-
су. Категория мены ролей понимается как внутрен-
няя организация диалогического дискурса [32, c. 36]
и признается “основополагающим фактором” его
динамической организации [18, c. 192]. Эта метака-
тегория восходит к категории отношения, предло-
женной Аристотелем для описания связи как зави-
симости одного явления от другого [3]. Именно
связь отдельных ходов коммуникантов в дискурсив-
ном обмене и взаимозависимость этих ходов (в те-
матическом, интенциональном, синтаксико-семан-
тическом и др. аспектах) обеспечивает процесс
речевой интеракции в диалогическом дискурсе.
Мена коммуникативных ролей (англ. turn-

taking) определяется как передача роли говоря-
щего от одного участника общения другому [24].
Категория мены ролей обеспечивает развитие дис-
курса и продвижение информации, “контролирует
развитие темы и отражает стратегии и тактики
участников интеракции” [2, с. 8], что раскрывает
ее операциональную природу (ранее мы предложи-
ли термин “операциональная метакатегория” [31])
(иные термины, акцентирующие различные сторо-
ны этой категории, используют О.С. Иссерс (“ди-
алоговая категория”) и И.Е. Фролова “речеорга-
низующая категория” [11; 25]). Тем самым, как
уточняет И.Н. Лавриненко, мена ролей – это “опе-
рациональная метадискурсивная категория, кото-
рая обеспечивает структурирование и регуляцию
диалогического дискурса в режиме реального вре-
мени путем перехода роли говорящего от одного
участника общения к другому, добровольного при-
нудительного завершения коммуникативного вкла-
да одного коммуниканта и присвоения права на
вклад другим” [17].

По мнению Г.Г. Почепцова, фатическая мета-
коммуникация направлена на включение/переклю-
чение внимания адресата на сообщение, поддер-
жание на нужном уровне внимания адресата в пе-
риод передачи сообщения и размыкание речевого
контакта [20, c. 52]. Ю.В. Матюхина определяет
фатическую метакоммуникацию как “низкоэнтро-
пийный компонент коммуникации, служащий вер-
бальным средством организации речевого взаимо-
действия и обеспечения эффективной передачи
когнитивной информации в дискурсе. Она реализу-
ется специализированными средствами – речевы-
ми стереотипами, неспециализированными вер-
бальными и невербальными средствами; характе-
ризуется доминированием социально-регулятивной
информации, конвенциональностью и ритуализован-
ностью” [19, с. 12].
Подобно категории мены коммуникативных

ролей фатическая метакоммуникация обладает
свойствами социального воздействия: в ней, как
правило, не происходит передачи существенной
информации, а осуществляются определенные со-
циальные акты – приветствия, прощания, представ-
ления и др. При этом собеседники руководству-
ются целями организации и регулирования социаль-
ного контакта, но не целями сообщения существен-
ной информации. Это свойство фатической мета-
коммуникации позволяет трактовать ее как интер-
акциональное общение (interactional communica-
tion), направленное на установление и поддержа-
ние межличностного контакта (establishing and
maintaining social relationships) в отличие от транс-
акционального общения, целью которого является
сообщение когнитивной информации (meaningful
talk) [5, c. 20; 37, c. 44].
Вместе с тем, фатическую категорию нельзя

в полной мере считать операциональной, лишен-
ной когнитивной информации. С одной стороны, ин-
формативность обладает градуальным характером
и о ее наличии / отсутствии можно говорить лишь
в терминах “более / менее”; с другой стороны, ка-
тегории имеют области пересечения в силу про-
зрачности, нечеткости своих границ. Так, инфор-
мационное наполнение фатической метакоммуни-
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кации, в определенной степени присущее привет-
ствиям, прощаниям и т.п., особенно заметно в та-
ких жанрах непрямой коммуникации как small talk
и флирт [10; 15, с. 56]. Это свойство ограниченной
информативности представляется важнейшим от-
личием фатической категории от категории мены
ролей, которая в отсутствие собственного инфор-
мативного наполнения служит лишь средством
структурирования, продвижения дискурса и, сле-
довательно, является операциональной метадис-
курсивной категорией.
Сказанное позволяет рассматриваеть метадис-

курсивные категории дискурса как градуальные
относительно шкалы информативности: коммуни-
кативные стратегии дискурса, его жанрово-стили-
стические характеристики тяготеют к полюсу max,
фатическая метакатегория занимает промежуточ-
ное положение на шкале, а категория мены ролей
практически лишена информативности и принад-
лежит к полюсу min.
Наконец, гиперкатегория интердискурсивности

реализуется как через дискурсивные (когнитивные
и коммуникативные) категории, так и через мета-
дискурсивные категории. В последнем случае
стратегии и тактики одного типа дискурса перено-
сяться в другой (например, тактики, характерные
для дискурса проповеди, присущи политическому
дискурсу Буша [9], жанровое оформление дискур-
са современных СМИ пестрит формами, типичны-
ми для иных типов дискурса) и т.п.
Таким образом, метадискурсивные категории

является неотъемлемой и важной частью системы
категорий дискурса наряду с дискурсивными кате-
гориями. Если первые соответствуют структурным,
то вторые – содержательным характеристикам дис-
курса, причем среди метадискурсивных категорий
мена коммуникативных ролей в наибольшей степе-
ни по сравнению с категорией фатической метаком-
муникации демонстрирует операциональные свой-
ства обеспечения развертывания и структурирова-
ния дискурса как процесса. Дальнейшее изучение
категорий дискурса перспективно  продолжить
в плане выявления общего и отличного в системах
дискурсивных и метадискурсивных категорий.
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ПРОСТОРОВА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОСТІ
СТОСУНКІВ КОМУНІКАНТІВ У АВТОРИТАРНОМУ ДИСКУРСІ

Г.І. Барташева, канд. філол. наук (Харків)

У статті розглядаються особливості функціонування проксемічної складової у дискурсі авторитарних
комунікантів. Досліджується роль просторової орієнтації у вираженні асиметричності стосунків комунікантів
у авторитарному дискурсі.
Ключові слова: авторитарність, асиметричність, дискурс, невербальна комунікація, проксеміка, просторова

орієнтація.

Барташева А.И. Пространственная ориентация как средство выражения асимметричности
отношений коммуникантов в авторитарном дискурсе. В статье рассматриваются особенности
функционирования проксемической составляющей в дискурсе авторитарных коммуникантов. Исследуется
роль пространственной ориентации в выражении асимметричности отношений коммуникантов в авторитарном
дискурсе.
Ключевые слова: авторитарность, асимметричность, дискурс, невербальная коммуникация, проксемика,

пространственная ориентация.

Bartasheva G.I.  Spatial orientation as means of expressing asymmetry of communicative relations in
the authoritarian discourse. The article focuses on peculiarities of functioning of proxemic constituent in the
discourse of authoritarian interlocutors. The role of spatial orientation in expressing asymmetry of communicative
relations in the authoritarian discourse is analyzed.

Key words: asymmetry, authoritarianism, discourse, nonverbal communication, proxemics, spatial orientation.
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Комунікація є єдністю вербальних та невер-
бальних компонентів, а одними з основних прин-
ципів її врегулювання є принципи кооперації
та ввічливості, що накладають обмеження на по-
ведінку комунікантів. Ці принципи нерідко пору-
шуються у процесі спілкування, бо побудова дис-
курсу у відповідності до постулатів співробітниц-
тва Г.П. Грайса [2] може вступати у протиріччя
з комунікативною інтенцією мовця. Так, йдеться
про ситуації, що мають через цілий ряд причин
конфліктний характер, коли спостерігається не-
співпадання, протиставлення інтересів індивідів, їх
комунікативних цілей, наприклад, у ситуаціях кон-
фронтації, конфлікту [6] або ситуаціях здійснення
авторитарного тиску, домінування. У таких випад-
ках досягнення комунікативної мети часто зале-
жить від того, наскільки ефективно індивід зможе
поєднати своє прагнення позиціонувати себе як

домінантну особу, вищу від співбесідника за ко-
мунікативним статусом, із прагненням все ж таки
максимального слідування основним комунікатив-
ним принципам.
Акт уа ль н і с т ь  дослідження зумовлена

цілісним антропоцентричним підходом до процесу
комунікації як єдності вербальних та невербальних
компонентів спілкування, а також врахуванням
впливу соціальних та особистісних характеристик
індивіда на його комунікативну поведінку. Мета
даної статті полягає у встановленні специфіки ви-
користання комунікативно значущої проксемічної
складової у дискурсі авторитарних комунікантів.
Об’єктом  дослідження є проксемічна складова
комунікативного процесу, а предметом  – особ-
ливості функціонування просторової орієнтації як за-
собу вираження асиметричності стосунків комуні-
кантів у авторитарному дискурсі.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


14

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

Авторитарний дискурс – це вид спілкування,
учасники якого розділені “дистанцією влади”. Він
характеризується асиметричними стосунками між
комунікантами, і його обов’язковою характеристи-
кою є “соціально-зумовлена нерівність інтерактантів
за соціально-рольовим статусом” [4, c.54]. Пове-
дінка комунікантів з вищим статусом стосовно
співбесідника відзначається підкресленням аси-
метрії у спілкуванні шляхом вказування на нерівно-
правність комунікантів: “обмеження співбесідника
у комунікативних правах у процесі спілкування,
демонстрація асиметрії додає силу, авторитет тому
з комунікантів, хто демонструє цим свій вищий ста-
тус” [5, c.19].
Асиметричність у авторитарному дискурсі про-

являється як на вербальному, так і на невербаль-
ному рівні. Проте притаманна цьому типу дискур-
су семантика спонукання, що вербально оформ-
люється як наказ, вказівка, погроза, примушуван-
ня тощо, значною мірою реалізується саме у не-
вербальній поведінці комуніканта [1]. Засоби
здійснення спонукання на вербальному рівні вияв-
ляються часто недостатніми внаслідок певної об-
меженості формулами ввічливості, характерними
для даного мовного середовища. І тоді саме не-
вербальні засоби несуть максимальне навантажен-
ня у реалізації авторитарності у комунікативному
процесі. Комуніканти звертаються до невербаль-
них компонентів спілкування (НВК), які надають
їм можливість як виразити власну домінуючу по-
зицію, так і завдати якомога меншої шкоди лицю
співбесідника завдяки меншій експліцитності НВК
у порівнянні з вербальними засобами. Як зазначає
А.Д. Бєлова, вербальні засоби часто виявляються
недостатніми внаслідок своєї обмеженості форму-
лами ввічливості, що є притаманними для певного
мовного середовища, і тому саме НВК несуть
максимальне навантаження у реалізації директив-
ності, домінантності у комунікативному процесі.
Тобто у порівнянні з вербальними засобами НВК
є більш дієвими у випадках потреби вираження по-
грози, наказу, примусу тощо [1].
Про значну роль невербальних засобів у ста-

тусному позиціонуванні комуніканта свідчить той

факт, що у ситуації сприйняття партнера по спілку-
ванню його невербальна поведінка буде перш
за все нести інформацію про його стосунки з інши-
ми людьми, його соціальні ролі та статус. Однією
з причин того, що у порівнянні з вербальними
засобами дієвість компонентів невербальної кому-
нікації є вищою, слугує той факт, що невербальні
стимули сприймаються як основні при встановленні
статусної позиції індивіда [5; 8; 10; 15; 16]. Невер-
бальна комунікація також відіграє значну роль
у сприйнятті почуттів та інтенцій індивідів, бо не-
вербальні сигнали є ключовими для здійснення
міжособистісних оцінок [3].

“Stanley, please.” Collings had got to her feet,
and I had to admit, very unwillingly again, that
the old rough tones had authority in them. “Can
I prevail on you not to conduct your private
quarrels in this office?” (Amis)
Наведений приклад ілюструє тезу щодо значу-

щості невербальних засобів у врегулюванні міжо-
собових стосунків – комунікативна дія адресанта
безперечно є директивною та змушує адресата
припинити сварку, чим здійснює вплив на його по-
ведінку і реалізує стосунки домінування у комуні-
кації. Тим не менш засоби вираження директив-
ності на вербальному рівні виявляються вочевидь
недостатніми внаслідок своєї обмеженості форму-
лами ввічливості, що є прийнятними у даному мов-
ному середовищі (професійний дискурс – бесіда
лікаря із родичами пацієнта). Саме невербальні
засоби несуть максимальне навантаження у пози-
ціонуванні комуніканта як домінантного у цій ситу-
ації. Жорсткі, авторитарні інтонації адресанта,
а також використання проксемічної складової на-
повнюють комунікативну дію бажаною імператив-
ністю та директивністю.
Про асиметричність комунікативних дій і кому-

нікативної значущості співбесідників свідчать роз-
біжності у їхній невербальній поведінці. Під час
проведення експериментів з декодування статусу
комуніканта за його невербальною поведінкою було
встановлено: чим більша різниця у статусі комуні-
кантів, тим яскравіше виражені розбіжності у їх
невербальній поведінці – тобто тим менше симетрії
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спостерігається у їх комунікативних діях [16]. Так,
більш високий статус приписується комунікантам
із серйозним обличчям, високо піднятою головою
та гучним голосом; зокрема саме у інтонаційних
контурах, що їх використовують комуніканти, зна-
ходить відображення статусне позиціонування
індивідів та реалізується домінування у комунікації.
Водночас, для комунікантів з низьким статусом
характерними виявились невпевнена, нервова
посмішка, напівопущена голова та нервово-стри-
вожений або наляканий голос [8; 16]. У авторитар-
ному дискурсі комунікант, який має нижчий статус
та обмежений принципами ввічливості і рамками
етикетної поведінки, просто не може дозволити собі
симетричної реакції на комунікативну дію спів-
бесідника.
Дотик, як нульова форма дистанції між комун-

ікантами, також є показником статусної приналеж-
ності: індивід з більш високим статусом частіше
торкається свого комунікативного партнера.
Н. Хенлі [14], ґрунтуючись на проведених ним до-
слідженнях, робить висновок, що дотик, поряд з роз-
дивлянням співбесідника та вказуванням на нього,
є типічно домінантним компонентом невербальної
поведінки; у той же час симетричне використання
вищевказаних невербальних знаків свідчить про
рівностатусне положення комунікантів.
Комунікант, що домінує, згідно спостережень

А. Модильяні [18] набагато частіше перериває візу-
альний контакт, аніж його співбесідник, який,
навпаки, прагне якомога довше утримати контакт
очей. Такі висновки були зроблені також Р. Екслай-
ном [10], який стверджував, що неавторитарний ко-
мунікант підтримує більш інтенсивний візуальний
контакт зі своїм домінуючим співбесідником.
Про асиметричність комунікативних дій та ста-

тусу співбесідників, поряд з засобами кінесики (же-
сти, міміка, погляд) та просодії (комунікативно зна-
чущі інтонація, темп мовлення, тембр та гучність
голосу), свідчать проксемічні характеристики ко-
мунікативної поведінки авторитарної особистості:
відстань між комунікантами або їхня взаємна про-
сторова орієнтація. Тобто, здійснення контролю
та реалізація авторитарності знаходять безпосе-

реднє відображення у проксемічній складовій дис-
курсу. Початок досліджень умов та наслідків різно-
го поводження комунікантів з простором та міжо-
собовою дистанцією було покладено працею
Е.Хола [13]. Згідно його спостережень, комунікан-
ти, що мають рівний статус, розміщуються під час
спілкування на більш близькій відстані один до од-
ного, аніж ті, чий статус відрізняється.
Орієнтація комунікантів у просторі стосовно один

одного є однією з форм регулювання просторового
контакту, що здійснює вплив на хід спілкування.
Індивід, що прагне здійснювати контроль над співбе-
сідником, робить вибір на користь прямої просто-
рової орієнтації – тобто “обличчям до обличчя”:

When I went to the kitchen, Lady D swung round
on me with an expression that showed clear as
a bell that she expected a full report on the case
of the buggered-up book. (Amis)
Такий вид орієнтації сприяє надходженню додат-

кової інформації за візуальним сенсорним каналом
перцептора, та надає йому можливості ефективно
використовувати погляд та жести для впливу
на співбесідника:

Richard Pratt turned slowly and looked up at
Mike, then his eyes travelled down to the bottle,
and he raised his eyebrows, a slight, supercilious
arching of the brows, and with it a pushing
outward of the lower lip, suddenly imperious and
ugly. (Dahl)
Пряма просторова орієнтація є найбільш харак-

терною для авторитарного індивіда, бо він прагне
максимально ефективно використовувати усі наявні
у його розпорядженні засоби комунікативного впли-
ву на співбесідника. Наслідком такої орієнтації
у просторі є максимально можливе використання
вербальних та невербальних комунікативних ком-
понентів, що передаються різними каналами:

Then, leaning sharply, he would lift his right
hand and say, “Stop!” (Warren)
Gerald let go of his daughter’s arm and turned,
peering sharply into her face. “And if that’s why
you came out here to wait for me, why didn’t
you say so without beating round the bush?”
Scarlett…felt her face growing red. (Mitchell)
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У той же час для підкреслення асиметричності
стосунків у авторитарному дискурсі, може викори-
стовуватися просторова орієнтація, за якої лише
один із співбесідників спрямовує погляд на іншого,
а саме, коли погляд на адресанта впливу спрямо-
вує індивід, що знаходиться у більш слабкій кому-
нікативній позиції. У такому випадку авторитарний
індивід прагне занизити комунікативний статус
співбесідника, невербально демонструючи, що вва-
жає його негідним своєї уваги. Поряд з вербальним
висловленням у подібній ситуації авторитарність
підкреслюється також інтонацією та позою.
Авторитарні комуніканти активно регулюють

та модифікують свою просторову орієнтацію, при-
чому модифікація проводиться як у горизонтальній,
так і вертикальній площині. Регуляція просторово-
го контакту у вертикальній площині проявляється
у зміні положення тіла у напрямку знизу-вгору
та навпаки, а регуляція у горизонтальній площині –
у зміні дистанції між співрозмовниками. Так, наприк-
лад, Е. Гофман стверджує, що авторитарний кому-
нікант може втручатися у особистий простір свого
співбесідника, бо “володіння” територією іншої лю-
дини є показником його рангу. І навпаки, дотриман-
ня території є обов’язковим для комуніканта, чий
статус нижчий стосовно співбесідника [11]:

She came swiftly across the room, right up close
to me where I was standing, and she dropped
her head and looked down at me – the old look
of a smile that wasn’t a smile, and the big grey
eyes staring at me with their bright black centers.
I knew I would do everything she said. (Dahl)
Авторитарний комунікант, що вдається до ак-

тивної модифікації просторової орієнтації, може
вільно змінювати своє положення стосовно співбе-
сідника та схильний до зменшення дистанції. Він
встановлює власні “правила гри”, і саме така ініціа-
тивна зміна його положення у просторі підкреслює
його більш високий комунікативний статус стосовно
співбесідника, бо свідчить про асиметричність сто-
сунків комунікантів. Індивід, що займає більш слаб-
ку комунікативну позицію щодо авторитарного
співрозмовника не має такої свободи у виборі про-
сторової орієнтації, тобто він у своїй комунікативній

поведінці керується правилами, що йому нав’язує
авторитарний співбесідник:

“The less she moves around the better.” He stood
up to show that the interview was over. The best
man in the business had no time for idle talk.
(Shaw)
“What sorts of physical reactions do you mean?”
asked Nowell, taking a pace to one side to head
Collings off if she tried to run out of the room.
“Eye movements, changes of expression and so
on.” (Amis)
Як висновок відзначимо, що у авторитарному

дискурсі асиметрія стосунків між співбесідниками
на рівні просторової орієнтації проявляється у тому,
що авторитарний індивід сам обирає своє положен-
ня у просторі стосовно співрозмовника. Він має
можливість перервати візуальний контакт та повер-
нутися спиною до партнера по комунікації, якщо це
йому потрібно та сприяє наголошенню його кому-
нікативного статусу. Керуючи поведінкою спів-
бесідника шляхом комунікативного впливу, автори-
тарний індивід за бажання утримує пряму орієнта-
цію “обличчя до обличчя”, що підкреслює асимет-
ричність стосунків, бо при цьому співбесідник не
має такої свободи вибору. Авторитарний індивід
надає перевагу саме прямій орієнтації, бо таке роз-
міщення комунікантів дозволяє найефективніше
використовувати невербальні (зокрема кінесичні)
засоби впливу на співбесідника.
У подальшому перспективними  представ-

ляються дослідження комунікативно значущої про-
ксемічної складової, і зокрема просторової орієн-
тації індивідів, у різних типах дискурсу.
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ТАКСОНОМИЯ ОДОБРИТЕЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

Н.А. Бигунова, канд. филол. наук (Одесса)

Статтю присвячено класифікації та функціонально-семантичному опису схвальних мовленнєвих актів. В
статті описано ілокутивні цілі схвальних мовленнєвих актів в англійському художньому дискурсі.
Ключові слові: комплімент, лестощі, мовленнєвий акт, оцінка, похвала, схвалення.

Бигунова Н.А. Таксономия одобрительных речевых актов в англоязычном художественном
дискурсе. Статья посвящена классификации и функционально-семантическому описанию речевых актов
положительной оценки – одобрительных речевых актов. В статье описаны иллокутивные цели одобрительных
речевых актов в английском художественном дискурсе.
Ключевые слова: комплимент, лесть, одобрение, оценка, похвала, речевой акт.

Bigunova N.O. The taxonomy of approving speech acts in English artistic discourse. The article deals with
classification and functional-semantic description of the approving speech acts. The article analyses the illocutionary
aims of approving speech acts in English artistic discourse.

Key words: approval, compliment, evaluation, flattery, praise, speech act.
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Несмотря на значительный опыт, накопленный
в области теории речевых актов, до настоящего
времени отсутствует системное описание речевых
актов положительной оценки, а также практика
сравнения данных коммуникативных единиц меж-
ду собой.
Настоящее исследование представляет собой

попытку классификации и функционально-семанти-
ческого описания речевых актов положительной
оценки – одобрительных речевых актов.
Мы рассматриваем одобрение как положитель-

ную оценку, как отношение к предмету речи, кото-
рое показывает, что говорящий признаёт его хоро-
шим, правильным, удовлетворяющим социальным
нормам. К одобрительным речевым актам мы
относим собственно одобрение, похвалу, компли-
мент и лесть.
Функциональная семантика оценки отражена

в комплексных трудах Н.Д. Арутюновой, А.А. Иви-
на, Е.М. Вольф, Т.В.Булыгиной, А.Д. Шмелева,
А.А. Романова. Исследуются отдельные оценоч-
ные акты: похвалы (И.А. Конова, И.Г. Дьячкова,
Л.И. Клочко), комплимента (Е.Г. Зверева,

Р.В. Серебрякова, Л.Э. Безменова, А.В. Бобенко,
Э.В. Мурашкина), лести (В.В. Леонтьев, Е.С. Пе-
телина). У исследователей одобрительных выска-
зываний возникает множество довольно сложных
вопросов, касающихся обязательности, уместнос-
ти, тематических границ, артистизма, искреннос-
ти отдельных одобрительных высказываний.
Однако до сих пор не разработана таксономия
речевых актов положительной оценки, отсутству-
ет практика комплексного сопоставления иллоку-
тивных целей, перлокутивного эффекта, языкового
маркирования одобрительных речевых актов,
что определяет актуальность  данной работы.
Объектом  настоящего исследования являют-

ся речевые акты похвалы, комплимента и лести.
Предметом  исследования послужили содержа-
тельные (семантические и прагматические) харак-
теристики одобрительных речевых актов в англо-
язычном художественном дискурсе.
Целью  работы является проведение сопоста-

вительного функционально-семантического анали-
за речевых актов одобрения, похвалы, комплимен-
та и лести.
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Из поставленной цели вытекают следующие
задачи:
• классифицировать одобрительные речевые
акты;

• описать прагматическую ситуацию реализации
одобрительных высказываний;

• определить место одобрительных высказыва-
ний в типологии иллокутивных актов;

• установить иллокутивные цели одобрительных
речевых актов;

• проанализировать критерий искренности приме-
нительно к одобрительным высказываниям;

• классифицировать одобрительные высказыва-
ния по степени прямоты/косвенности,

• классифицировать одобрительные высказыва-
ния по признаку аргументированности/неаргу-
ментированности.
Материалом исследования послужили тексты

современных англоязычных художественных про-
изведений, из которых были отобраны высказыва-
ния одобрения, похвалы, комплимента и лести.
Анализ словарных дефиниций слов одобрение,

похвала, комплимент и лесть показывает, что
данные слова пересекаются в своей семантике.
Например, “compliment – an expression of admiration,
praise, approval” [15, c. 234] или “praise – the act
of expressing approval” [16, c. 466].
Толкование лести подразумевает элемент не-

искренности: “flattery – insincere praise” [15, c. 496].
Высказывания лести всегда служат инструментом
достижения корыстных целей адресанта, направ-
ленных на собеседника.
В нашем исследовании, вслед за Е.С. Петели-

ной, трактуем лесть как “высказывания псевдопо-
ложительной оценки, как феномен, отрицательно
оцениваемый обществом, нарушающий нормаль-
ный процесс коммуникативного общения и реали-
зующий попытку адресанта убедить адресата-
объекта лести в истинности информации, искажен-
ной в личных целях самого адресанта” [7, 153].
Мы рассматриваем одобрение как установку,

как положительную оценку адресата, а похвалу,
комплимент и лесть как речевые акты, которые
совершаются, прежде всего, с целью выражения

одобрения. Однако, мы считаем возможным
выделить также речевой акт собственно одоб-
рения. Существуют высказывания положительной
оценки, которые нельзя отнести ни к похвале,
ни к комплименту, ни к лести: в таких речевых ак-
тах выражается положительная оценка природе,
неодушевленным предметам (предметам искус-
ства, предметам интерьера (в отсутствие хозяи-
на), зрелищам, еде (в отсутствие повара)), абст-
рактным понятиям (например, идеям, предложе-
ниям, новостям).
Речевой акт одобрения отличается от смежных

актов не только по оцениваемым объектам,
его отличает также перлокутивный эффект, вер-
нее его отсутствие, говорящий не стремится ока-
зать воздействие на неодушевленные предметы,
он не может стимулировать их к дальнейшему
положительному проявлению или положительным
поступкам.
В отличие от речевого акта собственно одоб-

рения и похвалы, комплимент и лесть могут быть
адресованы только слушающему.
Согласно классификации иллокутивных актов

Дж. Серля, в которой выделяются ассертивы, ди-
рективы, комиссивы, экспрессивы и декларативы
[11], одобрительные высказывания следует отне-
сти к экспрессивам (с помощью которых, как счи-
тает Дж. Серль, выражаются чувства и отноше-
ния). Адресант одобрения всегда высказывает
эмоциональное отношение к объекту, который мо-
жет быть или не быть адресатом сообщения, но
при этом адресат всегда подвержен положитель-
ному эмоциональному воздействию. В случае, если
одобрение направлено непосредственно на его
объект, перлокутивный эффект может быть самым
разным – от благодарности до резкого неприятия,
а в случае, если одобрение касается третьих лиц
или неодушевленных предметов или явлений,
собеседник может высказать согласие либо не-
согласие.
Согласно классификации украинского академи-

ка Г.Г. Почепцова [9], одобрительные речевые
акты можно отнести к фатическим актам и час-
тично к перфомативам. Комплимент и лесть
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не перфомативны. Адресант никогда не скажет
прямо: “I compliment you”, “I flatter you”, хотя воз-
можны фразы типа “I approve of you”, “I praise
you”.
Н.Д. Арутюнова, занимающаяся проблемами

теории речевых актов, относит комплимент и по-
хвалу к одному типу речевых актов – фатическо-
му, имеющему своей целью общение, а не сооб-
щение информации [1, 34]. Мы не можем согла-
ситься с таким подходом, так как целью речевых
актов одобрения, похвалы, комплимента и лести,
прежде всего, является выражение положительной
оценки адресата, его качеств и/или деятельности,
а также выражение эмоционального состояния. Мы
также не можем согласиться с Э. В. Мурашкиной
[6] и Р.В.Шиленко [13], которые относят похвалу
и комплимент к классу высказываний, регулирую-
щих межличностные отношения коммуникантов,
так как это лишь один (и второстепенный) аспект
их функционирования.
В нашем исследовании мы примыкаем к так-

сономиям Б. Фрейзера и Н.И. Формановской.
Б. Фрейзер выделяет оценивающие акты [14,
c. 201], к которым бесспорно относятся все РА
одобрения. Н.И. Формановская выделяет одобри-
тельные речевые акты, к которым относит комп-
лимент и похвалу [12], а мы считаем возможным
расширить данный список и добавить к нему лесть.
Высказывания одобрения, похвалы, комплимен-

та и лести, на наш взгляд, имеют две общие илло-
кутивные цели: во-первых, выражение одобрения,
положительной оценки объекта, его качеств и/или
деятельности, и во-вторых, стремление оказать
положительное воздействие на эмоции своего ад-
ресата. В случае, если адресат и объект одобре-
ния совпадают, можно выделить еще иллокутив-
ную цель побудить адресата к сходным состояни-
ям или действиям.
Кроме того, следует выделить дополнительные

иллокутивные цели, отличающие речевые акты
похвалы и комплимента: они могут высказывать-
ся также как проявление вежливости, любезнос-
ти; выражение восхищения, зависти; ухаживание;
как коммуникативная маска или средство привле-

чение внимания – то есть они могут выполнять
фатическую функцию.
Выражая похвалу, говорящий констатитирует

правильность, ценность, своевременность сделан-
ной работы, полученных результатов. Высказывая
комплимент, говорящий, прежде всего, стремится
настроить партнера по коммуникации на гармонич-
ное общение и адресат воспринимает комплимент
как положительную оценку, которая наряду с ис-
кренностью допускает возможную неискренность.
Преувеличение в содержании комплимента – важ-
ная составляющая его природы, что иллюстриру-
ет следующее высказывание комплимента и осо-
бенно его восприятие адресатом:

“Annie!” She walks across the office, bottom out,
nose forward, head moving ever so lightly
backwards and forwards like a peahen. She air-
kisses me. “You look great!” – “Thanks,” I say
warmly. Compliments on one’s physical
appearance are the conversational means of
greeting here. I have learned not to take it
personally [23, c. 42].
Следует отметить, что критерий искренности

не поддается формальному лингвистическому опи-
санию. Обыденные метафоры типа “неумеренное
приукрашивание действительности” апеллиру-
ют к интуиции исследователя, основанной скорее
на субъективных вкусовых предпочтениях, обус-
ловленных рамками личного опыта, нежели на
твердых логических критериях квантификации.
Считается, что этикетная функция в меньшей

степени присуща высказываниям похвалы: похва-
ла трактуется как вербальное проявление искрен-
ней, бескорыстной положительной оценки действий,
черт характера, умственных способностей адре-
сатов, а также третьих лиц, известных не только
самому адресанту, но и адресату высказывания[4].
Однако, наши наблюдения свидетельствуют о том,
что не только комплимент, но и похвала также
бывает этикетной и неискренней.
Приведем примеры, в которых похвала формаль-

на и выступает средством поддержания контакта:
• “I will have to take over the cooking.”“That

is very good of you,” murmured Charmian,
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calculating meanwhile what was behind all
this, since, with Mrs. Pettigrew, something
always seemed to be behind her statements [21,
c.161].

• “Sounds great,” said Doris brightly, but she
hadn’t really been listening [22, c.84].
В нашем материале исследования имеется не-

мало контекстов, в которых неискренняя похвала
является защитной реакцией адресанта и вызвана
его испугом, желанием срыть свое неприятное
удивление, сочувствием к адресату, желанием его
подбодрить. Примером могут служить следующие
контексты:

What do you think?” said Gary, proudly nodding
at his handiwork.
“They’re great! They’re great!” I gushed, feeling
mouth going into funny tight shape. “There’s just
one little thing. Do you think you could make it
so the supports are all in line with each other?”
Shelves, in fact were put up in mad asymmetrical
manner with supports here, there and everywhere,
different on each layer [18, c.32].
В данном случае похвала вызвана неприятным

удивлением, испугом, который адресант пытается
скрыть. В следующем примере похвала вызвана
жалостью, сочувствием к адесату, желанием его
подбодрить.

And no wonder no-one’s shopping. He’s selling
weird-shaped wooden bowls, and matching
wooden cutlery. What on earth is the point
of wooden cutlery?
“That’s nice!” I say brightly, and pick one of the
bowls up.
“Hand-crafted applewood,” he says. “Took
a week to make.”
Well, it was a waste of week, if you ask me. It’s
shapeless, it’s ugly, and the wood’s nasty shade
of brown [19, c. 52].
Кстати, Дж. Серль указывает на ориентирован-

ность экспрессивов на социальные ритуалы и от-
мечает, что они выражаются определенными фор-
мулами [11, c. 179]. Таким образом, высказывания
похвалы типа “Great!”, “Fantastic!” сближают по-
хвалу с комплиментом, так как также являются

этикетными формулами и отличаются формальным
характером.
Лесть по форме сходна с высказываниями по-

хвалы и комплимента, распознать ее позволяет
знание экстралингвистиеской ситуации – контек-
ста. Контекст позволяет распознать интенцию ад-
ресанта лести получить выгоду. Адресант комп-
лимента или похвалы также намерен польстить
адресату или поощрить его, но это стремление про-
диктовано соображениями вежливости и желани-
ем поддержать согласие в отношениях с адреса-
том, в то время, как адресант лести намеревается
заставить адресата выполнить действие, в кото-
ром заинтересован только адресант. В работе
В.В Леонтьева дифференцируются два вида лес-
ти: а) лесть как инструмент достижения корыст-
ной материальной выгоды для адресанта, б) лесть-
извинение за прошлые проступки адресанта (дос-
тижение корыстной нематериальной выгоды).
Существует множество типологий одобритель-

ных высказываний, которые базируются на следу-
ющих критериях: 1) обязательности / необязатель-
ности ответной словесной реакции реципиента
[3; 8; 2]; 2) структурного оформления [3; 4]; 3) фор-
мального / креативного (творческого) характера
[6; 4] 4) тождества / несовпадения адресата и
объекта одобрения [10]; 5) вербальной эксплици-
руемости / неэксплицируемости [5; 6; 10]; 6) от-
крывающей, поддерживающей и закрывающей
функции с точки зрения эпизода речевого общения
[2]; 7) одобряемых признаков [10; 2; 4]; 8) аргу-
ментативного и неаргументативного характера
[10].
Высказывания одобрения, похвалы, комплимен-

та и лести могут быть аргументированы либо не-
аргументированы. В первом случае одобрение со-
стоит из тезиса и аргумента, адресант поясняет,
что именно ему нравится, почему тот или иной
признак достоин одобрения, похвалы или компли-
мента:
1) “What do you feel about the cremation service?”

“First rate,” said Godfrey. “I’ve quite decided
to be cremated when my time comes. Cleanest
way. Dead bodies under the ground only
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contaminate our water supplies [21, c. 24] (одоб-
рение);

2) Rebecca suddenly said, “How’s Magda?”
“Fine,” I replied. “She’s incredibly attractive,
isn’t she?” “Mmm,” I said.“And she’s amazingly
good-looking – I mean she could easily pass for
twenty-four or twenty-five [17, c. 52] (похвала);

3) You look completely glorious. Personally I think
it’s the sex that does it. Nothing like it for the
complexion [23, c. 119] (комплимент).
В случае неаргументированного одобрения по-

ложительная оценка не поясняется:
“Hello, my dear,” said Dad wearily. “She’s not
going to Kenya.”
“Great, well done,” I said, glad that at least one
of us not in crisis [18, c. 69] (похвала).
Комплименты и похвалу можно классифициро-

вать по степени прямоты/косвенности.
Прямые – выражены эксплицитно, т.е. содер-

жат общеоценочную лексику, например:
• “That’s fantastic, Maggie. You’re clever” [23,

251] (похвала);
• “You look lovely” [там же, 86] (комплимент).
Косвенные – выраженные имплицитно, напри-
мер:

• Then when I met you . . . Bridget, all the other
girls I know are so lacquered over. I don’t know
anyone else who would fasten a bunny tail to
their pants or . . . [17, c. 82] (комплимент).

• “I’ll miss my garden. Your mother. Her cooking.
Your television shows.”
I was flattered and embarrassed that he would
put my work in the same league as his wife, his
grandson and his garden [20, c. 276] (похвала).
При косвенном выражении похвалы или комп-

лимента адресату требуется больше интерпрета-
торских усилий, чтобы реконструировать содержа-
ние передаваемого сообщения.
Таким образом, основным семантическим при-

знаком речевых актов одобрения похвалы, комп-
лимента и лести является выражаемая ими поло-
жительная оценка, то есть одобрение, а также же-
лание адресанта эмоционально воздействовать на
адресата, а различаются они, прежде всего, пер-

локутивным эффектом, а также тем, что компли-
мент и лесть, в отличие от собственно одобрения
и похвалы, всегда направлены только на собесед-
ника, а не на третье лицо или предмет, как это воз-
можно в собственно одобрении и похвале; и тем,
что комплимент, в отличие от одобрения и похва-
лы, всегда характеризуется небольшим ожидае-
мым преувеличением достоинств собеседника,
а лесть характеризуется как преувеличением, так
и присутствием в мотивации говорящего расчета
и корысти. Одобрительное высказывание может
быть аргументированным либо неаргументирован-
ным, прямым либо косвенным. Искренность одоб-
рительного высказывания определяется не его ти-
пом, а контекстом.
Одобрительные высказывания – неисчерпае-

мый источник для лингвистического изучения.
Перспективой  нашего исследования является
анализ уровневых средств английского языка (лек-
сических, грамматических, интонационных), харак-
теризующих одобрительные высказывания.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РИТОРИКА БАРАКА ОБАМЫ

Е.В. Горина, канд. филол. наук (Харьков)

В статье с позиции интердисциплинарного подхода к президентской риторике рассматривается дискурс
Барака Обамы, определяются характерные манипулятивные стратегии, нацеленные на повышение воздействия
его речей, внедрение в коллективное сознание аудитории базовых политических мифологем и американских
мифов. Дискурс Обамы отличает интердискурсивность – широкое использование религиозных стратегий,
привнесенных в политический институциональный дискурс.
Ключевые слова: Барак Обама, дискурс, интердискурсивность, президентская риторика, манипулятивная

стратегия.

Горіна О.В. Президентська риторика Барака Обами. У статті з позиції інтердисціплінарного підходу до
президентської риторики розглядається дискурс Барака Обами, встановлюються характерні маніпулятивні
стратегії, націлені на підвищення впливу його промов, упровадження в колективну свідомість аудиторії базових
політичних міфологем та американських міфів. Дискурс Обами відрізняє інтердискурсивність – широке
використання релігійних стратегій, привнесених у політичний інституціональний дискурс.
Ключові слова: Барак Обама, дискурс, інтердискурсивність, президентськая риторика, маніпулятивні

стратегії.

Gorina O.V. Barack Obama’s Presidential Rhetoric. This article from the perspective of interdisciplinary
approach to the presidential rhetoric considers Barack Obama’s discourse, determines its specific manipulative
strategies aimed at increasing the impact of his speeches, introducing basic political mythologems and American
myths into the collective consciousness of the audience. Obama’s discourse is of peculiar interdiscursive character
arising from the wide use of religious strategies introduced into political institutional discourse.

Key words: Barack Obama, discourse, interdiscursiveness, presidential rhetoric, manipulative strategy.
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В последнее десятилетие в центре внимания
американской лингвистики, социологии, политоло-
гии оказывается президентская риторика
(Presidential Rhetoric) – интегративное междисцип-
линарное направление дискурсивных исследований,
объединенных объектом анализа, который вклю-
чает устные и письменные выступления американ-
ских президентов, начиная с их первых сохранив-
шихся документов. Специализированные журналы,
такие как Quarterly Journal of Speech, Rhetoric
& Public Affairs, Presidential Studies Quarterly,
а также отдельные монографические труды, ис-
пользуя лингвистические, социологические, поли-
тологические методы сбора и анализа данных, рас-
сматривают общее и отличное в дискурсивных
стратегиях предвыборных кампаний и президент-
ских выступлений [3; 8 и др.].

Хотя дискурсивным стратегиям Барака Обамы
посвящено большое количество публикаций
[5 и др.], анализ его новых выступлений, продикто-
ванных изменяющимися социально-политически-
ми и культурными задачами, не утрачивает акту-
альности  и важности. Это определяет выбор
новейшей президентской риторики Барака Обамы
в качестве объект а  нашего рассмотрения, а
стратегии дискурса Обамы – в качестве его пред-
мета . Материалом  послужили выступления Ба-
рака Обамы – президента и издаваемые им доку-
менты, начиная с его инаугурационной речи, кото-
рые распространяются СМИ по различным
аудио-, видео-, электронным каналам и в печатном
виде. Проводимый нами анализ фокусируется
на специфически американских проблемах совре-
менной президентской риторики США, абстраги-
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руясь от общих тем социально-экономических
и культурных проблем Запада (кризис, тероризм
и т.п.), присутствующих в большинстве президен-
тских дискурсов стран мира.
С древнейших времен язык в политике исполь-

зуется как средство убеждения и манипулирова-
ния. В этом смысле для широкого круга антропо-
логов – исследователей президентской риторики
“риторика” является лишь одним из инструментов
убеждения, а два других – логика и диалектика
призваны действительно изменить умы народов [3].
Еще во время президентской кампании Барака
Обамы избиратели оценили его риторические на-
выки. С тех пор он использует манипулятивные
стратегии в выступлениях, обращенных как к аме-
риканской, так и мировой общественности. По мне-
нию аналитиков, его дискурс отличает навык пуб-
личных выступлений с позиций здравой логики,
умелое использование языка своих оппонентов для
продвижения собственных идеи. Например, в вы-
ступлении 2009 года, он выразил протестные на-
строения общества и сумел убедить людей, при-
держивающихся полярно противоположных точек
зрения, что он был на их стороне [7].
Манипулятивные стратегии президентского дис-

курса Обамы свидетельствуют о владении древ-
ними риторическими приемами и принципами,
в частности, о понимании важности внешних про-
явлений речевого поведения человека, пытающе-
гося кого-либо убедить. Так, во время выступле-
ний Обама почти никогда не улыбается, в своих
пресс-конференциях он, как правило, демонстриру-
ет самоконтроль, зрелость и знание темы обсуж-
дения. Его костюмы всегда безупречны, серьез-
ность его поведения смягчается только появляю-
щимися в СМИ картинками его идеальной семей-
ной жизни. Во время пресс-конференций он произ-
водит впечатление совершенной искренности, че-
стности и откровенности, умело использует юмор:
так, когда Гарретт из Fox News попросил прези-
дента прокомментировать действия вице-президен-
та Джо Байдена, президент не побоялся сделать
Байдена объектом шутки. Как результат президен-
тского дискурса создается впечатление, что он спа-

ситель нации, в то время как все остальные, в том
числе члены его партии и его вице-президент, вы-
ступают в качестве “барьера” на пути прогресса.
Президентский дискурс Барака Обамы отлича-

ется использованием демагогических риторичес-
ких приемов, которые, как минимум, обманчивы
и вводят аудиторию в заблуждение. Например, он
часто использует приемы обобщения (Liberal
democrats just want to have more money but GOP
vetoes their desire), гиперболизации (… our plans
will work wonders…, Whatever our administration
is to do has never been done before) и поляризация
(Stimulating this law will mean the difference
between a catastrophy and the creation of four
billion working places).
В выступлениях конца 2010 – 2011 годов прези-

дент Барак Обама нередко использует агрессив-
ный тон (который левые политические обозрева-
тели называют “сердитым тоном”), оскорбитель-
ные ярлыки и штампы в отношении своих полити-
тических противников (типа политический цирк):

“The question is whether, in the face of an ongoing
national crisis, we can stop the political circus and
actually do something to help the economy”.
Агрессивную тональность дискурса Обамы

можно проследить и по его дискуссии в Аризоне с
конгрессменом Габриэлем Гиффордсом: In a 2010
midterm campaign message to Latino voters,
Obama urged Hispanics to “punish our enemies”
by…. voting Democrat, of course.
Первая леди Мишель Обама также пользуется

агрессивной риторикой, призывая голосовать за
свого мужа:

“We all need to find those folks who plan on
sitting this one out because they think there’s
nothing at stake, and we need to shake ‘em up
and tell them that they can’t vote just once and
then hope for change to happen. They’ve got to
vote all the time. We gotta shake them up, ladies.”
Об агрессивности президентского дискурса сви-

детельствуют и присутствующие в когнитивном
пространстве дискурса Обамы концепты, харак-
терные для военной концептосферы, такие как
БИТВА (лексемы combat, fight):
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“I will be happy to see the Republicans test
whether or not I’m itching for a fight on a whole
range of issues. I suspect they will find I am.
And I think the American people will be on my
side on a whole bunch of these fights”.
“..they’re going to go back to the same policies
that were in place during the Bush
administration. That means that we are going to
have just hand-to-hand combat up here on
Capitol Hill”.
Дискурс Барака Обамы характеризуется интер-

дискурсивностью, которая наблюдается уже в ина-
угурационной речи президента. Использование
стратегий проповеди делает политическую речь
пафосной (обращение-персонификация America,
библейские обороты и клише In the face of…
children’s children, God’s grace upon us):

“America. In the face of our common dangers,
in this winter of our hardship, let us remember
these timeless words. With hope and virtue, let
us brave once more the icy currents, and endure
what storms may come. Let it be said by our
children’s children that when we were tested we
refused to let this journey end, that we did not
turn back nor did we falter; and with eyes fixed
on the horizon and God’s grace upon us, we
carried forth that great gift of freedom and
delivered it safely to future generations”.
Как и ожидалось, речь опирается на многие

из основ искусства риторики: тактика самоуничи-
жения (“I stand here today humbled by the task
before us”), стратегия популизма (“..grateful for
the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices
borne by our ancestors”). Присутствует прием
анафора, например, повторение слова our в начале
соседних предложений: “Our workers are no less
productive than when this crisis began. Our minds
are no less inventive, our goods and services no
less needed than they were last week or last month
or last year. Our capacity remains undiminished”.
Анафорически применяются и сочетания место-
имения с предлогом: “For us, they packed up their
few worldly possessions and traveled across oceans
in search of a new life. For us, they toiled in

sweatshops and settled the West, endured the lash
of the whip and plowed the hard earth. For us, they
fought and died in places Concord and Gettysburg;
Normandy and Khe Sahn”.
Манипулятивными тактиками обобщения (на-

ция вместо группы и отдельных классов) и апел-
лирования к высшим национальным ценностям
(американской мечте о равных возможностях) до-
стигается целенаправленное воздействие инаугу-
рационной речи на широкую аудиторию в США:

“The nation cannot prosper long when it favors
only the prosperous. The success of our economy
has always depended not just on the size of our
gross domestic product, but on the reach of our
prosperity; on the ability to extend opportunity
to every willing heart – not out of charity, but
because it is the surest route to our common
good”.
Пафосные стратегии дискурса Обамы ориен-

тированы и на установления эмоциональной связи
с глобальной аудиторией за пределами Америки
(что, по свидетельству Интернет откликов на ина-
угурационную речь, полностью достигло цели):

“To the people of poor nations, we pledge to
work alongside you to make your farms flourish
and let clean waters flow; to nourish starved
bodies and feed hungry minds”.
 Стилистика инаугурационного выступления Оба-

мы отличается яркими поэтическими образами:
“And because we have tasted the bitter swill of
civil war and segregation and emerged from that
dark chapter stronger and more united, we cannot
help but believe that the old hatreds shall someday
pass; that the lines of tribe shall soon dissolve;
that as the world grows smaller, our common
humanity shall reveal itself; and that America must
play its role in ushering in a new era of peace”.
Интердискурсивность этого выступления прояв-

ляются в использовании прецедентных текстов –
Декларации независимости:

“What is demanded then is a return to these
truths.
…all are equal, all are free, and all deserve a
chance to pursue their full measure of happiness.
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…but because We the People have remained
faithful to the ideals of our forbearers, and true
to our founding documents”.
- текста Библии:
“…but in the words of Scripture, the time has
come to set aside childish things”.
- гимнов:
“…who have carried us up the long, rugged path
towards prosperity and freedom”.
- выражений Фреда Астера и Джинджера Род-

жерса:
“Starting today, we must pick ourselves up, dust
ourselves off, and begin again the work of
remaking America”.
В целом, в президентском дискурсе Барака

Обамы постоянно присутствуют базовые полити-
ческие мифы американской национально-культур-
ной идентичности (по определению Е.И. Шейгал,
“базовый миф имеет глобальный характер и охва-
тывает коллективное сознание всего общества”
[2, с.145]) – национальную идею (the American
Dream), веру в христианские ценности, в демокра-
тию, достижимость благополучия, равноправия
и т.п. Они представлены различными стратегия-
ми, общими для дискурсов большинства президен-
тов, провозглашающих важность “an American
mission”, “an American yearning”, “an American
idea”, “an American psyche” [3, c.30-36]. Дискурс
Обамы отличает относительно новый политичес-
кий миф – pluribus et unum: достижение единства
общества при сохранении многообразия. На это
направлены манипулятивно-аргументативные стра-
тегии президента, провозглашающего, что нация
объединена Богом (God’s chosen people), что ее
вера и убеждения незыблемы (a collective identity
based on shared beliefs that are both sacred and
sanctified), что американская нация уникальна
(Americans at least discursively “stand apart” from
the rest of the world). Выбор этих мифологем
и стратегий дискурса оправдан реальными угро-
зами национальной идентичности Америки, кото-
рые обусловлены высоким уровнем иммиграции,
расовыми проблемами, групповым неравенством
и под. [там же, c.92].

Еще одной особенностью манипулятивных стра-
тегий президентского дискурса Барака Обамы слу-
жит широкое использование религиозных манипу-
лятивных стратегий, свидетельствующих об интер-
дискурсивности его речей. Например, в выступле-
ниях последних лет Обама не только декларирует
свою религиозность (I trust in God), о и позициони-
рует себя как праведника или пророка, который
осуществляет волю Бога (putting people back to
work):

“That’s not putting people back to work. I trust
in God, but God wants to see us help ourselves
by putting people back to work”.
Такие манипулятивные стратегии не единичны

в президентских дискурсах последних десятиле-
тий: по наблюдениям Б.Т. Кейлора, начая с прези-
дентской кампании Джимми Картера в 1976 году
привнесение и неоправданно широкое использова-
ние религиозных технологий в политическом дис-
курсе последних кампаний “подрывает демокра-
тические идеалы” в процессе выборов в США,
передавая “чрезмерно много власти в руках еван-
гелистских лидеров”. Что характерно, ни один пре-
зидент cо времен Дж.Картера не выиграл избира-
тельной кампании без использования религиозных,
конфессионально окрашенных дискурсивных стра-
тегий [5].
Интердискурсивность президентского дискур-

са как результат привнесения религиозной практи-
ки уходит в историю президентских кампаний
США. Как известно, многие десятилетия ритуал
инаугурации не был бы полным без посещения цер-
кви Сент-Джонс на Лафайет-сквер, где почти каж-
дый президент молится в утро его инаугурации, хотя
в реальности большинство президентов не были
настолько религиозны; большинство из них, как
отмечает Р.П. Харт делали это “в соответствии
с условиями гражданско-религиозного соглашения”
[4], которое лежит в основе так называемой граж-
данской религии США. По мнению Р.П. Харта,
“риторическое соглашение” служило и церкви,
и государству на протяжении почти двух веков, дик-
туя, что “политики не должны быть чрезмерно ре-
лигиозным”, а религиозные лидеры не должны
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быть “слишком политичзованными” [4, c. 44]. Если
политик использует религиозные топосы или аллю-
зии, это должно быть сделано в соответствии
с дискурсивными стратегиями аргументации
и проч., не напоминающими о стратегиях пропове-
ди (в частности, Джон Ф. Кеннеди в свое время
попытался успокоить общественность США, обе-
щая, что он не будет находиться под влиянием
Ватикана) [там же].
Между тем, президентский дискурс Барака

Обамы и его предшественников, в частности,
Дж. Буша (мл.), демонстрирует их увлечение ре-
лигиозной риторикой, что отрицательно влияет
на демократический процесс. Хотя статья VI кон-
ституции США гласит, что претенденты на госу-
дарственные должности не обязаны раскрывать
своих религиозных убеждений, практика президен-
тского дискурса позволяет утверждать, что изби-
ратели сегодня “со всей очевидностью требуют,
чтобы кандидаты в президенты не только верили
в Бога, но делали это в соответствии с общеприз-
нанной на государственном уровне христианско-
протестантской религией” [5, c.19]. Так, религиоз-
ные стратегии самопрезентации в президентском
Дж. Картера “четко позиционировали его как ре-
лигиозного кандидата в гонке и помогли ему свер-
гнуть действующего президента” [Там же, с. 37–
38]. По нашим данным, процессуальная сторона
политического имиджа Дж. Буша включала поми-
мо эмоциональности речи, энергичности и др. вы-
раженный религиозный способ аргументирова-
ния – апеллирование к вере, чувствам, убеждени-
ям как проявление манипулятивной направленнос-
ти его дискурса (например, Church and charity,
synagogue and mosque lend our communities their
humanity /G. Bush, 9.20.2001/) [1, с.16].
Таким образом, президентский дискурс Барака

Обамы характеризуется обилием агрессивных
аргументативных и манипулятивных стратегий,
нацеленных на повышение воздействия его выс-
туплений, связанных с базовыми политическими
мифологемами и американскими мифами. Его от-
личает интердискурсивность – широкое использо-
вание стратегий религиозного дискурса, привнесен-

ных в политический институциональный дискурс.
Полученные данный свидетельствуют о плодо-
творности нового междисциплинарного направле-
ния исследований – президентской риторики
(Presidential Phetoric), а постоянное развитие пре-
зидентского дискурса делает его перспективным
объектом анализа с точки зрения таких категорий
дискурса, как информативность, интердискурсив-
ность и адресованность, а также самопрезентация
президента в дискурсе.
В практическом ключе плодотворность и перс-

пективность заявленого похода находит отражение
в преподавании: в университетах Санта-Барбары,
Техаса разработаны и читаются курсы президент-
ской риторики [6], включающие анализ инаугураци-
онных речей и партийных программ, пресс-конфе-
ренций, вебсайтов, страниц в facebook, twitter, раз-
личных интервью, дебатов – всего, что говорят
и делают президенты США. О разнообразии мате-
риала и широте охвата свидетельствует тот факт,
что тематика семинаров включает дискурсы пре-
зидентов, начиная с Дж. Вашингтона и В. Вильсо-
на, а также речевые стратегии манипулирования,
сгруппированные по отдельным тематическим ли-
ниям – война, кризис и т.п. (см. Приложение).
Приложение [6]. Dr. Martin J. Medhurst.
SEMINAR IN PRESIDENTIAL RHETORIC.

PSC/CSS 5350. Fall 2011.
No person’s rhetoric receives more attention—

deserved or undeserved—than that of the President of
the United States. <….> Modern presidents, unlike most
of their predecessors, appear to view rhetoric as an
important tool of presidential leadership. The ability to
go “over the heads” of Congress by appealing directly
to the public is viewed by Ceaser, et al. as the essence
of “the rhetorical presidency,” a fact that many political
theorists such as Ceaser and Tulis view with some degree
of alarm.

Course Goals: I have several goals for this course.
It is my firm belief that the study of rhetoric—any kind
of rhetoric—can only be fruitful if studied in context.
That means that it is not enough just to read what a
President said on a given occasion. Nor is it sufficient
simply to learn the standard types of rhetoric commonly
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associated with U.S. Presidents. The speech text is
essentially meaningless (not to mention misleading) absent
the relevant contextual factors. Speech is a force or a
power that is used to accomplish different kinds of ends
or goals in different circumstances. Hence, one must
understand the purposes or goals of the communicator
(i.e., the President), the circumstances under which the
communication is taking place (i.e., the rhetorical
exigencies and constraints), the audience or audiences
being addressed, the genres of discourse being employed,
the theories or techniques of rhetoric being utilized, and
the standards of judgment that are implicitly or explicitly
suggested by the particular confluence of textual and
contextual factors. In short, one must really study
presidential rhetoric, not merely consume it.

Toward this end, I want this course to: 1) survey
selected presidential rhetoric from 1789 to the present;
2) expose students to significant types and texts of
presidential discourse; 3) learn ways of studying texts
in contexts; 4) study some of the methodological
approaches to presidential rhetoric now being used by
scholars in both political science and rhetorical studies;
5) learn what has already been done and, more
importantly, what still needs doing in the study of
presidential rhetoric; and 6) struggle with significant
theories, problems, and criticisms in presidential
discourse. If we can accomplish all of this, we will
have done something worthwhile. By the end of the
course, students should be able to:
• Identify the components of a complex rhetorical

situation
• Discuss the various methodological approaches,

including their strengths and weaknesses
• Explain the theory of the rhetorical presidency and

identify its primary advocates and opponents
• Differentiate the rhetorical presidency and

presidential rhetoric
• Display research skills using historical-critical

methods
• Write a graduate-level research paper suitable for

publication in an academic journal
SYLLABUS

Week 1: The Rhetorical Presidency as Construct: An
Ongoing Debate

Week 2: Presidential Rhetoric as Construct
Week 3: Establishing the First Rhetorical Presidency

through Presidential Rhetoric: The Case of
George Washington

Week 4: The Nineteenth Century Rhetorical Presidency
Week 5: The Inaugural Address
Week 6: The State of the Union Address
Week 7: The Rhetoric of War and Other Crises
Week 8: Presidential Campaign Rhetoric

Rhetorical Analysis of Selected Presidencies
Week 9: The Rhetoric of Woodrow Wilson
Week 10:The Rhetoric of Franklin D. Roosevelt
Week 11: The Rhetoric of Dwight D. Eisenhower

Week 12: The Rhetoric of John F. Kennedy
Week 13:The Rhetoric of Ronald Reagan
Week 14:The Rhetoric of George W. Bush
Week 15:The Rhetoric of Barack Obama
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УДК 811.111

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА КАК ОБЪЕКТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Т.И. Домброван, канд. филол. наук (Одесса)

В статье обосновывается необходимость проведения диахронических исследований языка с позиций
синергетической парадигмы, определяются цели и задачи диахронической лингвосинергетики, очерчивается
ее базовый категориальный аппарат.
Ключевые слова: история языка, лингвосинергетика, самоорганизация, система, эмердженция

Домброван Т.І. Історія мови як об’єкт синергетичного аналізу: до постановки проблеми. У статті
обґрунтовується необхідність проведення діахронічних досліджень мови з позицій синергетичної парадигми,
визначаються цілі та задачі діахронічної лінгвосинергетики, окреслюється її базовий категоріальний апарат.
Ключові слова: історія мови, лінгвосинергетика, самоорганізація, система, емердженція.

Dombrovan T.I. The History of Language as an Object of Synergetic Analysis: Bringing the Problem Up.
The article discusses the necessity of diachronic studies in the mirror of the new scientific paradigm – synergetic;
main aims and tasks of diachronic linguosynergetics are listed, its basic categorical inventory is outlined.

Key words: emergence, linguosynergetics, the history of language, self-organization, system.
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Сегодня синергетика как новая парадигма зна-
ния претендует на статус ядра современной науч-
ной картины мира, которая формируется на основе
синтеза естественнонаучных картин и развивает-
ся в русле глобального эволюционизма. С появле-
нием и утверждением синергетики как науки о са-
моорганизации сложных систем происходит коррек-
ция методологических принципов исследования
динамических систем различной природы, в том
числе и языка. Актуальность  нашего исследо-
вания определяется тем, что, по сути, лингвоси-
нергетика как один из перспективных методоло-
гических подходов к описанию динамического про-
странства языка сегодня находится в стадии ста-
новления.  Цель  настоящей статьи состоит в том,
чтобы обосновать необходимость выделения
в рамках лингвосинергетики такого феномена,
как диахроническая лингвосинергетика, определить
ее задачи и очертить базовый категориальный
аппарат.
Синергетика – это сравнительно новый междис-

циплинарный (или, как сейчас говорят, трансдис-
циплинарный) подход к изучению открытых, нерав-

новесных развивающихся систем различной при-
роды. Применяемый в рамках синергетики поня-
тийный аппарат уже на данном этапе позволил до-
стичь весомых результатов в исследовании не толь-
ко природных (физических, химических, биологи-
ческих и т.д.), но и социальных систем. Успешно
применяются методологические положения синер-
гетики и в исследовании современного состояния
языковой системы, что привело к выделению лин-
гвосинергетики как нового междисциплинарного
движения в изучении динамической природы тек-
ста, дискурса (см. работы К.И.Белоусова, Г.Г.Мос-
кальчук, Е.В.Пономаренко, Л.С.Пихтовниковой
и др.). К сожалению, практически отсутствуют
работы, в которых принципы синергетического
анализа применялись бы для изучения языковой
системы в процессе ее эволюции, исторического
развития.
Не вызывает сомнения важность изучения язы-

ка не только в аспекте его функционирования на
определенном временнόм срезе, но и в аспекте его
становления, развития, изменения. Вполне очевид-
но, что “привлечение диахронического аспекта по-
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зволяет многое понять в природе языка, <…>
но обращение к диахронии на практике происходит
гораздо реже, чем следовало бы” [12, с. 8]. Пред-
ставляется, что диахроническая лингвосинергети-
ка станет новым ракурсом исследования динами-
ческой языковой системы, а освоение новых для
филологии принципов синергетического анализа
позволит внести определенные дополнения в тео-
рию эволюции открытой, неравновесной, неустой-
чивой, нелинейной саморазвивающейся мегасис-
темы, какой является язык.
Объектом исследования в диахронической

лингвосинергетике должны стать, прежде всего,
переходные явления в языке, языковая система
в состоянии “критичности” ее развития, в режиме
“с обострением”. Полагаем, что основная цель ди-
ахронической лингвосинергетики заключается
в “схватывании” и осмыслении именно состояний
становления, в моделировании эволюции конкрет-
ной языковой системы с прогнозированием вари-
антов ее дальнейшего изменения в зависимости
от многовекторных бифуркаций и многообразия
потенциальных аттракторов. Для достижения
поставленной цели представляется необходимым
решить ряд важных методологических задач, сре-
ди которых – выделение и определение основных
понятийных категорий диахронической лингвоси-
нергетики, формирование новой категориальной
сетки как основы для анализа неравновесной са-
моразвивающейся языковой мегасистемы, опреде-
ление пространственно-временных координат (раз-
мерности) процессов самоорганизации, выделение
критериев масштабности в многоуровневой иерар-
хии изучаемой сложной мегасистемы и некоторые
другие.
Синергетический подход к изучению изменений

в языке на разных уровнях его организации за-
ставляет по-новому взглянуть на некоторые, став-
шие уже традиционными, фундаментальные поня-
тия. В частности, некоторое  переосмысление по-
лучает понятие системы. В философии общепри-
нято определение системы как “целостной сово-
купности элементов, в которой все элементы на-
столько тесно связаны, что выступают по отно-

шению к окружающим условиям и другим систе-
мам как единое целое <…>. Любая система есть
нечто целое, представляющее собой единство ча-
стей. <…> Еще Аристотель отметил, что целым
считается объект, в составе которого имеется пол-
ный набор частей” [14, с. 297].
Философская дефиниция системы в некотором

роде (в мировоззренческом плане) обусловила
сходную формулировку определения языковой си-
стемы в работах лингвистов разных лет. В част-
ности, языковая система определяется как “сово-
купность взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов” [9, с. 34], как “множество языковых
элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которое образует определенное
единство и целостность” [6, с. 167], как “обшир-
ная, строго когерентная система, состоящая
из множества систем, связанных между собой от-
ношениями системной зависимости, которые их
объединяют в единое целое” [4, с. 106]. Очевидно,
что приведенные здесь общепринятые в лингвис-
тике определения понятия системы основывают-
ся на соотнесении в едином представлении четы-
рех взаимосвязанных концептов-коррелятов: сово-
купность, элемент, структура и функция, первый из
которых выступает в качестве родового понятия,
а остальные раскрывают существенную видовую
характеристику определяемого [3,с.10]. Синерге-
тическое вuдение системы позволяет включить
новые смыслы в понятие системы. Уже недоста-
точно представлять систему в качестве некоего
зафиксированного целого, изолированного, рас-
сматриваемого “в себе” (ср. у Соссюра система
“замкнута в самой себе и для себя” [цит. по: 12,
с. 237]). Определение системы должно отражать
неустойчивость, открытость, нелинейность, коопе-
рацию и ко-эволюцию ее составляющих.
Очевидно, что язык находится в состоянии ди-

намики, подвергаясь воздействию как внутренних,
так и внешних факторов изменения и развития.
Языковая мегасистема, состоящая из иерархичес-
ки структурированных и взаимосвязанных систем
и подсистем, устойчива лишь относительно, точ-
нее сказать, неравномерно устойчива, поскольку
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какие-то ее части в данный момент могут быть
неустойчивы, а какие-то другие могут находиться
в состоянии относительной статики. Таким обра-
зом, части (мега)системы различаются темпами
происходящих в них изменений, что порождает
своеобразную рельефность ко-эволюционных
процессов.
Открытость системы предполагает ее взаимо-

действие (так называемый обмен энергией) с дру-
гими системами. Открытость конкретной языко-
вой системы проявляется, например, в ее взаимо-
действии с ноосферой, с социумом, с системами
культурных ценностей, с другими языковыми сис-
темами и т.п., в результате которого в самой сис-
теме в целом или в ее отдельных частях может
возникнуть состояние возмущения, приводящее
к нарушению неустойчивого равновесия и поряд-
ка, т.е. к хаосу, критичному состоянию системы,
способному вызвать ее качественно новое пове-
дение. Роль синхронизаторов поведения составля-
ющих систему элементов выполняют так называ-
емые управляющие параметры, которые направ-
ляют “отклонившуюся” систему через точки би-
фуркации (ветвления, выбора возможных вариан-
тов развития) к наиболее упорядоченным состоя-
ниям – аттракторам, что способствует (пусть даже
врeменной) гармонизации состояния данной сис-
темы. В языке роль управляющих параметров
выполняют различные грамматические категории,
при этом с течением времени и как следствие от-
крытости языковой системы данные параметры
могут изменяться (ср., например, параметр поряд-
ка слов в древнеанглийском языке и в современ-
ном английском языке).
Нелинейность – еще одно понятие, которым

следует дополнить определение языковой (мега)-
системы. Нелинейность в математическом смысле
означает определенный вид математических урав-
нений, которые могут иметь несколько качествен-
но различных решений. Множеству решений нели-
нейного уравнения “соответствует множество пу-
тей эволюции системы, описываемой этими урав-
нениями (нелинейной системы)” [8, с. 48]. В миро-
воззренческом плане идея нелинейности может

быть эксплицирована посредством идеи многова-
риантности, альтернативности путей эволюции и ее
необратимости [там же, с. 50]. Нелинейность язы-
ковой (мега)системы проявляется в зависимости
свойств и функционирования данной системы
от “поведения” каждого из ее элементов. В разви-
тие данной мысли приведем слова Ш.Балли: “Си-
стема языка – слишком сложная вещь <…> в ка-
ких-то точках системы есть движение вперед, в
каких-то – откат назад, и в каждый определенный
момент очень трудно рассчитать этот языковой
актив и пассив; это похоже на линию фронта, где
одни части наступают, другие – остаются в арь-
ергарде, а третьи – несут тяжелые потери, пора-
женные неприятельскими снарядами” [1, с. 67].
Понятие линейности, вероятно, применимо лишь
в качестве обозначения порядка следования язы-
ковых элементов в речевой цепи.
Уже на предварительном этапе обсуждения

язык можно определить как открытую, динамичес-
кую, нелинейную, неравновесную мегасистему,
состоящую из множества сложноорганизованных
ко-эволюционирующих систем и подсистем, управ-
ляемых определенными параметрами порядка
с целью сохранения стабильности и функциональ-
ности данной системы.
Основная идея диахронической лингвосинерге-

тики, на наш взгляд, заключается в том, что раз-
личные составляющие языковой мегасистемы ха-
рактеризуются различными темпами и многовек-
торностью изменения, а поэтому эволюционный
процесс нельзя представлять в виде линейно раз-
вертывающейся ленты либо устремляющейся
вдаль лестницы. Дж.Эйчисон для объяснения язы-
ковой эволюции предлагает метафору куста с мно-
жеством веток [15, с. 49]. И хотя сложно подобрать
адекватное метафорическое определение, следу-
ет все же признать, что “всякое новое знание рож-
дается через метафору, предстает поначалу в ме-
тафорической форме”, что именно метафора “со-
здает широкую, свободную для различных толко-
ваний и перетолкований основу для кристаллиза-
ции новых структур знания” [7, с. 186]. Ветви кус-
та, как нам представляется, символизируют раз-
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личные параметры порядка системы, определяю-
щие ее организацию в целом. Под воздействием
разнообразных внешних и внутренних факторов,
ветви могут менять направление роста (ср. в анг-
лийском языке переход от синтетической органи-
зации системы к преимущественно аналитической),
раздваиваться (языковая вариативность), обламы-
ваться (утеря каких-либо категорий), давать мно-
жество новых ростков (ср. обогащение английско-
го языка среднего периода аффиксами латинского
и французского происхождения и словосложение
на базе исконных и заимствованных элементов)
и т.п. Каждый куст уникален и неповторим, посколь-
ку изменения в его строении сопряжены с много-
вариантностью альтернатив выбора пути измене-
ний, который (выбор) нередко случаен, а потому
окончательный образ куста практически непред-
сказуем, так как случайности, как известно, не
повторяются.
Базовый категориальный аппарат диахроничес-

кой синергетики, как нам представляется, должен
включать такие понятия, как эмердженция и са-
моорганизация, хаос и порядок, флуктуация, бифур-
кация, аттрактор, управляющий параметр, фрактал,
диссипативный процесс и некоторые другие. Учи-
тывая ограниченность объема статьи, остановим-
ся на первых двух из перечисленных понятий.
Понятия эмердженции и самоорганизации свя-

заны самым тесным образом. Интересно отме-
тить, что английское существительное emergence,
от которого и происходит термин эмердженция,
означает “процесс появления или узнавания чего-
либо (‘the process of appearing or becoming
recognized’)” [18, с. 452]. Другими словами, эмер-
джентное явление совмещает в себе, казалось бы,
несовместимые черты – “возникающий неожидан-
но” и “возникающий как следствие”. Для П. Хоп-
пера эмердженция представляет собой непрерыв-
ный процесс структуризации: “… это взгляд
на структуру как на нечто всегда преходящее, по-
стоянно гибкое и подверженное компромиссам,
и, в сущности, эпифеноменальное, то есть струк-
тура является следствием в той же мере, что
и причиной, не более и не менее” [17, с. 142].

С позиций диахронической лингвосинергетики,
эмерджентный характер носил процесс зарождения
и формирования английского языка в результате
вторжения разноязычных германских племен на
территорию Британских островов (середина 5 в. –
6 в. н.э.), географической удаленности этих племен
от оставшихся на континенте родных, что лишало
носителей языка возможности поддерживать “чис-
тоту” языка данного племени. Саксы, англы и юты
были вынуждены сосуществовать вместе и бороть-
ся с общим врагом – скандинавами. Объединяю-
щим началом мог служить только единый язык.
Языки племен, ставшие впоследствии основой для
региональных диалектов, принадлежали к одной
группе (германских) языков, что облегчало процесс
коммуникации. Внешние условия существования,
а также внутренние факторы – все это создало бла-
гоприятную почву для возникновения и развития
нового народа и нового языка. Эпифеноменальность
английского языка заключается в том, что его воз-
никновение стало следствием географической изо-
лированности языков германских племен и сложив-
шейся в ту пору историко-политической ситуации,
при этом генетическое родство языков племен-
завоевателей послужило движущей силой и одной
из причин спонтанной кооперации (но не растворе-
ния) языков племен в процессе структурирования
и самоорганизации новой нации и ее языка.
Рассуждения об эмерджентных процессах

в языке, по мнению Брайана Мак-Уинни, нужно на-
чинать с вопроса: “Эмердженция из чего?” Ины-
ми словами, мы должны уметь представлять, ка-
ким образом языковое поведение в целевой обла-
сти возникает из ограничений, которые выводятся
из некоторой связанной с нею внешней области”
[цит. по: 5, с. 67]. Одна из задач диахронической
лингвосинергетики как раз и состоит в том, чтобы
воссоздать, хотя бы в самых общих чертах, про-
цесс сложного межуровневого и внутриуровнево-
го взаимодействия между многочисленными ком-
понентами языковой мегасистемы под влиянием
внешних факторов.
Способность сложных систем к упорядочению

своей внутренней структуры называется самоор-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


34

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

ганизацией. По Г.Хакену, система может считать-
ся самоорганизующейся, если она приобретает
пространственную, временнyю или функциональ-
ную структуру без какого-либо внешнего вмеша-
тельства [16, с. 11]. Понятие “самоорганизация”,
трактуемое в более широком смысле как “спон-
танно возникающие острова порядка”, следует
интерпретировать как “отсылающее строго
ко внутреннему устройству некоторой системы”
[5, с. 62]. Система, способная к самоорганизации,
должна обладать такими характеристиками, как
открытость, неравновесность и нелинейность.
Только эти свойства сделают возможным упоря-
дочение неорганизованного “поведения” элементов
системы, создания нового режима их функциони-
рования.

 Таким образом, эмердженция и самоорганиза-
ция – это две стороны одного и того же явления,
взаимосвязанные процессы возникновения нового
и его автономного упорядочения, так сказать “са-
мовыстраивания”. В процесс “самовыстраивания”
языковой мегасистемы вовлечены все её слагае-
мые разноуровневые структуры, находящиеся, в
свою очередь, в состоянии постоянного движения,
изменения и самоусложнения.
Представляется, что диахроническая лингвоси-

нергетика как новое направление в филологичес-
ких исследованиях, отражающее парадигмальные
сдвиги в науке на современном этапе, открывает
широкие перспективы  углубленного изучения
языковых феноменов в их исторической ретроспек-
тиве, а установление закономерностей эволюцион-
ных процессов позволит делать прогнозы в отно-
шении будущего развития конкретных языков. Рас-
смотрение процессов развития и изменения языка
в свете предлагаемой лингвистической теории вне-
сет определенный вклад в создание современной
теории эволюции языковой мегасистемы.
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УДК 811.11’ 42:159

ФАСЦИНАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У ГЕНДЕРНІЙ ГРІ

Л.В. Козяревич, канд. філол. наук (Київ)

Дослідження присвячено розгляду фасцинації як комунікативного феномену у міжгендерному спілкуванні.
Спілкування між представниками протилежної статі характеризується ігровими елементами, які реалізуються
через вербальні та невербальні компоненти комунікації. Суттєве значення у гендерній комунікації має фасцинація
кожного із учасників гендерної гри. Тому гендерна гра неможлива без фасцинації. У цій статі досліджуються
особливості гендерної гри з урахуванням феномену фасцинації, яка знаходить своє відображення у мові та
мовленні.
Ключові слова: гендерна гра, моделі гендерних стосунків, фасцинація, фасцинативний невербальний стиль.

Козяревич Л.В. Фасцинативный компонент в гендерной игре. Исследование посвящено фасцинации
как коммуникативному явлению в гендерном общении. Общение между представителями противоположного
пола характеризуется игровыми элементами, которые реализуются посредством вербальных и невербальных
компонентов коммуникации. Существенное значение в гендерной коммуникации имеет фасцинация каждого из
участников гендерной игры. Поэтому гендерная игра невозможна без фасцинации. В данной статье исследуются
особенности гендерной игры с учетом феномена фасцинации, которая находит свое отображение в языке и речи.
Ключевые слова: гендерная игра, модели гендерных отношений, фасцинация, фасцинативный невербальный

стиль.

Koziarevich L.V. Fascinative component in gender play. The research is devoted to fascination as
communicative phenomenon in gender communication. The conversation between representatives of opposite sex
is characterized by elements of play, realized by verbal and nonverbal components of communication. Fascination
of each player is extremely important. Therefore gender play is impossible without fascination. The given article
deals with peculiarities of gender play, taking into account fascination expressed in language and speech.

Key words: gender play, models of gender relations, fascination, fascinative nonverbal style.
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Об’єктом  цієї статі є фасцинація як комуніка-
тивне явище, що має місце у гендерній грі. Пред-
метом  статі є фасцинативні особливості гендер-
ної гри. Мет а  дослідження полягає у тому, щоб
розкрити феномен фасцинації у міжгендерному
спілкуванні з позиції сучасної лінгвістики. Мате-
ріалом  дослідження є сучасний англомовний ху-
дожній дискурс. Актуальність  дослідження зу-
мовлена спрямуванням лінгвістичної парадигми на
гендерний аспект міжособистісних стосунків. Ген-
дерні риси багатогранні, і фемінінність та мас-
кулінність – це не два протилежні полюси однієї
й тієї самої вісі. Навпаки, вони являють собою дві
різні шкали, два різні виміри. Тому мають місце
суттєві відмінності у мовленнєвій поведінці, які
не можуть не впливати на характер міжособистіс-
них стосунків. Необхідність врахування дихотомії

“чоловік – жінка” у контексті спілкування дозво-
ляє розкрити глибину та сутність взаємовідносин,
уможливлює способи їх оптимізації.
Поняття гри до аналізу міжособистісної взає-

модії введено Е. Берном [1]. При зародженні гри
основним є принцип: гра – установка на гру з боку
гравців. Тому однією важливою умовою, без якої
гра не відбувається, – це наявність принаймні двох
учасників – гравців, які б змогли вступити в актив-
ну взаємодію. Необхідно звернути увагу на те,
що гра – дія, якій притаманна риса континуальності,
тобто гра – безперервний процес. Зміст гри у сто-
сунки полягає в отриманні морального задоволен-
ня. Гра характеризується: 1) прихованими мотива-
ми; 2) наявністю виграшу. Виграш – кульмінація
гри, зняття напруги, отримання позитивної оцінки,
збереження рівноваги, набуття впевненості, піднят-
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тя самооцінки. Для цього у грі існує широкий спектр
можливостей вибору, що відкриває шлях до пере-
моги. У грі поєднуються фактори випадковості
із диктатом правил [3, c. 21].
Ігри бувають чоловічі і жіночі за сценарієм.

Жіноча гра – делікатна у спокусі того, хто подо-
бається, з грайливим тоном, кокетливими погля-
дами, тонкими натяками тощо. Гра передбачає
створення свого спектаклю (еротичного, драма-
тичного, сексуального, інтелектуального), з про-
думаними кроками, з різними людьми можна гра-
ти по-різному.
Жінки більш спрямовані на кооперацію, а не

на конкуренцію з партнером. Чоловіки, навпаки,
своєю категоричністю провокують ситуацію кон-
куренції. Гендерний аспект конкуренції відображає
складну сукупність біологічно заданих і зафіксо-
ваних в процесі еволюції чоловічих моделей пове-
дінки, комунікативних установок. Соціальний імідж
зображує чоловіка сильним, небагатослівним, енер-
гійним, орієнтованим на конкуренцію. Встановле-
но, що чоловіки і жінки однаково здатні бути ліде-
рами. Жінки більше враховують потреби партнера
по комунікації, ігнорування потреб іншого є “мар-
кером маскулінності”.
У гендерній грі від чоловіків очікують ініціати-

ви. Ініціатива проявляється у формі наступальної
поведінки. Чоловіки надають значення перемогам,
домінуванню, тому досягають мети.
Оскільки більшість чоловіків негативно ставить-

ся до напористих жінок, останнім заборонено ви-
являти еротичні ініціативи. Тому жінки займають
позицію очікування.
Проте в одній комунікативній ситуації жінка

виступає загадкою, таємницею, уникає ясності,
в іншій – проявляє ініціативу, видумує, змінює орі-
єнтири у процесі гри, проте не відштовхує. Якщо
жінка відразу дає згоду на стосунки, у чоловіка
зникає інтерес, тому вона не розкриває свій задум,
одночасно вона – спокійна, байдужа. Чоловік, на-
впаки, неспокійний. В атакуючій та оборонній по-
зиції зазвичай учасники нервують.

Варто зазначити значні розбіжності стереотип-
них комунікативно-прагматичних умов ведення гри
особами протилежних статей. Так, жінки витрача-
ють на гендерну гру більше часу, ніж чоловіки.
Причому, жінки – більш вишукані, цікавіші у грі.
Зокрема чоловіки бувають незграбні.
Гендерні стосунки у грі можна звести до двох

альтернативних моделей: партнерської і домінант-
но-залежної. Партнерська модель міжособистіс-
них стосунків – це стосунки двох рівноправних
суб’єктів. Незважаючи на наявність індивідуаль-
них цілей, кожен бере до уваги цілі та інтереси
іншого. Головним у таких стосунках є узгоджен-
ня позицій партнерів. Суб’єкти мають свої цілі,
проте вони готові до взаємних поступок, тобто
спілкування будується “на рівних”. Партнера вис-
луховують. Спілкування відрізняється повагою та
коректністю, умінням поставити себе на місце
іншого, пройнятися його проблемами та ситуацією.
При цьому така готовність виражається з боку
кожного з партнерів.
Насправді, жінки управляють поведінкою чоло-

віка. Певна поведінка жінки під час знайомства
надає чоловікові впевненості, необхідної для
здійснення першого кроку назустріч. Як тільки чо-
ловік помічає до себе інтерес з боку жінки, він по-
чинає розігрувати сценарії, що дозволяє жінці успіш-
но провести перевірку партнера. Від того як у цій
грі поведе себе чоловік, стає зрозуміло, чи є у ньо-
го шанс, щоб жінка зробила крок вперед. Можна
передбачити поведінку чоловіків, виходячи із по-
ведінки жінок, проте не навпаки. Жінка дає зрозу-
міти чоловікові, що він привертає її увагу.
Під час гри важливо зробити правильний крок

у відповідь. Тоді гра вважається вдалою, гравець
уміє бачити і адекватно оцінити реакцію партне-
ра, реагувати в тон. Невдала гра супроводжуєть-
ся невірним кроком. Гра припиняється у випадку
відмови, відсутності учасників. У випадку якщо
один гравець не бажає вступати в гру, його мо-
жуть задіяти. У цьому разі він грає за чужими
правилами.
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Мій хід – твій хід (атака – контратака; напад – відступ; перемога – фіаско).

Він атакує – He took another step Вона піддається – She got a light kiss
on the cheek (Lette, 69).

Він атакує – Вона контратакує – Він наполягає – Вона піддається
Elizabeth, we are friends! Special friends. – But if there She nodded (Spencer, 68).
is something else you need to tell me …– See you in
the canteen.
Він наполягає – Вона піддається – He stared at her. Він відступає – He did not know what to
Let’s talk. – She smiled a little. do and left. (Wayne, 49).

Протилежна модель – домінантно-залежна мо-
дель стосунків – не передбачає рівних позицій.
У разі домінантно-залежної моделі один суб’єкт сто-
сунків спонукає іншого підкоритися і прийняти його
умови, які не узгоджуються з власними цілями.
Хоча у цій системі стосунків чоловіки частіше

займають домінуючу позицію, жінки – залежну.
Домінантна позиція передбачає такий прояв у по-
ведінці, як: впевненість, незалежність, влада, демон-
страція власної значущості, вміння наполягати
[2, c. 10]. Така людина прагне конкуренції. У спілку-
ванні такий співрозмовник не підтримує іншого, ча-
сто ігнорує думку іншого, прагне віднайти розумін-

ня тільки своїх проблем, неуважно слухає.
У гендерній грі чоловіки домінують і часто ви-

являються ініціаторами знайомства. Вони більш
схильні до дій, поводяться наполегливо, іноді не-
увічливо, висловлюють свої наміри прямо. Тому
чоловікам приписують авторитарний стиль спілку-
вання. Жіночий стиль свідчить про взаємоза-
лежність, партнерство, співробітництво. М’якість,
стриманість, тактовність, увічливість – жіночі
риси комунікації. Це все пов’язано з тим, що жінки
загалом орієнтовані на партнерську систему взає-
модії, дотримуються принципу кооперації у спілку-
ванні.

  Чоловік Він атакує (позиція домінування) – It’s Вона контратакує (позиція перестрахування).
a pleasure to meet you, Sara Melas – She slowly got to her feet.
Він наполягає (позиція домінування) – Вона відмовляється (позиція переваги). –
Mark went on “I dreamed to see you” She stepped aside
Він відступає (позиція незалежності) – Вона провокує його на нову атаку (позиція
This was getting more and more complicated готовності). – Me? That’s the smartest thing
to communicate by the minute.  I’ve heard today (Spencer, 70).

Вступаючи у певні комунікативні стосунки,
ініціатор гри прагне створення максимально спри-
ятливих умов спілкування, позитивних стосунків з
адресатом, уникаючи труднощів у спілкуванні. Один
із гравців виграє, його суперник програє або гра
закінчується без переможців. Якщо вони перема-
гають свого опонента, вони досягають комуніка-
тивної мети. У випадку поразки вони зазнають ко-
мунікативної невдачі. Гра в нічию є частковим до-
сягненням мети при взаємному інтересі.

Обов’язковою складовою гендерної гри є фас-
цинація, за допомогою якої здійснюється привер-
нення уваги співрозмовника. Привернення уваги
у процесі спілкування має на меті справити вра-
ження для того, щоб сподобатися іншому, завою-
вати його, підкорити, звабити, зачарувати, прив’я-
зати до себе, заворожити. У психологічному слов-
нику фасцинація визначається як спеціально орга-
нізований вербальний вплив при передачі інформації,
спрямований на підвищення якості сприймання

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


38

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

інформації шляхом впливу на емоційний стан і по-
ведінку реципієнта [6, с. 111]. Дослідники розгля-
дають фасцинацію “в якості сигналу, який не зали-
шає людину байдужою, пробиває будь які фільтри
її психологічної захищеності і захоплює мозок,
нервову і гормональну системи, народжує раптову
реакцію (позитивну чи негативну), паніку, обмина-
ючи свідомість, загострює критичність. Знаки
і символи фасцинації спираються на найсильніші
емоції і почуття: захоплення, лякливість, шоки т.п.
Вони викликають задоволення і насолоду або по-
переджають про загрозу” [7, с.13]. Логічне визна-
чення фасцинації: “здатність демонстраційного ко-
мунікативного сигналу чи навіть природного яви-
ща (захід чи схід сонця, чудернацькі форми скель
т.п.) приковують увагу, викликають підвищений інте-
рес, здивування, радість, захоплення, екстаз, сим-
патію, зачарування, шок, сполох, переляк, обмина-
ючи чи відключаючи будь-яке логіко-вербальне
пояснення, інтелектуальну аргументацію, а тим
більше критику” [7, c. 50].
Сексуальна харизма – від грец. кharisma – дар,

радість, пов’язана з лавиною позитивнх чуттєвих
емоцій [5, c. 19]. Невипадково зовнішні прояви сек-
суальної харизми описуються через метафорику
тепла і світла “сяє посмішкою”, “вогник в очах”.
Людина з такою харизмою має унікальну внутріш-
ню силу, неймовіриний магнетизм і шарм, здатна
транслювати цю хвилю оточуючим. Так, чоловіків
притягують жінки із сексуальною харизмою вони
“по-особливому” повертаю голову, поправляють
зачіску, закидають ногу на ногу. Існує інше явище
як сексапільність, яка часто може бути всього лише
іміджем; sex appeal – це “статевий заклик”, сек-
сапільність – це родзинка, яку від природи має не
кожна жінка, але кожна може стати сексапільною.
Так, сексапільність трактується, як зовнішня сек-
суальна привабливість, чуттєве поведінка, що зму-
шує чоловіків звертати увагу на цю жінку.
Фасцинація є ні чим іншим, як візуально доступ-

ною інформацією для сприйняття, особливою сиг-
нальною системою [7]. Ці сигнали сприймаються
органами чуття. Слухові – це, тембр голосу, його
висота, гучність, інтонація. Зорові – зачіска, колір

волосся, риси обличчя, макіяж, манікюр, фігура, по-
става, хода, міміка, жести, одяг, взуття. Нюхові –
парфуми. В один момент мозок людини сприймає
зовнішній вигляд, голос, манеру поведінки, запах,
одяг, конституцію і темперамент. Вже починаючи
з 14 століття засобами фасцинації стало слугувати
практично все – зачіска, взуття, одяг, різні аксесуа-
ри, парфуми і звичайно ж манера поведінка. У ці часи
з’явилися такі аксесуари, як ажурні парасольки, бу-
кети живих квітів у руках у дам, віяла і химерні ка-
пелюхи. Активно почала розвиватися ювелірна май-
стерність, бо у золотих і срібних прикрас з’явилася
нова функція – залучення уваги чоловіків
до голих ділянках тіла: зап’ясть і шиї.
Одяг наче яскрава упаковка, що ховає подару-

нок, він притягує погляд і збуджує інтерес. Загаль-
новідомі деталі туалету, які притягують чоловічі
погляди: міні, декольте, розрізи. Еротично виглядає
мереживо, особливо чорне, розстебнутий комір
сорочки або блузи, розріз на спідниці. Чоловіки вва-
жають сексуальним вбранням жінки сукні, блузи
з великою кількістю ґудзичків та сарафани з відкри-
тими плечима. У жіночому одязі чоловіки відда-
ють перевагу однотонним матеріалам, а ось дрібні
смужки, гострі кути й горошок їм не подобаються.
Важливу роль відіграє й колір. Червоний – колір

пристрасті, він збуджує, за його допомогою можна
виглядати фатальною жінкою, але більшість чо-
ловіків уважають його неприйнятним. Проте чер-
воний колір привертає увагу чоловіків, а також ро-
бить їх більш уважними і підштовхує до флірту.
Психологи вважають, що червоний колір для них
є сигналом до спаровування [5, c. 19].
Викликати до себе інтерес допомагають блідо-

рожевий, блідо-жовтий, бежевий. А колір гарбуза,
помаранчевий і золотий фахівці вважають за ко-
льори пристрасті. Пікантний бузковий і фіолетовий
провокують на прояв почуттів. Але ці кольори по-
трібно використовувати обережно, вони можуть
постарити. Для романтичних побачень не рекомен-
дуються лавандовий, яскраво-жовтий і нудні від-
тінки сірого й коричневого.
Рожевий – колір романтики й ніжності. Однак

психологи застерігають: представники сильної статі

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


39

ДИСКУРСОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

рожевий не дуже шанують, оскільки вважають,
що прихильність до цього кольору говорить
не стільки про прояв жіночності, скільки
про відсутність розуму.
Дійсно, парфуми – це спокуса. Таємна влада

запаху справді невичерпна й відома з давніх-
давен. Надаючи великого значення зустрічі з Мар-
ком Антонієм, Клеопатра обприскала вітрила своєї
золотої тури. Чудовий аромат був невід’ємною ча-
стиною мистецтва зваблювання, а прославлена
цариця володіла ним досконало.
Стимулюючий ефект парфумерії в стосунках

між статями науково доведений: “Слизова оболон-
ка носа вловлює сигнал запаху вже на відстані
трьох-чотирьох метрів. Він впливає на нервову
систему і на ту частину мозку, яка керує почуття-
ми й емоціями”. Чоловіки надзвичайно чутливі
до парфумів.
Фасцинація є могутнім психологічним прийомом,

завдяки якому гравцям вдається потрапити в осо-
бистий простір один одного. Невербальні повідом-
лення надсилаються людям протилежної статі че-
рез мову тіла з метою привернення їхньої уваги,
вияву інтересу. Casey looks down and laughs as
she continues to have physical elbow to elbow
contact with him. Then there is two finger touch on
Mason’s part here while their arms still touch and
physical contact between the two is taking place.
They continue to touch arms. Casey places her arm
over her body and holds on to her other arm as
she braces it go that she can maximally extend her
other arm which is touching Cheney Mason. Now,
while still clinging her arm into Cheney Mason so
she can have some physical contact with him, she
reaches her other had over and places her open
fingers on his arm. After removing her hand from
him she looks down with a very self satisfied facial
expression, Cheney is all smiles. They are back to
arm touching. And continuing that touch so that
there is definite physical contact between the two.
And finally Casey attentively looks into Cheney’s
eyes in order to get his attention. 

The bottom line is that Casey obviously craves
attention and physical contact from a man even if

that man is old enough to be her grandfather. There
was no need for her to be touching him and less
need for him to be touching her either, let alone
sticking his fingers into he crook of her arm. Casey
flirts with Baez as she laughs, shoots him while he
sticks out his tongue and is amused with himself.
Now Jose Baez shows up and stands to the right, in
front of Casey and the TV camera. Casey is excited
to see him as you can tell from her wide eyed look
and genuine raised cheek smile. She knows she
shouldn’t be so happy and smiling so she puts her
thumb over her lip in an attempt to repress the smile.
She clearly adores Jose. Casey is very flirty as she
coquettishly places one hand over the other and
coyly looks at him wide-eyed wile cocking her head
to the side. Next Casey mouths the words NO and
looks down as she raises her middle finger up to
the side of her head at the temple and keeps it there.
The other attorney thinks it is funny. So does Jose
as he smiles as well (Zana, 22).
До фасцинативного невербального стилю пове-

дінки зараховуємо: контакт очей, мову тіла,
що свідчить про увагу (корпус нахилений вперед,
виразне обличчя, експресивні вільні жести, нена-
пружена осанка), якість голосу (уважні інтонації, по-
мірна швидкість вимови, низький голос), щира, за-
гадкова посмішка, дотримання дистанції (не ближ-
че, ніж 1 м. 20 см). Гендерну специфіку вираження
фасцинації мають такі невербальні засоби: погляд,
вираз очей; жести; пози; усмішка. У цілому в сис-
темі невербальної поведінки комунікантів експре-
сивно-невербальний репертуар жінки виявляється
ширшим, ніж у чоловіків.
Використання жестів чоловіками та жінками

відрізняється рівнем командності та домінантності.
Психологи стверджують, що в середньому чоло-
віки використовують близько 10 жестів порівняно
з жіночими 52 [5, c. 40]. Чоловікам при спілкуванні
з жінками притаманне використання наказових
жестів, у той час як для жінок характерним є опе-
рування погоджувальними жестами. Чоловіки три-
маються прямо, утримують погляд на співрозмов-
ниці, їхні жести – розгонисті та масштабні [3, с.13].
Чоловіки більш стримані у використанні посмішок,
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вияві своїх інтенцій та емоцій за рахунок виразу
обличчя, оскільки вони менш експресивні у вира-
женні емоцій порівняно з жінками. Жінки всміха-
ються не тільки в разі передачі позитивної інфор-
мації або емоцій, але й з метою приховування
нервовості або хвилювання. Це пояснюється тим
фактом, що в англомовній культурі передбачаєть-
ся, щоб жінка була чутливою та тонко реагувала
на ситуацію. Вона повинна більше посміхатися,
щоб відповідати очікуванням, які існують
в суспільстві щодо неї. Жінки посміхаються, навіть
коли йдеться про негативні речі. Жінки більше
й довше дивляться на своїх комунікативних парт-
нерів, вважаючи візуальний контакт основним
із засобів і методів встановлення та підтримання
міжособистісних взаємовідносин. Пояснюється
це тим, що в суспільстві існує стереотипне уявлен-
ня про залежну позицію жінки та домінантне поло-
ження чоловіка. Тому людина, яка перебуває у за-
лежній позиції, повинна виявляти більше візуальної
уваги до співрозмовника, чого не очікується від
людини в домінантній позиції.
Фасцинація комунікантів є суттєвою характери-

стикою гендерної гри, яка виражається через мов-
леннєві засоби. Перспективою подальших дос-

ліджень гендеру комунікантів нам вбачається глиб-
ше дослідити поняття гендерної фасцинації.
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АВТОРСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Г.В. Кузнєцова, канд. філол. наук (Житомир)

У статті аналізуються авторські особливості використання фразеологізмів у художньому дискурсі на матеріалі
романів І. Ренкіна. Фразеологізми-трансформи є засобом актуалізації ключових концептів художніх творів,
які утворюють цікаву мовну гру у дискурсі. Вибір матеріалу дослідження зумовлений особливостями
письменницької манери І. Ренкіна, у творах якого використання фразеологізмів та мовна гра з ними є важливими
чинниками авторського стилю.
Ключові слова: ключовий концепт, мовна гра, фразеологізм-трансформ, художній дискурс.

Кузнецова А.В. Авторские особенности использования фразеологизмов в художественном дискурсе.
В статье анализируются авторские особенности использования фразеологизмов в художественном дискурсе
на материале романов И. Ренкина. Фразеологизмы-трансформы являются способом актуализации ключевых
концептов художественных произведений, которые образуют интересную языковую игру в дискурсе. Выбор
материала исследования обусловлен особенностями писательской манеры И. Ренкина, в произведениях которого
использование фразеологизмов и языковая игра с ними являются важными составляющими авторского стиля.
Ключевые слова: ключевой концепт, фразеологизм-трансформ, художественный дискурс, языковая игра

.

Kuznyetsova A.V. The peculiarities of author’s usage of phraseological units in the belles-lettres discourse.
The article analyses the peculiarities of author’s usage of phraseological units in the belles-lettres discourse on the
material of I. Rankin’s novels. Phraseological transforms are the means of actualization of key concepts of the
belles-lettres texts which make an interesting language game in the discourse. The choice of the material researched
is conditioned by the peculiarities of I. Rankin’s creative manner, and in his works the usage of phraseological units
and language game with them are the important constituents of the author’s style.

Key words: belles-lettres discourse, key concept, language game, phraseological transform.
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Оскільки основними рисами сучасної лінгвісти-
ки є антропоцентризм, функціоналізм і комуніка-
тивність, тобто вивчення людини в процесі спілку-
вання, розгляд мовних явищ як невід’ємної скла-
дової людського розуму, взаємопов’язаної з інши-
ми когнітивними, психічними, вольовими тощо
структурами і процесами, спостереження над функ-
ціонуванням фразеологічних одиниць (далі ФО)
у письмовому мовленні залишається актуальним,
особливо  потенції цих одиниць при авторських
модифікаціях. Аналіз використання ФО в текстах
творів відомого шотландського письменника
І. Ренкіна свідчить про те, що фразеологізми здатні
виконувати важливу роль у формуванні художньо-
го дискурсу. Дискурс розуміємо як мовленнєву

діяльність, інформаційним наслідком якої є текст
(у нашому випадку – художній текст) як аналог
живої комунікації [3, c. 136; 6, c. 285].
Об ’єктом  аналізу статті є фразеологізми

зі структурно-семантичними трансформаціями
в художніх текстах І. Ренкіна.
Предметом  аналізу є особливості викорис-

тання фразеологізмів І. Ренкіном у концептуально-
му аспекті.
Метою  статті є виявлення дискурсивних по-

тенцій авторських особливостей використання фра-
зеологізмів-трансформів.
Матеріалом  аналізу слугують текстові фраг-

менти з романів І. Ренкіна зі структурно-семантич-
ними трансформаціями, які утворюють мовну гру.
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Актуальність  статті зумовлена недостат-
ністю теоретичних і практичних розробок з вико-
ристання фразеологічних трансформацій на англо-
мовному матеріалі.
Розглянемо особливості використання ФО

в тексті роману “Resurrection Men”, де йдеться про
спеціальні дисциплінарні курси для офіцерів поліції,
на яких поліціанти отримують підвищення профе-

сійної комунікації. Основним методом роботи
на курсах є повторний розгляд безнадійних кримі-
нальних справ, тобто “воскресіння” таких справ.
Слід зазначити, що ключовий концепт роману,
RESURRECTION, актуалізований у заголовку,
є складним фреймом, який можна зобразити схе-
матично (див. Рис.1).

Рис. 1. Фрейм концепту RESURRECTION

У зав’язці роману ключовий концепт актуалі-
зується спершу в розумінні другого слота (NEW
BEGINNING…), причому засобом його актуалізації
виступає трансформована ФО (you can’t) teach an
old dog new tricks (старого пса нових фокусів не
навчиш):

Rebus shrugged. “We’re here on a refresher
course”, he admitted. “Teaching old dogs new
tricks, eh?” The man lifted his beer [Rankin I.
Resurrection Men, с. 17].
Тут спостерігаємо вербалізацію слота NEW

BEGINNING через вираз refresher course, який
іронічно тлумачиться шляхом використання ФО, що
зазнає трансформації: (you can’t) teach an old dog
new tricks → teaching old dogs new tricks. Іронія
притаманна головному персонажу роману Джону
Рібасу, який, маючи за плечима багаторічний досвід
старшого поліцейського інспектора і сотні склад-
них розв’язаних кримінальних справ, сприймає свої
перебування на цих курсах як професійне й особи-
сте приниження.
У подальшому контексті письменник вдається

до застосування мовної гри, коли компонент назва-

ної ФО new tricks, new, old вживаються не як ком-
поненти ФО, а як метафори, що знову надає тексту
відтінку легкої іронії, висловленої іншим персона-
жем, керівником курсів Теннантом:

“Case management, gentlemen. Well, you’re old
pros, aren’t you? You know how to manage a
murder inquiry. No new tricks to be learned?”
Rebus remembered Tennant’s words to him last
night at the bar: he’d been on a fishing
expedition, wondering how much Rebus would
say… “That’s why I’m not going to bother with
new tricks. Instead, how about sharpening up
the old ones, eh? Some of you will know about
this part of the course. I’ve heard it called
‘Resurrection’. We give you an old case,
something dormant, unsolved, and we ask you
to take another look.” [Rankin I. Resurrection
Men, c. 24].
Тут спостерігаємо протиставлення метафор old

pros (old professionals) та new tricks, яка вживаєть-
ся в значенні ‘нові професійні методики’. Значення
цих метафор сприймається в належному сенсі
тільки на фоні фразеологічного значення ФО (you

RESURRECTION

NEW BEGINNING
FOR SMTH.
OLD/WEAK

RETURNING TO LIFE
AFTER DEATH
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can’t) teach an old dog new tricks. Тобто тут
спостерігається явище подвійної актуалізації ком-
понентів ФО, під яким дослідники розуміють акту-
алізацію ФО у своєму нормативному значенні
з виокремленням одного або більше компонентів
цієї ж ФО в самостійне слово (фразу) в нефразео-
логічному значенні.  В таких випадках у контексті
актуалізується одночасно як фразеологічне значен-
ня мовної одиниці, так і її пряме значення [1, c. 36;
7, c. 62]. В аналізованому фрагменті саме подвійна
актуалізація компонентів ФО old, old dogs та  new
tricks утворює мовну гру.
У наведеному текстовому фрагменті актуалі-

зовано обидва фрейми ключового концепту тексту:
мовна гра з використанням компонентів ФО акту-
алізує фрейм NEW BEGINNING …, тоді як вико-
ристання назви курсів RESURRECTION з подаль-
шим роз’ясненням актуалізує фрейм RETURNING
TO LIFE. На наш погляд, підсвідомі когнітивні
зусилля, потрібні адресатові для адекватного ро-
зуміння цього фрагменту, привертають увагу ад-
ресата до мовленнєвих актуалізаторів зазначеного
концепта, особливо за умов повторення цих актуа-
лізаторів, що й спостерігається в тексті роману
“Resurrection Men”.
Мовну гру спостерігаємо також в іншому фраг-

менті тексту, де словосполучення old dogs та new
tricks вживаються метафорично, і їх розуміння ба-
зується на текстоцентричних асоціаціях [8, c. 239]
зазначених словосполучень з аналізованою ФО
у попередньому контексті. Наприклад:

“So… how’s it going?” he asked.
“Never mind that, how’s Tulliallan?”
“As some of the teachers would say, we have a
new tricks-old dog interface  scenario” [Rankin
I. Resurrection Men, c. 19].
Тут метафоричне використання компонентів

аналізованої ФО, які беруть участь у побудові ви-
разного метафоричного епітета, набуває додатко-
вої текстової значущості в силу повторюваності
вживання словосполучень new tricks та old dogs
(близько 20 випадків вживання у романі), і, таким
чином, підкреслюється дискурсивна роль як самої
ФО, так і її названих компонентів – вони виступа-

ють основними мовленнєвими актуалізаторами
ключового концепту аналізованого дискурсу.
Аналіз функціонування ФО-трансформів пока-

зує, що всі випадки трансформацій детерміновані
особливостями унікального в кожному контексті
комунікативного завдання та прагматичної наста-
нови автора. У функціонально-прагматичному ас-
пекті трансформація ФО є мовленнєвим механіз-
мом досягнення максимальної релевантності
висловлення авторському задуму. Комунікативний
принцип релевантності [2, с. 65] набуває бажаного
рівня у висловленнях з трансформованими ФО
за рахунок порушення інших комунікативних мак-
сим: якості, кількості та способу. Порушення цих
максим створює ефект комунікативного і концеп-
туального напруження в цій точці дискурсу, що
акцентує увагу читача і в такий спосіб програмує
забезпечення необхідної релевантності дискурсив-
них структур авторському наміру.
Надзвичайною виразністю відзначається, на наш

погляд, використання ФО в тексті більш раннього
роману І. Ренкіна “Knots and Crosses”. У заголов-
ку використано фразу, перший компонент якої
є омофоном компоненту ФО noughts and crosses –
‘хрестики й ноліки’ (дитяча гра), тобто заголовок –
це трансформована ФО, яка є лінгвістичною осно-
вою для численних випадків ігри слів у подальшо-
му контексті. У романі йдеться про маніяка-вбив-
цю, який за багато років до описуваних подій слу-
жив з головним персонажем – поліцейським у спе-
ціальному військовому підрозділі, і вже у зрілому
віці вирішив помститися за щось вигадане колиш-
ньому другові – викрасти і вбити його єдину дочку.
Злочинець час від часу надсилає поліцейському
інспектору Рибасу листи та чудні сувеніри – ма-
ленькі шматочки мотузки з вузликами або хрести-
ки, зв’язані з двох сірників. У першій половині тек-
сту смисловий зв’язок з базовою ФО практично
не відчувається. Наявна лише слухова асоціація
(knot → nought), проте окремі компоненти
ФО-трансформа дістають численних вживань у
прямому значенні, наприклад:

“On his way to switching off the thermostat, he
[Rebus] stopped at the front door to pick up the
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day’s mail. One of the letters was unstamped and
unfranked. […] Checking in the envelope,
laconic now and expecting to find the knotted
string, he found instead two matchsticks, tied
together with thread into the shape of a cross
[Rankin I. Knots and Crosses, c. 40].
У тексті налічується вісім прикладів такого

вживання компонентів knot та cross.
Оскільки головний персонаж роману Джон Рібас

неодноразово пригадує гру в хрестики нулики
зі своїм колишнім товаришем, використання омо-
фонів  knot і nought актуалізує не два фрейма, як
у попередньому романі, а два концепти KNOT/
ВУЗОЛ і NOUGHT/НУЛИК. Якщо другий концепт
може сприйматися адресатом метафорично (ну-
льовий результат пошуку Дж. Рібаса), то мовленнєві
актуалізатори першого концепту й другий компо-
нент ФО cross/crosses вживаються не тільки ме-
тафорично й шляхом подвійної актуалізації, а вони
використовуються у складі інших ФО, що забезпе-
чує повторюваність актуалізації виражених ними
концептів і сприяє підсиленню різноманітних асоці-
ацій. Наведемо приклади:

So there was to be no regularity about his [the
criminal’s] choice of age-groups. The
randomness continued unabated. It was driving
Anderson nuts.
But Anderson would never admit that the killer
had his beloved police force tied in knots. Tied
in absolute knots [c. 93].
Тут автор використовує ФО tie smb. in knots –

‘ставити в скрутне становище, заганяти на слизь-
ке’ як парцельовані конструкції. Частотне викорис-
тання названих компонентів ФО створює додатко-
вий нюанс смислу, заданий переносними значення-
ми аналізованих слів: knot – ‘скрута’, cross – ‘знак
чогось зловісного’. Доцільно окремо наголосити,
що такі нюанси смислу задаються автором заго-
ловками розділів:

Part I. “There are clues everywhere”.
Part II. “For those who read between the times”.
Part III. “Knot”.
Part IV. “The Cross”.
Part V. “Knots and Crosses”.

Заголовок першої частини створює смисловий
зв’язок з переносним значенням компонента транс-
формованої ФО knot. Заголовки третьої, четвертої
та п’ятої частин є узагальнюючими сигналами до-
даткового смислу, які знаходять подальшу актуал-
ізацію в контекстах відповідних розділів. Цікаво
відзначити заголовок другого розділу, що також
включає ФО-трансформ: read between the lines →
read between the times, де слово-замінник times
легко римується зі словом-прототипом lines.
Мовна гра, направлена на утримування читаць-

кого сприйняття у колі заданих асоціацій, спостері-
гається також у фразеологізмах, де компоненти
knot та cross використовуються метафорично,
з метою персоніфікації, наприклад:

Rebus tore open the latest bulletin. “This guy,”
he said, “is haunting me. Mister Knot, I call him.
My own personal anonymous crank.”
Gill looked interested, as Rebus read through
the letter. It was longer than usual. […]
Rebus pulled a small matchstick cross out of
the envelope.
“Ah, Mister Cross today, I see. Well thank god
he’s nearly finished” [Rankin I. Knots and
Crosses, с. 129].
У цьому фрагменті автор вустами свого персо-

нажа надає злочинцю прізвиська, метафорично ви-
користовуючи для цього названі вище компоненти
трансформованої ФО. Подібна метафоризація ви-
користовується для прізвища злочинця, яке він узяв
після закінчення служби в спецпідрозділі й наступ-
ного лікування: Mr. Jan Knott.
Послідовність логічних та смислових асоціацій,

які неодноразово створюються та збуджуються
протягом тексту, використано і в подальшому при-
кладі для пояснення історії нового імені Гордона
Ріва, що могло б бути ключем до смертельно не-
безпечної гри, яку він загадав інспектору Рібасу:

Rebus searched it [the list] furiously, looking
for anagrams, clues, anything.
He didn’t have to look far.
“Ian Knott,” he whispered to himself. Ian Knott.
Gordian knot. Reef knot. Gordian reef. It’s just
like my name. He wondered if Gordon Reeve
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could smell him. He could smell Reeve. He was
as close as a short walk, perhaps a flight of
stairs. [c. 210]
Для забезпечення правильної інтерпретації даної

мовної гри читачем письменник не тільки викорис-
товує простий повтор (Ian Knott, … knot, … knot)
та короткі послідовно вибудовані синтаксичні
структури, що утворюють ланцюжок. Тут уперше
в тексті вжито Gordian reef та Gordon Reeve
у вузькому контексті, і до того ж використано кур-
сив. У цьому фрагменті також спостерігаємо кон-
центрацію метафоричного вживання компонентів
ФО, що їх накопичує автор у попередньому кон-
тексті. Авторське використання фразеологізмів
набуває особливої виразності завдяки використан-
ню прихованої алюзії – ФО the Gordian knot –
‘гордіїв вузол’, тобто дуже заплутана ситуація,
яку майже неможливо вирішити. Цей фрагмент
містить кульмінацію твору, що, як було показано,
також побудована з використанням мовної гри,
основними елементами якої є компоненти аналізо-
ваної трансформованої ФО та загальний додатко-
вий смисловий нюанс тексту: і в невинній дитячій
грі (noughts and crosses), і в смертельно небезпеч-
ному змаганні на кмітливість між злочинцем Рівом
й інспектором Рібасом може бути тільки один пе-
реможець, інших варіантів не існує.
Усього в романі виділено 24 фрагменти з викори-

станням компонентів трансформованої ФО noughts
and crosses та їх омонімами. Їх аналіз свідчить
про інтендованість уживання цих мовленнєвих за-
собів з метою досягнення необхідної автору вираз-
ності й про майстерність письменника щодо вико-
ристання семантичних потенцій ФО в цілому.
У наших попередніх роботах [4; 5] було показа-

но, що І. Ренкін використовує ФО для заголовків
31% усіх написаних ним до тепер творів, у всіх
з них прослідковуються цікаві прагматичні ефекти
вживання базових і трансформованих ФО в тек-
стах його романів і оповідань. Зроблений вище
аналіз разом з попередніми спостереженнями доз-
воляє стверджувати, що техніка використання ФО
та їх модифікацій для побудови цікавої й виразної
мовної гри може розглядатися як яскрава риса інди-

відуального авторського стилю письменника.
Перспективи  подальшого дослідження вба-

чаємо у вивченні текстів інших сучасних англомов-
них авторів із залученням наведеної вище проце-
дури аналізу: об’єктом розвідок можуть бути ког-
нітивні відношення між заголовком тексту та його
ключовими концептами і система мовленнєвих за-
собів презентації цих концептів.
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УДК 811.111’[42+27]

HEDGING – ARIADNE’S THREAD? :
OBJECTIVITY THROUGH SUBJECTIVITY IN ACADEMIC DISCOURSE

A.V. Legeyda, PhD (Kharkiv)

This research highlights the role of intersubjective hedging in academic discourse and focuses the pragmatic
mechanisms of co-existence of subjective scholars’ hedging and scientific objectivity in presenting information
hedging is meant to pursue. Patterns of interrelation between the extent of “hedging code” use and the degree of
objectivity of scientific text perception are deduced. The subjective nature of hedging as a linguistic concept is
analyzed on the grounds of the non-positivist approach. The priority of objectivity reaching as an ultimate aim of
academic discourse is questioned.

Key words: hedging, academic discourse, intersubjectivity, subjectivity, scientific objectivity, “hedging code”,
the language of science, scientific impartiality, non-positivist approach

Легейда А.В. Хеджинг – нить Аріадни? Від суб’єктивності до об’єктивності в академічному
дискурсі. Представлене дослідження фокусує роль інтерсуб’єктивного хеджинга у академічному дискурсі та
прагматичні механізми співіснування суб’єктивного авторського хеджування науковців та наукової об’єктивності
у презентації інформації, яку хеджинг покликаний забезпечити. Встановлюються патерни взаємодії між ступенем
використання кодового хеджинга та ступенем об’єктивності, із якою сприймаються наукові тексти. Суб’єктивна
природа хеджинга як лінгвістичного поняття підлягає аналізу з точки зору не-позитивістського підходу.
Приоритетність досягнення об’єктивності як первинної мети академічного дискурсу підлягає критичному аналізу.
Ключові слова: хеджинг, академічний дискурс, інтерсуб’єктивність, суб’єктивність, наукова об’єктивність,

кодовий хеджинг, мова науки, наукова неупередженість, не-позитивістський підхід

Легейда А.В. Хеджинг – нить Ариадны? От субъективности к объективности в академическом
дискурсе. Данная работа фокусирует роль интерсубъективного хеджинга в академическом дискурсе и
прагматические механизмы сосуществования субъективного авторского хеджинга ученых и научной
объективности в презентации информации, которую хеджинг призван обеспечить. Устанавливаются паттерны
взаимодействия между степенью использования кодового хеджинга и степенью объективности, с которой
воспринимаются научные тексты. Субъективная природа хеджинга как лингвистического понятия подвергается
анализу с точки зрения не-позитивистского подхода. Приоритетность достижения объективности в качестве
основной задачи академического дискурса подвергается критическому анализу.
Ключевые слова: хеджинг, академический дискурс, интерсубъективность, субъективность, научная

объективность, “кодовый хеджинг”, язык науки, научная беспристрастность, не-позитивистский подход

“Contrariwise,’ continued Tweedledee, ‘if it was so,
it might be; and if it were so, it would be;

but as it isn’t, it ain’t. That’s logic.”
( Lewis Carroll, Through the Looking-Glass

And What Alice Found There)

© A.V.  Legeyda, 2011

Nowadays one cannot underestimate the role of
hedging in the relationship between the language and
the situations it relates to. The necessity of hedging
and communicative models incorporating it for discourse
(academic discourse in this case), as well as for

behavioural phenomena in general [33, с. 15], has been
argued for by many scholars: “…the language is full of
figures today: most of the figures are given implicitly
or explicitly, with a qualification as to the degree of
certainty. The population of a town, an industrial output,
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a distance, a temperature, a duration, a speed, a
percentage, etc. How are we to find our way about?
An approximate value, as common sense says, is that
which is not exact. Is it a lie then? ... No! Talking and
thinking by means of “about”, “nearly” is a necessity”
[15, с. 126]. As scholars put it, hedging is not absent
even from contexts where one would expect exactitude:
science, economics, medicine, etc. The “direction of
fit” [10] of the language and the world is predominantly
the case where language is required to fit the world.
Communicative hedging (see [5] for the interpretation
of terminological and conceptual differences between
hedging and similar linguistic concepts of vagueness,
approximation, etc.), firstly manifests itself in the ability
of language to incorporate flexibility to adapt to the
constantly changing world; secondly, in the ability to
reflect many things in the world which are themselves
vague, or “perceived as vague, subject as our perception
is to physiological and neurological constraints” [10, с.
5]. Thus, as a result of the accepted direction of the
above-mentioned “fit”, discourse as such and academic
discourse as its genre, do incorporate hedging.

The recent proliferation of international research
on the topic of hedging in academic discourse testifies
to the obvious interest of linguists to this feature of
communication, hence, to its crucial importance for the
general studies of the essence of language as such [1;
5; 11; 12; 14; 17; 19; 21; 23; 25; 28; 30; 31, etc].
According to David Banks [8, c. 3], hedging has become
“one of the central questions of ESP”. The cause of
such particular linguistic attention to hedging may be
accounted for by its social function manifesting itself
in making statements subjective and complying with
the standards our community compels us to accept.
There is no denying the fact that our language – be it
academic discourse or interpersonal one – is totally
abundant with hedging, which enables one to modulate
and mitigate according to the existing linguistic
stereotypes using the respective linguistic repertoire
of the given culture. Alongside, it is a universally
acknowledged fact that science, scientific discourse
likewise, aspires to objectivity in research.

The aim of this paper is to trace the theoretical
patterns of co-existence of the intersubjective

message of hedging (intersubjectivity is a term used
in philosophy, psychology, sociology and anthropology
to describe a condition somewhere between subjectivity
and objectivity, one in which a phenomenon is personally
experienced subjectively but by more than one subject)
as a pragmalinguistic feature in academic discourse
and the objectivity in science that the above-mentioned
type of discourse is meant to pursue. This task has so
far been left off the well-trodden path of the
considerable amount of the mentioned research [see
above] in this area and proves the expediency of our
approach. Thus, the object of this research is
represented by hedging within the framework of
international academic discourse, while the subject is
interpreted as pragmatic mechanisms owing to which
we reach objectivity through subjectivity in science.
The empirical corpus of this research was constituted
by various genres of academic discourse analyzed from
the perspective of socially-constructed hedging.

The use of hedging in the research by members of
academic professional community has been effectively
described by T. Varttala, stating that “…members of
academia should rather assume or suggest when they
address other scholars. Similarly, in the place of saying
how things are, one should sometimes preferably say
how things might be, or how things perhaps are” [30,
c. 178] (this refers one once again to the epigraph of
this paper). F. Salager-Meyer [29] also identifies quasi-
obligatory softening or mitigation of criticisms as a
typical feature of the late 20th century Anglo-Saxon
academic discourse and postulates that the “directness”
of critical speech acts depends on text-types and
discipline.

While the academic community imposes a certain
“hedging code” upon its members for their works to
be socially acceptable, hedging may also be viewed,
and here we once again tend to agree with F. Salager-
Meyer [28; 29, c. 144], as a complex “mulitiform relation
that exists between thought, language and society”, as
a “product of a mental attitude…, a typically mental
phenomenon that we express linguistically by resorting
to certain forms/expressions containing elements of
tentativeness and possibility. It cannot be said, however,
that there exists a necessary relation between the use
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of such expressions and the presence of hedges”. In
clarifying the phenomenon of hedging in academic
discourse and supporting the opinion of F. Salager-
Meyer, we disagree with the positivist approach
suggested by P. Crompton [12, c. 271] claiming that
“unless or until a definition and a clear description [of
hedgings] can be achieved, there seems little hope of
studying or teaching the phenomenon consistently”. To
dismiss such a radical approach, one may refer to the
works by I. Kant, who stated that “mathematization”
of knowledge is impossible except in the realm of
mathematics, where “the exactness of mathematics
depends on definitions, axioms and demonstrations” [18,
c. 211] and that more often than not “clear and precise
definitions can (but not always) be stated upon the
completion of the research, not at the outset”.

Questioning ourselves about how it is possible to
combine communicative vagueness and tentativeness
with preserving the factual accuracy in presenting the
information in academic discourse, as well as tracing
the borderline between the subjectivity of hedging as a
communicative feature and the pursued objectivity of
the language of science presented, we have adopted
the following view: though science is in constant search
of clarifying and defining the basic concepts, supporting
its theories, hypotheses and discussions, it does not imply
in any case that exclusively precise descriptions of
scientific findings or minimalistic interpretations of the
results achieved constitute a prerequisite of the scientific
language style. Quite paradoxically, greater success
(judging by the extent of hedging used in academic
discourse of the scientific corpora analyzed) can be
granted by resorting to the language of modulation and
camouflage where the degree of hedging seems to be
directly proportional to the degree of objectivity with
which the scientific claim is perceived by the audience.
This view is shared by F. Salager-Meyer [28, c. 133]
who asserts: “…the view is often defended that science
should be built on clear and sharply defined basal
concepts, but in actual fact, no science, not even the
most exact, begins with such definitions”. It may be,
thus, concluded, that our interpretation of hedging feature
in academic discourse in terms of Ariadne’s thread to
objectivity is well-justified.

Having decided upon the nature of co-existence of
subjective hedging and scientific objectivity, we
stumbled upon the problem of the degree of subjectivity/
objectivity in the definition of hedging itself. Most
linguists dealing with the phenomenon of hedging [23;
28; 29; 32 among them] rely on the pure subjective
perception of hedges and on their own consciousness
to identify them. They tend to remark that “we realize
that straightforward plus/minus values are alien to
hedges. Hedges are a matter of degree, and it is not
always easy to mark off hedges from non-hedges…The
development of objective criteria for ways of speech
that are characterized by hedges…is difficult. The
interpretation of a specific formulation as a hedge or
non-hedge rests significantly on the subjective
assessment capacity of the reader” [32, c. 141, 144].
R. Markkanen and H. Schroeder in their analysis of
hedging in academic texts go even further, claiming
that “the concept of hedges has lost its clarity and
sometimes seems to have reached a state of definitional
chaos, as it overlaps with several other concepts. This
problem concerns many other linguistic concepts and
their definitions, beginning with the concept of
“language” itself” [23, c. 15]. The above claimed echoes
with the general finding, that it is apparently impossible
to describe meanings (meanings of hedges among
them) without the profound consideration of the context.
This conclusion calls into question the necessity to avoid
cases of decontextualized meaning, supporting the
opinion of J. Lyons [22, c. 140]: “…the notion of
sentence meaning is arguably dependent, both logically
and methodologically, upon the notion of utterance
meaning, so that one cannot give a full account of
sentence-meaning without relating sentences”.

It is postulated by this research that hedging in
academic discourse is highly subjective as it is grounded
on the intentionality of the author of the text, which
itself is purely subjective. However, the general
orientation of hedging in academic discourse is towards
promoting objectivity in science. The above symbiosis
pushes forward a question: is scientific writing purely
objective reporting of facts, methods, discussions and
findings? It is an accepted stereotype that objectivity
must be seen as a priority in scientific research.
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However, more and more scholars [13; 28; 29] tend to
postulate the view that objectivity only manifests itself
in the intention of the researchers to reach it, while the
realization of this pursuit is largely unattainable.
Nowadays linguists [14; 16; 31] even venture as far as
to suggest that the idea of scientific objectivity is nothing
more than subjectivity hidden behind the approach of
scientific impartiality supported by positivists. One may
refer here to W. Grabbe and R. Kaplan, who claim
that “…the notion of scientific writing as pure objective
reporting is a myth promulgated by the science
community itself. Objective fact is only what the
dominating group says it is; and the reporting of
objective knowledge becomes the means by which the
myth is maintained” [14, c. 205], to E. Ventola, stating
that “academic texts are not more objective than other
texts; they are simply more effective at hiding
subjectivity linguistically” [31, c. 170] and, finally, to
M. Horkheimer criticizing the issue of scientific
subjectivity and arguing that “science is positivist and
fetishist as it falsely presents itself as purely objective
and ignores the social genesis of problems, the situations
in which science is used and the purposes to which the
results of scientific investigation are applied” [16, c.
84].

Thus, our research focuses:
• the importance of non-positivist approach to the

language of science;
• a whole lot of mental life behind and beyond the

formal visible signs of the language;
• the interpretation of the above-mentioned mental

life in terms of intersubjectivity;
• and, finally and primarily, the role of hedging as a

key linguistic element of promotion of
intersubjectivity in academic discourse, as well as
in language as such, understood by us as a complex
and multidimensional phenomenon.
A perfect inference was drawn by F. Salager-

Meyer, summarizing the postulate of our research
“objectivity through subjectivity” and setting the
appropriate theoretical framework for its continuation:
“…too frequently, language expresses more or less of
what we have in mind. This is the true essence of
hedges; not accepting this leads to the denial of their

very existence. A science of language that does not
take into account the singular essence of its object is
not linguistics; it is not grammar either; it could not
even pretend to be graphology” [29, c. 173].

The prospects of the above research may lie within
the framework of conducting a conceptual analysis of
hedging as intersubjectivity signal in the academic
discourse.
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УДК 811.112.2’42

ТЕОРІЯ “ОБЛИЧЧЯ” ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ

ТА НЕВВІЧЛИВОСТІ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

О.Ю. Малая, канд. філол. наук (Харків)

У статті представлено критичний огляд різних інтерпретацій теорії “обличчя”: “обличчя” як сутність, що
конструюється ззовні, адресатом; “обличчя” як сутність, що конструюється зсередини, мовцем; “обличчя” як
сутність, що конструюється інтерактивно, і мовцем, і адресатом у процесі комунікації. Розглядаються проблемні
аспекти теорії “обличчя” – онтологічний и культурологічний. Аналізується специфіка дослідження “роботи з
обличчям” у інтернет-просторі.
Ключові слова: “обличчя”, ввічливість, неввічливість, стратегія, мовленнєвий акт, інтернет-дискурс.

Малая О.Ю. Теория “лица” как методологическое основание исследования реализации стратегий
вежливости и невежливости в немецкоязычном интернет-дискурсе. В статье представлен критический
обзор разных интерпретаций теории “лица”: “лицо” как сущность, конструируемая извне, адресатом; “лицо”
как сущность, конструируемая внутренне, говорящим; “лицо” как сущность, конструируемая интерактивно,
и говорящим, и адресатом в процессе коммуникации. Рассматриваются проблемные аспекты теории “лица” –
онтологический и культурологический. Анализируется специфика исследования “работы с лицом” в интернет-
пространстве.
Ключевые слова: “лицо”, вежливость, невежливость, стратегия, речевой акт, интернет-дискурс.

Malaya O.Y. “Face” Theory as a Methodological Ground for the Research of Politeness and Impoliteness
Strategies Realization in German Internet-Discourse. In the paper we present a critical review of different
conceptualizations of “face”: “face” as external entity to be constructed by the hearer; “face” as internal entity to be
constructed by the speaker; “face” as an interactional entity to be constructed by the hearer and by the speaker in
communication. We consider problem issues of the “face” theory: ontological and cultural ones. We also analyze the
research features of “face-work” in Internet.

Key words: “face”, politeness, impoliteness, strategy, speech act, Internet-discourse.

© О.Ю. Малая, 2011

При вивченні реалізації стратегій ввічливості та
неввічливості у дискурсі більшість як вітчизняних,
так і зарубіжних лінгвістів спираються на теорію
“обличчя”, проте і досі не вщухають суперечки
науковців стосовно ряду проблемних питань, пов’я-
заних з цим терміном. Сам термін “обличчя” ви-
дається неоднозначним, і кожне з його трактувань
породжує критичні зауваження, які не можна
не враховувати досліднику у студіях ввічливості
та неввічливості. Крім того, специфіка інтернет-
спілкування вимагає перегляду та пристосування
лінгвістичних теорій для їх використання у дослі-
дженні інтернет-простору.

Актуальність  проведеного аналізу обумов-
лена зростанням соціокультурної ролі інтернет-
спілкування у сучасному житті, недостатньою ви-
вченістю особливостей спілкування у інтернет-про-
сторі та відповідністю наукового підходу сучасній
когнітивно-комунікативній парадигмі у лінгвістиці.
Об’єктом аналізу у статті є різні аспекти теорії

“обличчя”, а предметом – проблематизація теорії
“обличчя” у її використанні для досліджень стра-
тегій ввічливості і неввічливості у інтернет-дис-
курсі.
Мета цієї статті – проаналізувати стан розробки

теорії “обличчя” на сучасному етапі у рамках
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лінгвістичних студій та встановити релевантність
цієї теорії для дослідження стратегій ввічливості
і неввічливості у інтернет-дискурсі.
Матер іалом  аналізу є роботи зарубіжних

та вітчизняних лінгвістів, що досліджують стратегії
ввічливості та неввічливості у дискурсі, спираю-
чись на теорію “обличчя”.
Вперше поняття “обличчя” (face) було введене

у науковий обіг соціологом Е. Гоффманом [7]. Він
вважає “обличчя” позитивною соціальною цінністю,
яку прагне мати індивід. Необхідно зазначити,
що Е. Гоффман не розглядає “обличчя” як якість,
притаманну особистості, це уявлення, створене
у дії, уявлення, яке підтримується судженнями
інших людей: „обличчя можна охарактеризувати
як позитивну соціальну цінність, яку людина резуль-
тативно стверджує для себе завдяки позиції,
яку вона з точки зору інших зайняла під час певно-
го моменту спілкування, <...> – образ, який поділя-
ють інші” [7, с. 5].
Отже, “обличчя” постає як суспільне уявлення,

яке індивід отримує від оточуючих. Щоб унебез-
печити це уявлення, комуніканти виконують
“роботу з обличчям” (face-work), намагаючись за-
хистити своє “обличчя” або “обличчя” інших.
Е. Гоффман виділяє два різновиди “роботи з об-
личчям”: процес уникнення потенційних актів,
що загрожують “обличчю” (face threatening acts)
і процес корекції.
Проте при подальшій розробці концепції Е. Гоф-

фмана у лінгвістичних студіях термін “обличчя”
набуває дещо іншого значення. Створюючи свою
теорію ввічливості, лінгвісти П. Браун і С. Левін-
сон розглядають “обличчя” як своєрідний соціаль-
ний імідж [6]. На відміну від теорії Е. Гоффмана,
“обличчя” з погляду П. Браун і С. Левінсона не
є суспільним уявленням, яке індивід отримує лише
під час спілкування. Навпаки, П. Браун і С. Левін-
сон стверджують, що “обличчя” – це уявлення
людини про себе (self-image), яке належить безпо-
середньо людині, її самості. Якщо Е. Гоффман
розуміє під “обличчям” результат спілкування, то
П. Браун і С. Левінсон – прагнення індивіда.
Таким чином, вважається, що “обличчя” у Е. Гоф-

фмана – міжособистісне уявлення, у той час як
“обличчя” П. Браун і С. Левінсона – самоуявлення
[16]. Такий дуалізм “обличчя” як а) сутності,
що створюється ззовні індивіда (зовнішнє “облич-
чя”) і б) сутності, що створюється у свідомості
індивіда (внутрішнє “обличчя”) не викликав би
методологічних проблем у дослідників, якби
не певне змішування цих понять у теорії П. Браун
та С. Левінсона. Так, Дж. О’Дрісколл зазначає,
що подекуди П. Браун і С. Левінсон використову-
ють цей термін у гоффманівському розумінні, ствер-
джуючи, що “обличчя” можна підтримувати
або втратити [17, c. 6]. Подібної плутанини за до-
слідження стратегій ввічливості та неввічливості
легко уникнути, визнавши існування обох аспектів
“обличчя” – як внутрішнього, так і зовнішнього.
Наступною проблемою, що постає перед до-

слідником (не)ввічливості, є поділ “обличчя” на по-
зитивне та негативне. Теорія П. Браун і С. Левін-
сона ґрунтується на моделі спілкування Г.П. Грай-
са [8], за якою спілкування є раціональним та ціле-
спрямованим. Вони пропонують модель ввічли-
вості, що має пояснювати відхилення у нашому
спілкуванні від принципу кооперації Г.П. Грайса.
За їх теорією, кожен з комунікантів має “обличчя”,
що складається з двох аспектів – позитивного
та негативного. Позитивне “обличчя” визначаєть-
ся як “позитивна складова самообразу, тобто “осо-
бистості” (визначальною для якої є бажання, щоб
цей образ цінували та схвалювали)” [6, с. 61].
Негативне “обличчя” визначається як прагнення
людини “захистити свої межі, право на особисту
недоторканність, не відчувати відволікання та ре-
алізувати право на свободу дій та свободу від при-
мусу” [6, с. 61].
Відповідно, П. Браун та С. Левінсон розрізня-

ють стратегії позитивної ввічливості, спрямовані
на зменшення загрози позитивному „обличчю” ад-
ресата, та стратегії негативної ввічливості, спря-
мовані на зменшення загрози негативному „облич-
чю” адресата. Необхідно зазначити, що поділ
ввічливості на “негативну” та “позитивну” у
П. Браун та С. Левінсона [Brown] відрізняється від
відповідних термінів у працях Дж. Ліча [11, с. 10].
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Згідно з теорією “обличчя” мовленнєві акти
можна класифікувати залежно від того, зберігають
вони “обличчя” чи загрожують йому, – відповідно,
виділяються „акти, що загрожують “обличчю”
(face threatening acts, gesichtsbedrohende Akte)
та „акти, що захищають “обличчя” (face saving
acts, gesichtsbeschützende Akte) [15, с. 38].
П. Браун та С. Левінсон вважають, що якщо

мовець бачить потребу у виконанні комунікативно-
го акту, що загрожує “обличчю”, він користується
однією з декількох можливостей. Комунікативний
акт, що загрожує “обличчю”, може виконуватися
явно (on record) або приховано (off record). У тому
випадку, якщо комунікативний акт виконується явно,
мовець може застосовувати подальшу корекцію
“обличчя” співрозмовника, або відмовитися від цієї
можливості – діяти зовсім явно (bald on record)
[6, с. 69]. Й. Мейбауер відзначає, що випадки, коли
мовець діє bald on record, стосуються військових
наказів, волання про допомогу і т.д. – це „мовленнєві
акти, що потребують швидкості, ясності та одно-
значності” [15, с. 115], а у звичайному спілкуванні
таких мовленнєвих актів, як правило, уникають,
оскільки вони загрожують “обличчю”.
Засобом корекції “обличчя” П. Браун та С. Ле-

вінсон вважають ввічливість – відповідно, позитив-
ну та негативну. Корекція для них – це спроба “про-
тидіяти потенційній небезпеці для обличчя <...>
у тому, щоб зрозуміло висловити своє небажання
та відсутність наміру зашкодити обличчю (співроз-
мовника)” [6, с. 70].
Методологічна проблема полягає у тому, що

П. Браун і С. Левінсон розглядають стратегії ввічли-
вості як спробу пом’якшити мовленнєвий акт,
що загрожує “обличчю” – відповідно, стратегії
позитивної ввічливості пом’якшують мовленнєві
акти, що загрожують позитивному “обличчю”,
а стратегії негативної ввічливості пом’якшують
мовленнєві акти, що загрожують негативному
“обличчю” [6, с. 17–18].
Проте емпірично орієнтовані дослідники зазна-

чають, що існують мовленнєві акти, орієнтовані
одночасно і на позитивне, і на негативне “облич-
чя” [5, с. 36]. Крім того, мовленнєві акти, що за-

грожують, наприклад, позитивному “обличчю”, мо-
жуть нівелюватися мовленнєвими актами, спрямо-
ваними на негативне “обличчя” і навпаки [5, с. 94].
У деяких лінгвістів, зокрема у Т.В. Ларіної,

ввічливість пов’язана не лише зі спробою захис-
тити “обличчя” комунікантів (ввічливість як
прагнення не дозволити “обличчю” знизитись),
але й зі спробою підвищити “обличчя” навіть
за відсутності супутніх актів, що загрожують
“обличчю” (ввічливість як прагнення підвищити
“обличчя”) [1].
Ми поділяємо погляд Т.В. Ларіної щодо того,

що ввічливість необов’язково пов’язана з актами,
що загрожують “обличчю”, і розглядаємо стратегії
ввічливості як прагнення покращити “обличчя”
у незалежності від того, чи існує небезпека його
погіршення.
При відділенні ввічливості від актів, що загро-

жують “обличчю”, відповідні стратегії розгляда-
ються як такі, що базуються на протилежних
діях – зближенні та віддаленні. Стратегії позитив-
ної ввічливості використовуються для того,
щоб зменшити дистанцію між мовцем і адресатом.
З іншого боку, у рамках ввічливого спілкування не-
обхідно також поважати особисту автономію ко-
мунікантів, і саме для цього використовуються стра-
тегії дистанціювання [6]. Т.В. Ларіна пропонує ви-
користання термінів “ввічливість зближення”
і “ввічливість віддалення”, оскільки вони “підкрес-
люють полярність цих стратегій, вказують на їх
головну функцію і не містять при цьому оцінних
конотацій” [2, с. 124], проте ми надаємо перевагу
використанню термінів „позитивна” і „негативна”
ввічливість, адже вони є більш поширеними
як у вітчизняних, так і у зарубіжних дослідженнях
ввічливості у комунікації.
Відповідно, вважаємо акти, що захищають

“обличчя”, мовленнєвою реалізацією стратегій
ввічливості. Вони можуть вживатися як спроба
нівелювати акти, що загрожують “обличчю”,
або самостійно, як спроба покращити “обличчя”.
Під час спілкування комуніканти прагнуть збе-

регти як своє власне “обличчя”, так і “обличчя”
співрозмовника. У цьому теорії Е. Гоффмана та
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П. Браун і С. Левінсона розходяться: за Гоффма-
ном, мовець більше опікується власним “облич-
чям”, а згідно теорії П. Браун і С. Левінсона, мо-
вець більше піклується про “обличчя” адресата.
Деякі дослідники навіть вважають, що “усе

людське спілкування включає роботу з обличчям,
навіть якщо воно не є ввічливим” [3]. Згідно з по-
зиціями соціального конструктивізму, на яких
базується і когнітивно-комунікативна парадигма,
“обличчя” розглядається як відносне та інтеракці-
ональне: “Обличчя – скоріше відносний, ніж інди-
відуальний феномен, у обличчі постає соціальна
самість, що підтримується у стосунках з іншими,
<...> (це) інтеракційне досягнення у розмові та
невербальній взаємодії, що включає зближення
та віддалення між людьми” [3].
Відповідно, постає онтологічна проблематиза-

ція “обличчя”, адже досліднику варто визначитися
з тим, як саме у його розумінні поняття “обличчя”
цей феномен існує, коли він існує, ким він створюєть-
ся, та чи може він змінюватися. Якщо за Е. Гоф-
фманом “обличчя” надається індивіду суспіль-
ством [7, с. 10], а за П. Браун і С. Левінсон фор-
мується потребами індивіда, то за Е. де Кадтом
воно створюється мовцем і слухачем сумісно [10,
с. 176]. Ще радикальніше змінює зміст поняття
“обличчя” М. Теркурафі, яка вважає, що “облич-
чя” існує лише під час комунікації, воно виникає
і видозмінюється виключно у інтеракції і зникає,
коли інтеракція завершується [19]. Як зазначує
Д. Бусфілд, “ми відходимо від класичного (П. Бра-
ун і С. Левінсон) розуміння “обличчя” як відна-
чального статичного монолиту, який може зазна-
вати загроз, шкоди, покращення чи підтримки, який
створюється у свідомості і проектується індивідом
у інтеракційний простір учасників комунікації, і ру-
хаємось у напрямку мінливішої концептуалізації
“обличчя”, за якої “обличчя” є динамічним і мо-
більним, воно створюється, посилюється або
послаблюється у (часто розширеній) інтеракції” [5,
с. 39]. У його розумінні цього феномену “обличчя”
конструюється під час спілкування, проте індивід
вступає у комунікацію вже з певними очікування-
ми стосовно “роботи з обличчям”.

Ще одна проблема, пов’язана з використанням
теорії “обличчя” у дослідженні стратегічного
спілкування, – проблема культурологічна. І досі не
вщухають наукові дискусії з приводу релевантності
поняття “обличчя” для дослідження комунікації
у лінгвокультурах, де цінними є не потреби окре-
мих індивідів, а переважають потреби групи,
на відміну від західних культур, де індивідуалізм
є культурною цінністю [13; 16].
Якщо П. Браун та С. Левінсон пропонують уні-

версальний підхід до вивчення ввічливості, то при-
хильники релятивістської концепції наполягають
на необхідності методологічного зсуву від вивчен-
ня універсалій ввічливості до дослідження культур-
них особливостей, які знаходять втілення у різних
лінгвістичних виявленнях ввічливості [240]. До-
слідники східних лінгвокультур, такі як С.-М. Лі-
Вонг [12], Й. Гу [9], Л. Р. Мао [13] та Й. Мацумото
[14] на основі даних емпіричного аналізу ствер-
джують, що у відповідних дискурсах “робота з об-
личчям” базується у першу чергу на потребі
індивідів ствердити своє місце у соціальній ієрархії.
Так, Л. Р. Мао зазначає, що “останні досліджен-

ня довели, проте, що теорія П. Браун та С. Левін-
сона має стосуватися дискурсивної поведінки
й у інших не-західних культурах, де комунікація ви-
значається не індивідуалізмом, а груповою ідентич-
ністю <...>, чи де ввічливість пов’язана з іншим
моральним значенням чи нормативними цінностя-
ми <...>, чи де ввічливість значно відрізняється
від західних соціально-психологічних передумов
комунікації мовців та мовленнєвих стратегій. Ці <...>
емпірично орієнтовані дослідження <...> підрива-
ють твердження П. Браун та С. Левінсона щодо
універсальності їхньої <...> моделі” [13, с. 452].
Відповідна проблема знімається визнанням того,

що у різних культурах такі аспекти “обличчя”,
як позитивне і негативне мають різну значимість.
Крім того, існує точка зору, відповідно до якої
позитивне і негативне “обличчя” – не єдині аспек-
ти цього поняття, можливі й інші потреби, на яких
базуються очікування комунікантів залежно
від відповідної лінгвокультури або комунікативної
ситуації [5]. Досліджуючи стратегії ввічливості
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і неввічливості у німецькомовному дискурсі, вва-
жаємо, що такі критичні зауваження нерелеванті,
адже німецькомовна лінгвокультура є західною
і не передбачає нагальної потреби до ствердження
свого місця у соціальній ієрархії. Дослідники захід-
них лінгвокультур, навіть приймаючи тезу про те,
що існують й інші аспекти “обличчя”, визнають той
факт, що позитивне та негативне “обличчя” є най-
істотнішими. Так, останнім часом у лінгвістичних
дослідженнях ввічливості та неввічливості набуває
популярності модель “обличчя”, запропонована
Г. Спенсер-Оаті, за якою “обличчя” є мультиас-
пектним феноменом, проте два основних його
аспекти корелюють з описаними П. Браун та
С. Левінсон – це “якісне обличчя” (quality face) ,
що базується на потребі індивіда у тому, щоб його
сприймали позитивно, та “обличчя соціальної іден-
тичності” (social identity face), що базується
на потребі індивіда у тому, щоб його поважали
та приймали у його соціальних ролях. Ці аспекти,
на думку дослідниці, пов’язані з соціальними пра-
вами – “правами рівності” (equity rights), що базу-
ються на бажанні індивіда, щоб до нього ставили-
ся справедливо і не принижували його, та “права-
ми на близькість” (association rights), що базують-
ся на бажанні індивіда мати позитивні стосунки
з іншими людьми [18].
Проте з урахуванням специфіки комунікатив-

них ситуацій у інтернет-просторі, де ведеться “ро-
бота з обличчям”, ця проблема постає у новому
ракурсі.
Інтернет-дискурс ми визначаємо як мисленнє-

во-комунікативний феномен, процес і результат
мовленнєвої діяльності інтернет-користувачів,
що у гіпертрофованому вигляді відбиває загальні
характеристики сучасної західної культури постмо-
дерну: нівелювання авторства, зняття протистав-
лення суб’єкта і об’єкта, чоловічого та жіночого,
центру і периферії, сприйняття світу як тексту,
цитатність, шизоїдну розщепленість користувача,
нівелювання норм і цінностей, плюралізм, ігровість,
несерйозність. Вважаємо, що специфіка “роботи
з обличчям” у інтернет-просторі переважною мірою
залежить від вказаних характеристик.

Загалом, дослідники інтернет-комунікації наго-
лошують на тому, що „робота з обличчям” у вірту-
альному просторі виконується не так, як у реаль-
ному спілкуванні через „редукцію рівня реальності
дискурсу” [4]. Х. Байс пропонує для позначення
“обличчя” користувачів термін „лінія” (line) –
„послідовність текстових внесків (дискурсивних
актів), за допомогою яких користувачі висловлю-
ють свої погляди на ситуацію і свою оцінку учас-
ників комунікації, у першу чергу себе” [4].
Ми вважаємо за недоцільне розмежування

покращення реального “обличчя” користувача
та віртуального “обличчя” користувача („лінії”)
у зв’язку з неможливістю у інтернет-просторі апе-
лювання користувачів до їх реальної особистості
з одного боку, та безпосередньою пов’язаністю,
хоча й не ідентичністю, реальної та віртуальної осо-
бистостей користувачів, з іншого.
На наш погляд, вивчаючи “роботу з обличчям” у

інтернет-просторі, необхідно враховувати наступне:
1. “Внутрішнє обличчя” користувача, його по-

треба зближення з іншими (“позитивне обличчя”)
та потреба свободи від примусу (“негативне об-
личчя”), залишається наріжно незмінним, хоча
у певний момент комунікації та чи інша потреба
буде превалювати. Ми не вважаємо за доцільне вво-
дити інші аспекти “внутрішнього обличчя”, які ба-
зувалися б на інших потребах користувача.

2. Через шизоїдну розщепленість користувача
у інтернет-просторі кількість його “зовнішніх
облич” – віртуальних “облич” – залежить від його
бажання створювати ці “обличчя” і фактично не-
обмежена.

3. Кожне “зовнішнє обличчя” користувача, об-
раз, що створюється у свідомості його співрозмов-
ників, є мінливим. Користувач вперше вступає
у комунікацію з певним співрозмовником зі своїми
очікуваннями щодо того, як буде вестися “робота
з обличчям”. У процесі комунікації “обличчя”
співрозмовників змінюються ними спільно і цей
процес триває доти, доки підтримується їх спілку-
вання.

4. Через текстоцентричність спілкування
у інтернет-просторі “робота з обличчям” ведеть-
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ся переважною мірою на вербальному рівні за
допомогою мовленнєвих актів, що загрожують
“обличчю” або, навпаки, покращують “обличчя”.

5. Аналізуючи реалізацію стратегій ввічливості
та неввічливості у інтернет-просторі, дослідник має
враховувати “внутрішні обличчя” мовця та адре-
сата, простежувати їх роботу з “зовнішнім облич-
чям” один одного та вплив на комунікативну ситу-
ацію інших учасників комунікації (за умови поліло-
гу) та спостерігачів (можливість наявності яких
обумовлена відкритістю інтернет-комунікації),
які теж мають свої “зовнішні” та “внутрішні”
“обличчя”.
Перспективи  дослідження вбачаємо у вико-

ристанні критично переосмисленої теорії “облич-
чя” у емпіричному аналізі реалізацій стратегій
ввічливості і неввічливості у інтернет-дискурсі.
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ДИСКУРСОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

УДК 811.111’42

КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ “ФЛІРТ”:
КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ЯКОСТІ

(на матеріалі художньої літератури Вікторіанської доби)

І.І. Морозова, канд. філол. наук (Харків)

Статтю виконано у когнітивно-прагматичному річищі сучасної лінгвістики: встановлено вплив вікторіанської
ментальності на жіноче мовлення. Висновки базуються на аналізі уживання стратегій ввічливості в
комунікативній ситуації “Флірт”. Останню обрано для розгляду як таку, що є, за даними автора, однією з
найуживаніших у царині вікторіанського жіночого спілкування.
Ключові слова: вікторіанська жінка, комунікативна ситуація “Флирт”, ментальність Вікторіанської доби,

стратегії ввічливості.

Морозова И.И. Коммуникативная ситуация “Флирт”: когнитивно-прагматические свойства (на
материале художественной литературы Викторианской эпохи). Статья выполнена в когнитивно-
прагматическом русле современной лингвистики: установлено влияние викторианской ментальности на
женскую речь. Выводы базируются на анализе употребления стратегий вежливости в коммуникативной ситуации
“Флирт”. Последняя отобрана для рассмотрения, поскольку она является, по данным автора, одной из наиболее
частотных в области викторианского женского общения.
Ключевые слова: викторианская женщина, коммуникативная ситуация “Флирт”, ментальность

Викторианской эпохи, стратегии вежливости.

Morozova I.I. Communicative Situation of “Flirtation”: Cognitive-and-Pragmatic Properties (Based on
Victorian Fiction). This article research addresses the cognitive-and-pragmatic paradigm of modern linguistics: the
influence of Victorian mentality on the woman’s speech is established. Conclusions are based on the analysis of
politeness strategies usage in the Communicative Situation of “Flirtation”. The latter is chosen for consideration
because it is, according to the author’s data, one of most frequently used in the sphere of the Victorian woman’s
communication.

Key words: Communicative Situation of “Flirtation”, politeness strategies, Victorian mentality, Victorian woman.

На сучасному етапі розвитку гуманітарних наук
антропоцентричний фокус дослідження є аксіомою:
це означає, що людині як суб’єкту пізнання і носію
певної мови приписується активна роль у форму-
ванні мовних одиниць [4]. В лінгвістиці так само
апріорним виступає взаємозв’язок і взаємодопов-
нення когнітивних та прагматичних студій, резуль-
татом чого постає нова когнітивно-комунікативна
парадигма, що розглядає дискурсивну діяльність
на базі внутрішніх ментальних процесів [14].
До предметно-пізнавальної ланки нової парадигми
відносяться такі суто лінгвістичні явища як дис-
курси, мовленнєві акти, концепти, категорії та про-

блеми оперування ними: їх ментальне представлен-
ня та мовленнєве функціонування [13, с.283]. Для
аналізу та тлумачення мовного матеріалу вже
недостатньо ґрунтуватися на “доступному зору
просторі” (тому, що фіксується на папері, кіно-
та аудіоплівці), необхідний вихід у сферу когніції, про-
никнення у сутність того, яким чином він констру-
юється у свідомості, а потім “матеріалізується”
у комунікативній ситуації.
Об ’ єктом  даної роботи є комунікативна

ситуація (КС) в її соціолінгвістичному тлумаченні,
а предметом – когнітивно-прагматичні якості КС
“Флірт”, реалізовані в жіночому дискурсі Вікторі-
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анської доби. Метою  роботи є розкриття механі-
зму впливу когнітивної складової КС (ментальності
представників зазначеної лінгвокультурної спільно-
ти) на її прагматичну складову – уживання стра-
тегій ввічливості в мовленні. Теоретичні положен-
ня ілюструємо  прикладами з КС “Флірт”, які зна-
ходимо у п’єсах Вікторіанської доби, оскільки дра-
ма як жанр є надійним джерелом спостереження,
що адекватно відбиває принципи усного мовленнє-
вого спілкування (уживання стратегій ввічливості)
та дає змогу описати їхнє когнітивне підґрунтя
(ментальність представників певного історичного
періоду).
Спроби когнітивного моделювання дискурсу не

є поодинокими для харківської лінгвістичної шко-
ли: досліджуються проблеми мовної маніфестації
англійської картини світу [5; 13]; розглянуто когні-
тивно-прагматичні характеристики дискурсивної
імплікації [2]; об’єктами наукового аналізу є кон-
цепти-регулятиви [7]. Харківською школою розпо-
чато висвітлення когнітивно-комунікативних ме-
ханізів стратегій спілкування [11] та дискурсивної
еволюції інтеракційних фреймів [8]. Отже, здійсню-
вану в даній роботі спробу побудови когнітивно-
дискурсивного механізму уживання комунікатив-
них стратегій ввічливості вважаємо такою, що
підпадає під проблематику досліджень харківської
лінгвістичної школи і такою, що є актуальною .
Двома провідними поняттями, навколо яких бу-

дується робота, є комунікативна ситуація та мен-
тальність. Ситуацію спілкування услід за О.С. Ах-
мановою та Н.І. Формановською трактуємо як
“контекст мовлення, в якому здійснюється певне
висловлення” [1, с. 413] і як “складний комплекс
зовнішніх умов і внутрішньої реакції комунікантів,
що знаходять вираження в будь-якому вислов-
ленні” [10, с. 37]. За В.І. Бєліковим і Л.П. Крисі-
ним [3, с. 61], комунікативну ситуацію визначають
вісім ситуативних змінних: мовець (адресант), слу-
хач (адресат), відносини між мовцем і слухачем
і пов’язана з цим тональність спілкування (офіцій-
на – нейтральна – дружня); мета спілкування,
яка диктує стратегію спілкування [6, с. 24]; засіб
спілкування (мова або її підсистема, а також пара-

мовні засоби – жести, міміка); спосіб спілкування
(усний / письмовий; контактний / дистантний); місце
спілкування. Вважаємо за необхідне ввести в дану
модель комунікативної ситуації ще один компо-
нент – тему / топік [6, с.28].
На перетині вікторіанської культури, її традиції,

соціальних факторів і всього середовища існуван-
ня британської лінгвокультурної спільноти XIX ст.
виникає ментальність. Ментальність – це “су-
купність настанов, готовностей, схильностей со-
ціальної групи чи індивіда діяти, мислити, відчува-
ти та сприймати світ певним чином” [12, с. 151].
Вона фіксує стійку налаштованість внутрішнього
світу комунікантів, згуртовує їх у групи та історич-
но значущі спільноти. В історичній соціології та пси-
хології прийнято вважати, що звички й настанови
мислення, навички сприйняття емоційного життя
успадковуються від попередніх поколінь, без ясно-
го усвідомлення цього факту. Тому “загальну істо-
рію можна розглядати як історію ментальностей”
[там само] і говорити про англійську ментальність
Вікторіанської доби.
Знання про правила поведінки у певній КС, за-

кладені у ментальності вікторіанської жінки, підка-
зували їй вибір лінгвістичних засобів і навпаки, че-
рез них дослідник має можливість реконструюва-
ти КС, розглядаючи набір лінгвістичних засобів,
представлений, насамперед, у творах британських
драматургів ХІХ ст., оскільки для драматурга діа-
лог і супутня йому невербальна поведінка – це все,
що він може надати глядачеві / слухачеві. Інтер-
претація залежить від останнього – як і в реальній
комунікації; в прозових творах, з іншого боку, автор
сам часто дає інтерпретацію поведінки (в т.ч. мов-
леннєвої) своїх персонажів, коментуючи і поясню-
ючи її [19, с. 141].
Розглянемо детально КС “Флірт”, яка посідає,

за нашими даними, четверте місце (9,2%) серед
тих ситуацій, в яких була задіяна вікторіанська жінка
[9]. Цей факт свідчить про безсумнівну значущість
даної КС у картині світу вікторіанської жінки,
оскільки шлюб представляв собою частину стан-
дартного життєвого шляху [15, с. 3], а йому, в свою
чергу передувало залицяння / флірт. Специфіка даної
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КС передбачає діючих у ній адресанта – у біль-
шості випадків молоду представницю середньо-
го або вищого класів 15-25 років і адресата – мо-
лодого чоловіка на кілька років старше. За наши-
ми даними, заміжні жінки в даній КС участі май-
же не беруть. Це зумовлено вікторіанським спо-
собом життя, коли середній клас нав’язував свої
пуританські цінності і норми всьому суспільству,
в т.ч. обов’язки по відношенню до родини (при-
наймні, їх зовнішнє дотримання) [17, с. 239]. У
літературі Вікторіанської доби відображено образ
жінки-“ангела в домі”, турботливої й самовідда-
ної матері, чистої серцем, релігійної, сексуально
пасивної, повністю залежної від чоловіка [там
само]. В аналізованих п’єсах піздньовікторіанского
періоду автори-чоловіки поміщають заміжніх
жінок в ситуацію “Флірт” тільки у тому випадку,
коли вони є негативними персонажами, як, наприк-
лад, леді Статфілд або місіс Еллонбі (пародії О.

Уайльда на “світську даму”) або місіс Уоррен
(тип “жінки з поганою репутацією” з п’єси Б. Шоу
“Професія місіс Уоррен”).
Розглянутий нами емпіричний матеріал дає змо-

гу встановити, що КС “Флірт” у Вікторіанську добу
налічує три базові складові, кожна наступна з яких
логічно витікає з попередньої: знайомство, залицян-
ня, освідчення. Вони мають одиниці більш низько-
го порядку, а саме втілення цього сценарію в мов-
ленні за допомогою стандартного набору стратегій
ввічливості, причому кожен з елементів цієї струк-
тури зумовлює не спорадичне вживання лінгвістич-
ного компоненту, а лише певного, притаманного
саме йому. КС “Флірт”, з іншого боку, входить
до складу найбільш абстрактного утворення –
царини спілкування жінки Вікторіанської доби,
що містить деякі інші комунікативні ситуації, на-
приклад, “Світська бесіда”, “Плітки”, “Дискусія”
тощо. Рис.1 ілюструє дані положення:

ЦАРИНА СПІЛКУВАННЯ ЖІНКИ У ВІКТОРІАНСЬКУ ДОБУ

СВІТСЬКА   ПЛІТКИ     ДИСКУСІЯ ФЛІРТ    РОЗПОРЯДЖЕННЯ     ЗВІРЕННЯ
БЕСІДА     ПОЧУТТІВ

           ЗНАЙОМСТВО      ЗАЛИЦЯННЯ           ОСВІДЧЕННЯ

                   P2                    P7; P11; N4; N5; N6                   P8; P10; N2

Рис. 1. Комунікативна ситуація “Флірт”
як елемент царини спілкування вікторіанської жінки

комунікативні ситуації

стандартні стратегії ввічливості
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На етапі знайомства вікторіанська жінка вико-
ристовує тільки одну стратегію ввічливості, стра-
тегію зближення Р2 “Перебільшуй інтерес, схва-
лення, симпатію до слухача”. Закладене у менталь-
ності вікторіанської жінки уявлення про КС “Флірт”,
“вмикає” саме Р2, оскільки ця стратегія являє со-
бою типове втілення стереотипу “жіночого мовлен-
ня” як несерйозного / тривіального і надмірно емо-
ційного [16]. За нашими даними, Р2 може бути ви-
ражена емоційно забарвленими прислівниками
wonderfully, extremely, awfully, highly, а також
інтенсифікаторами – прислівниками міри і ступеня
so і how, а також порівняльною та найвищою сту-
пенями порівняння прикметників. Реалізацію Р2
знаходимо у наступному прикладі флірту із моло-
дим чоловівком:

Young Courtly. You cannot feel surprised –
Grace. I am more than surprised. I am delighted
(Boucicault, 165).
Етап залицяння характеризується найбільшою

кількістю уживаних стратегій ввічливості: даний
етап є ядром КС “Флірт”, що зумовлює наявну
різноманітність мовленнєвих засобів. Розподіл ро-
лей у цій КС, як і її зміст, впливає на вибір жінками
стратегій ввічливості для спілкування з представ-
ником сильної статі. Як зазначає британський куль-
туролог Дж. Перкін, “вікторіанські жінки є “владою
за троном” (...), які нав’язують свою волю тільки
силою особистості, вміло направленими чарами,
іноді підлістю або вигаданою хворобою – хвора або
істерична жінка могла представляти грізну силу”
[там само, с. 88]. За нашими даними, вікторіан-
ська жінка удається до наступних комунікативних
стратегій: Р7 “Припускай, створюй, стверджуй на-
явність спільних інтересів”; Р11 “Демонструй оп-
тимізм”; N4 “Применшуй ступінь втручання”; N5
“Стався поважливо до слухача”; N6 “Перепрошуй”.
За допомогою стратегій зближення на етапі зали-
цяння вікторіанська жінка створює підґрунтя для
того, щоб на останньому етапі аналізованої КС
чоловік освідчився їй. У нашій вибірці представ-
лені три субстратегії Р7:

• “Припускай, що цінності співрозмовника збіга-
ються з твоїми”. Саме цієї субстратегії дотримуєть-

ся місіс Еллонбі, намагаючись зав’язати роман
з лордом Іллінгвортом:

Mrs. Allonby: Curious thing, plain women are
always jealous of their husbands, beautiful
women never are! (Wilde, 108).
• “підлаштовувайся під думку слухача”:
Mrs. Allonby: You think there is no woman in the
world who would object to being kissed?
Lord Illingworth: Very few (Wilde, 110).
• “Стверджуй знання інтересів співрозмовника”,

як це робить, наприклад, Кандида Морелл в бесіді
зі своїм шанувальником Марчбенксом:

Candida. (…) Wouldnt you like to present me with
a nice new one [scrubbing brush], with an ivory
back inlaid with mother of pearl?
Marchbanks (sadly and longingly) No, not a
scrubbing brush, but a boat – a tiny shallop to
sail away in, far from the world, where the marble
floors are washed by the rain and dried by the
sun (…) (Shaw, 155).
Дія стратегії Р11 виявляється на синтаксично-

му рівні у вигляді вживання вступних речень,
об’єднаних семою “впевненість” – I hope і I’m sure.
Так, вікторіанська жінка фліртує зі своїм нарече-
ним, який приїхав, щоб відвезти її в театр, обов’яз-
ково в супроводі матері, як пропонувалося вікто-
ріанськими правилами залицяння:

Green [speaking as he comes down]. Excuse me,
Emily! Anything but the Rotunda; if your mama
likes music let her enjoy it.
Emily. I’m sure the music’s very nice, Mr. Jones
(Taylor, 234).
Незважаючи на створені за допомогою комуні-

кативних стратегій близькі відносини з молодим
чоловіком, які, за вікторіанськими нормами моралі,
повинні були привести к освіченню й одруженню,
моральні цінності й норми Вікторіанської доби [17],
що впливали і на розгортання КС “Флірт”, припису-
ють жінці створювати враження перебування
у повній покорі чоловікові. “Підлегле становище
жінки можна продемонструвати”, – пише П. Бран-
ка, –“охарактеризувавши коротко те юридичне ста-
новище, в якому вона перебувала” [15, с. 7], тобто
її “підлеглий правовий статус” [17, с. 88].

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


61

ДИСКУРСОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Уживаючи в мові стратегію N4, вікторіанська
жінка підкреслює, що для неї у відношенні з парт-
нером по комунікації важливим є параметр “вла-
да”, а акт ушкодження соціального обличчя екс-
плікується як незначний. У прикладі, що наводить-
ся нижче, a moment знижує загрозу негативному
обличчю співбесідника, в даному випадку обме-
ження свободи пересування:

Sir Brice. Yes, if you like I’ll wait for you at the
ball-room door.
Dulcie. I won’t be a moment (Jones, 421).
Задовольняючи потребу чоловіків у визнанні свого

більш високого соціального статусу, стереотипна
вікторіанська жінка використовує стратегію негатив-
ної ввічливості N5 для пом’якшення акта ушкоджен-
ня соціального обличчя. У нашій вибірці N5 реалі-
зується гоноріфічними (звернення Mr. входить до
складу типових звернень вікторіанської жінки) і ко-
дифікованими зверненнями, що містять дієслово
pray. У наведеному нижче прикладі об’єднані обидві
тактики: Грейс, яка прийняла молодого Кортлі за пана
Гамільтона, звертається до нього саме так:

Young Courtly. [Kneels] Forever thus prostrate,
before my soul’s saint, I will lead a pious life of
eternal adoration.
Grace. Should we be discovered thus – pray, Mr.
Hamilton – pray – pray (Boucicault, 165).
Стратегія негативної ввічливості N6 являє со-

бою спробу пом’якшити акт ушкодження обличчя,
що міститься в репліці стереотипної вікторіанської
жінки. За нашими даними, N6 реалізується одним
з чотирьох, запропонованих П. Браун і С. Левінсо-
ном, способів, а саме виразом Excuse + Gerund.
У ситуації флірту ця тактика імпліцитно підводить
співрозмовника до того, щоб він не звернув уваги
на акт ушкодження обличчя. У наведеному нижче
прикладі вікторіанська жінка, яка симулює погане
самопочуття і просить співрозмовника відвести її
на свіже повітря, насправді має на меті залишити-
ся з ним наодинці. “Прийшовши до тями”, вона
починає флірт саме з N6:

Sir Harcourt. This cool room will recover you.
Lady Gay. Excuse my trusting to you for support
(Boucicault, 169).

Наступним за кількістю уживаних стратегій
ввічливості є завершальний етап досліджуваної
КС – освідчення. З одного боку, жіноче мовлення
більше не визначається такою різноманітністю, яка
була характерна для попереднього етапу КС
“Флірт”, оскільки вже немає потреби привертати
до себе увагу чоловіка якомога більш барвистими
мовленнєвими засобами; з іншого боку, все ще збе-
рігається необхідність утримувати увагу чоловіка,
демонструвати свою покірність йому, отже, на етапі
освідчення у мовленні вікторіанської жінки перева-
жають стратегії зближення Р8 “Жартуй” та Р10
“Пропонуй, обіцяй”, а також наявна стратегія відда-
лення N2 “Запитуй, висловлюйся ухильно”.
Жарти (Р8) функціонують в асиметричній кому-

нікації, в якій вікторіанська жінка перебуває в за-
лежності від чоловіка. Вважаємо, що такий стан
речей є закономірним, оскільки жарти є прерогати-
вою чоловіків (див. [18]). Цей висновок також
підтверджують соціологи [19], пояснюючи, що так
складається стереотип відсутності почуття гумо-
ру у жінки. Наприклад, коли лорд Горінг, нарешті,
освідчується Мейбл Чилтерн, його тон стає сер-
йозним, а дівчина, яка до цього приховувала почут-
тя за допомогою серйозного тону, змінює його
на жартівливий:

Lord Goring (after kissing her again): Of course
I’m not nearly good enough for you, Mabel.
Mabel Chiltern […]: I am so glad, darling. I was
afraid you were (Wilde, 261).
Стратегія Р10 ґрунтовно увійшла в вікторіан-

ський жіночий дискурс. Підсвідомий вибір даної
стратегії диктував підлеглий стан жінки: прагнення
надати послугу співрозмовнику-чоловікові, проде-
монструвати свою солідарність з ним сприяло
підкріпленню позитивного образу вікторіанської
жінки, що є особливо важливим у КС “Флірт”. Мар-
керами стратегії Р10 у мовленні виступають дієсло-
ва shall і will (як в ролі допоміжних the Future Simple
Tense, так і в ролі модальних), які передають обі-
цянку/намір. Так, Лотті Грант дає обіцянку наре-
ченому після тривалої сварки:

Wyatt. Oh dear! is that an omen?
Lotty. No, Jack, nothing shall ever part us again.
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It was all my fault, Jack; I did so want to say it.
Nothing shall ever part us again (Albery, 426).
Уживання мовних засобів для позначення нека-

тегоричності висловлення (N2) в цілому є харак-
терною рисою англомовного дискурсу [19], у т.ч.
в КС “Флірт”: знання про те, що жінка повинна го-
ворити невпевнено [16], закладено в її ментальності.
Ми фіксуємо наступні прийоми вираження N2: мо-
дератори якості/кількості та питальні речення.

• Модератор якості, виражений епістемічними
вступними конструкціями I think, I suppose, I mean,
служить для пом’якшення акту ушкодження соц-
іального обличчя – невдоволення нареченим. На-
приклад, приводом для невдоволення служать зна-
ки уваги, які Роберт Одлі надає мачусі нареченої,
Алісії:

Alicia. Come along, Robert, I think the less you
two meet the better. I saw you look at her.
Robert. Why, my dear, I – (Hazlewood, 245).
• До способу реалізації N2 також відноситься

прислівник міри і ступеня perhaps. За його допомо-
гою вікторіанська жінка пом’якшує дуже прямі /
різкі висловлення, оскільки суспільство вимагає від
неї говорити невпевнено. Так, фліртуючи з нарече-
ним, вікторіанська жінка обіцяє відкрити йому свої
думки в невизначеному майбутньому:

Quex. Pictures – of what?
Muriel. You shall know, perhaps, some day
(Pinero, 514).
• За допомогою питальних пропозицій вікторі-

анська жінка ухиляється від прямої відповіді, що,
з одного боку, служить нейтралізації акту ушкод-
ження обличчя, а з іншого – в КС “Флірт” – для
створення аури загадковості. Наприклад, для того,
щоб змусити нареченого ревнувати, Естер не по-
відомляє, що отримала лист від батька:

George. Who is that [letter] from?
Esther. Why do you wish to know? (Robetson, 285).
Таким чином, ми розглянули когнітивно-прагма-

тичні особливості КС “Флірт”: закладені в менталь-
ності вікторіанської жінки уявлення про належну
поведінку, у т.ч. мовленнєву, і притаманні останній
засоби, що є характерними для стереотипної пове-
дінки жінки.

Отже, можемо зробити висновок про когнітив-
но-прагматичні особливості КС “Флірт”. На почат-
ку знайомства повинні переважати лестощі, пере-
більшення достоїнств співрозмовника (Р2), потім
можуть постулюватися спільні інтереси (Р7) або
впевненість у тому, що цілі мовця і слухача збіга-
ються (Р11) і на стадії освідчення, як засіб зняття
загрози позитивному соціальному обличчу –
обіцянки (Р10) і жарти (Р8). Більшість стратегій
негативної ввічливості вживаються в КС “Флірт”
на етапі пізнього знайомства, коли вікторіанська
жінка, виконуючи ситуативну роль нареченої,
відносно спокійна за своє майбутнє (розрив зару-
чин переслідувався за законом). Тому своє невдо-
волення поведінкою нареченого – який як майбутній
чоловік отримував певну владу над співбесідни-
цею – вона маскує за допомогою стратегії N2.
На початкових етапах знайомства функціонують
стратегії, так чи інакше пом’якшуючі посягання
вікторіанської жінки на свободу співрозмовника (N4,
N5 і N6).
Перспективою  подальших розвідок вважає-

мо розгляд за запропонованою методикою інших
КС, що входять у царину спілкування вікторіан-
ської жінки, з метою виявлення закономірностей
уживання комунікативних стратегій ввічливості.
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УДК 811.111

ЛІНГВІСТИЧНІ ФАКТОРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ

І.В. Соколова, канд. філол. наук (Суми)

Стаття присвячена дослідженню лінгвістичних факторів, що забезпечують ефективність функціонування
сучасного інформаційно-рекламного дискурсу. Робляться висновки про те, що вміння визначати прагматичну
функцію та аналізувати мовні засоби впливу в межах конкретного жанру дискурсу сприяють покрашенню
сприйняття інформації та більш ефективному функціонуванню певного дискурсу.
Ключові слова: інформаціно-рекламний дискурс, конверсаційні принципи, мовні засоби впливу,

прагматична настанова.

Соколова И.В. Лингвистические факторы функционирования современного информационно-
рекламного дискурса. Статья посвящена исследованию лингвистических факторов, которые обеспечивают
эффективность функционирования современного информационно-рекламного дискурса. Делаются выводы
о том, что умение определять прагматическую функцию и анализировать языковые средства воздействия в
рамках конкретного жанра дискурса способствуют улучшению восприятия информации и более эффективному
функционированию определенного дискурса.
Ключевые слова: информационно-рекламный дискурс, конверсационные принципы, прагматическая

установка, языковые средства воздействия.

Sokolova I.V.  Linguistic Factors of Modern Informational and Advertising Discourse Functioning. The
article is dedicated to investigation of linguistic factors providing effective functioning of modern informational and
advertising discourse. Deductions are made, that ability to define pragmatic function and analyse language means of
influence in bounds of a genre of discourse enhances information comprehension and effective functioning of a
certain discourse.

Key words: informational and advertising discourse, conversational principles, language means of influence,
pragmatic purpose.
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Дослідження дискурсу продовжують займати
провідні позиції серед інших аспектів сучасного
мовознавства, оскільки результати цих досліджень
знаходить своє відображення як в теоретичних роз-
відках, так і в практичному застосуванні їх у ме-
жах методики викладання іноземних мов. Саме цим
фактором обумовлена актуальність  даного до-
слідження, метою  якого є аналіз лінгвістичних
факторів, які забезпечують ефективність функціо-
нування сучасного інформаційно-рекламного дис-
курсу.
Об ’єктом  дослідження виступає інформацій-

но-рекламний дискурс у процесі його реалізації
на мовленнєвому рівні; предмет  дослідження –
лінгвосемантичні та композиційно-структурні  па-

раметри даного типу дискурсу. Дослідження про-
водилось на матер іал і  сучасних англомовних
інформаційно-рекламних текстів, які функціонують
в конкретних екстралінгвістичних умовах (на сто-
рінках журналів, газет, Інтернет-видань), спрямо-
вані на певну цільову аудиторію, мають певні куль-
турологічні та соціальні умови функціонування.
В соціальних науках дискурс характеризується

як формалізований спосіб мислення, який може
бути маніфестований за допомогою мови, як со-
ціальна межа, що визначає те, що може бути ска-
заним на певну тему. Основними конститутивними
характеристиками дискурсу є настанова мовлен-
нєвої дії, учасники дії, інформація, загальні конвер-
саційні принципи [8, с. 31]. Таким чином, ми може-
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мо розглядати будь-який письмовий текст як дис-
курс, що розгортається в конкретних умовах мов-
леннєвого спілкування, має свою прагматичну на-
станову, містить конкретну інформацію і відповідає
загальним конверсаційним принципам.
Одним із жанрових різновидів письмового дис-

курсу є інформаційно-рекламний текст. В межах
даного дослідження інформаційно-рекламний текст
(далі – ІРТ) визначається нами як тип тексту, який
використовується для інформування адресата про
інновації в різних сферах діяльності людини з ме-
тою реклами цих інновацій. ІРТ є яскравим при-
кладом реалізації мовних явищ в контексті кон-
кретної культури і епохи, саме тому є доцільним
його використання як навчального матеріалу для
студентів-спеціалістів.
Аналіз розглядуваного типу тексту здійснюєть-

ся нами в аспекті його текстотвірних та тексто-
оформлюючих характеристик та в плані реалізації
його комунікативно-прагматичної настанови.
Основними характеристиками інформаційно-

рекламного типу тексту є:
• прагматична спрямованість на надання досто-
вірної інформації про новітній продукт або по-
слугу та їх рекламування;

• функціональне навантаження за допомогою за-
гальномовних і термінологічних мовних за-
собів;

• спрямованість структурно-семантичної і компо-
зиційної організації на полегшення сприйняття
інформації, привернення уваги, створення інте-
ресу, спонукання реципієнта до дії;

• наявність оцінно-емфатичних елементів, функ-
цією яких є створення позитивної емоційної ат-
мосфери навколо об’єкту реклами;

• наявність невербальних компонентів (ілюстра-
ція, шрифт, колір, цифрові та літерні маркери,
тощо), функціонально спрямованих на привер-
нення й утримання уваги реципієнта.
Суспільний, комунікативний характер і чітка

прагматична спрямованість ІРТ слугують відправ-
ним елементом для вивчення залежності структур-
но-семантичної організації тексту від його прагма-
тичної та комунікативної настанов.

У процесі дослідження виявилось суттєвим роз-
межовувати поняття “комунікативна” та “прагма-
тична” настанова/мета тексту.  Комунікативна на-
станова, породжена інтенцією автора, відображує
намір автора надати певну інформацію в тексті,
розкрити певну тему. Прагматична мета, за визна-
ченням В.Л.Наєра, є “матеріалізованим у тексті
усвідомленим конкретним наміром адресанта зро-
бити відповідний вплив на адресата” [2, с. 16]. Ко-
мунікативна і прагматична настанови, які є логіко-
мовленнєвими поняттями, реалізують у тексті
інтенцію його продуцента, що виступає поняттям
психологічного плану.
Комунікативну мету ІРТ можна визначити

в плані надання фактичної інформації про якості
нової продукції / послуги. Прагматична настанова
ІРТ спрямована на спонукання реципієнта до кон-
кретної дії – придбання товару чи послуги, що рек-
ламується в даному тексті. Якщо комунікативна
настанова реалізується через інформативну функ-
цію ІРТ, то із здійсненням прагматичної мети
в більшій мірі пов’язана рекламна функція. Слід
відзначити, що розмежування понять комунікатив-
ної настанови і прагматичної мети носить суто
умовний характер, оскільки реалізація цих категорій
на текстовому рівні відбувається симультанно.
Прагматична спрямованість ІРТ відображує

його практичну мету – спонукання реципієнта до
конкретної дії. Розглядаючи лінгвістичну прагма-
тику ІРТ, неможливо стверджувати про пряме спо-
нукання реципієнта до дії. Даний процес завжди
носить складний психологічний характер. Ме-
ханізм такого впливу на реципієнта включає в себе
надання йому інформації на певну тему. Проду-
цент, зі свого боку, може вплинути лише на про-
цес сприйняття й розуміння інформації, що дося-
гається за допомогою мовних засобів. Практич-
на мета ІРТ досягається за умови успішності ко-
мунікативного акту.
Реалізації практичної мети тексту здійснюєть-

ся через категорію комунікативності.  Комуніка-
тивність тексту визначається як його здатність
забезпечити успіх комунікативної взаємодії людей.
Вивчення комунікативності, яка виступає консти-
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тутивною властивістю будь-якого тексту, передба-
чає аналіз механізмів текстотворення, особливос-
тей лінгвістичної організації текстів різних типів,
встановлення нормативних моделей їх формуван-
ня, можливості їх варіювання  і припустимість тих
або інших варіантів [9, с. 65]. Комунікативність ІРТ
виражається у створенні ними певного комуніка-
тивного ефекту, під яким розуміється виникнення
в свідомості адресата певних смислів, які хотів по-
відомити йому відправник повідомлення [5, с. 52].
Продукування текстів здійснюється з метою ре-

алізації прагматичного впливу на реципієнта.
У зв’язку з цим правомірно говорити про ступінь
прагматичної ефективності кожного окремого тек-
сту. Під прагматичною ефективністю ІРТ в нашо-
му дослідженні розуміється ступінь здійснення ко-
мунікативної настанови та прагматичної мети тек-
сту, а саме, ступінь досягнення мети тексту з інфор-
мування реципієнта та рекламування нового това-
ру / послуги.
Прагматична ефективність ІРТ і реалізація пер-

локутивного акту в певній мірі залежить від ступе-
ня реалізації конверсаційних постулатів Г.П. Грай-
са: кількості, якості, відношення, засобу [1, с. 222-
223]. Постулат кількості знаходить своє відобра-
ження в мірі інформативності ІРТ, яка характери-
зується настановою на надання максимальної
кількості інформації про новий товар або послугу
в умовах обмеженого простору. Цим зумовлена
така текстооформлююча характеристика ІРТ,
як компресія інформації.
Міра компресії інформації в ІРТ обмежується

психологічними рамками сприйняття інформації.
Психологи свідчать  про те, що думка може бути
сформульована в стислому, скомпресованому ви-
гляді й може одержати більш розгорнуте оформ-
лення. При цьому ступінь стиснення повинна мати
свою природну межу, за якою відбувається її роз-
пад – повна відсутність смислу.
Постулат якості в рамках ІРТ може бути сфор-

мульований як об’єктивність відбиття в ІРТ фак-
тичної інформації про зміст публікації. Постулат
відношення (релевантності) формулюється
Г.П. Грайсом як вимога не відхилятись від теми

повідомлення, що в межах ІРТ допомагає забез-
печенню максимальної інформативності тексту.
Постулат засобу відбивається на конкретних
лінгвістичних засобах викладу інформації і визна-
чає ясність, точність, логічність викладу тексту.
Додержування постулатів Г.П. Грайса сприяє ефек-
тивності сприйняття ІРТ, забезпечує результа-
тивність акту комунікації.
Комунікативна спрямованість і прагматична

мета тексту виступають як текстотвірні та тек-
стооформлюючі фактори – вони впливають на
структурну і композиційну моделі ІРТ, на вибір мов-
леннєвих засобів впливу на адресата. Прагматичні
правила функціонування будь-якого тексту виво-
дяться з комунікативної настанови тексту. Саме
прагматична мета тексту детермінує його комуні-
кативний статус і диктує йому відповідні семан-
тичні і синтагматичні правили організації.
Прагматика інформаційно-рекламного тексту,

таким чином, являє собою ієрархію факторів,
на вершині якої розташована інтенція відправника,
яка задає комунікативну настанову тексту, далі –
прагматична мета тексту, яка через інформаційну
і рекламну функції реалізується в прагматичному
впливі на реципієнта.
Успішній реалізації прагматичної настанови

підпорядкований вибір мовних засобів та структур-
на організація будь-якого тексту. Особливо чітко
ця взаємозалежність спостерігається в інформа-
ційно-рекламних текстах, оскільки саме цей тип тек-
сту має чітку практичну мету.
Важливим засобом впливу на реципієнта в ІРТ

є повтори на різних мовних рівнях, як експліцитні,
поверхневі, так і імпліцитні, тобто ті, що функціону-
ють в глибинній структурі тексту.  Повторення
в психології розглядається як засіб встановлення
нових відношень у предметі, а також як актуаліза-
ція тих чи інших способів діяльності. Повторення
з психологічної точки зору є тим фактором, який
мобілізує увагу, сприйняття, пам’ять реципієнта
на адекватне розуміння повідомлення.
Експліцитно наданий повтор безпосередньо

впливає на реципієнта. У випадку імпліцитного по-
втору вплив здійснюється на підсвідомому рівні.
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Прикладом такого випливу є функціонування клю-
чових слів. Психологи й лінгвісти неодноразово
підкреслювали важливу роль ключових слів у ро-
зумінні тексту взагалі й рекламного тексту зокре-
ма. Процес розуміння (інтерпретації) тексту відбу-
вається синхронно з процесом виокремлення (як
свідомо, так і підсвідомо) та осмислення ключо-
вих слів тексту. Ключові слова втілюються в свідо-
мості реципієнта у вигляді “узагальнених смислів”,
семантичних комплексів, які характеризуються
максимальною скороченістю [7, с. 65]. Ці комп-
лекси є основними структурними елементами внут-
рішнього мовлення, які в той же час виконують роль
інтерпретуючого механізму, за допомогою якого
відбувається логічна переробка інформації в про-
цесі мислення.
Графічне виділення ключових слів сприяє розу-

мінню теми повідомлення. Ключові слова тексту
оформлюють його тематичний ряд, тому в цьому
випадку правомірно стверджувати про імпліцитний
повтор теми. Лексичний повтор ключових слів
(експлікація тематичної семи) спрощує процес
виділення і розуміння теми повідомлення, що
збільшує ефективність сприйняття тексту.
Таким чином, в основі повтору як лінгвістично-

го явища лежить психологічний феномен репроду-
кування, який виступає засобом встановлення но-
вих відношень у предметі, мобілізує увагу, сприй-
няття та пам’ять реципієнта на адекватне розу-
міння повідомлення.
Повтор на лексико-синтаксичному рівні розгля-

дається нами як експліцитне / імпліцитне повто-
рення елементів лексичного значення та семанти-
ко-структурних компонентів синтаксичних конст-
рукцій. Лексичні компоненти виступають як не-
роздільні від синтаксичних у структурі тексту, тому
лексико-синтаксичний рівень досліджується
в єдності його складових елементів.
Повтор повнозначних і службових слів, повтор

заголовку, синонімічний і антонімічний повтори,
вживання слів-субститутів та перифразів, а також
слів одного тематичного поля ми відносимо до лек-
сичного повтору. Простий лексичний повтор по-
внозначних  і службових слів та словосполучень

притаманний поверхневій структурі будь-якого тек-
сту. Простий лексичний повтор визначається як
повторення лексичної одиниці без зміни її структу-
ри й компонентного складу. У цьому випадку се-
мантичне значення лексеми повністю експлікується
в поверхневій структурі тексту.
Лексичні повтори супроводжуються повтором

синтаксичної структури. Використання подвійного
повтору виступає художнім стилістичним засобом,
який створює певний ритм висловлення. Ритм по-
легшує сприйняття інформації, а його нетиповість
для інформаційно-рекламних текстів утримує ува-
гу реципієнта і допомагає зосередитись на смислі
висловлення. Наприклад:

Home Insurance
If you own your own home, you’ll want to make
sure that you have the money to repair or rebuild
it if you need to. And whether you own or rent
your home, you’ll want to protect its contents.
Ключові слова – це слова, на основі яких відбу-

вається виведення фрагменту знання, необхідно-
го для осмислення певної послідовності слів. Вони
є “точками контакту” потоку мовлення із суб’єк-
тивною системою знання, в яких інтегрує загаль-
не, об’єктивне з індивідуальним, суб’єктивним
[3, с. 45].
В межах ІРТ ключові слова не тільки допома-

гають реципієнтові осмислити інформацію, але
й сприяють приверненню уваги реципієнта до пев-
ного тексту, тобто виконують інформативну і рек-
ламну функції водночас. У ряді ІРТ ключові слова
являють собою термінологічні одиниці, що обумов-
лено його адресованістю спеціалістам у певній сфері
знань.
Термінологічні одиниці виступають облігатор-

ним засобом організації інформації в ІРТ, оскільки
“терміни з великою кількістю семантичних компо-
нентів ... виступають носіями нової інформації,
виконують роль інформативних маркерів” [6, с. 6].
У термінологічних ланцюжках відбувається
імпліцитний повтор теми повідомлення, при цьому
заголовок ІРТ і термінологічні одиниці в тексті ча-
сто знаходяться у гіпо-гіперонімічних відношеннях.
Наприклад:
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Instruments of Science
Who invented the gas chromatograph?
How has the telescope evolved?
What is the difference between an eastern
abacus and a western abacus?
What does a galvanometer do?
What is the effect of gas testing technology on
instrument costs? /IS, 1/.
Повтор ключових слів виступає стереотипним

засобом для досліджуваного типу текстів і реалі-
зує загальну тенденцію до експліцитного надання
інформації в ІРТ. Цей засіб виконує тематичну
й інформативну функції, сприяє утриманню уваги
реципієнта на темі повідомлення і адекватності тлу-
мачення текстової інформації.
Різновидом повтору, який поєднує лексичний

повтор і повтор синтаксичної структури, є лексико-
синтаксичний паралелізм, що визначається як
семантико-структурна єдність, яка складається
мінімально з трьох компонентів, котрі характери-
зуються синтаксичною тотожністю та логіко-смис-
ловою спільністю [4, с. 135].
Виділяють повний та частковий лексико-синтак-

сичний паралелізм. Повний паралелізм представ-
лений у вигляді рядів повністю тотожних синтак-
сичних структур. Він виступає засобом організації
думки в наукових текстах і слугує експлікації
основних форм наукового викладу – аргументації,
пояснення, міркування, зображення, доказування.
Лексико-синтаксичний паралелізм забезпечує ре-
гулярність, логічність викладу інформації в науко-
вих текстах, а також в текстах, що їх анонсують.
Наприклад:

Strengths of the Wellesley Index
It gives evidence for the attribution of author
It lists for each author all their articles…
It shows the contents of…/RLR, 2/.
Part One: explores the history of the discipline…
Part Two: explores how archeologists approach
such themes as culture…
Part Three: takes a historical approach to the
development of societies /RLR, 16/.
Повний паралелізм є одним із засобів текстової

надмірності. Прагматична настанова ІРТ робить

вживання повного паралелізму недоцільним,
оскільки він гальмує прогресію і зменшує інформа-
тивність тексту. Це зумовлює його низьку час-
тотність в ІРТ (у 2,49% досліджених текстів).
Типовим для ІРТ є використання часткового

паралелізму, який за своїми структурно-семантич-
ними особливостями ми характеризуємо як част-
ковий повтор синтаксичної структури речення / ча-
стини речення. Частковий паралелізм супровод-
жується повтором однієї частини мови – переліком,
який з мовної точки зору являє собою повтор од-
норідних синтаксичних одиниць – як окремих
членів речення, так і словосполучень. Перелік
пов’язаний із наявністю однорідних членів, а та-
кож паралельних конструкцій, супроводжується
повним лексичним повтором повнозначних і служ-
бових слів, синтаксичним паралелізмом, морфо-
логічною однотипністю перелічуваних елементів,
однорідністю виконуваної ними синтаксичної
функції. Елементи переліку, з одного боку, є мор-
фологічним повтором (повтором однієї частини
мови), з іншого боку, вони виступають як імпліцит-
но поданий семантичний повтор, оскільки нале-
жать до одного семантичного поля. Семантичне
навантаження переліку здійснюється в процесі
репрезентації відношень між частиною і цілим –
гіпо-гіперонімічних відношень, які визначаються
наявністю імпліцитного повтору семи. Експліцит-
ним маркером повтору семи виступає знак дво-
крапки.
Перелік в цілому характеризується такими особ-

ливостями, як кількісне накопичення інформації
та зближення семантики перелічуваних одиниць.
Кількісне накопичення веде до компресії інформації.
Вживання семантично суміжних одиниць не при-
зводить до інформативної стагнації, а навпаки,
об’єм інформації збільшується в результаті появ-
лення нових смислів.
Перелік часто супроводжується повтором спо-

лучників – полісиндетоном, експліцитним лексич-
ним повтором, а також повтором імпліцитним. Ви-
користання полісиндетичного зв’язку створює
чіткий ритм висловлення. Ритм, у свою чергу,
сприяє виникненню певної психологічної атмосфе-
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ри, сприятливої для сприйняття інформації на
підсвідомому рівні. Наприклад:

It contains papers on both theoretical and
practical aspects of all types of civil and military
aircraft and spacecraft and their support systems.
The scope is wide, covering research, design,
development, production, operation, servicing
and repair, components and auxiliary equipment,
safety and reliability /PIME, 7/.
Частотним засобом здійснення прагматичної

мети ІРТ виступає лексичний повтор займенників
першої та другої особи множини, що інтимізує про-
цес взаємодії між продуцентом і реципієнтом тек-
сту і, таким чином, слугує приверненню і утриман-
ню уваги потенційного реципієнта. Наприклад:

Once you apply for your current account our
Account Transfer team will ensure that
everything runs quickly and smoothly. We’ll send
you a simple form to complete to start the
switching process, then our transfer team will
take care of everything else.
Аналізуючи матеріал дослідження, ми приходи-

мо до висновку, що для ефективного функціонуван-
ня інформаційно-рекламного дискурсу особливо
важливими є використання термінологічних лан-
цюжків, повтор лексико-синтаксичної моделі речен-
ня та простий лексичний повтор. Вони підвищують
інформативність досліджуваного типу текстів та
виконують функцію утримання уваги адресата.
Вміння адресатом визначати прагматичну функ-
цію та аналізувати мовні засоби впливу в межах
конкретного жанру дискурсу сприяють покращен-

ню сприйняття інформації та більш ефективному
функціонуванню певного дискурсу.
Перспективним  є встановлення стилістич-

них засобів забезпечення впливу ІРТ з позицій теорії
дискурсу.
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УДК 802.631.5

ІМПЛІЦИТНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ
(на матеріалі поезії Р.М. Рільке)

М.Ю. Булгакова (Харків)

У даній статті висвітлюється проблема імпліцитності поетичного дискурсу на матеріалі поезії Р.М. Рільке.
Імпліцитність поетичного дискурсу представлена імплікативним простором, який є системою імплікатів
(імпліцитних концептів), упорядкованих між собою в єдине змістове ціле у межах семантики тексту. Індикатори
імплікатів (фонографічні, морфологічні, синтаксичні, лексичні та стилістичні) є активаторами імплікативного
простору реципієнтом поетичного тексту.
Ключові слова: імплікат, імплікативний простір, імпліцитність, імпліцитний смисл, контекст, поетичний

дискурс, текст.

Булгакова М.Ю. Имплицитность поэтического дискурса (на материале поэзии Р.М. Рильке). В
данной статье освещается проблема имплицитности поэтического дискурса на материале поэзии Р.М. Рильке.
Имплицитность поэтического дискурса представлена импликативным пространством, которое является системой
импликатов (имплицитных концептов), упорядоченных между собой в единое смысловое целое в рамках
семантики текста. Индикаторы импликатов (фонографические, морфологические, синтаксические, лексические
и стилистические) являются активаторами импликативного пространства реципиентом поэтического текста.
Ключевые слова: импликат, импликативное пространство, имплицитность, имплицитный смысл, контекст,

поэтический дискурс, текст.

Bulgakova M. Implicitness of a poetic discourse (on the material of R.M. Rilke’s poetry). In the present
article the problem of the implicitness of poetic discourse is being elucidated on the material of R.M. Rilke’s poetry.
The implicitness of poetic discourse is presented by an implicative space which is a system of implicates (implicative
concepts) that are disposed against each other into the integral sense bearing whole within the bounds of text
semantics. The indicators of implicates (phonographic, morphologic, syntactic, lexical and stylistic) are activators
of implicative space by the recipient of poetic text.

Key words: context, implicate, implicative space, implicitness, latent sense, poetic discourse, text.
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Питання виникнення і виявлення прихованих
смислів завжди цікавило і продовжує цікавити ба-
гатьох дослідників. Це пояснюється тим, що фе-
номен імпліцитності є важливим для адекватного
сприйняття тексту. Особливо вагому роль відігра-
ють імпліцитні смисли у функціонуванні поетично-
го дискурсу, оскільки інгерентною властивістю
поезії, “внутрішнім законом поетичного мистецтва
є наявність прихованих смислів” – “максимальна
стислість словесного простору за необмеженої
ємності життєвого змісту” [19, с. 125].
Актуальніст ь  дослідження обумовлена не-

обхідністю вивчення імпліцитності поетичного дис-
курсу та встановлення індикаторів імпліцитних

смислів, завдяки яким вони активуються у свідо-
мості реципієнта, який читає або чує поетичний
текст.
Об’єктом  дослідження є поетичний дискурс

Р.М. Рільке, який досліджується на предмет
встановлення закономірностей формування в ньо-
му імпліцитних смислів.
Дискурс розглядається сучасною гуманітарною

наукою як комунікативна взаємодія між адресан-
том і адресатом у соціальному, часовому, просто-
ровому та інших контекстах. Поетичний дискурс
виділяємо як підтип художнього на основі функціо-
нально-стильового критерію, що зумовлюється
системністю дискурсу взагалі [18, c. 233–236].
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Найпошириніше визначення дискурсу – мовлен-
ня, занурене в життя [9, с. 136-137], при цьому мов-
лення – це не тільки мовленнєва діяльність,
а і її результат – мовленнєві твори, що фіксуються
пам’яттю та письмом – тексти [9, с. 414]. У ро-
зумінні тексту необхідним є врахування екстра-
лінгвістичних факторів – системи знань, когнітив-
них операцій, соціальних, психологічних, психо-
лінгвістичних, етнокультурних, мовленнєвих взає-
мозвязків, які утворюють дискурсивний контекст
та в сукупності з текстом формують дискурс як
складне комунікативне явище.
Текст, зазвичай, організується у такий спосіб,

що його смисли реалізуються подвійним чином:
експліцитно, через зв’язки ланцюгів мікрокон-
текстів, а також імпліцитно, через віддалені зв’яз-
ки загального тексту. Експліцитні смисли – це
інформація, яка виражається явно. На неї спрямо-
вується основна увага реципієнта під час сприйнят-
тя дискурсу. Імпліцитні смисли – це та інформація,
яку реципієнт має “домислити” під час сприйняття
почутого чи прочитаного. Імпліцитні смисли часто
сприймаються як другорядні, завдяки чому вони
являють собою зручний матеріал для чинення впли-
ву на свідомість реципієнта. Порівняння й проти-
ставлення різних явищ в експліцитній смисловій лінії
тексту сприяє усвідомленню існування іншого, при-
хованого, імпліцитного смислу повідомлення, тому
в імпліцитній дуже яскраво проявляється сис-
темність і пов’язаність усіх компонентів тексту
[8, с. 181–182].
У такий спосіб проявляється звязок прихованої

інформації з категорією зв’язаності / когерентності,
яка охоплює глибинний смисл тексту і його фор-
мальне вираження, або глибинну і поверхневу
структуру в їхній взаємодії, при цьому механізм
розкриття імпліцитних смислів за допомогою різно-
манітних асоціацій сприяє взаємодії мовних значень
зі світом досвіду і відображеними дійсності у нашій
свідомості [17, с. 23–27].
Одну з найважливіших ролей у виявленні

імпліцитного смислу відіграє дискурсивний кон-
текст. В лінгвістичній літературі в ході розвитку
контекстологічних досліджень термін “контекст”

визначався по-різному. Спочатку під контекстом
розуміли лінгвістичний, тобто вербальний, контекст.
Потім вченим вдалося не тільки врахувати особ-
ливості лінгвістичного контексту як безпосеред-
нього оточення слова, що є підґрунтям мовної ак-
туалізації значення слова, а й вийти за його межі,
адже в процесі вивчення функціонування слова
в мові загалом і в тексті зокрема обмеження анал-
ізу тільки розглядом лінгвістичного контексту,
мікроконтексту, не дає відповіді на питання, що ви-
никають під час вивчення тексту. На думку
Г.В. Колшанського, “зв’язок кожної одиниці з усім
текстом, ієрархічно від першого рівня до всієї се-
мантичної системи, є законом семантичної органі-
зації мови – законом семантичної компліментар-
ності системи мови” [3, с. 22]. Принципова відмін-
ність точки зору Г.В. Колшанського, дослідника,
який розглядає сферу дії контексту стосовно різних
мовних одиниць, полягає у тому, що, визначаючи
поняття контексту, він спирається на ознаки,
що сприяють декодуванню конкретного значення
мовного елемента, розглядаючи їх як такі, що мо-
жуть міститися в межах одного словосполучення
чи цілого речення, – мікроконтексту.
Макроконтекст являє собою сукупність усіх

лінгвістичних на екстралінгвістичних засобів
за межами текстів, що сприяють найбільш повній
реалізації слова в тексті і найбільш повному роз-
криттю смислу тексту в цілому. До них належить
мовний контекст, в якому реалізується значення
слова як складова системи і протиставляється
іншим елементам.
Якщо лінгвістичний контекст встановлює вка-

зівний мінімум, необхідний для надання мовній оди-
ниці, вжитій у тексті, однозначності, то стилістич-
ний контекст визначає сукупність контекстуальних
зв’язків мовної одиниці, які спричиняють поліфо-
нію смислів у тексті.
З точки зору когнітивної лінгвістики, в худож-

ньому (поетичному, прозовому) тексті імпліцитність
формується завдяки активації в свідомості читача
імпліцитних концептів – імплікатів (термін Г.Г. Мол-
чанової [12, с. 38]). Вона визначає імплікат як мо-
дель гіпотетико-вивідного значення, що є важли-
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вим для розуміння прихованої інформативності ху-
дожнього тексту [11]. Інакше кажучи, під імпліка-
том розуміється імпліцитний концептуальний смисл,
що лежить в основі формування тематичної, ком-
позиційної та смислової цільності тексту і актуалі-
зується в ньому за допомогою індикаторів.
Імпліцитні смисли, вилучені з одного поетичного
тексту чи з низки таких текстів, утворюють
імплікативний простір як окремого віршу, так і всієї
поезії мови, що досліджується, в цілому.
Під імплікативним простором розуміється сис-

тема імплікатів, що характеризуються парадигма-
тичним зв’язком та упорядкованістю між собою
в єдине смислове ціле. Однією з головних характе-
ристик імплікативного простору є його системність,
оскільки він складається із взаємопов’язаних еле-
ментів [14, с. 14]. Асоціативні відношення локалі-
зуються в мозку, зберігаються у пам’яті кожного
індивіда, називаються мовою і поєднують компо-
ненти у віртуальний мнемонічний ряд [15, с. 156].
Текст існує як джерело актуалізації у нашій

свідомості численних асоціацій і когнітивних струк-
тур, через що із нього можна виокремити смисл
та декодувати його [7, с. 79-81]. Декодування
імплікату відбувається за допомогою здійснення
когнітивної операції, що дозволяє адресату вийти
за межі буквального значення мовних одиниць
і побачити смисл, прихований за мовною формою,
тобто за допомогою інференції [4, с. 29], поняттю
якої у когнітивній лінгвістиці, за визначенням
М.Л. Макарова, відповідає широкий клас когнітив-
них операцій, у ході яких обом учасникам мовного
дискурсу доводиться додумувати інформацію
[10, с. 123].
Індикатори імплікатів – це стилістично марко-

вані одиниці поетичного тексту. Термін “індикатор”
широко застосовується лінгвістами. Як зазначає
Л.Р. Безугла, індикатори імпліцитного смислу –
це вербальні і невербальні засоби, що вказують на
наявність у тексті імпліцитного смислу [1, с. 120].
В ході прочитання тексту індикатори імплікатів,

які є носіями прихованого смислу, привертають
до себе увагу реципієнта завдяки своїй стилістичній
маркованості, зумовленій прийомами актуалізації,

висунення. Висунення на передній план є універ-
сальним прийомом побудови художнього тексту
і стимулом у процесах мовної обробки інформації
[5, с. 21].
У когнітивній лінгвістиці прийом висунення роз-

глядається як такий, що створює когнітивний ди-
сонанс [2, с. 386], під яким розуміють інтелекту-
альний конфлікт, котрий виникає між схемами
читача та тексту [12, с. 20], і наслідком розв’язан-
ня якого є експлікація імплікатів.
Ефект висунення досягається розміщенням

мовленнєвої форми у сильній позиції тексту, на його
початку чи в кінці; відхиленням від звичного вжит-
ку слів чи шляхом актуалізації, а також повторен-
ням тієї самої мовної форми [6, с. 21].
Утворення імплікативного простору здійснюєть-

ся завдяки упорядкуванню імплікатів залежно
від кількості індикаторів, які активізують їх у тексті,
та сукупністю парадигматичних зв’язків
між імплікатами.
На фонографічному рівні індикатори імплікатів

представлені як вербальними, так і невербальни-
ми чинниками [8, с. 22]. Г.Г. Москальчук зазначає,
що вже у формі тексту міститься прихований зміст,
що постійно відтворюється у кожному окремому
тексті на неусвідомлюваному рівні [13, с. 180].
На фонетичному рівні він міститься в алітерації,
на графічному на нього вказує довжина віршових
рядків, поділ на строфи, який створює в цілому
тексті загальну ритмічну картину [16].
Лексичні індикатори імплікатів стосуються слів,

у семному складі яких наявні спільні з імплікатом
семи та суміжні ознаки.
На морфологічному рівні імплікати декодують,

аналізуючи різні відхилення від норми, такі як,
наприклад, вживання оказіоналізмів, функціональ-
но переорієнтованих іменників, дієслів, займенників,
прикметників та ін.
Синтаксичний рівень демонструє у якості інди-

каторів імплікатів специфічні синтаксичні конст-
рукції та звороти, як то: еліпсис, хіазм, тавтологія,
плеоназм, парцеляція, силепсис та ін.
Говорячи про індикатори імплікатів на стилістич-

ному рівні, слід враховувати образні засоби форму-
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вання імпліцитних смислів, перш за все, метафору,
метонімію, гіперболу, літоту, синестезію.
У якості приклада проаналізуємо вірш

Р.М. Рільке “Колискова” („Schlaflied“, 1908):

Einmal wenn ich dich verlier,
wirst du schlafen können, ohne
dass ich wie eine Lindenkrone
mich verflüstre über dir?

Ohne dass ich hier wache und
Worte, beinah wie Augenlider,
auf deine Brüste, auf deine Glieder
niederlege, auf deinen Mund.

Ohne dass ich dich verschließ
und dich allein mit Deinem lasse
wie einen Garten mit einer Masse
von Melissen und Stern-Anis.

Назва твору викликає у читача асоціації з
засинаючою дитиною, ніччю, темрявою, спокій-
ною, співучою мелодією та спонукає очікувати по-
вільний ритм і жіночі або дактилічні рими. Проте,
у вірші йдеться про кохання, хоча саме слово не
вживається. Активації імплікатів КОХАННЯ,
НІЖНІСТЬ, ТУРБОТА, які ставлять імплікатив-
ний простір вірша, у свідомості читача сприяють,
перш за все, лексичні індикатори: лексеми
verlieren, wachen, Brüste, Mund, Melissen, Stern-
Anis а також морфологічний – адресатний займен-
ник du / dich / dir / deine / deinen / Deinem, які
вказують на те, що адресатом виступає жінка.
Морфологічним індикатором є також оказіональ-
не вживання дієслова sich verflüstern über jmdm.,
яке викликає образи тихих, лігідних слів закоха-
ного ліричного героя.
Із синтаксичної точки зору, вірш становить одну

парцильовану конструкцію з приєднаними підряд-
ними реченнями, яка в сукупності з повторами
підрядного сполучника та парцеляцією у другому
катрені спричиняє асоціацію з названими імпліка-
тами.

На фонетичному рівні в імплікації відіграють
першочергову роль чередування жіночої та чоло-
вічої рими, а також зміна інтоніції, яка відображаєть-
ся графічно: питальним знаком в першій частині
та його відсутністю в подальшому тексті вірша.
Значущою є і звукопис: асонанс довгих О: та І:,
алітерація N, евфонічні слогові повтори LI:, AS, IS
(внутрішня рима). Уповільнення ритму й підсилен-
ня звукопису відображіють динаміку поетичного
простору, яка полягає у зближенні імплікатів та
експліцитних концептів – SCHLAF і LIED.
Стилістичні індикатори імплікатів охоплюють

метафору auf deine Brüste, auf deine Glieder, auf
deinen Mund Worte niederlegen (приховане по-
рівняння слів із квітами) та експліцитні порівння
wie eine Lindenkrone, wie Augenlider, wie einen
Garten mit einer Masse von Melissen und Stern-
Anis. У такий спосіб активовані імплікати сприй-
маються як прояви високих почуттів та ліричної
духовності, які є характрними для поезії Р.М. Рільке
взагалі.
Прийомом висунення у поданому поетичному

творі можна вважати акцентування уваги автора
на адресатові, що виражений займенником “du”.
Отже, у якості підсумку можна зробити висно-

вок, що імплікативний простір є системою
імплікатів, упорядкованих між собою в єдине
змістове ціле у межах семантики тексту, між яки-
ми існує парадигматичний зв’язок. Індикатори
імплікатів (фонографічні, морфологічні, синтаксичні,
лексичні та стилістичні) є носіями прихованого
смислу в художньому тексті. Поняття імплікатив-
ного простору нерозривно пов’язане з поняттям
імплікативності, лінгвокогнітивним процесом акту-
алізації у поетичному тексті прихованих автор-
ських ідей, які читач розкодовує у результаті пере-
осмислення фактів дійсності на основі наявних
в нього знань і досвіду.
Перспективним  убачається дослідження

поетичного дискурсу Р.М. Рільке з метою вста-
новлення характерих імплікатів та їх індикаторів,
а також з’ясування когнітивних механізмів їх фор-
мування.
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УДК 811’111’42

CТРАТЕГІЇ КОМІЧНОГО В КОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ:

ЕМОТИВНИЙ АСПЕКТ

Г.Г. Гусєва (Харків)

Стаття присвячена дослідженню функціональних та лінгво-когнітивних особливостей реалізації стратегій
емотивного впливу в комічному дискурсі дитини, а також аналізу прагма-стилістичних засобів їх дискурсивного
втілення.
Ключові слова:  комічний дискурс дитини, дискурсивна стратегія, стратегії емотивного впливу.

Гусева А.Г. Стратегии комического в комическом дискурсе языковой личности ребенка:
емотивный аспект. Статья посвящена исследованию функциональных и лингво-когнитивных особенностей
реализации стратегий эмотивного воздействия в комическом дискурсе ребенка, а также анализу прагма-
стилистических особенностей их дискурсивного воплощения.
Ключевые слова: комический дискурс ребенка, дискурсивная стратегия, стратегии эмотивного

воздействия.

Guseva A.G.  Humor Strategies in the Child Humorous Discourse: Emotive Aspect. The article focuses
on the research of functional and linguo-cognitive aspects of emotive strategies in the child humorous discourse,
and the analysis of their pragmatic and stylistic realization.

Key words: the child humorous discourse, discourse strategy, emotive strategies.

© Г.Г. Гусєва, 2011

Актуальн іст ь  статті обумовлена дослід-
ницьким інтересом до аналізу функціонування мови/
мовлення в міжособистісному вимірі, здатності
мовних знаків чинити регулятивний вплив на між-
особистісні стосунки не тільки на лінгво-культур-
ному, а й соціо-груповому рівні. Мет а  статті
полягає у дослідженні емотивного аспекту дискур-
сивної реалізації категорії комічного у комічному
дискурсі дитини (далі – КДД), який виступає
об ’єктом  даного аналізу, на основі опису стра-
тегій емотивного впливу, що складають предмет
дослідження. Матеріалом статті слугують 30 анг-
ломовних комічних Інтернет-сайтів для дітей
і скрипти американських фільмів та ток-шоу за уча-
стю дітей (2009-2011 рр.).
Дискурс дитини виступає як мовлення, вкладе-

не в вуста дитини, яке характеризується високим
ступенем суб’єктивності та емоційності. Комуні-
кативні складові дитячого дискурсу пов’язані
з функціонуванням мовних одиниць у реальному

спілкуванні, а сама компетентність у мові є резуль-
татом розвитку її застосування в процесі активно-
го відображення дійсності. Емоційний, когнітивний,
соціо-груповий та соціо-культурний параметри дис-
курсу дитини розглядаються в динаміці їх функціо-
нування, як невід’ємна частина процесу формування
мовної особистості. Мовна особистість дитини
у КДД постає як суб’єкт концептуалізації світу,
активний співучасник мисленнєво-комунікативно-
го процесу та актуалізатор комічних смислів.
Категорія комічного реалізується у стратегіях

КДД в результаті експресивно-суб’єктивного
співвіднесення із стандартно-нормативними уяв-
леннями суб’єктів комічного спілкування, що ви-
кликає комічну інконгруентність через експлуата-
цію норм на онтологічному, логіко-поняттєвому,
валоративному та лінгвальному рівнях [3, с. 6]. Дія
когнітивного механізму інконгруентності виявляєть-
ся у композиції жарту та реалізується лінгво-сти-
лістичними засобами.
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Основний мотив суб’єктів комічного дискурсу
дитини визначається глобальною стратегією коміч-
ного, специфіка реалізації якої становить її комуніка-
тивно-функціональне призначення та об’єктивуєть-
ся параметрами мовної особистості дитини, що діє
на підставі потреб психо-емотивної, інформативної
та соціально-групової регуляції, актуалізація якої
здійснюється відповідними локальними страте-
гіями емотивного, інформативного та соціаль-
ного впливу. Під регулятивним впливом розуміємо
“здатність мовних знаків чинити нормативно-регу-
лятивний вплив на індивіда шляхом актуальної пре-
зентації соціально санкціонованих потреб” [2, с. 1].
Розглянемо стратегії емотивного впливу

(СЕВ). Функціонально-комунікативна специфіка
аналізованих стратегій КДД виявляється в аспек-
тах їх мотивації та функціонування, а також лінгво-
стилістичними засобами реалізації.
СЕВ направлені на експресивно-емотивний ре-

гулятивний вплив. Метою СЕВ є перехід адресан-
та/ адресата в особливий психо-емоційний стан,
в результаті чого виникає зняття напруги, вивіль-
нення позитивних/ негативних емоцій, стан підне-
сення/ пригнічення, підтримання/ непідтримання
дружніх стосунків тощо. СЕВ розподіляються на:
1) стратегії позитивного емотивного впливу
СЕВ(П), спрямовані на позитивний регулятивний
вплив як на адресанта, так і на адресата, та
2) стратегії негативного емотивного впливу
СЕВ(Н), спрямовані на позитивний емотивний ре-
гулятивний вплив на адресанта за рахунок нега-
тивного емотивного впливу на адресата, який спри-
чиняється адресантом (адресант отримує задо-
волення від вивільнення своїх негативних емоцій,
приниження, піднесення над адресатом). Прагма-
тичні характеристики дитячих емоцій в англо-
мовній лінгвокультурі пов’язані з високою експре-
сивністю дитячого мовлення.
Прагматика англомовної лінгвокультури маніфе-

стується в образно-символічних та асоціативних
рядах, експлікованих синтагматичним простором
дитячого дискурсу. До лінгво-стилістичних маркерів
дитячої емоційної прагматики відносяться: повтор,
риторичні питання, гіпербола, літота.

Комунікативні ознаки СЕВ обумовлені парамет-
рами емоційного потенціалу дитини. До основних
ознак та домінантних способів вербалізаціі емоцій
можна віднести появу сверхгенералізації у дитячо-
му мовленні та вживанні мовних та граматичних
форм для вираження емоцій (перебільшення, по-
рівняння, лексичні та синтаксичні повтори і т. ін.).
Для англомовної дитини характерне вживання
як експліцитних, так і імпліцитних мовних засобів.
Ціннісні судження, які можна спостерігати в дитя-
чому дискурсі, в переважній більшості емоційно
забарвлені. Оцінка, як правило, виражається засо-
бами, які приймають особливу форму, точніше гру
з нею й внутрішнім змістом в залежності від пара-
метрів комунікативної ситуації. “Дитина виділяє
і оцінює ряд ознак відповідно до власної порівняль-
ної системи з перспективою їх валоризації в май-
бутньому” [1, с. 21].

1. СЕВ(П) представлені: тактиками висловлю-
вання аксіологічної оцінки, модальної оцінки, мані-
пулювання, інформування, повчання, повторення,
комбінування, заманювання. Найбільш поширени-
ми є тактики комбінування, інформування та зама-
нювання. Розглянемо ці тактики:

1.1. Тактики комбінування. Гра виступає
основною формою діяльності дитини. Тому різно-
манітні форми мовної гри, зокрема каламбури (омо-
графи, омофони, омоніми, пароніми та ін.), які ґрун-
туються на двозначності та семантичному відхи-
ленні, є дуже привабливими прийомами утворення
комічного в дитячих жартах. Адресант-дитина за-
прошує іншу дитину до своєрідної інтелектуальної
гри, сутність якої – в розв’язанні та встановленні
нових семантичних зв’язків, утворених порушен-
ням норм на лінгвальному рівні (фонетичному, мор-
фологічному, лексичному, синтаксичному). Такі
тактичні прийоми класифікуємо як тактики комбі-
нування. Розглянемо приклад:
(1)Why do witches wear name tags?

To tell which witch is which (Stephanie age 12,
Eugene age 9) [3].
У жарті комічний ефект досягається грою слів,

яка сполучає фонетичну подібність і семантичну
відмінність за рахунок прийому омофонії. Також

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


77

ДИСКУРСОЛОГІЯ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

комізм виявляється у змістовій частині, римі, вжи-
ванні прийомів посилення експресивності – аліте-
рації (повторення звуків [w, t  ]) та асонансу (по-
вторення голосного [i]).
Комунікативна поведінка дитини обумовлена

її психо-біологічними та когнітивними параметра-
ми, динамічним розвитком абстрактно-образного
мислення, яке виявляється в бурхливому прояві фан-
тазії через уявлення онтологічно неможливих си-
туацій, як у прикладі 2:
(2)What did the cow say to the farmer?

I’m lactose intolerant (Jamie, age 10)  [3].
У прикладі засоби реалізації комічного викону-

ють культурологічну функцію, оскільки репрезен-
тують реалії англомовного суспільства, зокрема
валоративні норми американського соціуму (попу-
лярність різноманітних дієт (наприклад, glucose
intolerant diet, lactose intolerant diet). Гумористич-
ний ефект досягається порушенням норм на онто-
логічному рівні наприкінці жарту, коли адресат
дізнається, що модне захоплення дієтами охопило
навіть звичайних корів.

1.2. Тактики інформування. Принцип невідпо-
відності між суб’єктом та діяльністю виступає ха-
рактерною рисою актуалізації комічного у страте-
гіях КДД. “Діяльність людини розглядається
у безлічі аспектів. Ситуація або жарт стає коміч-
ним, якщо порушуються норми у цих відношеннях”
[3, с. 26]. Сказане виявляється у тактиках інфор-
мування:
(3) The restaurant where I took my two sons for a

meal was crowded with fans watching a sporting
event on television. The harried waitress took
our order, but more than half an hour passed
with no sign of her return. I was trying to keep
my kids from becoming restless when suddenly
shouts of victory came from the bar. “Hey,”
commented my 11-year-old, “it sounds as if
someone just got his food” [4].
Гумор виникає за рахунок ефекту обманутого

очікування, актуалізованого реакцією хлопчика, для
якого вечеря з батьком виявилася справжнім
“спортивним випробуванням”. Комічна інконгру-
ентність ситуації викликана порушенням норм

на логіко-поняттєвому рівні та побудована на ре-
ференціях, дуже далеких від прогнозованих: 1. довге
очікування їжі хлопчиками та 2. радісне вітання пе-
ремоги спортивними фанатами, прокоментоване
дитиною.

1.3. Тактики заманювання. Повтор виступає
дієвим засобом привласнення дитиною всіх мов-
них рівнів, тому, засвоївши певні одиниці мови, ди-
тина починає активно з ними грати. Повтор часто
виступає елементом традиційних дитячих жартів,
таких, як knock-knock jokes, основним тактичним
прийомом яких є заманити адресата жарту в ігро-
ву пастку, через заохочення останнього повторити
деякі елементи, вибудовуючи таким чином відпо-
відний ігровий ланцюжок. Такі тактики називаємо
тактиками заманювання:
(4)A1: Knock Knock

A2: Who’s There?
A1: Interrupting Cow,
A2: Interrupting Cow Wh –
A1: MOO [3].
Ігрова тональність і виникаючий унаслідок ко-

мічний ефект реалізуються за рахунок обманутого
очікування адресата. Порушення норм здійснюєть-
ся на логіко-поняттєвому рівні через залучення оно-
матопічної лексеми (“to moo”) та рими (“who” –
“moo”), які реалізують в контексті жарту додатко-
ву експресивну функцію.

2. СЕВ(Н) направлені на спричинення негатив-
ного експресивно-емотивного впливу на адресата
1) через використання імліцитних/ експліцитних
стратегій, пов’язаних з висловлюванням негатив-
ного ставлення адресанта до адресата, викликаю-
чи адресата комічного комунікативного епізоду
на конфронтацію з самого початку комунікації (так-
тики образи адресата (його фізичних, інтелектуаль-
них, соціальних характеристик), тактики порівнян-
ня та маніпулювання) або 2) через імпліковані стра-
тегії у формі мовної гри, мовної пастки, в яку адре-
сант-дитина заманює адресата через інтродуктивне
запрошення Knock-knock (відомий всім дітям сиг-
нал гри), прирекаючи його на образу в фіналі жарту
(тактика заманювання, порівняння). Розглянемо
найбільш поширені тактики:

ʃ 
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2.1. Тактики образи фізичних та інтелекту-
альних характеристик особливо популярні серед
хлопчиків. У прикладі 5 спостерігається порушен-
ня валоративних норм:
(5)“Hey, butthead, get your ugly face out of that

bathroom. What are you doing in there anyway,
counting your zits? That could take all morning.”
“Well, I have to get my stuff finished before you
come in and stink the place up.”
Another loving interchange between my sons,
Dan, 15, and Jeremy, 12, during the early-
morning rush to get ready for school. While this
kind of talk can be hard for parents to listen to,
I can tell from the tone of this conversation that
my boys are clearly enjoying trading insults [1].
У прикладі ефект комічного реалізується через

образу фізичних якостей адресата: “your ugly face”,
“counting your zits” та інтелектуальних характери-
стик: “butthead”, “that could take all morning”. Адре-
сат таких жартів реагує відповідно – образою “you
come and stink the place up”, спрямованою на ата-
кування фізичних характеристик адресанта. Коміч-
ний ефект присутній, оскільки він реалізується
загальним ігровим модусом всієї комунікативної
ситуації, що викликає задоволення в обох комуні-
кантів, про що свідчить коментар їх матері “boys
are clearly enjoying trading insults”. Прийомами
комічного є використання гіперболи (“that could take
all morning”) та лексеми (“butthead”).

2.2. Тактика образи фізичних характеристик:
(6)Child (Greg): What’s her problem? What did I

ever do to her?
(Flashback) Child (Greg): Patty, Patty is a fatty,
has a face just like a ratty!
Child (Patty): (CRYlNG)
Kids: (ALL LAUGHlNG)
Child (Greg): Come on that was pretty funny.
She needs to get a sense of humor [2].
Комічне у прикладі 6 актуалізується порушен-

ням норм на лінгвальному рівні через залучення
дерогативних лексем та експресивного порівняння
“a fatty”, “face just like a ratty”, характеризуючи
фізичні характеристики дівчинки-адресата,  вико-
ристанням рими “fatty – ratty”, та оказіональних

іменників за аналогією із традиційним методом
словотвору (додавання димінутивного суфіксу -y),
що реалізує ефект комічного у адресанта (“Come
on that was pretty funny”).

2.3. Тактика маніпулювання:
(7)Child 1: I think it’s gross and undignified that I

have to eat breakfast next to him on the potty.
Mother: Okay, well, it’s your fault he’s still potty
training.
Child 1:Don’t look down, Manny. The potty
monster doesn’t like it when you look at him.
Child 2: (SCREAMS)
Child 1: I was just joking with him.
Mother: Okay. Kiss him you’re sorry and then
let’s get a move on [2].
Комічне ґрунтується на порушенні норм на

онтологічному рівні через прийом несподіваного
зсуву, відсторонення звичної та обов’язково знайо-
мої для другої дитини картини світобудови: неадек-
ватне подання фактів реальної дійсності та залу-
ченням неіснуючих потвор “potty monster”, що лякає
молодшого братика Мєнні, який ще не здатен
відчувати ігровий модус ситуації (“The child
screams”) та забавляє старшого брата Грега, який
здатний уявляти нереальність ситуації та розпізна-
вати комічні зв’язки (“I was just joking with him”).
Викладене дає підстави дійти таких висновків:

у стратегіях емотивного впливу комічне виступає
активним ресурсом психо-емотивної регуляції
стану дитини, фактором мотивації когнітивного
та лінгвального розвитку, що експлікується пору-
шенням норм на лінгвальному, логіко-поняттєвому
та онтологічному рівнях. Експлуатація норм реа-
лізується лінгвостилістичними засобами на фоне-
тичному рівні (омофонія, омонімія, паронімія, алі-
терація, асонанс, спунеризм, ономатопія); на лек-
сичному рівні (антитеза, оксиморон, демінутивні
та дерогативні лексеми, оказіоналізми), літота,
перебільшення (ампліфікація, гротеск, гіпербола,
парадокс); на синтаксичному рівні (повтор, амплі-
фікація, антиклаймекс); на текстово-дискурсив-
ному (обмануте очікування та наївна правда),
й об’єктивується експресивно-емотивною та роз-
важальною функціями.
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Перспективним  для подальшого досліджен-
ня стратегій комічного дискурсу дитини є вияв-
лення прагма-стилістичного та функціонального
потенціалу стратегій інформативного й соціально-
го впливу.
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ПРОТИСТАВЛЕННЯ ЯК ВТІЛЕННЯ СУГЕСТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ
АНГЛОМОВНОГО ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

М.Л. Ільченко (Харків)

Статтю присвячено аналізу протиставлення як сугестивної стратегії мовленнєвого впливу, що реалізується
шляхом актуалізації бінарних аксіологічно маркованих концептів, втілюваних антонімічними лексемами в рамках
предикативних і непредикативних паралельних конструкцій, з’єднаних протиставними сполучниками.
Ключові слова: англомовний електоральний дискурс, сугестивна стратегія, протиставлення, концепт,

антонім, паралельні конструкції.

Ильченко М.Л. Противопоставление как воплощение суггестивной стратегии англоязычного
электорального дискурса. Статья посвящена анализу противопоставления как суггестивной стратегии речевого
воздействия, которая реализуется путем актуализации бинарных аксиологически маркированных концептов,
представленных антонимическими лексемами в рамках предикативных и непредикативных параллельных
конструкций, соединенных противительными союзами.
Ключевые слова: англоязычный электоральный дискурс, суггестивная стратегия, противопоставление,

концепт, антоним, параллельные конструкции.

Ilchenko M.L. Сontrast as a realisation of the suggestive strategy of the English electoral discourse.
The article focuses on the analysis of contrast as a suggestive strategy of speech influence implemented by means
of binary axiologically marked concepts actualized by antonymous lexemes within predicative and non-predicative
parallel structures, joined by adversative conjunctions.

Key words: English electoral discourse, suggestive strategy, contrast, concept, antonym, parallel structures.

Метою  статті є аналіз протиставлення як за-
собу здійснення сугестивного впливу в англомов-
ному електоральному дискурсі.
Актуальн іс т ь  теми обумовлена наявним

в сучасній лінгвістиці інтересом до процесів мов-
леннєвого впливу і типів дискурсу, в яких реалізуєть-
ся цільова настанова на дію, а також потребою ком-
плексного вивчення сугестивних дискурсивних
стратегій і засобів їх лінгвального втілення.
Об’єктом  статті є сугестивна дискурсивна

стратегія, а предметом  – лінгвальні засоби,
що забезпечують її реалізацію в англомовному
електоральному дискурсі.
Матеріалом  слугують транскрипти передви-

борчих теледебатів кандидатів у президенти США
(сенатора Барака Обами і сенаторки Хілларі
Клінтон, а також сенатора Джо Байдена і губерна-
торки Сари Пейлін), тематикою яких є презентація

їхніх кандидатур на пост Президента. Загальний
обсяг транскриптів складає 3 друкованих листа.
З позицій когнітивно-дискурсивного підходу про-

тиставлення тлумачиться як одна з мовленнєвих
тактик стратегії сугестивного впливу.
Дискурсивну стратегію розуміємо як “кому-

нікативний намір мовця, сформований на підставі
використання суспільного досвіду для власних
індивідуальних потреб і бажань і мовну об’єктива-
цію цього наміру, що надає йому інтерактивного
статусу через осмислення вербалізованого наміру
усіма суб’єктами” [9, с. 85], а тактику – як одну
чи кілька дій, що сприяють реалізації стратегії
[2, с. 110; 9, с. 89].
Сугестивна дискурсивна стратегія або сугес-

тія розглядається як навіювання – процес одно-
стороннього впливу на психічну сферу людини,
пов’язаний зі зниженням свідомості й критичності
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мислення під час сприйняття навіюваного змісту
[6, с. 161], за відсутності цілеспрямованого актив-
ного його розуміння, розгорнутого логічного аналі-
зу й оцінки у співвіднесенні з минулим досвідом
і нинішнім станом суб’єкта [5]. Сугестія пов’язана
з навіюванням емоцій, неусвідомлюваних думок
і настанов, психічних і фізичних станів.
Навіювання втілюється структурною організа-

цією висловлень суб’єктів дискурсу, а не його
змістом, синтаксичними конструкціями і синтаксич-
ними стилістичними засобами що функціонують
латентно, сприяючи реалізації комунікативного на-
міру мовця через підсвідомість. Оскільки засобом
мовленнєвого втілення сугестії є синтаксичні струк-
тури, вона завжди реалізується у взаємодії з аргу-
ментацією, яка наповнює ці структури змістом
[4, с. 162-163].
Аргументація розуміється як дискурсивна

стратегія, що полягає у здійсненні мовленнєвого
впливу на раціональну або емоційну сферу свідо-
мості людини шляхом переконування [4, с. 160;
1, с. 138–161]. Сугестивна організація мовлення
підвищує ефективність аргументативного впливу.
У найбільш загальному вигляді протиставлен-

ня або антитезу (грецьк. antithesis — суперечність)
тлумачать як риторичний прийом, що полягає
у драматичному запереченні певної тези чи у вмо-
тивованому контрастуванні смислових значень
бінарних образів [7]. Протиставлення базується на
програмуванні психіки людини на певне світосприй-
няття і є формою висловлення протиріччя переваж-
но у бінарних структурах, що характеризуються
високим ступенем сугестивності, оскільки бінарні
відношення легше сприймаються та обробляють-
ся людською свідомістю, допомагають точніше
визначити місце певного концепту у концептуальній
системі адресата. На користь такого судження
свідчить і той факт, що протиставлення досить по-
ширені в таких прототипних сугестивних текстах,
як магічні заговори, молитви [3, c. 76; 8, с. 450].
Сугестивною основою протиставлення є

(як правило, паралельні) непредикативні й преди-
кативні синтаксичні конструкції, які з’єднуються
протиставними (but, by contrast, however, instead,

nevertheless, nonetheless, notwithstanding, on the
contrary, whereas, only, still, while, after all, on
the other hand, not only…but also, by comparison,
yet, at the same time) або допустовими сполучни-
ками (although, though, in spite of, despite, even
if, whether…or, albeit, admittedly, regardless)
[10, с. 99].
Аргументація у протиставленні здійснюється

шляхом актуалізації бінарних концептів, втілюваних
парадигматичними антонімами (конвенціонально
закріпленими у системі мові) або синтагматични-
ми антонімами (такими, що вступають в ан-
тонімічні відносини у контексті дискурсу).
Прикладом взаємодії сугестії й аргументації

є фрагмент мовлення сенаторки Х.Клінтон, в яко-
му йдеться про кардинальні зміни у сфері політики
щодо Північноамериканської зони вільної торгівлі,
які вона планує запровадити:
(1)SEN. CLINTON: It is not enough just to criticize

NAFTA, which I have, and for some years now.
I have put forward a very specific plan about
what I would do, and it does include telling
Canada and Mexico that we will opt out unless
we renegotiate the core labor and environmental
standards – not side agreements, but core
agreements (Democratic Debate Transcript
(Barack Obama, Hillary Clinton) – February
26, 2008).
Сугестивний аспект протиставлення тут пред-

ставлений паралельними непредикативними конст-
рукціями з’єднаними протиставно-заперечним пар-
ним сполучником not…but. Аргументація здійсню-
ється за допомогою парадигматичних антонімів
side – core: side agreements (маргінальні угоди) –
core agreements (стрижневі угоди). Ці антоніми
відсилають до бінарних концептів ЦЕНТ-
РАЛЬНІСТЬ – МАРГІНАЛЬНІСТЬ. Апелюючи
до цих концептів, сенаторка Х. Клінтон акцентує,
що вона збирається вести переговори стосовно
основних, а не маргінальних угод, тоді як її полі-
тичні опоненти фокусують увагу на маргінальних
угодах. Відтак, це протиставлення навіює інферен-
цію про те, що Х. Клінтон є більш ефективним полі-
тиком, оскільки вирішує базові, життєво необхідні
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питання, на відміну від її опонентів, що перейма-
ються дріб’язковими проблемами.
Іншим прикладом тактики протиставлення слу-

гує фрагмент мовлення сенатора Б.Обами, який
висловлює негативне ставлення до нормативів охо-
рони праці й навколишнього середовища, що існу-
вали у рамках ПАЗВТ (Північноамериканської зго-
ди про вільну торгівлю):
(2)SEN. OBAMA: Well, I think that it is inaccurate

for Senator Clinton to say that she’s always
opposed NAFTA. In her campaign for Senate,
she said that NAFTA, on balance, had been good
for New York and good for America. I disagree
with that. I think that it did not have the labor
standards and environmental standards that
were required in order to not just be good for
Wall Street but also be good for Main Street
(Democratic Debate Transcript (Barack Obama,
Hillary Clinton) – February 26, 2008).
Сенатор Б. Обама стверджує, що Х. Клінтон

не завжди висловлювалась проти цих нормативів,
а кваліфікувала їх як такі, що можуть принести ко-
ристь як Нью Йорку, так і Америці. Позиція
Х. Клінтон протиставляється власній позиції: з точ-
ки зору Б. Обами, ці нормативи задовольняють
лише фінансову еліту, але не простий люд. Це твер-
дження втілюється за допомогою протиставлення
на базі паралельних непредикативних конструкцій,
з’єднаних приєднувальним парним сполучником not
just… but also. Власні назви Wall Street і Main Street
метонімічно репрезентують фінансову верхівку
США й середньостатистичних американців: порівн.
Wall Street ([used allusively to refer to the U.S. money
market or financial interests [NSOED] – алегорично
позначає грошовий ринок та фінансові інтереси
США), і Main Street ([used by journalists to refer to
the ordinary people of America who live in small towns
rather than big cities or are not very rich [NSOED] –
вживане журналістами на позначення простих лю-
дей Америки, що проживають скоріше у малень-
ких містечках, а не у великих містах або не є дуже
заможними)].
В аналізованому контексті ці власні назви ак-

туалізують бінарні концепти ІНТЕРЕСИ ОЛІ-

ГАРХІВ – ІНТЕРЕСИ ПРОСТОГО ЛЮДУ. Із пре-
супозицій висловлень Б. Обами випливає інферен-
ція, що Х. Клінтон, насамперед, опікується інтере-
сами олігархів, у той час як він сам піклується
про простий люд.
У наступному прикладі сенаторка Х. Клінтон

за допомогою протиставлення намагається сфор-
мувати негативне ставлення до проекту медичної
реформи Б.Обами:
(3)SEN. CLINTON: So I think it’s imperative that

we stand as Democrats for universal health care.
I’ve staked out a claim for that. Senator Edwards
did. Others have. But Senator Obama has not
(Democratic Debate Transcript (Barack Obama,
Hillary Clinton) – February 26, 2008).
Х. Клінтон констатує необхідність прийняття

демократичної медичної реформи й наголошує,
що вона є її активним прибічником. Протиставлен-
ня реалізується за допомогою трьох еліптичних ре-
чень: двох стверджувальних і заперечного, що вво-
диться протиставним сполучником but. Підмети
двох стверджувальних речень називають суб’єктів,
що підтримують демократичний проект (окрім
Х. Клінтон, це ще й Сенатор Едвардз та інші Де-
мократи), а підмет заперечного речення – суб’єкта,
що не підтримує проект (Барака Обаму). У такий
спосіб Х. Клінтон актуалізує бінарні концепти
ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ і НЕДЕМОКРАТИЧНІСТЬ
й формує асоціативні зв’язки ДЕМОКРА-
ТИЧНІСТЬ → Х. Клінтон та інші Демократи (їх
багато) та НЕДЕМОКРАТИЧНІСТЬ → Б. Оба-
ма (він один).
У наступному прикладі губернаторка С. Пейлін

вдається до протиставлення задля створення по-
зитивного іміджу Дж. Маккейна:
(4) GOV. PALIN: We’re tired of the old politics as

usual. And that’s why, with all due respect, I do
respect your years in the U.S. Senate [Joe
Biden’s years], but I think Americans are craving
something new and different and that new energy
and that new commitment that’s going to come
with reform.
I think that’s why we need to send the maverick
from the Senate [John McCain] and put him in
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the White House, and I’m happy to join him there
(Debate Transcript (Sarah Palin, Joe Biden) –
October 02, 2008).
С. Пейлін протиставляє Джо Байдена Джонy

Маккейну, пов’язуючи їх, відповідно, із застаріли-
ми й новітніми тенденціями у політиці на основі
актуалізації бінарних концептів СТАРА ПОЛІТИ-
КА (концепт втілений іменником politics у поєднанні
з прикметником old (старий) і НОВА ПОЛІТИКА
(концепт реалізується займенником something,
означеним прикметниками new (новий) і different
(відмінний), та іменником reform, який ораторка
означує за допомогою словосполучень new energy
(нова енергія) та new commitment (нові зобов’язан-
ня). У такий спосіб С. Пейлін формує інференції
СТАРА ПОЛІТИКА → Джо Байден → це погано
та НОВА ПОЛІТИКА → Джон Маккейн → це доб-
ре. С. Пейлін вдається до експлікації цієї інференції,
акцентуючи, що підставою для обрання Маккейна
є його особистість як політика, що позбавлений
укоріненого стереотипного мислення за допомогою
лексеми maverick ([an unorthodox or independent-
minded person – NSOED] – людина з оригінальни-
ми або незалежними судженнями).
У наступному прикладі Сенатор Дж. Байден

за допомогою протиставлення спростовує образ
Джона МакКейна, створений Губернаторкою
Сарою Пейлін і втілений лексемою maverick:
(5) SEN. BIDEN: … let’s talk about the maverick

John McCain is. And, again, I love him. He’s
been a maverick on some issues, but he has been
no maverick on the things that matter to people’s
lives…He has not been a maverick in providing
health care for people. He has voted against
including another 3.6 million children in
coverage of the existing health care plan, when
he voted in the United States Senate.
He’s not been a maverick when it comes to
education. He has not supported tax cuts and
significant changes for people being able to send
their kids to college.
He’s not been a maverick on the war. He’s not
been a maverick on virtually anything that
genuinely affects the things that people really

talk about around their kitchen table (Debate
Transcript (Sarah Palin, Joe Biden) – October
02, 2008).
Оратор погоджується із кваліфікацією Маккей-

на як оригінального і самостійного політика,
але обмежує цю кваліфікацію вузькою цариною
(He’s been a maverick on some issues). Далі у низці
паралельних заперечних конструкцій Дж. Байден
тематизує основні ключові проблеми внутрішньої
і зовнішньої політики (реформа охорони здоров’я,
освіта, війна) й акцентує, що Маккейн не зробив
нічого для вирішення цих проблем й відтак не може
вважатися оригінальним і самостійним політиком.
У такий спосіб Дж. Байден формує такі асоціативні
зв’язки у інтерпретаторів: МакКейн як політик
є неефективний, не має незалежної думки з приво-
ду основних політичних проблем → вибір МакКей-
на – це шлях до політичного занепаду і погіршення
рівня життя людей.
Протиставлення може реалізуватися й при екс-

пліцитному втіленні лише одного з бінарних кон-
цептів:
(6)GOV. PALIN: Our nuclear weaponry here in the

U.S. is used as a deterrent. And that’s a safe,
stable way to use nuclear weaponry. But for those
countries – North Korea, also, under Kim Jong
Il – we have got to make sure that we’re putting
the economic sanctions on these countries and
that we have friends and allies supporting us in
this to make sure that leaders like Kim Jong-Il
and Ahmadinejad are not allowed to acquire, to
proliferate, or to use those nuclear weapons
(Debate Transcript (Sarah Palin, Joe Biden) –
October 02, 2008).
У наведеному фрагменті Губернаторка

С. Пейлін імпліцитно протиставляє США та
Північну Корею як держави, що, відповідно, волод-
іють ядерною зброєю як ЗАХИСНИКИ і АГРЕ-
СОРИ. Аргументація будується навколо концепту
ВІДСТРАШУВАННЯ, втілюваного лексемою
deterrent [1) a thing that discourages or is intended to
discourage someone from doing something; 2) a nuclear
weapon or weapons system regarded as deterring an
enemy from attack – NSOED] – 1) те, що знеохочує
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або спрямоване на відваджування когось від пев-
ного вчинку; 2) ядерна зброя або збройні системи,
що відстрашують ворога від нападу], й посилюєть-
ся концептами БЕЗПЕКА, СТАБІЛЬНІСТЬ, акту-
алізованими, відповідно, лексемами safe та stable.
Негативно марковані концепти ВОЙОВ-

НИЧІСТЬ/АГРЕСИВНІСТЬ й, відповідно, НЕБЕЗ-
ПЕЧНІСТЬ та НЕСТАБІЛЬНІСТЬ імплікуються
змістом висловлення, де йдеться про недопус-
тимість придбання, розповсюдження та використан-
ня такої зброї Північною Кореєю. Асоціативні зв’яз-
ки Північна Корея → ВОЙОВНИЧІСТЬ/АГРЕ-
СИВНІСТЬ/НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ/НЕСТАБІЛЬ-
НІСТЬ навіюються за допомогою протиставлення
Північної Кореї США. Аргументативний аспект
протиставлення реалізується займенниками,
що стереотипно використовуються для побудови
асоціацій МИ – ВОНИ (we/our/here/USA – those
countries). Ці займенники пов’язуються протистав-
ними відношеннями за допомогою сполучника but.
Не менш дієвим риторичним прийомом, ніж

власне протиставлення, є зняття протиставлення:
(7)SEN. BIDEN: The issue is, how different is John

McCain’s policy going to be than George
Bush’s? I haven’t heard anything yet. I haven’t
heard how his policy is going to be different on
Iran than George Bush’s. I haven’t heard how
his policy is going to be different with Israel than
George Bush’s. I haven’t heard how his policy
in Afghanistan is going to be different than
George Bush’s. I haven’t heard how his policy
in Pakistan is going to be different than George
Bush’s. It may be. But so far, it is the same as
George Bush’s. And you know where that policy
has taken us (Debate Transcript (Sarah Palin,
Joe Biden) – October 02, 2008).
У наведеному фрагменті Сенатор Дж. Байден

за допомогою протиставлення МакКейна і Дж. Бу-
ша у контексті риторичного запитання формулює
проблему: наскільки політика МакКейна (конкурен-
та на Президентських виборах) відрізняється
від політики Дж. Буша? Виходячи із пресупозицій
суб’єктів аналізованого дискурсу, реалізація проти-
ставлення сприяла б конструюванню позитивного

іміджу МакКейна, оскільки політичний рейтинг
Дж. Буша є доволі низьким.
За допомогою низки паралельних заперечних

конструкцій Дж. Байден тематизує ключові на-
прямки зовнішньої політики й заперечує наявність
будь-яких відмінностей у політичних курсах Мак-
Кейна і Дж. Буша щодо цих напрямків. Мовець
не наводить ніяких аргументів, які б доводили
відсутність різниці у політичних курсах названих
політиків, тому аргументація тут здійснюється
не шляхом доведення, а шляхом емоційного пере-
конування за допомогою риторичного прийому
клаймексу: з кожним наступним паралельним ре-
ченням наростає емоційне напруження й у кінцево-
му підсумку мовець ставить знак рівності між полі-
тичними курсами порівнюваних політиків й нага-
дує про плачевні наслідки політики Дж. Буша.
У такий спосіб Дж. Байден формує такі асоціативні
зв’язки у інтерпретаторів: політика Дж. Буша є про-
вальною → політика МакКейна є такою ж проваль-
ною, як і політика Дж. Буша → вибір МакКейна –
це шлях до провалу.
Таким чином, результати когнітивно-дискурсив-

ного аналізу двох схожих за тематикою теледе-
батів надають підстави для висновку про те,
що сугестивна тактика протиставлення реалізуєть-
ся у взаємодії з аргументативною дискурсивною
стратегією. Протиставлення втілюється предика-
тивними/ непредикативними паралельними синтак-
тичними конструкціями, з’єднаними протиставни-
ми сполучниками. Ці синтаксичні конструкції
наповнюються аргументативним змістом, реалізо-
ваним в експліцитний або імпліцитний спосіб. Екс-
пліцитні засоби реалізації аргументації у протистав-
ленні включають парадигматичні й синтагматичні
антоніми, що апелюють до ціннісно маркованих
бінарних концептів. Пресупозиційний зміст вислов-
лень суб’єктів англомовного електорального дис-
курсу спрямовує інференції інтерпретаторів щодо
асоціативних зв’язків між позитивно/негативно мар-
кованими ціннісними домінантами, відображувани-
ми концептами, й особистістю певних політичних
лідерів. Це уможливлює реалізацію основного ко-
мунікативного наміру суб’єктів електорального
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дискурсу: дискредитації опонентів і створення влас-
ного позитивного іміджу.
Перспективу дослідження вбачаємо у прове-

денні аналізу більш репрезентативного матеріалу,
виявленні різнорівневих мовних одиниць, реалізо-
ваних у мовленні політичних діячів чоловічої і жіно-
чої статі й здійсненні кількісних підрахунків з ме-
тою з’ясування гендерних відмінностей в реалізації
сугестивних стратегій англомовного електорально-
го дискурсу.
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ДЕФОРМАЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

І.С. Муратова (Житомир)

У статті розглядається поняття прецедентного висловлювання, досліджується деформація прецедентних
висловлювань як продуктивного засобу негативізуючого впливу й реалізації вербальної агресії в політичному
дискурсі. Розкривається механізм деформації такого роду висловлювань.
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На сучасному етапі розвитку лінгвістичної на-
уки спостерігається підвищення інтересу дослід-
ників до вивчення феномену прецедентності, який
останнім часом є предметом пильного наукового
аналізу. Такий феномен став важливим дискурсив-
ним явищем, що розробляється в рамках лінгво-
когнітивного підходу й зазнає поступового пере-
осмислення в зв’язку з його активним вивченням
[2; 8; 7; 9; 10; 12].   Поступове розширення функ-
ціонування цього явища спостерігається й в межах
політичного дискурсу, що є результатом швидкої
політизації великих мас населення й розповсюджен-
ня суспільно-політичних ідей. Такі особливості
зумовлюють актуальність  цього дослідження
в межах існуючої лінгвістичної парадигми.
Метою  дослідження є аналіз такого продук-

тивного засобу впливу в політичному дискурсі,
як деформація прецедентних висловлювань.
Об ’ єктом  дослідження виступають преце-

дентні висловлювання, функціонуючі в політично-
му дискурсі.

Предметом  дослідження виступають дефор-
мації, яких зазнають прецедентні висловлювання
в політичному дискурсі.
Матеріал дослідження: аналіз деформованих

прецедентних висловлювань проводився на базі
корпусу політичних текстів від електронних версій
видань The Times, Newsweek, PoliticsDaily за пері-
од 2006 – 2010 рр.
Термін “прецедентний текст” був вперше вве-

дений в лінгвістичну практику Ю.М. Карауловим
і трактується як добре відомий широкому колу осіб,
включаючи їх попередників і сучасників; це такі
звороти, до яких неодноразово звертаються в дис-
курсі певного мовного індивіда [6, с. 217]. Сам до-
слідник характеризує спосіб існування й застосу-
вання прецедентних текстів як семіотичний про-
цес, в якому до процесу комунікації долучається
оригінальний текст або ті його фрагменти, які
співвідносяться з ситуацією спілкування. При цьо-
му залучення оригінального тексту має форму на-
тяку, прихованого відсилання [5, с. 217].
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Прецедентні феномени належать до когнітивно-
го простору носіїв певної лінгво-культурної спільно-
ти, тому завдяки їм виклад інформації в сучасних
ЗМІ є національно маркованим. На думку
В.З. Дем’янкова, прецедентні тексти утворюють
когнітивну базу – певним чином структуровану
сукупність знань, уявлень, якими володіють всі
представники тієї чи іншої лінгвокультурної спільно-
ти. Когнітивну базу формують не стільки уявлення
як такі, скільки інваріанти уявлень (існуючих і мож-
ливих) про ті феномени, які зберігаються в цій
лінгвокультурній спільноті в мінімалізованому,
редукованому вигляді [4].
Феномен прецедентності, як правило, базуєть-

ся на спільності мовних, культурних, соціальних
знань, якими володіють адресат й адресант. Дже-
релом прецедентних  текстів є, перш за все, фразе-
ологічні одиниці, які можуть включати в себе афо-
ризми, назви фільмів, книг, пісень, фрагменти рек-
ламних роликів, а також відомі висловлювання
суспільних діячів і політиків. Прецедентним може
бути текст будь-якої довжини: від прислів’я або афо-
ризму до епосу [11]. Водночас, існує низка вимог,
які повинні задовольняти прецедентні тексти.
На думку Г.Г. Слишкіна, ці вимоги зводяться
до наступних:

1. Усвідомленість адресантом факту відсилан-
ня до певного тексту.

2. Знайомство адресата з первинним текстом і
його здатність ідентифікувати відсилання до цього
тексту.

3. Наявність у адресанта прагматичної пресуп-
позиції знання адресатом даного тексту [10].
Деякі дослідники [10] вважають, що можна ве-

сти мову про тексти, прецедентні для вузького кола
людей. Погоджуючись з цією думкою, зауважимо,
що такі прецедентні висловлення не є предметом
нашого дослідження, оскільки в соціально орієнто-
ваній комунікації присутній масовий адресат,
який повинен бути знайомим з первинним текстом
і здатним ідентифікувати відсилання до цього
тексту. Неспроможність масового адресата вико-
нати зазначені операції може призвести до комуні-
кативного збою.

Однак, незважаючи на деяку “ризикованість”,
пов’язану зі вживанням прецедентних феноменів,
останні характеризуються досить активним функ-
ціонуванням. Це, на думку Ф.С. Рагімової, обумов-
лено рядом причин. По-перше, опора на прецедент
притаманна особистості й суспільству, в якому по-
силання на авторитет є ознакою сили. По-друге,
надлишковість інформації, внаслідок якої отриму-
вач інформації втрачає інтерес до тексту, скоро-
чується при побудові “вертикального контексту”,
елементом якого є прецедентний матеріал –
нестандартний підхід до використання мови, пев-
ного роду комунікативна аномалія. По-третє, роз-
повсюдження прецедентних елементів пов’язано
з інтертекстуальністю, з прихованим текстом, а та-
кож з набором конотацій, які мають на меті вста-
новити негласний контакт між автором і отримува-
чем тексту [11]. Іншою безперечною перевагою
використання прецедентних текстів є значна
мінімізація мовних засобів, яка, однак, не заважає
розкриттю авторської ідеї повною мірою.
У випадку прецедентності тексту, зі всього різно-

маїття характеристик феномену виокремлюють
лише обмежений суттєвий набір ознак, які впізна-
ються в подальших комунікативних ситуаціях.
Серед прецедентних текстів виокремлюють

власне прецедентний текст, прецедентне вислов-
лювання, прецедентне ім’я, прецедентну ситуацію.
Незважаючи на широкий ряд прецедентних фено-
менів, вважаємо прецедентне висловлювання
найбільш вживаним і продуктивним способом
передачі інформації в політичному дискурсі. Отже,
під прецедентними висловлюваннями деякі нау-
ковці розуміють фразу, яка всім відома і тому в мов-
ленні не створюється знову, а дістається з пам’яті
[1, с. 88].
Більш ґрунтовне тлумачення знаходимо

у Д.Б. Гудкова, який під прецедентним висловлю-
ванням розуміє репродукований продукт мовлен-
нєво-розумової діяльності, закінчену та самодос-
татню одиницю, складний знак, сума значень ком-
понентів якого не дорівнює його змісту, і який не-
одноразово відтворюється в мовленні носіїв певної
мови [3, с.107].
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На нашу думку, основними характерними риса-
ми прецедентних висловлювань, які вживаються
в політичному дискурсі, є їх кінцевість, репродук-
тивність (відтворюваність), впізнаваність в межах
певного соціального оточення, частотність вживан-
ня. Важливо зазначити, що саме впізнаваність пре-
цедентних висловлювань лежить в основі їх дефор-
мацій. Деформацію прецедентного висловлювання
визначаємо як його навмисну зміну й додавання
йому негативно-оцінних рис для приниження полі-
тичного опонента. Розрізняємо два види деформації
прецедентних висловлювань – трансформацію пре-
цедентних висловлювань і розширення їх складу.
Трансформація прецедентного висловлювання

базується на заміщенні його компоненту (компо-
нентів) іншими лексичними одиницями. В політич-
ному дискурсі такими одиницями частіше за все
є потенційно негативні одиниці, що характеризують-
ся високим ступенем оцінності. Наприклад:

Impeachment Is in the Air.
Наведений лозунг є яскравим прикладом дефор-

мації назви відомої пісні Джона Пола Янга “Love Is
in the Air”. Результатом трансформації даного при-
кладу є поява слова impeachment, що означає
“a proceeding brought against a federal government
official; an accusation or charge” [14, с. 777]. За-
міщення одного з компонентів виразу надає ново-
створеному лозунгу негативно-іронічного забарв-
лення. Вибір виразу не є випадковим, оскільки сло-
ва цієї пісні набули розповсюдження серед бага-
тьох верств американського суспільства й, вжиті
у формі лозунгу, пропагують ідею імпічменту пре-
зидента Буша. Як бачимо, використання деформації
прецедентних висловлювань обумовлюється потре-
бами часу й кризою в політичній сфері.
В основу створення наступного знаку вербаль-

ної агресії покладено відомі слова присяги
на вірність прапору Сполучених Штатів Америки
“one nation under God”:

One Nation Under Clod.
Деформація вислову відбувається на рівні замі-

ни іменника God лайливою одиницею Clod (a dull
or stupid person [14, с.278]), яка використовується
для характеристики президента Буша.

Інший варіант деформації наведеного вислову
функціонує як звинувачення влади в недемократич-
ності:

One Nation Under Surveillance.
В цьому випадку має місце заміщення іменни-

ка God іменником Surveillance (close observation
or supervision maintained over a person, group,
etc., especially one in custody or under suspicion
[14, с.1546]), який використовується для позначен-
ня агресивності політичної влади в США.
Продовжуючи ідею використання висловлювань,

наказів і законів економічної, нормативної та су-
спільної сфер, звернемося до закону конгресу США
“No Child Left Behind Act of 2001”, який був спря-
мований на залучення всіх дітей США до отриман-
ня освіти. Назва цього закону активно використо-
вується як основа ряду конфронтативних лозунгів,
які виражають недовіру Джорджу Бушу й прини-
жують його політичну гідність.

No Millionaire Left Behind. George Bush.
No Crony Left Behind. George Bush.
No Lie Left Behind. George Bush.
Всі наведені лозунги базуються на деформації

стійкого словосполучення шляхом заміни одного
з компонентів. Іменники millionaire, crony, lie, tree
виступають у ролі субститутів іменника child ори-
гінального словосполучення. Лозунги, що містять
субститути millionaire, crony, розкривають сутність
Джорджа Буша, звинувачують його у тому, що він
у своїй внутрішній політиці законодавчо підтримує
лише панівний клас – американських мільйонерів
та своїх політичних “приятелів”. Останнє є на-
слідком застосування іменника crony, що означає
“(often disapproving) a person that somebody
spends a lot of time with” [14, с.365] і носить в на-
веденій ситуації  жаргонно-політичний характер.
Лозунг “No Lie Left Behind. George Bush” ро-

бить акцент на неправдивості обіцянок американ-
ського президента.
Інший вид деформації прецедентних висловлю-

вань – розширення їх складу – також застосовуєть-
ся в політичному дискурсі як знаряддя впливу
на політичного опонента. Як приклад, розглянемо
лозунги, що є похідними від широко використову-
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ваного під час війни в Іраку заклику “Support our
troops!”:

“Support Our Troops: Send Your Kids”.
Деформація лозунгу відбувається за рахунок

введення до його складу імперативу Send Your Kids.
У такий спосіб відбувається демонстрація зневаж-
ливої позиції Джорджа Буша щодо американських
солдат в Іраку й дистанціювання від його зовніш-
ньополітичних уподобань.
Наступний приклад представляє аналогічну

деформацію зазначеного лозунгу, який відрізняєть-
ся від попереднього семантикою всього висловлю-
вання:

 Support Our Troops: Impeach Bush.
У цьому лозунгу центральну позицію посідає

вимога (Impeach Bush), яка виражає невдоволен-
ня діями президента й містить основне конфронта-
тивне навантаження всього висловлювання.
Крім зазначених сфер запозичення словосполу-

чень для трансформації і використання у функції
політичних лозунгів, політичний дискурс звертаєть-
ся навіть до релігійної сфери. Так, у християнстві
словосполучення born again означає духовне
переродження, однак в політичній комунікації,
доповнене іменником criminal, це словосполучен-
ня набуває різкого агресивного характеру. Підкріп-
лений графічно лозунг BORN-AGAIN CRIMINAL
привертає увагу до того факту, що “президент-зло-
чинець” (названий так через операцію американ-
ських військ в Іраку, Ірані) обраний на другий строк.
Використання пісенного заголовку з метою ви-

раження негативного ставлення до дійсності зна-
ходимо й у такому прикладі:

Proud To Be An Armed Democrat!
 Такий лозунг зазнає деформації не шляхом зміни

одного з компонентів, а шляхом додавання нової
конфронтативної одиниці. Таким чином, у назві відо-
мої пісні Лі Грінвуд “ Proud To Be A Democrat!”
з’являється означення Armed, що пов’язано із зов-
нішньою політикою Сполучених Штатів у період
президентства Джорджа Буша. Насильницьке на-
садження демократії в країнах сходу (Ірак, Іран)
дає поштовх до сприйняття американського гро-
мадянина як озброєного й небезпечного солдата.

Іронічно-агресивного значення набуває також
наступний лозунг, в основу якого покладено поло-
ження міністерства торгівлі США – invest in
America, сутність якого полягає в намаганні при-
вернути до економічної сфери Америки нові іно-
земні інвестиції. Однак далі простежуємо своєрід-
ну міграцію цього лозунгу зі сфери економіки
й торгівлі до політичної сфери, з певними семан-
тичними змінами:

Invest In America: BUY A POLITICIAN!
Змістовно-семантичне навантаження лозунгу

переміщується з основної оригінальної частини
(Invest In America) на введений додатковий ком-
понент (BUY A POLITICIAN). У такий спосіб реа-
лізується намагання принизити значущість політиків
взагалі, й конкретної особистості зокрема, оскіль-
ки вимога лозунгу імпліцитно вказує на чинного
в той час президента Буша та його помилковий полі-
тичний курс.
Як свідчить дослідження, деформація преце-

дентних висловлювань представлена трансформа-
цією прецедентних висловлювань і розширенням
їх складу. Обидва види деформації прецедентних
висловлювань є продуктивними й ефективними за-
собами негативізуючого впливу в політичному дис-
курсі, оскільки деформовані таким чином одиниці
характеризуються значним агресивним потенціа-
лом через реалізацію негативно-оцінних значень.
Таким чином, вважаємо перспективним

подальше вивчення прецедентних феноменів, які ви-
користовуються для досягнення тих чи інших
перлокутивних цілей в ході реалізації певного виду
дискурсу.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СЕМАНТИКИ
ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ В ЗАПАДНО-РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

С.А. Моисеева, докт. филол. наук (Белгород)

Статья посвящена исследованию перцептивной глагольной сферы в новороманских языках (французском,
итальянском и испанском), выявлению наследственных черт глаголов восприятия, их семантической бифуркации
в процессе исторического развития. С точки зрения эволюции глаголов восприятия наибольшие инновации
происходят во французском языке, наименьшие – в итальянском, а в испанском языке они претерпели наибольшее
количество семантических изменений.
Ключевые слова: бифуркация, гиперонимы, глаголы восприятия, дивергентность, лексико-семантическое

поле, этимон, язык-источник.

Моїсеєва С.А. Генетична еволюція семантики дієслів сприйняття в західно-романських мовах.
Стаття присвячена дослідженню перцептивної дієслівної сфери в новороманських мовах (французькій,
італійській та іспанській), виявленню спадкових рис дієслів сприйняття, їхньої семантичної біфуркації в процесі
історичного розвитку. З точки зору еволюції дієслів сприйняття найбільші інновації відбуваються у французькій
мові, найменші – в італійській, а в іспанській мові вони зазнали найбільшої кількості семантичних змін.
Ключові слова: біфуркація, гіпероніми, дивергентність, дієслова сприйняття, етимон, лексико-семантичне

поле, мова-джерело.

Moiseeva S.A. Genetic Evolution of Semantics of Verbs of Perception in Western-Romantic Languages.
This article investigates the perceptive verb sphere in the new Romanic languages (French, Italian and Spanish) and
manifests the hereditary traits of verbs of perception, their semantic bifurcation in the process of historical development.
The greatest innovations as far as the evolution of verbs of perception is concerned are observed in French, the least
– in Italian, while the greatest semantic changes of the verbs of perception took place in Spanish.

Key words: bifurcation, divergency, etymon, hyperonyms, lexical and semantic field, source language, verbs of
perception.

 Известно, что родственные языки имеют еди-
ный источник происхождения, но лексика родствен-
ных языков, сформированная из этого источника
по мере развития национальных языков, в силу
лингвистических, географических, социальных
и культурно-исторических причин начинает функ-
ционировать в каждом из них настолько своеоб-
разно, что это не дает возможности констатиро-
вать семантическое и стилистическое единство
лексем генетически однородных. В этих языках
в процессе их эволюции происходит существенная
дифференциация, они начинают отличаться и друг

от друга и от языка-источника. Предложенная на-
правленность исследования актуальна  в связи
с существующей потребностью более глубокого
раскрытия этноязыковых процессов в ходе исто-
рического развития языков.
Лексико-семантическое поле глаголов воспри-

ятия характеризуется в западно-романских языках
признаками многообразной общности. Эта общ-
ность определяется в значительной мере прямым
продолжением в романском материале тех свойств,
которые были присущи соответствующим глаго-
лам в языке-источнике – в латинском языке. Со-
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хранившиеся в сопоставляемых языках латинские
лексические типы такие, как, например, lat. videre
(>fr. voir, it. vedere, esp. ver), percipere (>fr.
percevoir, it. percepire, esp. percibir), sentire (>fr.
sentir, it sentire, esp. sentir) и др., придают изучае-
мой лексике черты сходства, которые тем ярче,
чем ближе семантические и функциональные по-
зиции соответствующих глаголов в сопоставляе-
мых языках. В этом плане следует отметить ак-
туальность для романской сопоставительной лек-
сикологии исследований, подобных работам М.В.
Сергиевского и Г. Зольфса, в которых дифферен-
циация романского словаря оценивается прежде
всего в материальном аспекте.
Цель данной статьи установить, какие элемен-

ты объединяют или, наоборот, разъединяют роман-
ские языки в плане их материального отношения
к исходному языку, а также выяснить, как соотно-
сятся между собой исследуемые языки с точки
зрения системной организации словаря, учитывая,
как говорил А. Мартине, что каждый язык харак-
теризуется как таковой (тем самым противопос-
тавляясь любому другому языку) прежде всего
внутренней организацией “sui generis” [6].
Глаголы восприятия, объект  исследования

в данной статье, являются материальными вы-
разителями связи перцепции и языка, которая
в биологии связана с сенсорными областями пяти
чувств – зрительной, слуховой, обонятельной, вку-
совой и осязательной. Они являются общественно
закрепленными формами, которыми обозначены
элементы сенсорного опыта (операции восприятия
и осознания). Вокруг них группируются все осталь-
ные, относящиеся к данной (перцептивной) кате-
гории объекты (т.е. их синонимы). Звуковая фор-
ма исследуемых лексических единиц восходит
к латинским глаголам, но их значения в большин-
стве случаев претерпели существенные измене-
ния в ходе и по причине историко-социального раз-
вития.
При анализе лексических отношений в роман-

ских языках отмечаются три известных направ-
ления: первое – сплошное парадигматическое
обследование c целью выявления количественно-

го соотношения исконно латинских слов, продол-
жающих существовать в романских языках, кото-
рое проводится на базе двух знаменитых этимоло-
гических словарей, остающихся основными источ-
никами исследования романских языков: это сло-
варь Ф. Дица [15.] и “Этимологический словарь ро-
манских языков” В. Мейер-Любке [19]. Второй
подход – ономасиологический, в нем продолжает-
ся направление, заложенное в трудах Квадри
и Рансона [21], исследование обозначений одного
и того же понятия в романских языках. Третье –
представлено работами акад. Р.А. Будагова и его
учеников, выявляющих внутренние, смысловые
аспекты романского лексикона, объединяющего не
только цельнооформленные лексемы, но и устой-
чивые раздельнооформленные единицы. Р.A. Бу-
дагов первым в нашей стране обратился к сравни-
тельно-семасиологическим исследованиям. Уче-
ный отмечает: “Лингвисты стали больше обращать
внимание на интернациональные и универсальные
тенденции языков и меньше всего – на их нацио-
нальное своеобразие. Это понятно, но это непра-
вомерно. Только тщательно изучая особенности
каждого национального языка, можно осмыслить
и универсальные тенденции, свойственные данно-
му языку или данным языкам” [1, c. 129 и сл.].
Латинский словарь, являясь исходной базой

и лексико-семантическим эталоном для изучения
романских языков как хорошо изученный и посто-
янный компонент сравнения, приобретает особое
значение в системе исследовательских средств.
С одной стороны, латинский язык воспринимается
как начальная веха в исторической перспективе
разветвления романских языков и как фон, где про-
слеживаются особенности их развития, а с другой,
использование латинского языка является суще-
ственным элементом методической структуры
исследования.
Существуют разные точки зрения о разделении

Романии на зоны по родству языков. Одна из них –
наличие двух языковых зон на этой территории:
западной и восточной. К последней, например, от-
носится румынский язык не только по причине зна-
чительного процента в нем нероманской лексики
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(ср. лексемы ‘роза’, ‘сок, напиток’ в трех иссле-
дуемых языках: fr. rose, jus, esp. rosa, jugo, it. rosa,
succo и roum. trandafir, zeama), связанной с се-
мантической бифуркацией самой латинской лексики
на две зоны, две части ее наследственного лекси-
ческого фонда, разделяясь на основании специфи-
ческого выбора лексем, обозначающих одно и то
же понятие.
В языке не только слова образуют систему,

но и различные значения внутри полисемантичных
слов тоже формируют своеобразную систему.
Чтобы истолковать каждую микросистему много-
значного слова, нужно обратиться к макросисте-
ме всей лексики исследуемого языка. Так, на воп-
рос, почему итальянское sentire означает прежде
всего ‘слышать’, а французское ‘sentir’ не имеет
такой вербализации, ответ надо искать в глаго-
лах – конкурентах, вступающих в те или иные кон-
такты и оппозиции с интересующим нас lat. sentire.
В частности, латинский глагол intendere ‘натяги-
вать’ во французском языке entendre приобрел зна-
чение ‘слышать’, а в итальянском – ‘понимать’.
У итальянского intendеre, первоначально шагав-
шего в ногу с французским entendre, значение ‘слы-
шать’ позже ослабело, и, соответственно, осво-
бодившееся значение занял глагол it. sentire ‘слы-
шать’, что привело к семантической оппозиции lat.
sentire – intendere. В реальном функционировании
языка оппозиции обычно бывают многоплановы-
ми. Одно слово противостоит и взаимодействует
со многими словами одновременно [2, c. 238].
На примере приведенных глаголов мы видим,
что в семантике членов этой группы проявились
национальные черты, присущие семантике отдель-
ных исследуемых языков.
Латинские глаголов восприятия (далее ГВ) и их

рефлексы в романских языках подробно описаны
в словарe С. Бака [12], который, опираясь на дан-
ные трудов таких авторитетных ученых, как Ф. Диц
[15] и В. Мейер-Любке [19], прослеживает разви-
тие сенсорной лексики в романских языках. Вслед
за своими предшественниками и в соответствии
с характеристиками сенсорной системы человека
С. Бак выделяет в семантическом поле глаголов

восприятия группы субъектных и объектных
глаголов. Первые подразделяются на а) глаголы
пассивного восприятия, куда входят субъектные
латинские глаголы: videre ‘видеть’; audire ‘слы-
шать’; olfacere ‘обонять’; sapere ‘ощущать на
вкус’; tangere ‘осязать’, и
б) глаголы активного восприятия: lat. mirare,

aspicere ‘смотреть’; auscultare‘слушать’;
odorari ‘нюхать’; gustare ‘пробовать на вкус’;
temptare (tentare) ‘ощупывать’.
Исследование показало, что не все латинские

глаголы этой группы сохранились в новороманс-
ких языках, так, глагол aspicere не сохранился
ни в одном из романских языков. В испанском
и каталонском языках в зоне восприятия он был
компенсирован перемещением глагола mirare из со-
седней лексической области (см. исп. mirar). Фран-
цузский и итальянский языки заимствовали герм.
waardоn (fr. regarder, it. guardare). Общий признак
этих лексических единиц – подчеркнуто активная
направленность восприятия. Активный аспект
зрительного восприятия в латинском языке пе-
редается также глаголами: cernere ‘различать’,
considerare ‘осматривать’, contemplari ‘созер-
цать’, lustrare ‘обозревать’, servare ‘наблюдать’
и др. [16, c. 8,15].
К объектным глаголам сенсорной сферы в ла-

тинском языке относятся: videri ‘виднеться’;
lucere ‘светиться’, ‘блестеть’; albere ‘белеть’;
nitere ‘блестеть’, ‘сверкать’; splendere ‘блес-
теть’; sonare ‘звучать’; olere, fragrare, putere,
foetere ‘пахнуть’.
Эти глаголы рассматриваются нами с целью

оценки степени сохранности исконных латинских
элементов семантического поля (далее СП) вос-
приятия в лексике западной зоны романских язы-
ков и нахождения признаков, которые помогли бы
соотносить словарные значения в новороманских
языках с их генетической основой.
Латинское наследие в лексике восприятия ро-

манских языков не сводится лишь к материальной
стороне. Зависимость романского лексико-семан-
тического типа от латинского источника сказыва-
ется и в организации словаря, в частности, в его
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парадигматическом основании. В соответствии
с генетическим прототипом семантического поля
ГВ в исследуемых языках опирается на систему
гиперо-гипонимических связей, образующих пара-
дигматическую ось данной группы, на фоне кото-
рой можно дать объяснение сдвигам, имеющим
место в лексико-семантических позициях отдель-
ных глаголов изучаемой группы. Примером может
служить эволюция латинского глагола sentire.
В латинском языке ему принадлежала функция
идентификатора, слова, воплощающего в себе ос-
новные признаки СП глаголов восприятия на пара-
дигматической оси.
В силу конкретных обстоятельств гипонимы

языка-источника нередко становятся гиперонима-
ми в языке – продолжателе. Так, mirare в латин-
ском языке является гипоним, а в испанском mirar
является гиперонимом. Латинский гипоним
intendere – во французском entendre становится
гиперонимом. И наоборот, латинские гиперонимы
перемещаются в разряд дробных, неосновных.
Так, lat audire ‘слышать’, являвшийся гиперони-
мом, превратился в гипоним udire в итальянском
языке, а гиперонимом этого микрополя становит-
ся глагол sentire.
Вследствие того, что в самом начале форми-

рования романских языков ГВ уже приняли в сво-
ем развитии направление “в сторону” от латин-
ских прототипов, в новороманских языках стали
складываться языковые ситуации, характеризую-
щиеся дивергентным развитием будущего семан-
тического потенциала сенсорных глаголов,
что было вызвано факторами, достаточно хорошо
описанными в романистике: это социально-истори-
ческие условия, внешняя система и внутренняя
структура языка [7, c. 33], к которым следует
добавить социально-психологические и когнитив-
ные факторы.
Этимологические словари отмечают, что ГВ во

французском языке были зарегистрированы в эпо-
ху формирования общенародного французского
языка в первых письменных памятниках, относя-
щихся к Х – ХIII векам,. Так, например, глагол voir
от латинского videre зарегистрирован в книге

“La vie de saint Leger” в Х веке. От этого же эти-
мона произошли итальянский глагол vedere и ис-
панский глагол ver [13].
В ХI веке отмечается появление глагола мик-

рополя зрительного восприятия apercevoir от ла-
тинского adpercire. Он был зарегистрирован впер-
вые в поэме “La chanson dе Roland”, также как и
глагол épier, (it. spiare и esp. espiar), который вос-
ходит к франсийскому spehôn. Французский гла-
гол guetter от лексемы wahtôn франсийского диа-
лекта, был зарегистрирован впервые в XI веке
в “Poeme de Saint Alexis”.
От лат. distinguere произошли глаголы

fr. distinguer, it. distinguere и esp. distinguir.
Французский глагол examiner от lat. examinare

зарегистрирован в XIII веке в книге “Règle de Saint
Benoît” (ср. it. esaminare, esp. examinar). Продол-
жателями lat. discernere стали fr. discerner,
it. discernere, esp. discernir. К lat. indicare восхо-
дят fr. indiquer (XVI век), it.indicare, esp. indicar.
От латинского monstrare произошли fr. montrer,
it. mostrare, и esp. mostrar и т. д. [22].
Появление глаголов чувственного восприятия

в исследуемых западно-романских языках, как мы
видим, не было одновременным. Так, например,
глагол микрополя вкусового восприятия ‘дегусти-
ровать’, ‘пробовать на вкус’ от lat. degustare
появился в итальянском языке в XIV веке, а фран-
цузский déguster – в XIX столетии [14].
У глагола ‘смотреть’ (lat. mirarе) в роман-

ских языках не наблюдается такого единообразия,
какое мы наблюдали, например, у глагола видеть,
этот глагол мы находим только в испанском язы-
ке: mirar, во французском же ему соответствует
глагол regarder этимологически восходящий
к wardôn, слову франсийского диалекта Северо-
Западной части Галлии [20], зарегистрированный
в ХI веке в “Рейнхаузских глоссах”, включивших
1200 латинских лексических единиц (ЛЕ), которые
толкуются словами живого разговорного языка.
Гиперонимом микрополя глаголов слухового

восприятия в латинском языке является глагол
audire, он применяется для обозначения акта пас-
сивного слухового восприятия в субъектном пла-
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не. В испанском языке он сохранился в полноте
своего значения как oir, во французском глаголом
ouïr, а в итальянском языке udire. Анализ слова-
рей показал, что в двух последних языках он не
имеет той полноты значения, которая была прису-
ща слову – этимону, он во многом потерял свою
глагольную парадигму и значимость, в функцио-
нальном отношении он оказался настолько ослаб-
ленным, что не представляется возможным счи-
тать его полновесным средством выражения зна-
чения ‘слышать: в итальянcком он употребляет-
ся скорее в высоком стиле [20], во французском –
его семантический и грамматический объемы
настолько сократились, что он употребляется толь-
ко в форме инфинитива или причастия прошедше-
го времени J’ai oui dire que… Во французских
словарях он маркируется как устар. (vieilli) и при-
менятся или в высоком стиле или как термин юрис-
пруденции.
В микрополе слухового восприятия в исследуе-

мых языках к lat. auscultare, связанном с выраже-
нием активного слухового восприятия, восходят
глаголы: fr. écouter, esp. escuchar, it. ascoltare,
сохранившие в основном семантический объем ла-
тинского этимона.
Таким образом, анализ материала показал,

что глаголы зрительного и слухового восприятия
в западно-романских языках, входящие в ядро
семантического поля восприятия, сохранили связь
со своими этимонами, но у большинства этих гла-
голов произошли изменения: сокращение их семан-
тического объема, а иногда и грамматических
характеристик.
В микрополе осязания в исследуемых языках

полное единство воплощения этого участка поля
наблюдается у глаголов, восходящих к латинско-
му этимону toccare (см. REW): fr. toucher, esp.
tocar, it. toccare. Второй по значимости глагол этого
микрополя fr. tâter, it. tastare ‘ощупывать’ восхо-
дит к латинскому этимону tastare, в испанском язы-
ке им соответствует глагол tentar, означающий
‘ejercitar el sentido del tacto, palpando, tocando
una cosa materialmento’.

Лексическая репрезентация микрополя глаголов
обоняния в латинском языке была довольно раз-
вита, и в западно-романских языках наблюдается
дробное лексическое воплощение этой семанти-
ческой области [см. 12, c. 1022]. Смысловым сти-
мулом дробности глаголов обоняния является,
как правило, стремление особо выделить аксеоло-
гический аспект: негативные и позитивные элемен-
ты в семантике соответствующей лексемы.
В латинском языке, как и в других языках помимо
основного лексического средства, означающего
“пахнуть”, olere, гиперонима данного микрополя,
использовались также глаголы со специализирован-
ной семантикой, глаголы со значением “пахнуть
хорошо” и “пахнуть плохо”. Глагол olfacere
‘делать пахучим’ характеризуется нейтральной
семантикой, а odorare имеет положительные смыс-
ловые оттенки. К гипонимам этого микрополя:
относятся латинские глаголы fragrare, putere,
foetere.
В итальянском языке для выражения значения

‘обонять’ используется глагол odorare, восходя-
щий к латинскому odorari. При сопоставлении
латинского прототипа и его итальянского продол-
жателя обнаруживаются различия: в семантике
у латинского odorari главенствует активный ас-
пект восприятия ‘нюхать’, а в итальянском языке
слово odorare связано с пассивным восприятием.
Значения пахнуть в итальянском языке воплоща-
ется в глаголе fiutare, восходящем к латинским гла-
голам flatare + flutare.
При сопоставлении латинского глагола olere

‘пахнуть’ и esp. oler, входящего в микрополе обо-
няния, отметим, что последний, сохранив исконное
значение прототипа, обогатился еще и значениями
‘обонять’ и ‘нюхать’, т.е. у испанского глагола
произошло расширение семантического объема.
Значение обонять во французском языке пере-

дается глаголом sentir (гиперонимом) от латин-
ского sentire, а значение нюхать актуализируется
у глагола flairer, гипонима исследуемого микропо-
ля. Его этимоном является латинский глагол
fragrare [15].
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В микрополе вкусового восприятия значение
‘ощущать на вкус’ в исследуемых языках восхо-
дят к латинскому этимону gustare: fr.goûter, esp.
gustar, it. gustare. Это активный глагол микрополя
вкусового восприятия. В итальянском языке ак-
тивное восприятие выявляется и у глагола
assagiare – lat. exagiare [20]. В испанском – гла-
гол микрополя вкуса probar ‘пробовать на вкус’
восходит к латинскому probare, актуализирующим
значения ‘испытывать’, ‘проверять’, ‘одоб-

рять’, ‘признавать’, ‘хвалить’ [8, c. 619]. Буду-
чи многозначным, он относится к семантическим
полям умственной деятельности, эмоциональных
состояний и этических оценок. Следует отметить,
что итальянский глагол provare и французский
prouver в большей степени сохранили значения
своего латинского этимона.
Представим в виде таблицы ГВ латинского

языка и их продолжатели в новороманских
языках.

В табл.1 приведены латинские глаголы и их эк-
виваленты в исследуемых языках, отображены слу-
чаи отсутствия эквивалентов, отмечены также
примеры, когда перцептивные глаголы выступают
не в перцептивных значениях, относясь, тем са-
мым, к другим СП, это – fr. éprouver, esp. tenter,
it. provare. Для объяснения случаев дивергентно-
сти различия значений приведенных глаголов
при сравнении их с латинскими этимонами, оче-
видно, следует обратиться к понятию симметрии /
асимметрии, превратившемуся, по словам
В.Г. Гака, в одну из всеобщих категорий познания,
применимую к разным областям науки [3, c. 107].
В.Г. Гак отмечает, что межъязыковая лексико-
семантическая асимметрия в западно-романских
языках проявляется в двух аспектах: синтагмати-
ческом и парадигматическом. Парадигматическая

асимметрия состоит в том, что одно и то же латин-
ское слово-этимон в новороманских языках приоб-
рело различные значения и, наоборот, одно и то же
значение может быть выражено разными по проис-
хождению словами (семасиологический и ономаси-
ологический аспекты асимметрии). В этом случае
асимметрия касается внешней формы в номинации.
Анализируя качественно наиболее употребительные
слова – понятия в современных романских языках,
В.Г. Гак вводит некоторые коррективы в данные
о судьбе латинских слов, основанные на этимологи-
ческом анализе. Он утверждает, что около четвер-
ти всех наименований в романских языках имеют
этимологическую общность, примерно одна деся-
тая различна во всех языках, совпадения слов наи-
более частотны во французском, испанском, италь-
янском языках [4, c. 5].

Таблица 1
Глаголы-эквиваленты микрополей обоняния, осязания и вкуса

Lat. Fr. Esp. It.
Toccare Toucher Tocar Toccare
Taxare Tâter                 – Tastare
Temptare Tentеr (не воспр.) Tentar Tentare
Olere                  – Oler                  –
Sentire Sentir Sentir Sentire
(обон., осяз., вкус) (обон., осяз., вкус) (обон., осяз., вкус) (слух, обон., осяз., вкус)
Odorare Odorer                 – Odorare
Fragrare Flairer                 –                  –
Gustare Goûter Gustar Gustare
Рrobare Еprouver (не воспр.) Probar, Provare (не воспр.)
Exagiare                  –                 –  Assaggiare
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Таким образом, мы видим, что в способах во-
площения сопоставляемых полей в разных роман-
ских языках проявились резкие отличия как в ка-
чественном, так и в количественном отношении.
Во многих случаях произошла утрата исконных ма-
териальных элементов. Самые частотные лекси-
ческие единицы семантического поля восприятия
в латинском языке в значительной части явились
этимонами глаголов восприятия в исследуемых
новороманских языках, но без сохранения старин-
ной филиации значений, характерных для них в ла-
тинском.
Лексичесиие значения ГВ представляет собой

сложную структуру, тесно связанную с проблемой
знака: его семантикой, прагматикой, синтактикой.
Cодержательная сторона языка не копирует внеш-
ний субстрат, а выражает его в специфически пре-
ломленной системе лексико-семантических объек-
тов, она (содержательная сторона) языка коррели-
рует прежде всего с перцептивной информацией,
которая лежит в основе познавательной деятель-
ности человека, где данная тема соприкасается
с когнитивной лингвистикой, цель которой – выя-
вить способы мышления о мире и составить “кар-
тину” отражения его в языке, то, что и принято
называть “языковой картиной мира”.
Основным принципом сопоставительного язы-

кознания является лексико-семантическое сравне-
ние на фоне семантического континуума исследу-
емых языков, что требует выделения единиц и ка-
тегорий для контрастивного описания лексики; при-
менения адекватных методик и методов лексико-
семантического анализа лексики, сопоставления
словарного состава сравниваемых лексических
систем для эффективного выявления их специфи-
ки; структурирования элементов СП “восприятие”
и описания каждого типа семантического объеди-
нения внутри поля.
Возникновение, сохранение отдельных лекси-

ческих единиц и их лексико-семантических вари-
антов, а также случаи изменения их семантик,
утраты той или иной формы являются примерами
языковой дивергенции в западно-романских язы-

ках. Исследование показало, что самым ‘консер-
вативным’ из исследуемых романских языков ока-
зался итальянский язык. С точки зрения эволюции
глаголов в сфере восприятия инновации проявились
более всего во французском языке, ГВ испанского
языка претерпели наибольшее количество семан-
тических изменений.
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Т.А. Вдовенко, канд. филол. наук (Измаил)

В статье рассматриваются особенности лексического состава англоязычных художественных произведений.
Разным типам нарраторов присущи свои особенности речи. На лексическую специфику речи нарраторов
проанализированных текстов влияет жанр произведения, эмоциональное и психическое состояние нарратора,
среда обитания нарратора и тематика произведения. Использование поэтической, книжной, библейской,
мифологической лексики, слов сниженно-разговорного стиля, слэнга, жаргона и других экспрессивно-
стилистических единиц создает безграничные возможности для индивидуализации речи нарраторов и создания
их образа.
Ключевые слова: англоязычный, лексика, художественное произведение, нарратор.

Вдовенко Т.О. Специфіка лексичного складу англомовних художніх творів. У статті розглянуто
семантичні особливості змісту англомовних художніх творів. Різним типам нараторів притаманні свої
особливості мовлення. На лексичну специфіку мовлення нараторів аналізованих текстів впливає жанр твору,
емоційний і психічний стан нараторів, середовище перебування наратора та тематика творів. Уживання поетичної,
книжної, біблійної, міфологічної лексики, слів знижено-розмовного стилю, сленгу, жаргонів та інших
експресивно-стилістичних одиниць створює безмежні можливості для індивідуалізації мовлення нараторів і
формування їх образу, нарратор.
Ключові слова: англомовний, лексика, художній твір.

Vdovenko T.A. Specification of lexical content of English fiction. The article focuses on lexical peculiarities
of English fiction. Different narrators have their own characteristic of speech. The emotive prose genre depends on
emotional and psychological state of the narrator, his environment and the theme of the novel. The use of poetic,
bookish, biblical, mythological lexis, the words of the lower colloquial style, slang, jargon and other expressive-
stylistic means creates myriads opportunities of narrator’s speech individualization and shaping their image.

Key words: English, lexis, fiction, narrator.
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Словарный состав традиционно делят на лек-
сику нейтральную, разговорную (сниженного тона)
и возвышенную (высокого стилистического тона)
[1; 2; 3].
Нейтральные слова используются как в лите-

ратурной, так и разговорной речи. Их процентное
содержание зависит от типа речи – письменная /
устная. Письменно-ориентированная речь антро-
пологичных нарраторов разворачивается в услови-
ях, когда пишущий имеет возможность осмыслить
написанное, вернуться назад и откорректировать
текст в соответствии со своими представлениями
о его форме [4, с. 9]. Произведения, представлен-
ные в письменной форме, отличаются от произве-

дений, стилизованных под устную речь нарратора,
где говорящий в отличие от пишущего лишен воз-
можности выхода из временного течения речи,
из ее линейности, он обязан учитывать реакцию
адресата, для чего стремится установить с ним
контакт, вызвать его интерес к сообщаемому
[4, с. 87].
Целью  исследования является выявление осо-

бенностей речи различных типов нарраторов.
На характеристику речи повествователя влияет
ряд факторов, к которым, в частности, относятся
возрастной, профессиональный, образовательный,
социально-статусный и т. д. Общим у всех антро-
пологичных нарраторов является их параметризо-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


100

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

ванный характер, который предполагает определен-
ный статус, образование, профессию, происхожде-
ние, жизненный опыт и набор личностных качеств.
Наряду с общими чертами речи несомненный ин-
терес вызывают и индивидуальные особенности
речи нарраторов, их интересы, склонности, харак-
тер, эмоциональное состояние, уровень интеллек-
та. Материалом   исследования послужили
англоязычные художественные произведения,
представленные разными типами нарраторов.
Объектом   исследования является речь нарра-
торов в англоязычных художественных произведе-
ниях. Предмет  исследования – лексика разных
типов нарраторов. Актуальность   исследова-
ния состоит в описании специфики лексической са-
моидентификации речи разных типов нарраторов.
В зависимости от ориентации на литературную

или разговорную речь лексическое наполнение про-
изведений с антропологичным нарратором варьи-
руется от (низкого) разговорного стиля до высоко-
го поэтического стиля. Примерами разговорного
стиля могут служить: 1) произведение Дж. Сэлин-
джера “Над пропастью во ржи”: ratty, kiddy, boozy,
dopy, junk, knockers; 2) К. Воннегута “Фарс”:
gaga, poops, flu, famish, жаргона и слэнга (Хол-
ден: crook, stinks bum, snotty, holler) с использо-
ванием грубых слов – вульгаризмов: (tail, can, turd,
fart, crumb). Высоким поэтическим стилем изло-
жения характеризуется текст Л. Сандерс “Ша-
лость”, например, (opulence, physiognomy).
Речь ребенка из романа А. Мартин “Наизнан-

ку” проста и незамысловата, поскольку нарратору
Джонатану Экхардту Петерсону всего 11 лет.
В его речи много оценочных слов: great, fine, very
funny [MA, р. 95]; междометий: oh [MA, р. 93],
hee-hee-hee [MA, р. 95].
Необычные персонажи-нарраторы художест-

венной литературы дают нам любопытнейшие при-
меры индивидуальных  вариаций человеческой
психики. Так, лексикон нарратора-преступника Чета
Карсона в романе Дж. Чейза “Легко приходят –
легко уходят” представлен как разговорной лекси-
кой (chic, piker, to ditch, to chuck), так и истори-
ческой: mandarin – мандарин, китайский чиновник;

библейской: Jezabel – Иезавел, распутная, наглая
женщина. Чет – специалист по сейфам, речь кото-
рого изобилует техническими терминами (peeling
machine, ear-splitting blasts), наименованиями ин-
струментов (tool kit, pick-axe). Речь нарраторов-
преступников характеризуется большим количе-
ством эмотивных лексических единиц:

Then I remembered the sound the crowbar had
made as Roy had slammed it down on Cooper’s
head. It had been a terrible blow: made terrible
by a viciousness I hadn’t expected to be in Roy.
I experienced a sudden feeling of sick fear. What
had happened to Cooper? Had Roy killed him?
[CJ, р. 27]
Эти примеры свидетельствуют о повышенном

эмоционально-психическом состоянии нарратора
в момент ограбления (повтор прилагательного
terrible).
Джеруша в романе Джин Уэбстер “Длинноно-

гий дядюшка” в своих письмах опекуну использу-
ет различные математические термины: truncated
prisms, parallelepipeds [WJ, р. 33], французские
лексемы – en masse [WJ, р. 142], nee [WJ, р. 25],
исторические реалии – Punic war [WJ, р. 21],
устаревшую лексику – thereof [WJ, р. 100]. Она
подробно описывает свою жизнь в колледже и то,
чему она научилась. В ее стремлении описать все
подробности чувствуется тяга к высшему обще-
ству, ведь в колледже учатся многие девочки
из богатых и известных семей. Джуди, как назы-
вает себя повествовательница, хочет быть похо-
жей на них и использует в своей речи в том числе
и поэтическую лексику: “loquaciously” [WJ,
р. 27].
Рассмотрим речь антропологичных психичес-

ки неадекватных нарраторов или акцентуирован-
ных личностей [5] .
Нарратор Уилбур Рокфеллер Свейн в произве-

дении К. Воннегута “Фарс” использует термины
из различных областей знаний: истории (ordeals),
биологии (tissue, germ), медицины (engorge,
intoxicate), зоологии (earwig, chipmunk,
chickadee), геологии (Pleistocene), химии (lithium,
beryllium), технические термины (particle
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accelerator), астронимы (Mars, Moon, asteroid),
что позволяет охарактеризовать рассказчика как
не только технически образованного человека,
но и как всесторонне развитую личность. В его
речи высокая частотность функционирования оце-
ночных слов: pretty [VK, р. 114], cast-ironed
character [VK, р. 124], remarkable [VK, р. 125],
right, idly, beautiful [VK, р. 204].
У нарратора из романа Дж. Лондона “До Ада-

ма”, страдающего раздвоением личности, речь
изобилует терминами из разных областей знаний:
зоологии (prehensile), ботаники (filament, moss),
грамматики (conjugation); устаревшими словами
(whither); зоосемизмами (lions, wolves, jackals,
hyena, elephants, horses, quail, fish, dogs, minnow,
cockbirds) и ботосемизмами (carrot, tree,
blueberry). Несмотря на то, что речь нарратора
представлена в письменной форме, она маркиру-
ется использованием междометий: Ah, I knew him
him on the instant [LJ, р. 7]; Ah, those endless forests,
and their horror-haunted gloom! [LJ, р. 6], что ха-
рактерно также для ребенка-нарратора из произ-
ведения Э. Мартин “Наизнанку”: Oh, no [MA,
р. 93]. Междометия реализуются и в речи нарра-
тора-писательницы из произведения Л. Сандерс
“Шалость”: Oh, one more thing: I… [SL, р. 3]; Oh,
I could, willy-nilly, participate, but I could not
influence [SL, р. 312].
В речи Кристофера, 15-летнего мальчика-аутис-

та, ведущего рассказ в стиле детектива в романе
М. Хэддона “Удивительное событие, случившее-
ся ночью с собакой”, часто представлены зоо-
семизмы: seals, penguins, orangutans,tigers, lions,
gibbons, gorillas, lemurs, chimps [HM, р. 89].
У нарратора-аутиста встречаются как детские сло-
ва: poo [HM, р. 84], так и сложные математичес-
кие термины: triangle, converse, hypotenuse,
counterexample [HM, р. 225], ведь он обладает
выдающимися математическими способностями.
Лексический состав речи подростка Кристофера

изобилует латинизмами: quod erat demonstrandum
[HM, р. 25-26], homunculus [HM, р. 118], а также
медицинскими терминами: aneurysm, heart attack,

blood clot, blood vessels, muscles [HM, р. 27], на-
званиями лекарств – aspirin [HM, р. 27].
Особенность лексической организации пове-

ствования с точки зрения неантропологичного нар-
ратора в большей мере обусловлена особенностя-
ми и тематической направленностью произведе-
ния. К примеру, конь Дарки из произведения
А. Сьюэлл “Приключения Черного Красавчика”
любит природу и часто описывает ее, поэтому язы-
ковое полотно романа включает элементы лекси-
ко-семантической группы, связанные со средой его
обитания – meadow, hedge, Farmer Grey’s: It was
a calm sweet April night; there were no sounds but
a few low notes of a nightingale, and nothing moved
but the white clouds near the moon and a brown
owl that filled over the hedge. It made me think of
the summer nights long ago, when I used to lie
beside my mother in the green pleasant meadow at
Farmer Grey’s [SA, р. 104]. Речи коня-нарратора
свойственна избирательность – Дарки повествует
лишь о темах, близких ему: еда, лошади, природа,
люди. Он также обладает аналитическими способ-
ностями, о чем свидетельствует частое использо-
вание оценочной лексики (nice, bright, good, smart,
fine, pretty, handsome, gentle, pleasant, clever, calm,
sweet, comfortable, cheerful и др.). Так, например,
говоря о конюхе Джоне, нарратор дает ему свою
оценку: He was a nice little bright fellow, and always
came whistling to his work [SA, р. 67].
На особенность языковой организации повество-

вания с точки зрения неантропологичного нарра-
тора влияет тип адресата. В данном случае этот
адресат – ребенок (дети), поскольку само произ-
ведение нацелено на детскую аудиторию, что
и обусловливает простоту речи нарратора.
Лексика анималистического повествования пред-

ставлена целым рядом зоосемизмов [6, с. 10]: horse,
colt, pony, dogs, cats, donkeys, cattle, birds –
в повести А. Сьюэлл “Приключения Черного Кра-
савчика”; birds, dogs, cats, rats, mice, pigeons –
в автобиографии К. Ли “Моя собака Платон” и со-
масемизмов (описанием частей тела): paws, tails,
mouth, nose, heads, necks, ears, hair.
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Лексикон собаки Платона изобилует такими
оценочными лексемами, как lovely, nice, bright,
good, fine, pretty, attractive, beautiful, wonderful,
pleasant. Самое распространенное из прилагатель-
ных, лексема nice подчеркивает простоту речи
(nice place), добродушие повествователя. Речи
собаки-нарратора так же, как и коню Дарки, свой-
ственна избирательность – Платон повествует
лишь о темах, близких ему: еда, другие собаки,
кошки (им посвящена целая глава), люди, однако,
отсутствуют описания зданий, оживленных улиц,
хотя собака-нарратор бывала не только в Лондо-
не, Эдинбурге и Оксфорде, но и в других городах.
Речь вампира-нарратора и оборотня отличает-

ся частотным использованием эмоционально-оце-
ночной лексики: exquisite smiling lips [RA, р. 84],
half-visible eyes [RA, р. 85], large yielding eyes [RA,
р. 85], deep dark tinge of blue beneath the pearly
heavens [RA, р. 126], his eyes were half-crazed [
SM, р. 105], his eyes were flat black, the circles under
them dark purple [SM, р. 107], blood thirst
[RQ, р. 1]. Актуализируется тематическая лек-
сика, объединенная понятием “кровь”. К самым
частотным относится лексема “blood”, которая
встречается в среднем 1 раз на страницу. При
этом цветовая гамма крови представлена различ-
ными цветами от преимущественно используе-
мых оттенков красного: color of blood, not wine
[RA, р. 143]; red-dyed silk [RA, р. 143] до черно-
го: black blood [RA, р. 276].
Поскольку вампир обладает тонким слухом

и обонянием, его словарный состав изобилует лек-
семами, содержащими сему “звук”: Great Silence
[RA, р. 258]; shouted loudly for silence [RA, р. 159];
I did hear it and did smell it [RA, р. 59]; It sounded
as if horses had come crashing into the chapel itself
over our heads [RA, р. 59]; Several hundred of these
voices [SS, р. 1]; Only four voices did I block out of
the courtesy rather than distaste: my family, two
brothers and two sisters, who were so used to the
lack of privacy in my presence [SS, р. 1], powerful
voice [RQ, р. 7] и “запах”: … the strong good smell
of the horses filled my nostrils with the smell of the
woods [RA, р. 218].

Речь вампира-нарратора Лестата из произве-
дения А. Райс “Королева проклятых” характери-
зуется использованием устаревших слов: olden
[RQ,   р. 3], поэтизмов: womb [RQ, р. 7], книжных
слов: opulent [RQ, р. 10], однако окказионально
употребляется и разговорная лексика: damnedest
[RQ, р. 8], fiend [RQ, р. 7]. К наиболее употреби-
тельной относится следующая лексика: vampire,
mortal, immortal, death, blood, horrors, threats,
blood-drinkers, monsters.
В лексике нарратора оборотня Джейка из произ-

ведения Стефани Майер “Рассвет” достаточно ча-
сто используются лексемы, характеризующие вам-
пира: parasite [SM, р. 103], bloodsucker [SM, р. 103],
vampires [SM, р. 103], monster [SM, р. 107], а также
его внешний вид: hungry-looking [SM, р. 107], black
eyes [SM, р. 108], запах:  smell hit me like a rotten
tomato to the face. Reeking vampires [SM, р. 103] и
голос: piercing, ringing, hoarse, croaked [SM, р. 104].
Речь неантропологичного нарратора, являюще-

гося искусственным интеллектом (человеком),
в романе Р. Хайнлайна “Пятница” маркируется ис-
пользованием квазиреалий, что свойственно тек-
стам фантастического жанра, например: beanstalk
capsule – антигравитационная капсула [HR, р. 1],
antigrav – антигравитационное устройство [HR,
р. 1], Hyperspace Lines – гиперпространственные
линии [HR, р. 190], Earth’s gravity [HR, р. 191];
названия планет: Ell-Five – “Эль 5” [HR, р. 1];
аббревиатуры: APV = authorized power vehicles
[HR, р. 188], AP = artificial person [HR, р. 192],
SB =  sound blaster [HR, р. 202].
При изображении предметов-нарраторов выри-

совывается стремление авторов наделить нарра-
торов–не-людей аналитическими способностями.
Они, как правило, достаточно умны, наблюдатель-
ны, проницательны, эрудированы. Нарратор-пред-
мет удобен тем, что наблюдаемые не догадыва-
ются, что за ними следят. Они действуют без
оглядки, что позволяет показать действия во всей
их неприглядности, без утайки. Наблюдаемые дей-
ствуют без учета возможности оказаться под кон-
тролем, в свою очередь, предметы-нарраторы от-
личаются наблюдательностью в отношении, преж-
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де всего, внешности людей. Ваза-повествователь-
ница (в романе Т. Фишера “Коллекционная вещь”)
использует в своей речи сомасемизмы [6, с. 10]:
nose, eye, beard, navel, bosom, buttock и др. В речи
неодушевленного предмета-повествователя винной
бутылки содержатся ботосемизмы (номинация
объектов растительного мира) [6, с. 10]: hemlock,
parship, willowherb, goose-grass и т.д.; а также
лексика, связанная с вином, его производством
и хранением: cellar, wine, bottles, glass, scent, smell,
vineyard. Например: Jay liked the cellar; it was cool,
secret. He was always coming down there, just to
touch the bottles, to run his fingers along the dust-
furred walls. [HJ, р. 16].
В речи предметов-нарраторов широко исполь-

зуется лексика разных стилистических пластов:
разговорная лексика – smokes, nub [HJ, р. 228],
quad [HJ, р. 244]; слэнг – oofy [FT, р. 6]; книжная –
obeisant [FT, р. 6]; поэтическая – yesteryear [FT,
р. 10]; термины из различных областей: химичес-
кой – dregs [HJ, р. 286], ботанической – gladioli,
peonies [HJ, р. 256]; слова латинского происхож-
дения – exeat [HJ, р. 245], хинди – maharajah
[FT, р. 25], французского – blonde, proprietaire
[HJ, р. 118], что свидетельствует об эрудирован-
ности нарраторов.
Лингвостилистический анализ показал, что тип

нарратора определяет доминантную лексику. Так,
у антропологичных нарраторов наблюдается раз-
брос лексики от нейтральной в сочетании с низ-
ким стилем до высокого стиля в зависимости
от возраста, социального положения, образования
и т.д. Их речи также свойственно использование
оценочной лексики, широкого спектра цветообо-
значений, отражающих индивидуальные особенно-
сти их мировосприятия, специальных терминов
из различных областей знания, свидетельствую-
щих о региональном происхождении и образова-
тельном статусе нарратора.
Отметим, что письменно-ориентированная речь

антропологичных нарраторов является образцом
речи, в которой соблюдаются лексические и грам-
матические нормы английского языка.

Речь антропологичных психически неадекват-
ных нарраторов зависит от типа их аномальности.
Так, речь повествователя-убийцы и преступника
характеризуется эмоциональной напряженностью.
В зависимости от своих особенностей такие нар-
раторы ограничены в выборе лексических средств.
В целом, главная функциональная особенность речи
психически неадекватных нарраторов – повышен-
ная эмоциональность.
На лексический состав речи антропологичных

нарраторов влияют их индивидуальные особенно-
сти и тематическая направленность произведений.
Употребление  поэтической, книжной, библейской,
мифологической лексики, слов сниженно-разговор-
ного стиля, слэнга, жаргонов и других экспрессив-
но-стилистических единиц создает огромные воз-
можности для индивидуализации речи неантропо-
логичных нарраторов и построения их образа. Ис-
пользование различных типов лексики у наррато-
ров-не-людей свидетельствует о проявлении таких
человеческих качеств, как эмоции, переживания,
аналитические способности и т. д.
Анималистические нарраторы (животное)

и фантастические сущности могут обладать фи-
лософским мировоззрением. Животные-рассказчи-
ки при широких перцептивных возможностях, тем
не менее, ограничены в передаче цветообозначе-
ний, что связано с недостаточной способностью
представленных в нашей выборке анималистичес-
ких нарраторов воспринимать цвет. Вместе с тем,
их речь изобилует зоосемизмами, что объясня-
ется их средой обитания и интересами.
Предмет-нарратор отличается чрезвычайной

наблюдательностью в отношении, прежде всего,
внешности людей и даже разделяет последних
на виды и типы по частям тела, используя сома-
семизмы. В нем можно встретить сплав челове-
ческого и неодушевленного: предмет-нарратор со-
вмещает в себе как признаки предмета, так и че-
ловеческие черты.
П е р с п е к т и в н ы м представляется рас-

смотрение особенностей лексического состава
речи нарраторов в литературах других стран.
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СЛОВА ШИРОКОЙ СЕМАНТИКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

С.М. Почепинская, канд. филол. наук (Измаил)

Настоящая статья посвящена употреблению слов широкой семантики в системе художественного текста
на материале английского языка. Изучается влияние рассматриваемых лексических единиц на процесс
понимания. В работе осуществлен анализ способов корректировки непонимания, вызванного употреблением
слов широкой семантики. Выявлены и описаны факторы, обусловливающие их появление.
Ключевые слова: непонимание, слова широкой семантики, художественный текст.

Почепинська С.М. Слова широкої семантики в художньому тексті. Статтю присвячено використанню
слів широкої семантики в системі художнього тексту на матеріалі англійської мови. Вивчається вплив розглянутих
лексичних одиниць на процес розуміння. У роботі здійснено аналіз засобів коригування нерозуміння,
викликаного вживанням слів широкої семантики. Виявлено та описано фактори, що зумовлюють їх появу.
Ключові слова: нерозуміння, слова широкої семантики, художній текст.

Pochepynskaya S.M. The words of wide semantics in literary text. The article deals with the study of the
words of wide semantics in the system of English-Language literary text. The influence of the discussed lexical
units on the process of understanding is presented. The article contains the analysis of ways to correct
misunderstanding caused by the use of the words of wide semantics. The factors of their appearance are identified
and described.

Key words: literary text, misunderstanding, words of wide semantics.
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Объектом  данного исследования являются
слова широкой семантики, которые встречаются с
относительно большой частотностью в художе-
ственных текстах. Предметом  работы высту-
пают ситуации непонимания и способы их коррек-
тировки в англоязычном художественном диало-
ге. Цель  данной работы заключается в выявле-
нии специфики функционирования слов широкой се-
мантики в художественных текстах и выявлении
случаев непонимания, вызванного употреблением
рассматриваемых лексических единиц. Матери -
алом  послужили диалогические фрагменты, со-
держащие слова широкой семантики, которые были
отобраны методом сплошной выборки из англо-
язычных художественных произведений, преиму-
щественно последних десятилетий. Актуаль -
ност ь  данного исследования состоит в опреде-
лении специфики функционирования слов широкой
семантики в художественных текстах и в установ-

лении влияния рассматриваемых лексических еди-
ниц на процесс понимания.
Одно из первых монографических исследова-

ний слов широкой семантики в английском языке
было осуществлено К.А. Горшковой в 70-х годах
ХХ в. [3]. Эти лексемы характеризуются расплыв-
чатостью, нечеткостью обозначения денотата,
возможностью использования с многочисленными
представителями того же класса объектов, кото-
рый имеется в виду, а также прочих классов (аб-
страктных/конкретных, одушевленных/неодушев-
ленных, единичных/множественных). Уже в самой
дефиниции – слова широкой семантики – зало-
жена их характеристика. В разряде существитель-
ных это прежде всего thing и stuff, в разряде гла-
голов – get, do. Указанными существительными
“могут обозначаться одушевленные и неодушев-
ленные предметы, люди и животные, конкретные
и абстрактные понятия, предметы и события”
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[1, с. 96]; глаголами – “практически неограничен-
ный круг действий, который приобретает вселен-
ские масштабы (infinite scope), сочетаясь с мно-
гочисленными послелогами” [8, с. 187]. Словар-
ные статьи этих слов занимают от колонки до стра-
ницы – см. напр. [4; 6] – и все равно не исчерпыва-
ют возможностей их употребления.

“I should be thanking you. You came to the
rescue.” It was not the right thing to say – but it
was not so very heinous a slip.
Immediately Nathan frowned, and I rushed on,
“You came to the rescue and taught me about
real, proper love – that was the thing I meant.”
“Ah,” he said, with the soft private expression
that belonged to me and the kids. “I see what
you mean.”
My relief that we had got over the
misunderstanding <…> was overwhelming
(WM, с. 127-128).
Мы неоднократно говорим, слышим, читаем в

художественных диалогах указанные слова (так же,
как и их русские и украинские эквиваленты вещь,
річ) для нечеткого объяснения события, механиз-
ма, чувства и т.п.:

“What is love, mother?”
“Well, dear, it is such a thing…” (MI, с. 24).
“Alchemy is a science. And science is such a
thing…” (AP, с. 187).
“Everyone has a therapist these days.
Understanding oneself is such a thing…” (WA,
с. 78).
Естественно, используя thing как средство но-

минации в диалоге, персонаж рискует столкнуться
с коммуникативным сбоем. Например:

“Yes, you need good food in the country,
substantial food”.
“Yes, I quite like those kind of things, doing it”.
“What kind of things?”
“You know that sort of thing”.
“Do you mean cooking?”
“All that thing” (MED, с. 345).
Э. Партридж прослеживает этимологию thing

к двум древнеанглийским глаголам: thingan = to

negotiate (about things) и thingian = to intercede,
to reconcile [7, с. 713]. Широкая сочетаемость
обоих глаголов привела к разрастанию семанти-
ческого объема производного от них существи-
тельного, что в результате завершилось практичес-
ки полной потерей его автосемантии:

“I go away from time to time.”
“To conferences and media jaunts ?”
“That sort of thing, yes” (LT, с. 41).
“I’m afraid I’m terribly stupid about that sort of
thing – architecture, I mean, and archeology and
all that (CP, с. 128).
“It would take quite a lot of mediation and
emptying out to get the whole thing back –
I mean the conscious knowledge – but you could
do it if you wanted to” (SN, с. 173).
Обращает на себя внимание устойчивость со-

четаемости thing с не менее расплывчатыми sort
of (kind of), в совокупности своей полностью раз-
рушающими определенность референции, необхо-
димую для успешного общения.
Отсутствие референциальных границ приводит

к возможности использования thing в качестве
аффикса, маркирующего номинативную принад-
лежность полнозначного слова, а также обладаю-
щего дерогативной коннотацией:

“Where’s that boy-thing of yours ?” (KJ, с. 71).
“Move that stool-thing closer to me” (BA, с. 82).
“I’m tired of your divorce-thing…” (MI, с. 106).
Интересно, что, даже выполняя функцию аффик-
са, thing несет неопределенность:
In fact if I was you, that whole writing-a-book
thing might make me wonder just what kind of
person I could be… (KA, с. 129).
“I’m pretty useless: if it’s a woman thing,
relationships or money, I’m a bit of a disaster
(KA, с. 11).
“I left them to do man putting another man to
bed things” (KA, с. 48).
В связи со сказанным, становится понятной

необходимость уточнения практически каждого
употребления thing. В диалоге это происходит по
инициативе любого из коммуникантов. Говорящий
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может осознать надвигающееся недоразумение
в процессе речи и убрать его до возможного воп-
роса партнера:

“Have you seen that damn thing on my desk?
I mean the manuscript” (WR, с. 16).
“I don’t think children should be allowed such things
at all. I mean, staying the night at their friends
houses” (BA, с. 102).
Самокорректировка при использовании слов

широкой семантики превалирует – в большинстве
случаев конкретизация референции происходит в
первой реплике. Запрос пояснения тоже имеет ме-
сто, но реже:

“What do you think of my new thing?”
“Damn, what do you mean? Can’t you use plain
English?”
“I only meant my new purse, I’m sorry” (HD,
с. 108).
“Are you going on another expedition – shooting
things?”
“Expect so. Usually do, you know – shoot ducks
I mean” (CM, с. 88).
Аналогично происходит использование суще-

ствительного stuff и исправления коммуникатив-
ных неудач, связанных с ним. Референциальная
нечеткость слова заложена в его истории: от древ-
не-верхне-немецкого stopfцn – останавливать
(течение, поток), забивать, набивать (чем-ни-
будь), через средне-английское stoffen, позже
stuffen, при участии и под влиянием романского
дублета stuppa – any cloth, any soaked material
applied to an injury лексема вошла в современ-
ный язык как конверсив to stuff/stuff. При этом
в существительном, в дополнение к уже имевшей
место семантической неопределенности (any
material) развилось и дерогативное оценочное зна-
чение – refuse, trash, rubbish, nonsense, что,
в свою очередь, привело к созданию фразеологиз-
ма stuff and nonsense [7, с. 670].
Дерогативная коннотация, появившаяся у рас-

сматриваемой лексемы, определила контексты
ее употребления. Означивая, так же, как и thing,
неопределенное множество референтов, stuff,
в отличие от стилистически нейтрального thing,

является сигналом сниженности разговорного ре-
гистра и/или отрицательного (скептического, иро-
нического, высокомерного) отношения говоряще-
го к предмету речи:

“I think maybe he’s reading some stuff that isn’t
on the approved list.”
“Like what?”
“Like Mogul. I walked into the dining room
early this morning. He was there all alone, and
tried to hide a copy of Mogul from me. Isn’t that
some kind of business magazine?”
“Yes, it is” (GJ, с. 287).
“You must be careful about the immersion heater
and noting down phone calls and all of that
stuff” (KA, с. 34).
“If you want to know the truth, I don’t even know
why I started all that stuff with her. I mean going
away somewhere to Massachusetts and Vermont
and all” (SC, с. 143).
“You’re free to leave any moment. And take all
your stuff with you. I don’t mean your meager
box only, but your brat, too” (MJ, с. 31).
Подводя итоги анализу широкозначных суще-

ствительных и их места в составе языковых ком-
муникативных неудач, отметим, что в силу прямо
противоположного характера их ономасиологичес-
кой функции – с одной стороны, семантика слова
резко ограничена индивидуальной референцией,
с другой – свидетельствует о нелимитированных
возможностях последней, две названые функции –
означивания и указания – приходят в рассогласо-
вание, что и провоцирует непонимание.
Помимо коммуникативных сбоев, спровоциро-

ванных широкозначными именными лексическими
единицами, мы столкнулись и с глагольными, ос-
новное место среди которых занимает глагол to do.

“You think she’d been up to her uncle’s
bedroom? Well, why not? Why should she lie
about it?”
“Ah! That is just the question. It depends on
what she was doing there, does it not?”
“You mean – stealing the money? Hang it all,
you don’t suggest that it was Miss Ackroyd who
took that forty pounds?”
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“I suggest nothing”, said Poirot (CM, с. 165-166).
“What are you going to do?”
“Do? What do you mean?”
“Well, you’ve been kicked out, haven’t you? Where
are you going to sleep tonight?” (HC, с. 47).
“You aren’t doing anything with it (the
manuscript) now, are you?”
“You mean ‘improving’ it, as they advise?”
“No, I mean trying to publish it…” (SN, с. 197).
В отличие от номинативных коммуникативных

неудач, фигурировавших в предыдущих иллюстра-
циях, глагольные коммуникативные неудачи, как
правило, корректируются не в исходной реплике,
самим говорящим, но уточняются в следующем
звене диалога.
Избранный нами в качестве примера глагол

to do представляет собой, по мнению ряда иссле-
дователей, либо промежуточный этап на пути пре-
вращения полисемичного слова в слово широкой
семантики [5], либо этап завершенный, когда
“to do” вошло в их состав, что подтверждается,
как уже упоминалось, и объемом словарных ста-
тей, посвященных do – см. напр. [2; 303].
Широкозначные глаголы как источник непони-

мания представлены в нашем материале значи-
тельно менее часто, чем существительные. По-
видимому, это можно объяснить такой характери-
стикой английского глагола как послелоги (наречия,
предлоги, наречные слова), которые помогают ком-
муникантам сузить круг возможных денотатов до
необходимого конситуативного действия.
В заключение следует отметить, что исполь-

зование слов широкой семантики в художествен-
ном диалоге всегда приводит к единому комму-
никативному результату: сбою, требующему кор-
ректировки.
Перспективы. Дальнейшее исследование слов

широкой семантики является особенно важным
и необходимым для изучения причин возникновения
непонимания и механизмов его преодоления.
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ІМПЛІКАТИВНА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА ‘TRY’

Ю.О. Артеменко (Кременчук)

Статтю присвячено аналізу синтаксичних та семантичних особливостей англійського дієслова try та групи
дієслів, семантично йому подібних. Встановлено, що дієслова групи try виявляють риси імплікативних дієслів
лише за умови вживання у моделі з -ing-комплементом. Вони є імплікативними дієсловами неповного об’єму
і належать до групи дієслів, які імплікують істинність пропозиції. На цій підставі дієслова на зразок try мають
бути включеними до переліку імплікативних дієслів англійської мови.
Ключові слова: імплікативна модель, імплікативні дієслова неповного об’єму, імплікатура, істинність,

пропозиція.

Артеменко Ю.А. Импликативная семантика английского глагола try. Статья посвящена анализу
синтаксических и самантических особенностей английского глагола try и группы глаголов, семантически
с ним схожих. Установлено, что глаголы группы try проявляют черты импликативных глаголов лишь при
условии употребления в модели с -ing-комплементом. Они являются импликативными глаголами неполного
объема и принадлежат к группе глаголов, которые имплицируют истинность пропозиции. На этом основании
глаголы группы try могут быть занесены в перечень импликативных глаголов английского языка.
Ключевые слова: импликативная модель, импликативные глаголы неполного объема, импликатура,

истинность, пропозиция.

Artemenko Y.O. Implicative semantics of the English verb try. The article deals with the analysis of syntactic
and semantic features of the English verb try and the group of verbs, semantically similar to it. The analysis of the
units under the research established that the verbs of the try group show their implicative features if only the usage
pattern with the -ing-complement is provided. These verbs are implicative verbs of the incomplete volume. They
belong to the group of verbs, implicating the truth of the proposition. For this reason the verbs of the try group can
be put on the list of English implicative verbs.

Key words: implicative pattern, implicative verbs of incomplete volume, implicature, truth, proposition.
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У закордонній та вітчизняній лінгвістиці
імпліцитність, яка асоціюється з пресуппозиціями,
є традиційною сферою різноманітних лінгвістичних
досліджень уже понад шістдесят років [1; 3-9; 11;
13]. Лінгвістів цікавлять, перш за все, мовні оди-
ниці, які спроможні сприяти вербалізації імпліцит-
них смислів у дискурсі, зокрема, імплікативні дієсло-
ва, які вивчаються як із точки зору теоретичного
підґрунтя [2; 6], так і у ракурсі емпіричних спосте-
режень [10; 12]. Однак, незважаючи на великий
інтерес до вивчення імпліцитності, імплікативні
дієслова англійської мови наразі є недостатньо гли-
боко дослідженими.
Імплікативні дієслова є лексичними одиницями-

індикаторами імпліцитного смислу, що відобража-

ють істинне значення об’єктної пропозиції вислов-
лення. Л. Карттунен ділить імплікативні дієслова
англійської мови на сім груп [6]:

1) дієслова позитивної імплікації, які імплікують
істинну пропозицію: manage, bother;

2) дієслова негативної імплікації, які імплікують
хибну пропозицію: forget, fail;

3) дієслова, які можуть розцінюватися як
імплікативні в залежності від контексту: choose,
refuse;

4) дієслова, лише заперечна форма яких імплікує
хибну пропозицію: be able, can;

5) дієслова, заперечна форма яких імплікує
істинність пропозиції: hesitate;

6) дієслова каузації (термін Н.Д. Арутюнової
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[2, с. 59]), лише позитивна форма яких імплікує
істинну пропозицію: make, force;

7) дієслова заперечної каузації (термін
Н.Д. Арутюнової [там само]), позитивна форма
яких імплікує істинність заперечної форми пропо-
зиції: prevent, dissuade.
Та в англійській мові існує група предикатів,

за своєю семантичною структурою подібних до
дієслова try, тлумачення яких з точки зору їх
імплікативних рис є неоднозначним. Так, Л. Карт-
тунен вважає дієслово try неімплікативним
[6, с. 353], тоді як Марія Хосе Лузон Марко ви-
словлює протилежну точку зору з огляду на гра-
матичну форму комплемента імплікативного
дієслова [10, с. 79].
Метою  цієї статті є визначення місця дієслів

на зразок try у корпусі імплікативних дієслів англ-
ійської мови, з одного боку, та встановлення їх гру-
пової приналежності згідно з класифікацією, запро-
понованою Л. Карттуненом, з іншого. Об’єктом
дослідження є дієслова англійської мови на зразок
try, які досліджуються на предмет  їх логіко-
семантичних та синтаксичних характеристик
на матеріалі 200 прикладів, відібраних методом
суцільної вибірки з англомовної періодики, а також
художніх і драматичних творів з бази електронно-
го ресурсу Wordnik.
З точки зору Л. Карттунена, дієслова на зра-

зок try не є імплікативними [6, с. 353]. Дійсно, вис-
ловлення John tried to solve the problem часто
передбачає невдачу, за винятком тих випадків,
коли за ним слідує певна експліцитна заява про
протилежне, наприклад: ... and, to his own surprise,
he succeeded. Але якщо try було б імплікативним
дієсловом на зразок fail, тоді воно мало б пройти
перевірку запереченням, запропоновану Л. Карт-
туненом з ціллю відокремити імплікативні дієсло-
ва від неімплікативних [6, с. 342-343]: висловлен-
ня John didn’t fail to solve the problem імплікує
John solved the problem, у той час як John didn’t
try to solve the problem не імплікує John solved
the problem. Як Джон міг вирішити проблему,
якщо він навіть не спробував? Тому заяву про про-
вал John tried to solve the problem не можливо

пояснити, віднісши try до категорії дієслів, які
імплікують хибність об’єктної пропозиції на зра-
зок fail.
Л. Карттунен обґрунтовує свою точку зору,

спираючись на теорію імплікатур П.Г. Ґрайса
[6,  с. 353]. Виходячи з максими кількості, для мовця
є нормою не робити менш інформативну заяву,
ніж він може це зробити. Оскільки мовець стверд-
жує John tried to solve the problem замість John
solved the problem, що було б більш інформатив-
ним, цей факт “конверсаційно імплікує”, що він
не в змозі зробити більш сильну заяву, тому що або
John solved the problem є хибним висловленням,
або мовцю про нього не відомо.
На нашу думку, дієслова на зразок try не мож-

ливо також зачислити і до групи імплікативних
дієслів на зразок be able, лише заперечна форма
яких імплікує хибну пропозицію. Їхня позитивна
форма не імплікує ані істинності, ані хибності про-
позиції за виключенням випадків, обумовлених пев-
ним контекстом. Пояснення надходить із самої
теорії імплікативних дієслів Л. Карттунена. Так, усі
речення з імплікативними дієсловами у ролі преди-
ката вписуються у таку схему:
Пресуппозиція: v(S) є обов’язковою і достат-

ньою умовою для S.
Пропозиція: v(S),

де v позначає будь-яке імплікативне дієслово, а S –
речення, яке виявляє себе як інфінітивний компле-
мент цього дієслова у поверхневій структурі.
У репрезентації головного речення v(S) утворює цен-
тральну частину пропозиції, до якої приєднуються
заперечення, модальні дієслова й посилання на час
та місце [6, с. 352]. Речення з імплікативними пре-
дикатами на зразок be able у подібну схему не впи-
суються, тому що вони виражають лише обов’яз-
кову умову для істинності речення-комплементу.
Висловлення John was able to solve the problem
не імплікує John solved the problem, воно пресуп-
позиціонує лише, що Джон був фізично здатним
зробити це. На противагу, висловлення John was
not able to solve the problem імплікує хибну пропо-
зицію – Джон не вирішив проблеми, тому що не
був здатен зробити це.
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 Стверджувальне речення з предикатом на зра-
зок try поводить себе подібним чином. John tried
to solve the problem не означає, що Джон вирішив
проблему. Це висловлення пресуппозиціонує лише,
що Джон, очевидно, мав фізичну можливість вирі-
шити проблему і навіть зробив спробу – обов’язко-
вої умови для істинності речення-комплементу до-
тримано, але цього не достатньо для істинності про-
позиції.
Розглянемо, як поводять себе заперечні речен-

ня з предикатом на зразок try. Висловлення John
did not try to solve the problem імплікує John did
not solve the problem. В його основі лежить пре-
суппозиція, що Джон вирішувати проблему навіть
не намагався. Подібним чином поводять себе
й імплікативні предикати на зразок be able. Але
зачислити try до групи дієслів та дієслівних сполу-
чень, подібних до be able, не дозволяє семантич-
ний аналіз дієслів цієї групи.

Усі висловлення із вищенаведеного прикладу
імплікують хибну пропозицію Yesterday, John didn’t
solve the problem. Всі вони пресуппозиціонують
різні вирішальні умови істинності пропозиції, що
зумовлюється різними пресуппозиціями в основі
кожного з них: фізичною спроможністю як у be able
та can, наявністю певного відрізку часу для
здійснення дії як у have the time, наявністю шансу,
відповідної нагоди як у have chance. Всі ці пресуп-
позиції можна об’єднати за допомогою головної ідеї:
вчора Джон не вирішив проблеми через тиск пев-
них об’єктивних чи суб’єктивних обставин. На
відміну від висловлень, наведених вище, Yesterday,
John didn’t try to solve the problem не пресуппози-
ціонує, що Джон не вирішив проблеми через те,
що не був спроможний, не мав на те часу або йому

не трапилася така нагода. Якщо на нього й тисну-
ли певні об’єктивні чи суб’єктивні обставини,
то мовцю про це невідомо, тому що він лише кон-
статує, що Джон не вирішив проблеми вчора через
те, що не спробував зробити це.
Таким чином, ми поділяємо точку зору Л. Карт-

тунена, що try у поєднанні з інфінітивним компле-
ментом не утворює імплікативної моделі, а отже,
не є імплікативним дієсловом. Натомість приєднує-
мося до Марії Хосе Лузон Марко, яка включає
дієслово try до числа імплікативних за умови
супроводу -ing-комплементу [10, с. 74–75].
Таке трактування імплікативних рис дієслова

try та подібних до нього є прийнятним. Модель try
+ -ing-комплемент дійсно є імплікативною, хоча
і не в такому об’ємі, як моделі з дієсловами на зра-
зок manage або fail. Назвемо останні дієсловами
повного об’єму. Так, висловлення John managed
to solve the problem пресуппозиціонує, що Джону
вдалося вирішити проблему, доклавши певних
зусиль. Тобто, дія стовідсотково завершилася
успіхом. Висловлення John failed to solve the
problem пресуппозиціонує, що Джону проблему
вирішити не вдалося, дія стовідсотково заверши-
лася невдачею. Дієслова try з -ing-комплементом,
у свою чергу, пресуппозиціонує істинність вислов-
лення, як моделі з дієсловами на зразок start, begin,
continue тощо, які є імплікативними дієсловами
неповного об’єму. Наприклад, висловлення John
started to solve the problem не імплікує стовідсот-
кового завершення дії у минулому, але пресуппози-
ціонує, що Джон, принаймні, почав вирішувати про-
блему і вже подолав у цьому напрямі певний відсо-
ток шляху. Висловлення John did not start to solve
the problem пресуппозиціонує, що Джон навіть
не починав вирішувати проблему. Аналогічним чи-
ном поводить себе модель try з ing-комплемен-
том. Висловлення John tried solving the problem
не імплікує стовідсоткового завершення дії у ми-
нулому, але ми розуміємо, що Джон протягом пев-
ного часу у минулому докладав зусиль, аби виріши-
ти проблему, тобто дійсно був у процесі вирішення.
Висловлення ж типу John did not try solving the
problem імплікує, що Джон не вирішив проблему,

Yesterday,
John

was not able
could not
had no time
had no chance

(to) solve the
problem

Yesterday, John didn’t solve the problem.
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тому що не намагався. На підтримку нашої точки
зору наведемо такі приклади:

Known for his stern ways and many rules – no
white socks with dress clothes, meetings start five
minutes before their scheduled times – Coughlin tried
softening his approach going into the season. –
З цього висловлення нам не відомо, чи відмовився
Кафлін від своїх жорстких правил остаточно,
але ми розуміємо, що, принаймні, на деякий час він
їх дещо пом’якшив. Стверджувальна форма дієсло-
ва try імплікує істинність пропозиції.

I tried being a cowboy, and a soldier, and
a fireman, and a bunch of other stuff. – Мовець
розповідає, що за своє життя він перепробував купу
різноманітних професій – він був і ковбоєм, і солда-
том, і пожежником, і ким іще тільки не був. Ствер-
джувальна форма дієслова try імплікує істинність
пропозиції.

No one who has not tried night-riding across
country will realise how fascinating it is and,
comparatively speaking, how easy. – Той, хто не
пробував подорожувати країною мотоциклом уночі
(а отже, жодного разу цього не робив) не зможе
розділити вражень мовця про цей процес. Запереч-
на форма дієслова try імплікує хибність пропозиції.
Таким чином,, дієслова типу try слід віднести до

групи дієслів позитивної імплікації на зразок manage,
bother, remember, але з меншим об’ємом імпліка-
тивності, подібно до begin, continue, go on тощо.
На нашу думку, перелік дієслів групи try,

відібраних методом суцільної вибірки з Великого
англо-російського словника у 2-х томах під загаль-
ним керівництвом І.Р. Гальперіна (вид. 4-те, випр.,
з доп.) налічує дванадцять дієслів та дієслівних
сполучень і виглядає у такий спосіб: attempt,
endeavour, essay, exert oneself, make an attempt,
make an effort, retry, seek, strive, struggle, study,
take a shot/a swing. Проте, імплікативними дієсло-
вами, за аналогією до дієслова try, є не всі, а лише
ті з них, які працюють у моделі з -ing-комплемен-
том, як-то: attempt + -ing, essay + -ing, exert
oneself in + -ing, make an attempt at + -ing, make
an effort at + -ing, retry + -ing, struggle + -ing,

take a shot/a swing at + -ing.
When he had first been returned for

Loughshane he had assured his friends that his
duty as the member of House of Commons would
not be a bar to his practice in the Courts. He had
now been five years a member, and had never once
made an attempt at doing any part of a barrister’s
work. – Колись він запевняв друзів, що його член-
ство у Палаті громад не стане перешкодою для
роботи в Судах. Тепер він уже п’ять років як член
Палати, і за цей час жодного разу навіть не спро-
бував взятися за роботу баристера. Заперечна
форма make an attempt at + -ing-комплемент
імплікує хибність пропозиції.

I exerted myself in making his works known,
and I often succeeded. – Мовець докладав зусиль,
аби донести слова одного вченого до люду, тобто
дійсно робив це протягом певного відрізку часу
у минулому. Стверджувальна форма дієслова exert
oneself + -ing-комплемент імплікує істинність
пропозиції.

I struggled making my first film that year. – Того
року мовець бився над фільмом власного вироб-
ництва, тобто протягом певного відрізку часу
знімав власне кіно. Стверджувальна форма дієслова
struggle + -ing-комплемент імплікує істинність про-
позиції.
Таким чином, детально розглянувши логіко-

семантичні особливості дієслів на зразок try,
ми маємо включити їх до переліку імплікативних
дієслів англійської мови. У результаті аналізу до-
сліджуваних одиниць встановлено, що дієслова гру-
пи try виявляють риси імплікативних дієслів лише
за умови вживання у моделі з -ing-комплементом.
Вони є імплікативними дієсловами неповного
об’єму і належать до групи дієслів, які імплікують
істинність пропозиції.
Перспективним  вважаємо дослідження ви-

користання імплікативних моделей із дієсловами
групи try у прагматичному аспекті, щоб описати,
якого ефекту прагне досягти мовець, коли викори-
стовує ту чи іншу імплікативну модель з огляду
на пресуппозиції, які лежать в основі кожної з них.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНІМІВ У ТЕКСТАХ
НІМЕЦЬКОМОВНИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БУВАЛЬЩИН (VOLKSSAGEN)

К.В. Бучіна (Харків)

У статті розглядаються власні назви як особлива категорія іменників, їх основні характеристики та семантичні
особливості функціонування різних їх типів у текстах німецькомовних фольклорних бувальщин, підкреслюється
наявність серед них декількох різних груп, які представлені в досліджуваних текстах у різній мірі. Аналізуються
принципи словотворення певних категорій онімів, характерних для розглянутих текстів.
Ключові слова: антропоніми, власні назви, міфоніми, німецькомовні фольклорні бувальщини, топоніми,

хрононіми.

Бучина Е.В. Семантические особенности онимов в текстах немецкоязычных фолькорных быличек
(Voklssagen). В статье рассматриваются имена собственные как особая категория существительных, их
основные характеристики и семантические особенности функционирования различных их типов в текстах
немецкоязычных фольклорных быличек, подчеркивается наличие среди них нескольких различных групп, в
различной степени представленных в исследуемых текстах. Анализируются принципы словообразования
отдельных категорий онимов, характерных для исследуемых текстов.
Ключевые слова: антропонимы, имена собственные, мифонимы, немецкоязычные фольклорные былички,

топонимы, хрононимы.

Buchina K.V. Semantic properties of proper names in German folktales (Voklssagen). The article
overwiews proper names as a special category of nouns, their basic characteristics and semantic functional properties
of different types of them in German folktales, observes their classification into several different groups, unequally
represented in studied texts. The principles of word formation in several categories of proper names, which are
typical for studied texts, are analyzed.

Key words: anthroponyms, German folktales, mythonyms, proper names, toponyms, chrononyms.

© К.В. Бучіна, 2011

 Останнім часом серед лінгвістів зріс інтерес
до фольклорних текстів та їх лінгвостилістичних
особливостей. Досить популярним стає досліджен-
ня текстів, в яких відображається світо-сприйнят-
тя людини певної лінгвокультурної спільноти, а отже
з’являється можливість встановлення культурної
специфіки у функціонуванні певних лексичних
та стилістичних засобів, зокрема, онімічної систе-
ми. Однак, при досить посиленій увазі до антропо-
німіки як до науки, попри значну кількість робіт,
у яких вивчаються проблеми власної назви
у повсякденному спілкуванні, в художніх, історич-
них та офіційних текстах, питання про семантичну
специфіку онімів у фольклорних текстах у сучасній
лінгвістичній науці ще не повністю розроблене.

Актуальність  проведеного дослідження
підтверджується відсутністю системного аналізу
специфіки використання власних назв (ВН) у тек-
стах німецькомовних фольклорних бувальщин. Де-
тальне вивчення функціонування онімів у названих
текстах доповнить існуючі дані про даний вид фоль-
клорних текстів і дозволить глибше проникнути
в семантичну систему німецькомовного фолькло-
ру і виявити внутрішні закономірності творів
німецькомовної усної народної творчості. Саме
тому в якості об ’єкту дослідження були обрані
власні назви, вжиті в текстах німецькомовних на-
родних бувальщин (Volkssagen), а предметом
вивчення стали особливості їх семантичної струк-
тури. Матеріалом дослідження стали 155 текстів
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німецькомовних бувальщин, зібраних в регіоні Ба-
ден на півдні Німеччини.
Власні назви можна вважати такими мовними

засобами, що, не будучи носіями понять, включа-
ють їх у свою семантичну структуру, утримуючи
на рівні сем. Вони являють собою окрему групу
іменників, які слугують для особливого індивіду-
ального позначення предмету, безвідносно до си-
туації, що описується, та без обов’язкових уточ-
нюючих означень [1, с. 9]. Таким чином, власні
назви виконують у мові насамперед номінативну
функцію – тобто вказують на той предмет, якому
вони надані в індивідуальному порядку, а також
в певній мірі класифікуючу функцію, адже вони ви-
діляють вказаний предмет із цілого ряду аналогіч-
них, а отже містять в собі вказівку на цей клас [5].
При цьому, однак, варто пам’ятати про те, що носії
мови мають певну свободу в надаванні власних
імен і можуть присвоювати людські імена твари-
нам та неістотам.
У сучасній лінгвістиці існує два напрями роз-

гляду власних назв як особливої категорії іменників.
Одні дослідники (В. Брьондаль, Ж.Вандриєс) вва-
жають, що власні назви не мають окремого зна-
чення і слугують лише для позначення предмету,
на який вони вказують [2, с. 73, 81]. Інші лінгвісти
(напр., Д.І. Єрмолович, Л.М. Щетинін та ін. [1, 3])
наполягають на тому, що власні назви мають своє
специфічне значення, хоча серед прибічників цієї
теорії зустрічаються розходження стосовно наяв-
ності в них понятійного ядра.
Слідом за Д.І. Єрмоловичем [1, с. 12], ми хоті-

ли б виділити 4 компоненти в значенні ВН: а) бут-
тєвий – вказує на існування та предметність
означуваного. Цей компонент наявний як у влас-
них, так і у загальних назв (щодо цього компоненту
варто також зазначити, що існує точка зору, пред-
ставником якої є Ж. Дерріда, згідно якої ВН апріорі
перевершує носіїв імені, якщо розуміти під цим
смертне тіло, яке зникає, а його ім’я залишається
[4, с. 63–122]); б) класифікуючий вказує на при-
належність предмета до певного класу. Це дено-
тат предмету. Так, денотатами антропонімів є люди,
денотатами зоонімів – тварини, в якості денотатів

топонімів можуть виступати континенти, країни,
міста, селища, річки тощо; в) індивідуалізуючий –
спеціальне призначення певного імені для називан-
ня одного з предметів в рамках денотату. Такий
предмет є референтом імені. Всі ці три компоненти
представляють собою стисле повідомлення типу
“An dieser Brücke stand früher ein kleines Haus,
welches das Knorrhäuslein genannt wurde” (“Knorr”)
[8]. Є ще й четвертий компонент, характеризую-
чий, який включає в себе набір ознак референта,
які достатні для того, щоб співрозмовники розуміли,
про що йде мова. У досліджених нами фольклорих
бувальщинах землі Баден та земель, що межують
із нею, зустрічається багато ВН, якими позначені
малі, однак добре відомі в межах цієї місцевості на-
селені пункти, такі як Lautenbach або Oberbeuren.
При вивченні ВН деякі дослідники (напр.,

О.В. Суперанська, Д.І. Єрмолович) виділяють ще
один компонент, завдяки якому можливе перене-
сення індивідуального імені на інший предмет, зав-
дяки чому ВН отримують можливість описувати
властивості цілого ряду об’єктів, тобто набувають
властивостей загальних назв [3, c. 113]. Це відбу-
вається завдяки тому, що оскільки ВН представ-
ляють собою індивідуальне позначення предмету,
вони не мають основної конотації, але можуть мати
додаткові, коли предмет є добре відомим. І якщо
одна з додаткових конотацій стає головною, ВН пе-
ретворюється на загальну. Слід однак зазначити,
що в розглянутих нами німецькомовних бувальщи-
нах такий компонент ВН не проявився.
Беручи за основу поділу класифікуючий компо-

нент у значенні ВН, більшість дослідників викори-
стовують класифікацію О.В. Суперанської [3,
c. 174–205] та виділяють імена істот або ство-
рінь, які сприймаються як істоти. Сюди нале-
жать антропоніми – імена людей, серед яких та-
кож розрізняють індивідуальні та групові
антропоніми, зооніми – імена різноманітних тварин,
птахів та ін., які також бувають груповими та інди-
відуальними, міфоніми – до цієї групи входять
назви людей, тварин, рослин, народів, географічних
та космографічних об’єктів, які насправді ніколи
не існували.
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Інший клас ВН утворюють найменування
неістот. До назв, які позначають неістот, можна
віднести топоніми, або ж назви географічних
об’єктів. Серед них розрізняють територіальні
та акваторіальні топоніми. До територіальних відно-
сяться ороніми (до них відносяться найменування
гір та інших височин), спелеоніми (назви печер,
гротів та цілих підземних систем), назви підземних
річок, озер тощо можна віднести як до спелеонімів,
так і до гідронімів, дрімоніми (найменування лісних
масивів). Серед акваторіальних топонімів, які та-
кож називають гідронімами, виділяються моря (пе-
лагоніми), озера (лімноніми), болота (гелоніми),
річки (потамоніми). Назви дрібних географічних
об’єктів найчастіше належать до мікротопонімії.
Не слід також забувати про те, що окрім назв
географічних об’єктів, існує також велика група
об’єктів, які пов’язані з діяльністю людини. До них
можна віднести назви населених пунктів, які ос-
таннім часом отримали загальне позначення
ойнонімів, серед яких існує також більш дрібне по-
ділення на астіоніми (назви міст) та комоніми або
хоріоніми (найменування сільських поселень). На-
зви вулиць та інших дрібних об’єктів у межах посе-
лень, які становлять складну систему, називають
урбанонімами. Також розрізняють назви шляхів спо-
лучення та маршрутів (дромоніми), назви великих
географічних, економічних та історичних областей
об’єднуються під назвою хоронімів, назви будівель
та інтер’єрів входять до складу урбанонімів.
До назв неістот слід також віднести космоніми

та астроніми (це досить великий розділ ономасти-
ки, куди відносяться ВН, що позначають космічні
об’єкти), фітоніми (так позначають ВН окремих
рослин, які в сучасній дійсності зустрічаються до-
волі рідко), хрематоніми – цю назву отримали імена
окремих неістот (посуду, зброї, дорогоцінностей,
музичних інструментів тощо), назви засобів пере-
сування, сортові та фірмові назви, які в силу своєї
специфіки знаходяться на стику між власними на-
звами та загальними.
Ще одну групу ВН складають власні назви

комплексних об’єктів. Серед них розрізнюють
назви організацій, суспільств, підприємств, назви

органів періодичного друку, хрононіми (позначення
певних відрізків часу, серед них зустрічаються
як такі, що даються явищам регулярним та єди-
ним в своєму роді), назви війн, заходів та кампаній,
свят та ювілеїв, літературних творів та витворів
мистецтва, документоніми (назви документів, актів,
законів), назви стихійних лих, фелероніми (позна-
чення нагород).
З огляду на специфіку текстів німецькомовних

бувальщин, слід зауважити, що в них не можуть
бути представлені всі вищезгадані види ВН. Про-
ведений нами аналіз німецькомовних бувальщин
землі Баден та територій, що межують з нею,
свідчить про те, що найбільш поширеною катего-
рією ВН, які зустрічаються в них, є назви неістот,
серед яких найбільшу групу становлять топоніми.
В межах цієї категорії власних назв в досліджених
бувальщинах ми бачимо наявність хоронімів
(Deutschland, Amerika), назв великих і малих міст,
або астіонімів, (Brugg, Zell, Basel) та селищ / ко-
монімів (Königsbach, Dittishausen, Wiesenthal),
назв озер / лімнонімів (der Bodensee, der
Blindensee), річок  / потамноніми (die Möhlin, der
Rhein, die Moosalb), абатств та церков, які ми не
можемо в повній мірі віднести до урбанонімів, вра-
ховуючи те, що за часів створення бувальщин вони
не завжди входили до складу міст (Abtei
Schwarzach, Kloster Lichtenthal, eine
Mariahilfskapelle), гір / омонімів (der Thurmberg,
der Eichelberg) лісів / дрімоніми (der Waidachwald,
der Odenwald), гір (der Berg Lindhelle, der
Dinkelberg, der Feldberg), замків, які ми теж ви-
діляємо у окрему групу, оскільки вони не в усіх ви-
падках перетворилися на міста (die Sausenburg,
das Bergschloss Staufenberg, das Bergschloss
Schauenburg) та інших предметів, які не потрап-
ляють на карти, однак мають значення для меш-
канців певної місцевості (мостів, як Hilpertsauer
Brücke, галявин як Heidenmatte, камінів як
Wolfsstein). У ході нашого дослідження текстів
бувальщин було виявлено, що урбаноніми, а саме
назви вулиць та інших дрібних об’єктів в поселе-
нях, представлені не досить широко. Так, нами
знайдено лише два згадування назв вулиць
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(die Mistgasse, die Schlorpengasse), причому лише
в одному випадку пояснюється поява даної влас-
ної назви: „Davon erhielt die Straße auch den Namen
Schlorpengasse, welchen sie aber jetzt, wo die
Herberge nicht mehr besteht, beinahe wieder verloren
hat“ (“Die Schlorpengasse”) [8]. В невеликій
кількості зустрічаються також назви будівель, напр.,
Knorrhäuslein, „zum todten Hund“, Engelwirtshaus,
у більшості випадків в текстах розглянутих буваль-
щин пояснюється поява такої назви споруди:
„In die Wohnstube eines Schwarzwälderhofs
schlug der Blitz und fuhr durch einen Tisch, worauf
ein kleines Kind schlief; dasselbe ließ er unversehrt,
tödtete aber einen Hund, der, gerade unter dem
Kind, auf dem Stubenboden lag. Von diesem
Vorgang wird der Hof ”zum todten Hund“ genannt“
(“Zum todten Hund”) [8].
Розглянуті топоніми несуть у бувальщинах

насамперед експліцитну культурну інформацію,
пов’язану з місцем проживання діючих осіб або
в якості назв місця центральної події бувальщини,
тобто зустрічі героя із надприроднім.
Як ми бачимо з наведених вище прикладів, до-

сить часто топоніми несуть в собі інформацію про
об’єкт, який вони позначають. Так, ороніми
здебільшого несуть в собі компонент -berg, (нім.
der Berg гора), дрімоніми – компонент -wald (нім.
der Wald ліс), лімнонімів – -see (нім. der See озе-
ро), замків -burg (цей компонент також є харак-
терним для назв міст, що зумовлено особливостя-
ми німецького містобудування, коли міста росли
навкруг укріплених споруд, “бургів” нім. die Burg),
назви селищ містять в собі різноманітні компонен-
ти, які означають різні предмети, біля яких утво-
рювались дані поселення: -bach, -thal, -hausen
відповідно der Bach (струмок), das Tal (Thal) (до-
лина), hausen (жити, проживати), урбаноніми – ком-
поненти, які позначають їхню приналежність
до певного класу об’єктів в межах певного посе-
лення, -gasse, -häuslein/-haus від нім. die Gasse
(нім. провулок, вуличка) та das Haus (нім. дім)
відповідно. Другим компонентом ВН здебільшого
є відрізняючий признак, тобто якась особливість,
яка виділяє означуваний предмет серед інших.

Наприклад, ВН der Eichelberg свідчить про те, що
на схилах цієї гори в значній кількості росли дуби
(нім. die Eichel жолудь) – принаймні за часів, коли
виникла бувальщина. Дрімонім der Waidachwald
складається з назви населеного пункту + компо-
ненту -wald, тобто означає ліс, який знаходиться
біля міста Waidach.
Значення згадуваних в бувальщинах міст

та річок розгадується не завжди. Так, значення ВН
der Rhein веде своє походження від індогерман-
ського кореня -rei-, який означає “текти” [7]. Назви
річок die Möhlin, die Moosalb мають кельт-ське
походження, в останньому випадку на нього вка-
зує компонент -alb, від кельтського слова alp, яке
означає “висока гора” та вказує на регіон, де бере
початок потік. Назва міста Brugg походить від
“Brücke”, тобто “міст”, що вказує на власне ціль
заснування міста Габсбургами, яке було створене
на мості в найвужчому місці річки Аре [6].
Майже кожна бувальщина (серед дослідженої

кількості нами знайдено лише 3 таких, які не відпо-
відали загальному правилу) містить у собі вказів-
ку на місцевість, де відбувалися події. Це зумов-
люється тим, що саме в конкретності, в точному
прив’язуванні до місцевості і полягає одна з особ-
ливостей бувальщин, які створювалися для того,
щоб інформувати слухача/читача стосовно небез-
пек та особливостей певних місцевостей, застерег-
ти та наставити перед ймовірною зустріччю з над-
природним.
Власні назви, які позначають істот, у фольклор-

них бувальщинах зустрічаються в незначній
кількості. Враховуючи специфічні особливості бу-
вальщин як коротких оповідей про зустріч людей
з надприродними явищами, стає зрозумілим, чому
саме: адже сама особа людини, з якою відбулися
певні події, не є настільки важливою, щоб залиши-
тися у спогадах та увійти в текст бувальщини, адже
коли, за думкою Ж. Дерріди, ВН потрапляє до тек-
сту, вона залишає в ньому слід, стаючи ніби його
могильним каменем та пам’яттю [4, с. 63-122].
У досліджених бувальщинах не зустрічаються зоо-
німи, антропонімів також небагато, люди познача-
ються іменником з додаванням назви місцевості,
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з якої вони походять: ein Ritter von Hohinrot (ли-
цар з Хоінроту), ein Mann von Bühl (чоловік з Бюля),
eine Frau von Sinsheim (жінка з Зінсхейму). Але
невелика кількість антропонімів все ж зустрічається
в бувальщинах землі Баден: die lange Ell, Franz
Oberst zu Ruchenschwand, Angelika Brand in
Freudenberg, der Großherzog Leopold, Knorr,
Maria, Brigitte, Katharina (та Kätherle), Ciriak,
Schützen-Klaus, der heilige Ulrich, der heilige
Fridolin, St. Antonius, Ahornbauer, der
Kelterhännsle. Однак їх кількість незначна, части-
на з них є іменами історичних осіб (der heilige
Ulrich, der heilige Fridolin, Maria, der Großherzog
Leopold), ВН Brigitte пояснює, чому саме носить
певну назву замок (Ein Ritter von Hohinrot hatte
eine Frau, Namens Brigitte, von der die Burg auch
das Brigittenschloß heißt: (“Brigitte”) [8], такі
імена як Ahornbauer, der Kelterhännsle, die lange
Ell, Schützen-Klaus, є прізвиськами, причому бу-
вальщини пояснюють, за що саме вони отримані.
В останньому випадку ВН вказує на характер
діяльності героя, причому згадані ВН залишились
не тільки в тексті, але й в назвах бувальщин. Зау-
важимо, що ВН Franz Oberst та Angelika Brand,
які являють собою дуже рідку для фольклорних
текстів форму “ім’я + прізвище”, ми знаходимо
в бувальщинах ХІХ ст., коли їхнє повідомлення про
зустріч із надприродним пройшло досить короткий
шлях від усної розповіді до текстової форми та
імена оповідачів не встигли втратитися у плині часу.
У бувальщинах зустрічаються також і міфоні-

ми, серед них найменування духів, що отримали
власні імена (Spukgeist Poppele, Fee Melusine,
Krachöhrle), та архангела Erzengel Gabriel: два
з названих імен мають пестливу форму на -le,
характерну для тієї місцевості, що свідчить про по-
зитивне ставлення людей до цих духів. Те саме сто-
сується також і феї. Злі духи та інші недружні над-
природні сили в досліджених нами бувальщинах не
мають імен.
ВН-хрононіми в бувальщинах тісно сплітають-

ся із назвами свят, здебільшого релігійних та при-
в’язаних до певної дати. У досліджених нами тек-
стах зустрічаються такі хрононіми та назви свят:

Ostern, Pfingsten, Charfreitag, Nikolaus (тобто
день святого Миколая), Fronfasten, Maria-Geburt,
Markustag, Bartholomäustag, Abend vor
Allerheiligen, Advent. Всі названі свята відзнача-
ються регулярною річною повторюваністю,
а їх назви за часів виникнення бувальщин викорис-
товувалися для відліку часу. Наприклад:

„Am Vorabend von Nikolaus vermummten sich
in Dittishausen zwölf Bursche als Pelznikel und
gingen umher in die Häuser“ (“Teufelsritze”) [8].
Знайдена нами в текстах баденських буваль-

щин ВН, що позначає війну, Schwedenkrieg, також,
як і назви свят, слугує для позначення відрізку часу:

„Im Schwedenkrieg kamen dieselben [Bürger]
auf sieben herunter, welche, als der Friede
verkündet ward, im Adlerwirthshaus zusammen
kamen und mit einer Geige aufspielten“
(“Königsbach”) [8].
Отже, тексти німецькомовних бувальщин

містять в собі велику кількість ВН, серед яких
найбільшу групу становлять топоніми, що зумов-
люється специфікою бувальщин, які завжди
прив’язані до певної місцевості. Особа героя бу-
вальщини, тобто людини, з якою трапилась та чи
інша подія, не несе великого змістового наванта-
ження, тому ВН, які позначають істот (у нашому
випадку це антропоніми та міфоніми), представлені
в невеликій кількості, наявні також хрононіми та по-
значення свят, які слугують для позначення часо-
вих відрізків.
До перспектив  дослідження слід віднести

вивчення стилістичних засобів образності, вжитих
у текстах німецькомовних фольклорних бувальщин,
а також порівняльний аналіз стилістичного потен-
ціалу власних назв у різних типах фольклорних
текстів.
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УДК 811.112.2’37

ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ЛЕКСЕМИ FAMILIE

О.Г. Євенчук (Чернівці)

Стаття присвячена аналізу одного із аспектів концепту FAMILIE та презентує результати дослідження лексико-
семантичного поля лексеми Familie на основі дефініційного аналізу. В роботі також визначені її ядерні та
периферійні компоненти лексичного значення.
Ключові слова: дефініційний аналіз, концепт FAMILIE, лексико-семантичне поле, лексичне значення,

периферія, ядро.

Евенчук О.Г. Лексикографическая и лексико-семантическая объективация лексемы Familie. Статья
посвящается анализу одного из аспектов концепта FAMILIE и представляет результаты исследования лексико-
семантического поля лексемы Familie на основе дефиниционного анализа. В работе также определены ее
ядерные и периферийные компоненты лексического значения.
Ключевые слова: дефиниционный анализ, концепт FAMILIE, лексико-семантическое поле, лексическое

значение, периферия, ядро.

Jewenchuk O. Lexico-graphic and lexico-semantic objectivization of the lexeme Family. The article focuses
on the one of the aspects concept FAMILY and presents the research results of the lexico-semantic field “lexeme
Family” on the definition analysis, also nuclear and peripheral components of this lexeme are defined.

Key words: definition analysis, concept FAMILY, the lexico-semantic field, lexical meaning, periphery, nucleus.
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Актуальність  даного дослідження зумовле-
на, з одного боку, інтересом сучасного мовознав-
ства до проблем “екстеріоризації концепту, а точ-
ніше, його озовнішнювання мовними засобами”
[13, с. 103] та, з іншого, необхідністю вивчення фраг-
менту концептуальної картини світу носіїв німець-
кої мови – концепту FAMILIE, адже, сім’я є при-
родною основою суспільства. У сім’ї та через
сім’ю формуються первинні життєві цінності осо-
бистості. Для кожної людини, групи чи етносу при-
таманна своя гама життєвих цінностей, проте
в більшості випадків до неї обов’язково належить
і сім’я, адже саме вона виступає консолідуючим
ядром спокою, захисту та підтримки, одним із важ-
ливих загальнолюдських феноменів.
Об’єктом  даного дослідження виступає кон-

цепт FAMILIE як невід’ємна складова німецько-
мовної картини світу, предметом  – семантичні
особливості актуалізації імені даного концепту –
лексеми Familie. Мета  статті полягає у прове-

денні дефініційного аналізу лексеми Familie та ви-
вченні лексико-семантичного поля Familie (далі –
ЛСП) в німецькомовній картині світу. Серед основ-
них методологічних підходів, що використовували-
ся під час дослідження, слід відзначити дефініцій-
ний, лексико-семантичний, а також кількісний ана-
лізи. Матеріалом  дослідження стали автентичні
словникові визначення лексеми Familie із різних
німецькомовних словників, адже словникову філо-
логічну статтю логічно класифікувати “як важли-
вий специфічний тип вербального тексту, в якому
розкрита структура і вміст концепту” (переклад
із російської тут і надалі наш. – О.Є.) [8, с. 172],
а “ідеальна сутність концепту вловлюється словом
і дублюється у його визначенні” [1, с. 53–54]. Як
у слові, так і у його дефініціях вербалізується
людське пізнання, тому очевидною виявляється
облігаторність проведення дефініційного аналізу.
Очевидно й те, що за допомогою концептів

у свідомості людини фіксуються знання про світ
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і вибудовується концептосфера відповідного етно-
су. Оскільки поняття концепту знаходиться на “етапі
номінативного епопея” [10, с. 9], відбувається його
“дисциплінарна “легітимізація”, лавиноподібне
і нестримне проникнення цього терміна практично
в усі області традиційної лінгвістики […]” [10,
с. 20]. Не дивлячись на множину теоретико-методо-
логічних підходів до дослідження концепту (Р. Джа-
кендофф, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Н.Д. Арутю-
нова, М.М. Болдирев, С.Г. Воркачев, В.І. Карасик,
О.С. Кубрякова, В.А. Маслова, Г.Г. Слишкін,
Ю.С. Степанов, Й.А. Стернін, З.Д. Попова, В.М. Те-
лія тощо), слід зазначити, що вони переважно інди-
відуально-авторські та інтуїтивні. У такий спосіб
концепт FAMILIE вже був предметом досліджен-
ня на базі різних дискурсів (у російськомовній [6],
у російськомовній та франкомовній [7], в англо-

мовній [2; 15], у німецькомовній [5] картинах світу),
однак його постійна модифікація та суспільні транс-
формації обґрунтовують інтерес до подальшого вив-
чення національно маркованого концепту
FAMILIE. Оскільки саме лексема – це той “[…]
ключ, який “відкриває” для людини концепт як оди-
ницю мислення і який надає можливість користу-
ватися ним під час мислення, а […] мовний знак
можна також уявити вмикачем – він включає кон-
цепт у нашій свідомості, активізує його в цілому
і “запускає” його у процес мислення” [12, с. 16],
вважаємо вихідною позицією аналіз словникових
дефініцій лексеми Familie. Дефініційний аналіз ба-
зувався на порівнянні дефініцій, поданих у 14-ти
німецькомовних словниках. Основні лексеми були
вибрані та зіставлені із відповідними словниками
(табл. 1)

Таблиця 1
Дефініційний аналіз лексеми Familie

       Компонент лексичного значення 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ω
a) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil
und  mindestens einem Kind bestehende + + + + + + + + + + + + + + 14
[Lebens]gemeinschaft
b) Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten
Personen; Sippe + + + + + + + + + + + + + + 14

ń) (biologisch) systematische Einheit, Kategorie,
in der näher miteinander verwandte Gattungen
tierischer oder pflanzlicher Lebewesen + + + + + + + + - - - - + - 9

zusammengefasst sind
d) Klassifizierungskategorie nach bestimmten
Kriterien: in der  Sprachwissenschaft,  in Technik, + + + - - - - - - - - - - - 3
Mengenlehre, von Asteroiden u.a.
e) die Bewohner des Hauses (übertragen) - - - + - - - - - + - - - - 2
f) durch gemeinsame Merkmale charakterisierte
Gruppen (z.B. in der Politik) (übertragen) - - - - - - + - + - - - - - 2
g) eine angesehene, wohlhabende, einflussreiche
bzw. adlige Personengruppe, deren Mitglieder
durch Geburt oder Heirat miteinander verwandt - - - - - + - - - - - - - - 1

sind  (Dynastie)
h) Freundschaft (geistige Verwandtschaft) - - - - - - - - - - + - - - 1
*перелік словників відповідно до нумерації у таблиці 1 – Duden [16], OpenThesaurus [22], Wikiwörterbuch [28],
DWDS-Wörterbuch [17], TheFreeDictionary [26], OWID [23], Goethe-Wörterbuch [18], WAHRIG Deutsches Wörterbuch
[27; с. 456], Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart [19], Luxemburger Wörterbuch [20],
Pfälzisches Wörterbuch [24], Wörterbuch der elsässischen Mundarten [29], Meyers Großes Konversationslexikon [21],
Rheinisches Wörterbuch [25].
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Дефініційний та кількісний аналізи дозволяють
нам стверджувати, що наступні компоненти лек-
сичного значення (далі – ЛЗ) лексеми Familie є
комунікативно-релевантними та входять в актив-
ну зону (термін О.І. Гріщук) [4] мовної свідомості
німецького етносу:
a) aus einem Elternpaar oder einem Elternteil

und mindestens einem Kind bestehende
[Lebens]gemeinschaft;

b) Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten
Personen; Sippe;

c) (biologisch) systematische Einheit, Kategorie, in
der näher miteinander verwandte Gattungen
tierischer oder pflanzlicher Lebewesen
zusammengefasst sind;

d) Klassifizierungskategorie nach bestimmten
Kriterien: in der Sprachwissenschaft, in Technik,
Mengenlehre, von Asteroiden u.a.
Вибір цих дефініцій був зумовлений частотністю

їх використання у словникових статтях. Дефініції під
значенням a) і b) зустрічаються у 14-ти словниках,
дефініція c) була вжита у 9-ти, а d) – у 3-х словни-
ках. Також виділено компоненти ЛЗ лексеми
Familie e), f), g), h), які складають інактивну зону
[там же]:
e) die Bewohner des Hauses (übertragen);
f) durch gemeinsame Merkmale charakterisierte

Gruppen (z.B. in der Politik) (übertragen);
g) eine angesehene, wohlhabende, einflussreiche

bzw. adlige Personengruppe, deren Mitglieder
durch Geburt oder Heirat miteinander verwandt
sind (Dynastie);

h) Freundschaft (geistige Verwandtschaft).
Проте, варто акцентувати, що “значення антро-

поцентричне, тобто відображає загальні властивості
людської природи; більше того, воно етноцентрич-
не, тобто орієнтоване на даний етнос” [3, с. 5],
у нашому випадку, німецький.
На основі результатів дефініційного аналізу змо-

делюємо ЛСП лексеми Familie (рис. 1). У сучас-
ному мовознавстві ЛСП визначається сукупністю
лексичних одиниць, що об’єднані спільністю змісту
та відображають поняттєву, предметну або функ-
ціональну подібність позначуваних явищ [14, с. 6].
Досліджуване ЛСП лексеми Familie вважаємо
фрагментом мовної картини світу, який є відобра-
женням відповідного аспекту концептуальної кар-
тини світу, а саме – концепту FAMILIE. Однією із
головних ознак ЛСП є його ядерно-периферійна
структура. У ЛСП лексеми Familie, побудовано-
му на основі даних таблиці 1, ядро представлене
дефініціями із найбільшою частотою вживання –
ЛЗ а) “aus einem Elternpaar oder einem Elternteil
und mindestens einem Kind bestehende
[Lebens]gemeinschaft” та ЛЗ b) “Gruppe aller
miteinander [bluts]verwandten Personen; Sippe”.
Інші значення розташовуються відповідно до ядра
за частотністю їх використання: нижча частота
вживання віддаляє його від ядра.
До ближньої периферії належать наступні пери-

ферійні значення ЛЗ c) та ЛЗ d), де ЛЗ c) – “(biologisch)
systematische Einheit, Kategorie, in der nдher
miteinander verwandte Gattungen tierischer oder
pflanzlicher Lebewesen zusammengefasst sind”, ЛЗ
d) – “Klassifizierungskategorie nach bestimmten
Kriterien: in der Sprachwissenschaft, in Technik,
Mengenlehre, von Asteroiden u.a.”.
Дальню периферію складають такі компоненти

ЛЗ: ЛЗ e), ЛЗ f), ЛЗ g), ЛЗ h) (див. табл. 1). Було введе-
но і ЛЗ n, де n – незакінчена периферійна кількість
компонентів ЛЗ лексеми Familie, адже “доля сло-
ва” не є сталою, вона “детермінована перш за все
різними екстралінгвістичними факторами (струк-
турою культури, особливостями історичного роз-
витку суспільства, його традиціями, звичаями,
в цілому менталітетом конкретного етносу)” [8,
с. 47] та весь час піддається подальшому уточ-
ненню і модифікації.
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Підсумовуючи, можна стверджувати, що дефі-
ніційний, компонентний та кількісний аналізи дали
змогу виділити 8 компонентів ЛЗ лексеми Familie.
Ядерну зону ЛСП лексеми Familie складають ком-
поненти ЛЗ а) та ЛЗ b), які були представлені у 14-ти
лексикографічних джерелах. До ближньої периферії
належать ЛЗ c) та ЛЗ d), до дальньої – ЛЗ e), ЛЗ f),
ЛЗ g), ЛЗ h). При семантичному аналізі мовні знаки,
які об’єктивують концепт, не відображають пов-
ністю його вміст, тому що “світ думки ніколи пов-
ністю не відображається у мовній системі” [12,
с. 17]. Погоджуємося і з думкою О. С. Кубряко-
вої, що “концепт – це скоріше посередник між сло-
вами і екстралінгвістичною діяльністю і значення
слова не може прирівнюватися виключно до утво-
рюваного ним концепту” [9, с. 90–92] та й з твер-
дженням Д.С. Ліхачова, що “концепт безпосеред-
ньо не виникає із значення слова, а є результатом
об’єднання словникового значення слова з особис-
тим і народним досвідом людини [11, с. 51]. Саме
орієнтація на “досвід людини” із застосуванням
методики експериментального психолінгвістично-
го аналізу на основі вільного та направленого асо-
ціативних експериментів стане предметом нашого
наступного  дослідження.
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Дальня периферія (ЛЗ d), ЛЗ e), ЛЗ h), ЛЗ c))

Ближня периферія (ЛЗ f) та ЛЗ g))

Ядро – ЛЗ а) «aus einem Elternpaar oder einem Elternteil
und mindestens einem Kind bestehende

[Lebens]gemeinschaft»; ЛЗ в) «Gruppe aller miteinander
[bluts]verwandten Personen; Sippe».

Дальня периферія (ЛЗ d), ЛЗ e), ЛЗ h), ЛЗ c))

Ближня периферія (ЛЗ f) та ЛЗ g))

Ядро – ЛЗ а) «aus einem Elternpaar oder einem Elternteil
und mindestens einem Kind bestehende

[Lebens]gemeinschaft»; ЛЗ в) «Gruppe aller miteinander
[bluts]verwandten Personen; Sippe».

ЛЗn

Дальня периферія (ЛЗ e), ЛЗ f), ЛЗ g), ЛЗ h))

Ближня периферія (ЛЗ c) та ЛЗ d))

Ядро – ЛЗ а) «aus einem Elternpaar oder einem
Elternteil und mindestens einem Kind bestehende

[Lebens]gemeinschaft»; ЛЗ b) «Gruppe aller miteinander
[bluts]verwandten Personen; Sippe».

Рис. 1. Структура ЛСП лексеми Familie
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УДК 811.111’37:621

МАКРОПОЛЕ TERRORISM У СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
CRIME AGAINST INDIVIDUAL

Я.Ю. Манжос (Харків)

У статті систематизовано англомовні юридичні терміни на позначення різних видів тероризма. Їх організацію
представлено як структуру макрополя, що є складовою частиною лексико-семантичного поля ЗЛОЧИН ПРОТИ
ЛЮДИНИ. На підставі компонентного аналізу встановлено, що складники макрополя мають організацію різного
ступеня складності.
Ключові слова: компонентний аналіз, лексико-семантичне поле, макрополе, злочин проти людини,

структура, тероризм, юридичні терміни.

Манжос Я.Ю. Макрополе TERRORISM в семантическом пространстве CRIME AGAINST INDIVIDUAL.
В статье систематизированы англоязычные юридические термины, которые обозначают различные виды
терроризма. Их организация представлена в виде структуры макрополя, которое является частью лексико-
семантического поля ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА. На основе компонентного анализа установлено,
что составные части макрополя имеют организацию разной степени сложности.
Ключевые слова: компонентный анализ, лексико-семантическое поле, макрополе, преступление против

человека, структура, терроризм, юридические термины.

Manzhos Y.Y. Macrofield TERRORISM in semantic space CRIME AGAINST INDIVIDUAL. The article
aims at giving a systematic description of English law terms meaning different acts of terrorism. Their organization
is represented as a macrofield structure, that forms a part of lexico-semantic field CRIME AGAINST INDIVIDUAL.
Different degrees of complexity proper to the macrofield component parts are proved on the basis of componential
analysis.

Key words: crime against individual, componential analysis, law terms, lexico-semantic field, macrofield, structure,
terrorism.

© Я.Ю. Манжос, 2011

Дослідження юридичної термінології є безпереч-
но актуальним , оскільки термінологія права ви-
ступає найважливішою та найінформативнішою ча-
стиною мови права; системний аналіз термінології
правової науки, впорядкування знань про цей ас-
пект діяльності, його окремих одиниць і відношень
між ними допоможуть людині у пізнанні світу на-
вколо неї, у його членуванні і у загальній орієнтації
у правовому полі [1, с. 6]. Значна чисельність анг-
ломовних юридичних термінів, спричинена розви-
неністю правових систем Великої Британії та США,
зумовлює необхідність обмеження певною групою
термінів. У роботі за об ’єкт  аналізу було обрано
групу термінів, що “мають велике значення для всіх
галузей права та законодавства” [3, с. 14] та по-
значають одне з базових понять юриспруденції,

а саме злочин проти людини (Crime against
individual); предметом  аналізу виступають се-
мантичні особливості одиниць терміногрупи.
Семантичні особливості досліджуємо, звертаючись
до теорії поля, представленої в роботах західних
дослідників [4–6], де структура поля подається
у вигляді гіллястої (branching) або негіллястої
ієрархії. Така структура вибудовується на основі
з’ясування зв’язків між елементами (значеннями
лексичних одиниць), шляхом аналізу спільних
та відмінних семантичних ознак (інтегральних
та диференційних сем), на підставі чого стає мож-
ливим у множині одиниць виокремлювати підмно-
жини – субполя – та проводити подальшу дифе-
ренціацію із виокремленням базових елементів
структури – макрополів (другий рівень семантич-
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ної диференціації), мікрополів (третій рівень семан-
тичної диференціації) – та елементів нижчого рів-
ня – мікрополів гіпонімічного рівня (МГР 1, 2
та ін.) [2, c. 4]. Ці елементи структури можуть бути
дискретними або недискретними, тобто представ-
леними однією чи декількома одиницями.
Значення термінів на позначення злочинів про-

ти людини (ЗПЛ) утворюють лексико-семантичне
поле (ЛСП), інтегральними семами якого є
[offender] + [act] + [harm] + [punishable] + [against
human being(s)]. Диференціація в межах ЛСП ЗПЛ
здійснюється на основі додавання до семи [harm]
семи [physical] (в результаті чого виокремлюється
субполе НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН) та семи
[material] (в результаті чого виокремлюється суб-
поле МАЙНОВИЙ ЗЛОЧИН) [2, c. 9]. Елементи
структури поля (субполя) не мають чіткої межі,
демонструючи взаємонакладання та утворюючи
зону перетину, терміни якої позначають нанесення
людині як фізичної, так і матеріальної шкоди;
у семній структурі таких термінів з’являються
обидві названі диференційні семи: [harm: physical /
material]. Зона перетину представлена макрополем
ПОГРАБУВАННЯ (з інтегральними семами [taking
property: by violence or threat]) та макрополем
ТЕРОРИЗМ (з інтегральними семами [intention:
frightening / forcing]), дослідження якого із засто-
суванням методу аналізу словникових дефініцій,
компонентного аналізу та польового моделювання
є метою  цієї статті.
Досліджуване макрополе має гіперонімічну оди-

ницю – terrorism, що позначає незаконне застосу-
вання сили із метою залякування чи примусу:

“Terrorism – the unlawful use of force or
violence against persons or property in order
to coerce or intimidate a government or the
civilian population” [Legal Dictionary].
Під час проведення аналізу дефініцій терміна

terrorism за основу були взяті визначення, наведені
в юридичних джерелах [Wardlaw; Legal Dictionary],
які відрізняються від тих, що фігурують у словни-
ках загальновживаної лексики (“terrorism – (threats
of) violent action for political purposes” [Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary]) та вказують пере-

дусім на політичні мотиви таких злочинів,
що свідчить про відмінності у розумінні терміна пе-
ресічними громадянами та фахівцями-юристами.
У макрополі зареєстровано 20 термінів, один

з яких – ecoterrorism – має два варіанти значення
(ЛСВ1 – intentional damage to environment;
ЛСВ2 – violence carried out to further the political
or social objectives of the environmentalists
[American Heritage Dictionary of the English
Language]), таким чином, кількість одиниць аналі-
зу складає 21, охоплюючи значення 19 термінів
та ecoterrorism1 і ecoterrorism2.
Макрополе є недискретним та різнорівневим,

диверсифікація в його межах здійснюється на ос-
нові додавання диференційних сем [with purpose] /
[by damaging] / [using instrument] / [under
circumstances] у ланку [act: with intention: frightening
/ forcing]. Макрополе ТЕРОРИЗМ розподіляється
на чотири мікрополя (Мікрополя 1-4), які не мають
гіперонімічних одиниць.
Мікрополе 1 представлене значеннями 10 термінів

(political terrorism, nationalist terrorism, left wing
terrorism, right wing terrorism, non-political
terrorism, psychic terrorism, criminal terrorism, ethnic
terrorism, religious terrorism, ecoterrorism2) з інтег-
ральною семою [with purpose]. Мікрополе є недиск-
ретним та різнорівневим, оскільки на основі дода-
вання диференційних сем [political] / [not political]
у ланку [act: with intention: frightening / forcing: with
purpose] відбувається його розподіл на два МГР 1,
а саме МГР 1.1.-1.2.
МГР 1.1. (ТЕРОРИЗМ – Мікрополе 1 –

МГР 1.1.) репрезентоване значеннями 4 термінів
(political terrorism, nationalist terrorism, left wing
terrorism, right wing terrorism) з інтегральною
семою [political], яка додається у ланку [act: with
intention: frightening / forcing: with purpose], та гіпе-
ронімічною одиницею – political terrorism:

“Political terrorism – violent criminal behaviour
designed primarily to generate fear in the
community, or substantial segment of it, for
political purposes” [Wikipedia].
Значення термінів-гіпонімів nationalist terrorism,

left wing terrorism, right wing terrorism формують-
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ся за допомогою додавання сем у ланку [act: with
intention: frightening / forcing: with purpose: political].
Значення терміна left wing terrorism (“Left-wing
terrorism. Left-wing terrorists are out to destroy
capitalism and replace it with a communist or
socialist regime” [Wikinfo]) утворене додаванням
семи [setting socialist government]; значення термі-
на right wing terrorism (“Right-wing terrorism.
Right-wing, or “neo-Fascist”, terrorists seek to do
away with liberal democratic governments and
create fascist states in their place” [Wikinfo]) –
додаванням семи [setting right wing government];
терміна nationalist terrorism (“Nationalist
terrorism. Nationalist terrorists seek to form
a separate state for their own group” [Wikinfo]) –
додаванням семи [forming independent state].
МГР 1.2. (ТЕРОРИЗМ – Мікрополе 1 –

МГР 1.2.) охоплює 6 одиниць (non-political
terrorism, psychic terrorism, criminal terrorism,
ethnic terrorism, religious terrorism, ecoterrorism
2) з інтегральною семою [not political], яка додаєть-
ся в ланку [act: with intention: frightening / forcing:
with purpose], та гіперонімічною одиницею – non-
political terrorism:

“Non-political terrorism – terrorism that is not
aimed at political purposes <…> but the end is
individual or collective gain rather than the
achievement of a political objective” [Wikipedia].
Значення термінів-гіпонімів psychic terrorism,

criminal terrorism, ethnic terrorism, religious
terrorism, ecoterrorism2 формуються за допомо-
гою додавання сем у ланку [act: with intention:
frightening / forcing: with purpose: not political]. Зна-
чення терміна ecoterrorism2 (“Ecoterrorism.
Terrorism or sabotage committed in the name of
environmental causes” [American Heritage Dictionary
of the English Language]) утворене додаванням семи
[environmental]; значення терміна criminal terrorism
(“сriminal terrorism is defined as the systematic use
of terror for ends of material gain” [Wardlaw,
p. 12]) – додаванням семи [material gain]; терміна
ethnic terrorism (“еthnic terrorism refers to violence
that is dominantly motivated by causes and issues
related to ethnicity” [Types of terrorism]) – дода-

ванням семи [national / racial]; терміна psychic
terrorism (“psychic terrorism has mystical, religious
or magical ends” [Wardlaw, p. 12]) – додаванням
семи [magical / religious]; терміна religious terrorism
(“religious terrorism is terrorism by those whose
motivations and aims have a predominant religious
character or influence” [Wikipedia]) – додаванням
семи [religious].
Мікрополе 2 представлено значеннями

3 термінів (narcoterrorism, international terrorism
та domestic terrorism) з інтегральною семою [under
circumstances]. Мікрополе 2 є недискретним та
різнорівневим, оскільки в його межах на основі до-
давання диференційних сем [connection with drug
trade] та [international element] у ланку [act: with
intention: frightening / forcing: under circumstances]
виокремлюються два МГР 1, а саме МГР 1.1.-1.2.
МГР 1.1. (ТЕРОРИЗМ – Мікрополе 2 –

МГР 1.1.) представлене значенням одного термі-
на narcoterrorism (“narcoterrorism – violent
criminal actions relating to the trade in illegal
drugs” [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary])
із диференційною семою [connection with drug
trade].
МГР 1.2. (ТЕРОРИЗМ – Мікрополе 2 –

МГР 1.2.) представлено значеннями термінів
international terrorism та domestic terrorism з інтег-
ральною семою [international element]. Значення
термінів-еквонімів international terrorism
(“International terrorism. To be deemed
international, acts of terror-violence must contain
an international element” [Bassiouni, p. 23]) та
domestic terrorism (“domestic terrorism – terrorism
practiced in your own country against your own
people” [Wordnet]) формуються шляхом додаван-
ня сем [with international element] / [without
international element] у ланку [act: with intention:
frightening / forcing: under circumstances].

Mікрополе 3 представлено значеннями термінів
nuclear terrorism, bioterrorism, chemical terrorism,
electromagnetic terrorism, radiological terrorism
з інтегральною семою [using instrument]. Терміни
nuclear terrorism, bioterrorism, chemical terrorism,
electromagnetic terrorism є еквонімами, їх значен-
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ня формуються шляхом додавання сем у ланку [act:
with intention: frightening / forcing: using instrument].
Значення терміна bioterrorism (“bioterrorism –
terrorism using deadly microorganisms toxins, etc”
[Webster’s New World College Dictionary]) утворе-
не додаванням семи [deadly substance]; значення
терміна chemical terrorism (“chemical terrorism –
terrorism using the chemical agents of chemical
warfare” [Wordnet]) – додаванням семи [chemical
substance]; терміна electromagnetic terrorism
(“electromagnetic terrorism: it was noted that by
using <…> specialized electrotechnical devices, the
operations of electro intensive targets may be
disrupted” [High-Impact Terrorism, p. 83]) – дода-
ванням семи [electric / technical equipment]; значення
терміна nuclear terrorism (“nuclear terrorism
denotes the use, or threat of the use, of nuclear
weapons or radiological weapons in acts of
terrorism” [Wikipedia]) – додаванням семи [atomic
/ radioactive weapon]; терміна radiological terrorism
(“radiological terrorism involves using a
radioactive source by itself” [Why do terrorists
choose radiological terrorism?]) – додаванням семи
[radioactive weapon].

Mікрополе 4 представлено термінами
ecoterrorism1 та cyberterrorism з інтегральною
семою [by damaging]. Терміни ecoterrorism1 та
cyberterrorism є еквонімами, їх значення форму-
ються за допомогою додавання сем [environment]
(“ecoterrorism1 – intentional damage to
environment: deliberate destruction of the
environment” [Encarta World English Dictionary]) та
[computer information system] (“cyberterrorism –
terrorist act that disrupts information systems: the
use of techniques that disrupt or damage computer-
based information systems to cause fear” [Encarta
World English Dictionary]).
Проведений аналіз дозволяє дійти висновку,

що у межах макрополя ТЕРОРИЗМ виокремлю-
ються чотири мікрополя та чотири МГР 1, з яких
мікрополя 1 та 2 є недискретними та різнорівневи-
ми, мікрополя 3 та 4 є дискретними та однорівне-
вими; МГР 1, виокремлені у мікрополі 1, є диск-
ретними та однорівневими; з МГР 1, виокремле-
них у мікрополі 2, МГР 1.1. є недискретним та од-
норівневим, МГР 1.2. є дискретним та однорівне-
вим. Схематично структуру мaкрополя ТЕРО-
РИЗМ подаємо наступним чином:

Перспективою  роботи є аналогічний аналіз
інших термінів на позначення злочинів, зокрема

термінів, що позначають злочини проти держа-
ви.

                                                      Terrorism

мікрополе 1 мікрополе 2 мікрополе 3 мікрополе 4

(nuclear terrorism, bioterrorism,      (ecoterrorism 1,
chemical terrorism, radiological      cyberterrorism)
terrorism, electromagnetic terrorism)

МГР 1.1 МГР 1.2.      МГР 1.1.    МГР 1.2.
(political terrorism, (non–political terrorism, (narco- (international terrorism,
right wing terrorism, religious terrorism,          terrorism) domestic terrorism)
nationalist terrorism, ethnic terrorism,
left wing terrorism) criminal terrorism,

ecoterrorism2,
psychic terrorism)
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УДК 811.161. 2’371

МОДЕЛЮВАННЯ АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ:
ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

(на матеріалі англійської мови)

Я.В. Бистров, канд. філол. наук (Івано-Франківськ)

У статті доводиться необхідність застосування синергетичного підходу для дослідження процесу творення
концептів. Розглядається динамічна внутрішня структура індивідуально-авторської метафори СВОБОДА – ВТЕЧА
у сукупності її смислотвірних компонентів в оповіданні Доріс Лессінг To Room Nineteen.
Ключові слова: авторська концептосфера, індивідуально-авторська метафора, концепт, лінгвосинергетика.

Быстров Я.В. Моделирование авторской концептосферы: лингвосинергетический аспект (на
материале английского языка). В статье доказывается необходимость применения синергетического подхода
для исследования процесса формирования концептов. Рассматривается динамическая внутренняя структура
индивидуально-авторской метафоры СВОБОДА – ПОБЕГ в совокупности ее смыслообразовательных элементов
в рассказе Дорис Лессинг To Room Nineteen.
Ключевые слова: авторская концептосфера, индивидуально-авторская метафора, концепт,

лингвосинергетика.

Bystrov Ya.V. Modelling authorial conceptual scheme: linguosynergetic aspect (based on the material of
English). The article focuses on the relevancy of the synergetic approach to the research of concepts in discourse
formation. The dynamic inner structure of individual cognitive metaphor of FREEDOM IS ESCAPE which results
in the semantic dimension of its cognitive/conceptual meanings in To Room Nineteen by Doris Lessing is highlighted.

Key words: authorial conceptual scheme, individual-authorial metaphor, concept, linguosynergetics.

…place and thing in the chaosmos of Alle anyway connected with the gobblydumped turkery was
moving and changing every part of the time…

Finnegans Wake, James Joyce

Моделювання дійсності природною мовою ста-
новить основу когнітивної теорії вживання мови, яка,
за Т. ван Дейком, покликана не тільки відкривати
доступ до процесів та структур, що забезпечують
продукування, розуміння, запам’ятовування, репро-
дукування та інші види когнітивної обробки речен-
ня і висловлення, але й пояснювати як відбуваєть-
ся планування, творення і розуміння (виділено
нами. – Я.Б.) мовленнєвих актів [2, с.12].
Будь-який мовленнєвий акт вимагає художньої

креативності від її автора чи/або мінімальних твор-

чих зусиль, які треба вміти розпізнавати з допомо-
гою певних алгоритмів. Неодноразово у сучасній
лінгвістичній думці В.А. Звегінцев, Ж.П. Соко-
ловська, Ю.С. Степанов та інші порушували про-
блеми визначення одиниць мовномисленнєвої діяль-
ності людини і моделювання семантичних відно-
шень у змістовій стороні мови, які згодом почали
вивчатися у руслі функціональної лінгвосинергети-
ки, прагмастилістики і пов’язувались із складною,
нелінійною динамічною системою (М.Ф. Алефірен-
ко, А.Г. Баранов, О.С. Кубрякова, Л.С. Піхтовніко-
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ва, Є.В. Пономаренко, С. Келлерт, Дж. Лакофф,
М. Тернер, Ж. Фоконьє).
На особливу увагу претендує критична інтер-

претація властивостей цієї системи, серед них: са-
моподібність, самоорганізація, біфуркація, ітерація,
симетрія, асиметрія, співіснування ладу і хаосу,
і як наслідок, існування опозиційних пар, нерегу-
лярність, непередбачуваність та ін. Теорія хаосу
і хаологічна проблематика стали предметом заці-
кавлень у сучасних дослідженнях людського до-
свіду, зокрема лінгвістичних, однак вони не мають
статусу наукового напрямку, а радше є інтердис-
циплінарною стратегією [5, с.448], яка може стати
джерелом вагомих результатів у гуманітарних на-
уках.
Об ’єктом  дослідження виступає специфіка

авторської концептосфери у художньому тексті
та концептуальна метафора як механізм її моде-
лювання. Предмет  дослідження визначається
застосуванням лінгвосинергетичних параметрів
для побудови авторської концептосфери.
Мета  статті – розкрити роль лінгвосинергетич-

ної парадигми у моделюванні концептосфери авто-
ра. Зазначена мета зумовлює розв’язання таких
завдань: 1) простежити еволюцію становлення но-
вого парадигматичного коду у лінгвістиці – синер-
гетичного підходу для дослідження дискурсотвір-
них концептів; 2) розглянути динамічну внутрішню
структуру (модель) індивідуально-авторської ме-
тафори з урахуванням семантичного обсягу її смис-
лотвірних компонентів.
Матеріалом  дослідження слугують смислові

розгалуження у вигляді опозиційних пар свідоме/
підсвідоме, раціональне/ірраціональне у конструю-
ванні концептуальної (когнітивної) метафори СВО-
БОДА Є ВТЕЧА (FREEDOM IS ESCAPE), верба-
лізованої у концептуальному просторі оповідання
Доріс Лессінг To Room Nineteen.
Питання, які пов’язані з психологічними аспек-

тами діяльності автора, його творчості та інтенція-
ми ставилися ще у кінці ХІХ століття американ-
ським філософом і психологом Вільямом Джейм-
сом [10]. Згідно з його теорією, свідомість – це інди-
відуальний потік, у якому не з’являються двічі одні

і ті ж відчуття чи думки, а навпаки, однією із важ-
ливих особливостей свідомості людини є її вибір-
ковість.
Визнаними авторитетами у напрямку формуван-

ня складних процесів, “образів” чи “планів”,
які лежать в основі формування мовленнєвого
або/і домовленнєвого рівнів поведінки на початку
ХХ століття стали американські психологи
Дж. Міллер, Е. Галантер та К. Прібрам. “…у нас
є досить чітке уявлення про наші наміри щось ска-
зати, і наш вибір потрібних слів залежить від чо-
гось набагато більшого, аніж від попередніх еле-
ментів висловленого. У нас є план речення, і, коли
ми його формуємо, ми маємо досить чітке уявлен-
ня про те, що ми збираємося сказати. План речен-
ня, очевидно, повинен визначатися ще до того,
як можна починати виділяти слова, які ми збирає-
мося сказати” [6, с. 155-156].
Не менш важливими є досягнення у російсько-

му мовознавстві В. Звегінцева, який замість тер-
міна “план” уживає термін “програма”: “Є усі
підстави вважати, що людина, перш ніж перетво-
рити свою думку у мовлення, створює програму
свого висловлення. Програма того чи іншого ви-
словлення формується на мовному рівні і є загаль-
ною схемою з порожніми комірками, які заповнять
тоді, коли мовний рівень перетвориться у мовлен-
нєвий” [4, с. 47]. Тому справедливим є твердження
Ж. Соколовської про те, що у своїй мовленнєвій
діяльності людина послуговується готовими шаб-
лонами, коли говорить про звичні речі [9, с. 181].
Але мовленнєві акти, які вимагають хоча б
мінімального творчого зусилля, а тим більше у про-
цесі творення дискурсу, призводять до того,
що людина починає оперувати одиницями “більши-
ми за слово”, абстракціями, одиницями свідомості,
якими є схеми (стереотипи) уяви і концепти.
Свідомість автора як представника мови і куль-

тури сприймає оточуючу інформацію, яка кодуєть-
ся у мовному концепті і носієм якої він є. На цьому
етапі концепт для творця дискурсу – це абсолютно
об’єктивна величина, а концептосфера – це рухома
динамічна сукупність смислів концепту (концептів).
Тоді починається неминуча трансформація і погли-
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нання мовного (культурного) концепту в художнє
мислення автора, і концепт переходить у ранг оди-
ниць його художньої філософії. Як одиниця худож-
ньої філософії концепт відображає авторське мис-
лення з одного боку, а з іншого – стає самодостат-
ньою структурою, на яку вже не може впливати
автор. Саме в художньому творі концепт отримує
статус художнього і закладає основу ідіоконцепто-
сфери автора на рівні смислу, що дає можливість
простежити формування картини світу автора:
співвіднести художнє мислення і художній образ
з мовною картиною світу.
За висновками Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі ко-

жен концепт завжди відсилає до інших концептів.
Серед інших властивостей концептів вони назива-
ють множинність, перетин, збіг, згущення у ньому
різного роду складників. Усякий концепт може бути
як мінімум подвійним чи потрійним, не будучи ок-
ремою ієрархічною сутністю, він є цілісною подією,
[3, с.32-33]. Унаслідок цього слово реалізує свою
смислову конверсійність шляхом породження но-
вих якостей, кожна з яких вписується у рубрику
відповідного екзистенційного досвіду і складних
відношень його зі світом [11, с. 10].
Інструментарій синергетики (атрактори, рекур-

сія, біфуркація, фрактали, дисипативні структури)
перешкоджає моделюванню впорядкованої систе-
ми значень слів з розмаїттям смислів в рамки стро-
го визначених семантичних полів, а навпаки, – до-
зволяє представити її у вигляді незамкнутої, само-
організованої системи, у якій чи не найважливіше
місце належить концептам. Більше того, усе це
розмаїття неоднорідних понять може “привести
до спільного знаменника” тільки у синергетиці, ра-
зом з тим з’ясувавши їхній відображальний потен-
ціал, де вся система її елементів для творення тек-
сту, на думку Л. Піхтовнікової, зосереджена в інтен-
ціях автора в єдиний атрактор [8, с. 49-50]. Саме
концептуальна метафора, яка у першу чергу харак-
теризується частковою незбіжністю смислових
полів постає єдиним інструментом для оформлен-
ня знань у цілісну систему.
Функцію біфуркації (розгалужень і розвилок)

виконують усякого роду прийоми художнього дис-

курсу, які встановлюють ряди опозиційних понять,
якостей, оцінок, подій, дій, спостережень, явищ
та ін. У формальному відношенні відповідниками
біфуркації є різного роду контрастні зіставлення
навіть у межах однієї події. З одного боку, головна
героїня оповідання Д. Лессінг Сюзен Ролінгз ото-
чена дияволами і демонами, які обмежують її сво-
боду, а з іншого – здійснення акту купівлі тієї сво-
боди в них: I’m besieged by seven devils [12, 30],
… what looked back to me was the gingery green-
eyed demon with his dry meager smile … [12, 36].
The devils that had haunted the house, the garden,
were not there [12, 50].
Багаторазова поява певних фігур може слугу-

вати відповідником поняття ітерації. Це часте вжи-
вання конструкцій з дієсловом know, intelligence,
intelligent, sense, sensible, reasonable, які оберта-
ються навколо однієї і тієї ж риси поміркованості
Сюзен, яка відчула домінуючі цінності суспільства
в його раціональності. Вони створюють образ
покірної, наповненої усвідомленням обов’язку та
соціальними обмеженнями жінки і матері, і стають
ключем до розуміння цього трагічного буття.
Вживання порівняння і анадиплози як різнови-

ду повтору створює ефект безперервного пере-
слідування її “свободи” не тільки у власному домі,
але й кімнаті готелю, де героїня швидше за все
даремно знайшла “затишний” притулок для
відновлення життєвих сил: She was impelling
herself from point to point like a moth dashing
itself against a window-pane, sliding to the bottom,
fluttering off on broken wings, then crashing into
the invisible barrier again. And again and again
[12, 48]. Так само зміїне шипіння наелектризо-
ваного волосся Сюзен поступово роз’їдало її інди-
відуальність: She thought it out, as she brushed
her hair, watching the fine black stuff fly up to
make its little clouds of electricity, hiss, hiss, hiss.
[12, 46]. На перший погляд – це другорядні реку-
рентні деталі, але поступово вони утворюють нову
наративну лінію: знаходячись спочатку у верти-
кальному вимірі тексту, вона виходить в горизон-
тальний вимір, охоплюючи основну нарацію новою
мережею смислів.
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У свою чергу, такі категорії, як персонажі, мо-
тиви, архетипи, міфи можуть виконувати резуль-
тативну функцію – функцію атрактора. Явище
атрактивності полягає у появі певного типу станів
(точок) у фазовому просторі художнього твору (си-
стемі). Ця система сформована фазовим (концеп-
туальним) простором у вигляді динамічної моделі
із змінними фазовими переходами (чи біфурка-
ційними точками), які призводять до зростання
або редукції (подолання) ентропії системи. Оскіль-
ки “когнітивні і семантичні структури можуть мати
декілька стаціонарних станів, на перший план ви-
ходить вибір шляху досягнення одного із можли-
вих стаціонарних станів” [1, с. 7].
Важливим на цьому етапі постає питання про

вибір лексичних одиниць для вербалізації концеп-
туальних метафор у дискурсі і смислове структу-
рування когнітивної основи концептосфери письмен-
ника. Тому справедливим видається твердження
про те, що “у нелінійних динаміках стан справ на-
багато складніший, аніж у лінійних. Йдеться про
те, щоби не тільки враховувати випадкові розгалу-
ження, але й розгалужувати сам випадок” [7]. Лек-
сичні одиниці як складники фазового простору бе-
руть посильну участь у формуванні концептуаль-
ної схеми уявлень письменниці у вигляді індивіду-
ально-авторської метафори FREEDOM IS ESCAPE
з сферою джерелом ВТЕЧА і сферою цілі СВО-
БОДА, яка будується на поєднання опозиційної па-
ри – свідомого, раціонального начала і підсвідомих,
ірраціональних інстинктів.
Концептуалізація внутрішньої свободи як одно-

го із проявів утечі Сюзен Ролінгз від реальності
(щось на кшталт, на свободу через утечу від жит-
тя) проявляється у тексті оповідання на вербаль-
ному рівні: But Susan, what sort of freedom can
you possibly want – short of being dead! [12, 24].
But now there was a room, she could go there when
she liked, she used it seldom: she felt even more
caged there than in her bedroom [12, 25]. …let me
stay here in your hotel where the devils can’t get
me… [12, 30]. She was determined to arrange her
life, no matter what it cost, so that she could have
that solitude more often [12, 31]. …Fred’s Hotel,

which could afford the freedom for its visitors…
[12, 40]. Більше того, виявляється, свободу мож-
на купити у диявола, уклавши з ним бізнесову уго-
ду: The demons were not here. They had gone
forever, because she was buying her freedom from
them [11, 56]. Об’єктивне бажання внутрішньої
свободи перетворюється на забаву (дикі танці)
дияволів у підсвідомості героїні: She had to go right
away to the bottom of the garden until the devils of
exasperation had finished their dance in her blood
[11, 25].
Фатальні протилежності між розумом та емо-

ціями породжують афективне зубожіння героїні.
Поступово зникає контроль Сюзен над своїми емо-
ціями, і згодом усе виходить з-під контролю її свідо-
мості: ніхто і нічого не переслідує її і, нарешті, ніякі
вороги не втручаються у її внутрішній психологіч-
ний стан. Порив наївного ескейпізму приводить
її до кімнати у готелі, де відбувається єднання душі
і тіла Сюзен в одну неподільну сутність темних сил:
[She] let go into the dark creative trance (or
whatever it was) that she had found there [12, 48].
Вершиною у боротьбі з собою постає Мет’ю (чо-
ловік Сюзен), який засумнівався у порядності дру-
жини. В результаті, Сюзен знову починає відчува-
ти обмеження свободи і знову шукає затишку для
своєї душі. Насправді ж то були нищівні пошуки
кінця, які завершилися втягненням її “до темної
ріки” підсвідомого і смерті: She was quite content
lying there, listening to the faint soft hiss of the gas
that poured into the room, into her lungs, into her
brain, as she drifted into the dark river [12, 58].
Саме образ ріки, який бере участь у фрактальній

організації тексту, є визначальним чинником області
ірраціонального (unreasonable), якому віддається
Сюзен, не усвідомлюючи жодних наслідків. Спаль-
ня Сюзен ще на початку оповідання описується як
“the big civilized bedroom overlooking the wild
sullied river” [12, 13]. Незвичне, але ймовірно
прогнозоване вживання автором книжного слова
sullied прояснює ситуацію: ця річка більше, ніж
просто брудна Темза, яка протікає під будинком,
вона є символом всього неконтрольованого свідо-
містю, стихійного, незаслужено витісненого із свідо-
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мості й залишеного поза увагою. Знову й знову об-
ласть ірраціонального приводить її до ріки, яка ста-
ла передвісником кінця, а її вирішальне прощання
із “розсудливим” (reasonable) життям описане
як зісковзування “into the dark river”.
Отже, виокремлення актуалізованих смислів

(когнітивних ознак) індивідуально-творчої концеп-
туальної метафори СВОБОДА Є ВТЕЧА та смис-
лотвірних чинників, які протиставляють реальний
світ (‘pressure’, ‘being alone’, ‘an absolute solitude’,
‘freedom’, ‘fear’, ‘death’) і ментальний світ
(‘solitude’, ‘invade’, ‘enemy’, ‘defeating’, ‘prisoner’,
‘inner storms’); зображення внутрішнього конфлік-
ту, вироку можливості самореалізації Сюзен і врешті
відмови від життя і далі – трагічної загибелі героїні
(крайня точка системи) доводить можливість їх
інтеграції у межах одного художнього твору через
взаємодоповнення раціональних та ірраціональних
елементів дисипативної системи.
Перспектива  подальших досліджень полягає

у пошуку тих точок системи, які відповідають за
її цілісність та ефективний спосіб впливу на потен-
ційного читача, а параметр фрактальної побудови
дасть змогу пояснити взаємозв’язок соціокультур-
них та лінгвістичних чинників.
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МЕТАФОРИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
РЕЛІГІЙНИХ КОНЦЕПТІВ

(на матеріалі англомовного теологічного дискурсу)

О.В. Малікова, канд. філол. наук (Київ)

У статті розглядаються базові концептуальні моделі як засоби метафоричної концептуалізації релігійних
концептів теологічного дискурсу.
Ключові слова: аналогове осмислення, метафорична концептуалізація, теологічний дискурс.

Маликова О.В. Метафорическая концептуализация религиозных концептов теологического
дискурса. В статье рассматриваются базовые концептуальные модели как средства метафорической
концептуализации религиозных концептов теологического дискурса.
Ключевые слова: аналоговое осмысление, метафорическая концептуализация, теологический дискурс.

Malikova O.V. Metaphorical Cоnceptualization of Religious Concepts in Theological Discourse. The
article deals with basic conceptual models as means of metaphorical conceptualization of religious concepts in
theological discourse.
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Актуальність  запропонованої статті зумов-
лена необхідністю дослідження механізмів мета-
форичної концептуалізації ключових понять теоло-
гічного дискурсу та засобів їх мовної реалізації.
Об ’єктом  дослідження є концепт БОГ, а пред -
метом  – комплексні концептуальні метафори,
які використовуються для осмислення концепту
БОГ у термінах інших концептів. Метою  даної
статті є виявлення базових концептуальних моде-
лей (концептуальний референт – концептуальний
корелят), які є елементами фреймової структури
концепту БОГ на основі використання когнітивної
операції узагальнення. Матер іалом  досліджен-
ня обрано теологічний твір архієпископа Калістоса
Уера (Велика Британія) The Orthodox Way [8].
Мова є універсальною формою концептуалізації

світу та раціоналізації людського досвіду, виразни-
ком знання про світ, а також про Творця цього світу,
історичною пам’яттю про соціально і культурно
важливі події в житті людини. Відбиття реальності
в свідомості людини полягає у сприйнятті цієї ре-
альності крізь призму культурних, зокрема культур-

но-релігійних традицій. Саме у мові знаходять своє
відображення духовні та ментальні цінності наро-
ду, оскільки мова знаходиться між людиною та
зовнішнім світом і малює його картину у відповід-
ності з тим світобаченням, що є зафіксованим
у мові. Мова виражає і втілює культурну реальність,
оскільки є невід’ємним і одним із базових елементів
культури. Дослідження мови релігії, зокрема дис-
курсу християнського богослов’я, сприяє вивчен-
ню релігійної лінгвокультури в усіх її проявах.
У процесі пізнання світу і його Творця вирішальну

роль відіграє розумова діяльність людини, що ви-
являється у цілісній, особистісній позиції щодо бут-
тя світу і Творця цього світу. Найважливіший засіб
пізнання – мова, що відбиває сукупність найсклад-
ніших суб’єктивних відношень та явищ існуючої
дійсності. Мова не виражає вже готову думку,
а створює її, не відображає певне світобачення,
а є його складовою. Людина, пізнаючи реальний світ,
що відображається в її свідомості і утворює систе-
му знань, ніби вибудовує у собі картину світу, своє-
рідною формою реалізації якої є мова. Особливе
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бачення світу передає передусім такий засіб об-
разного мислення як метафора, яка, на наше пере-
конання, виконує найважливішу роль у створенні
когнітивно-стилістичної системи творів словесно-
го мистецтва і є складовою мовно-естетичної кар-
тини світу митця. Метафори, як засоби концептуа-
лізації позамовної дійсності, актуалізують семан-
тичний потенціал мови. Формально метафора
не відрізняється від слова чи словосполучення,
але це не звичайна словникова одиниця, вжита
у переносному значенні. У теологічному творі такі
мовні звороти отримують додаткове концептуаль-
но-змістове й функціональне навантаження,
сутність яких може бути повністю розкрита на ос-
нові епістемологічного підходу, що аналізує зв’я-
зок мови і мислення. Використання такого підходу
передбачає застосування когнітивного принципу
аналогового осмислення світу (analogical thinking).
Це фундаментальний когнітивний процес встанов-
лення відповідностей між двома порівнюваними
сутностями та перенесення подібностей у ознаках,
властивих для царини джерела словесного вира-
ження концепту на менш відому царину – царину
мети цього концепту. Цей основний когнітивний
процес супроводжує пошук та опрацювання люди-
ною будь-яких опредметнених знань, на якому
базуються метафоричні процеси концептуалізації
навколишньої дійсності через когнітивні операції
мапування (mapping) ознак царини джерела (source
domain) на співвідносні ознаки царини мети (target
domain) [6]. У контексті цієї роботи аналогове
мапування розуміємо як когнітивну операцію,
що містить низку когнітивних процедур пошуку та
опрацювання онтологічних відповідностей у струк-
турі знань царини джерела словесного вираження
концепту та їхнє мапування на структуру знань
царини мети.
Метафоричність є однією з ознак теологічного

дискурсу, оскільки складниками концептуальної
сфери даного типу дискурсу є складні теологічні
поняття, які потребують осмислення в термінах
інших понять, більш зрозумілих для розуму люди-
ни. Метафора – це перенесення певної якості з од-
ного об’єкта на інший, або можливість реалізації

двох лексичних значень одночасно [7, с. 15].
Н.Д. Арутюнова визначає метафору як “викорис-
тання слова, що позначає певний клас предметів
(явищ, дій, ознак) для номінації іншого об’єкта, по-
дібного з даним у якому-небудь співвідношенні”
[1, с.136]. За визначенням Н.Д. Арутюнової, мета-
фора – це перш за все спосіб уловити індивіду-
альність конкретного предмета чи явища, переда-
ти його неповторність. Це засіб отримання нового
знання, що створюється потужним асоціативним
полем за допомогою стислого діапазону засобів
виразності, зокрема образів чи символів. Метафо-
ра виникає при узагальненні частин і цілого, окре-
мого й загального, конкретно-чуттєвого та абст-
рактно-логічного, пов’язаних з образним сприйнят-
тям, мовною свідомістю автора. І.Р. Гальперін
вбачає у метафорі “співвідношення предметно-
логічного значення та значення контекстуального,
яке засноване на подібності ознак двох понять”
[4, с. 125].
На сучасному етапі розвитку лінгвістики мета-

фора як складне поліфункціональне явище ґрунтов-
но досліджена у логіко-філософському, семіотич-
ному, семантичному, стилістичному та ономатоло-
гічному аспектах (Н.Д. Арутюнова, М.Блек, Е.Кас-
сірер, Дж. Міллер, А. Річардс, В.М. Телія, Х. Ор-
тега-і-Гассет, Р. Якобсон). Когнітивні дослідження
механізмів метафоричної концептуалізації спричи-
нені “зміною статичного погляду на світ жорстко
детермінованої системи складових, розглядом
світобудови у якості динамічної системи “атомар-
них фактів”, тобто подій, явищ, властивостей,
що розгортаються навколо людини, “поглинаючи”
елементарні сутності як предметні змінні” [1, с. 136-
137]. Інтерпретація метафори на основі когнітив-
ного підходу забезпечує новий системний розгляд
метафоризації у дослідженні ментальних процесів
і ментальної діяльності людини. Провідні положен-
ня, що викладені у праці Дж. Лакоффа та М. Джонсо-
на “Metaphors we live by”, сприяють створенню
чіткої і правильної картини у галузі метафоричного
аналізу, зокрема визначення концептуальної мета-
фори як відношень між двома поняттями, при
яких одне сприймається і розуміється через інше
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[6, р. 38]. За словами Дж. Лакоффа, термін “кон-
цептуальна метафора” дозволяє диференцію-
вати засоби вираження, які лежать в їх основі,
тобто розуміння одного в термінах іншого. У рам-
ках цієї теорії метафора не обмежується тільки
сферою мови, а являється у мисленні й діяльності
людини, оскільки фокус метафори – у думці,
а не в мові. Метафора розглядається як когнітив-
ний механізм освоєння дійсності. Автори теорії
доводять, що процеси мислення є метафорични-
ми за природою. Такий підхід дозволив остаточ-
но вивести метафору за межі мовної системи
і розглядати її як феномен взаємодії мови, мис-
лення і культури.
Сучасні розробки когнітивної теорії метафори

викликані необхідністю “вивчення практичного
мовлення: сфер, що звернені до мислення, пізнан-
ня та свідомості, до концептуальних систем, спо-
собів функціонування метафоричних моделей
як особливого типу “дискурсних практик”. Йдеть-
ся про встановлення “емпіричного підґрунтя” ме-
тафори (термін Дж. Лакоффа), тобто узагальне-
ного досвіду взаємодії людини з навколишнім
світом – зі світом об’єктів і соціумом [5]. Особ-
ливу роль відіграє при цьому досвід безпосеред-
ньої взаємодії з матеріальним світом, що відоб-
ражається мовними ресурсами, об’єктивуючи ко-
мунікативні акти. Так званий “ситуаційний підхід”
(термін О.О. Залєвської) акцентує увагу на тому,
що для користувача мовою значення слова реа-
лізується через включення його у більш об’ємну
одиницю – пропозицію, фрейм, схему, сцену, сце-
нарій, подію, ментальну модель тощо. Ситуацій-
ний підхід з одного боку пов’язаний з поняттям
репрезентації ментальної моделі, з іншого – з про-
блемою взаємодії мовних та енциклопедичних
знань і засобу виходу на цілісну картину світу.
Ментальна модель може бути визначена як пев-
не знання, що зберігається у довгочасній пам’яті,
структура якого відповідає структурі репрезентації
ситуації і містить інтегровану інформацію усіх сен-
сорних систем про те, що можливо в оточуючому
нас світі; причому ментальні моделі є внутрішні-

ми символами, особливим видом моделей є об-
рази [6, с. 114-165].
Механізм метафоричної концептуалізації

у діяльнісній теорії концептуальної метафори
Дж. Лакоффа і М. Джонсона представлений в ас-
пекті постульованої ними експірієнталістської па-
радигми як процес встановлення подібності між по-
нятійними, концептуальними комплексами, причо-
му концепт, або концептуальна область, що репре-
зентується за допомогою метафор, визначається
як концептуальний референт, або область цілі
(target domain), а концепт, або концептуальний комп-
лекс, що застосовується для порівняння, є концеп-
туальним корелятом, або областю-джерелом
(source domain). Процес взаємодії між структура-
ми знання двох концептуальних царин – царини-
джерела і царини-цілі – покладено в основу ме-
тафоризації. У результаті односпрямованої мета-
форичної проекції із царини-джерела в царину-ціль,
які сформувалися у результаті досвіду взаємодії
людини з навколишнім світом, елементи царини-
джерела структурують менш освоєну концептуаль-
ну царину-ціль, що й відбиває сутність когнітивно-
го потенціалу метафори. Базовим джерелом знань,
які становлять концептуальні царини, є досвід без-
посередньої взаємодії людини з навколишнім
світом. Онтологічно первинним є фізичний досвід,
який організовує категоризацію дійсності у вигляді
простих когнітивних структур. Метафорична про-
екція здійснюється не тільки між окремими еле-
ментами двох структур знань, але й між цілими
структурами концептуальних сфер. Cпіввідношення
між референтом і корелятом утворюють зону
перетину – суположення (cross-mapping), а визна-
чений параметр для порівняння є основою мета-
фори. У процесі становлення метафоричних кон-
цептів відбувається метафорична проекція (про-
філювання) – фрагментарне висвітлення окремих
властивостей джерела в область цілі на рівні ви-
словлення у вигляді метафоричних наслідків.
Підставою розкриття універсальних когнітивних

закономірностей, глибинних структурних відношень
між групами понять, що дозволяють структурува-
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ти явища одного роду в термінах явищ іншого роду
є регулярна багатозначність метафоричних пере-
носів, яка також забезпечує здатність породжува-
ти необмежену кількість метафоричних висловлю-
вань. Необхідність дискурсного аналізу регуляр-
ності метафоричних переносів за параметрами де-
нотативної та сигніфікативної варіативності обґрун-
тована у дескрипторній теорії метафори А.М. Ба-
ранова, якою ми послуговуємося у нашому дослі-
дженні. Згідно цієї теорії, формалізована синтагма-
тична модель дискурсної реалізації метафори пред-
ставлена як множина кортежів “сигніфікативний
дескриптор Х – денотативний дескрипторY”,
що відповідно представляють область цілі та об-
ласть джерела метафоричної проекції [2]. Су-
купність тематично пов’язаних реалізацій таких пар
формує специфіку дискурсу. Специфіку теологічно-
го дискурсу формує, зокрема, сукупність таких те-
матично пов’язаних пар, які розкривають концеп-
туально-богословську сутність релігійних концептів:
БОГ, СВЯТІСТЬ, ВІРА, ПРАВЕДНІСТЬ,
ГРІХОВНІСТЬ та ін. У межах статті неможливо
розглянути навіть декілька метафоричних кон-
цептів. Тому у даному дослідженні розглядаються
особливості метафоричної концептуалізації концеп-
ту БОГ як ключового концепту теологічного дис-
курсу, головною комунікативною метою якого
є розповідь про буття й властивості Бога. Концепт
БОГ є когнітивною структурою, перцептивно-афек-
тивним утворенням динамічного характеру, що
функціонує у релігійній свідомості індивіда та ви-
никає на основі засвоєння релігійних текстів, спілку-
вання з віруючими й керується закономірностями
релігійного життя людини. Концептуальні метафо-
ри є засобами фреймової організації концепту БОГ.
Когнітивно-дискурсивний аналіз твору видатного

богослова сучасності Калістоса Уера “The
Orthodox Way”, проведений із залученням мето-
ду аналогічного мапування, дав можливість вия-
вити низку комплексних концептуальних метафор,
які є елементами фреймової структури концепту
БОГ. Використання концептуальних метафор,
що належать до царини-джерела, сфери, з якою
свідомість людини є більш обізнаною, дає автору

можливість показати різноманітні властивості Бога
у більш зрозумілій і сприйнятній для розуму люди-
ни формі. З метою осмислення концепту БОГ
у термінах інших концептів, які належать до цари-
ни-джерела, автор обирає такі поняття, що є гли-
боко вкоріненими в релігійну свідомість православ-
ного християнина як носія християнської лінгвокуль-
тури, оскільки відображають загальновідомі дог-
мати християнського віровчення і є складовими хри-
стиянської картини світу, зокрема догмат про Свя-
ту Трійцю, Боголюдину Христа тощо. Автор додер-
жується певної логічної послідовності викладу ма-
теріалу: GOD IS MYSTERY; GOD IS TRINITY;
GOD IS CREATOR; GOD IS MAN; GOD IS
SPIRIT; GOD IS ETERNITY. У корпусі метафор,
що належать до царини-джерела, можна виділити
абстрактні, що використовуються на початку роз-
повіді MYSTERY та у кінці ETERNITY, а також
конкретні, які є більш близькими й зрозумілими для
людського розуму: TRINITY, CREATOR, MAN,
SPIRIT.
Однією з давніх назв християнства є “Шлях”,

що підкреслює його дієвий характер та підтверд-
жує, що християнство – це більше ніж теорія.
У назві твору Калістоса Уера “The Orthodox Way”
слово way використовується у прямому смислі
“шлях” і як концептуальна метафора WAY на по-
значення християнського образу життя, що має
привести до пізнання Бога і, як наслідок, до освя-
чення й Богоуподібнення людини, що є кінцевою
метою життя християнина. У дискурсі християн-
ського богослов’я концептуальна метафора WAY
також використовується для осмислення концепту
БОГ: “I am the Way…” Тож, провідною думкою
твору Калістоса Уера є думка про те, що бути хри-
стиянином означає бути мандрівником
(CHRISTIAN IS TRAVELER), оскільки, за слова-
ми Святих отців церкви, духовно ми постійно зна-
ходимося у русі, мандруємо глибинами нашого сер-
ця і цей подорож не можна виміряти годинами або
календарними датами, оскільки це подорож із часу
у вічність. Тому не випадково осмислення концепту
БОГ починається у термінах концепту MYSTERY,
а закінчується у термінах концепту ETERNITY.
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На початку розповіді, наголошуючи на немож-
ливості для людини пізнати Бога у всій повноті,
автор обирає концептуальну метафору MYSTERY,
оскільки у релігійному смислі це слово означає
не лише прихованість (hiddenness), але й викриття
(disclosure). Грецький іменник mysterion пов’яза-
ний із дієсловом myein, що означає “заплющити очі
або вуста”. У християнському контексті слово
mystery не означає щось загадкове, таємне, або
проблему, яку не можна розв’язати. Навпаки,
це те, що може бути відкритим для нашого розу-
міння, але те, що ми ніколи не зможемо зрозуміти
у всій повноті: “The eyes are closed – but they are
also opened.” Таким чином, намагаючись осмис-
лити концепт GOD у термінах концепту MYSTERY
автор підкреслює, що Бог є прихованим від нас,
але Він також відкривається для нас як особистість
і як любов: What or who is God? The traveller upon
the spiritual Way, the further he advances, becomes
increasingly conscious of two contrasting facts –
of the otherness and yet the nearness of the Eternal.
In the first place, he realizes more and more that
God is mystery. God is “the wholly Other”, invisible,
inconceivable, radically transcendent, beyond all
words, beyond all understanding (1, p. 82). Комп-
лексна концептуальна метафора GOD IS
MYSTERY містить первинну метафору GOD IS
THE WHOLLY OTHER, а також низку вторинних
метафор: GOD IS INVISIBLE; GOD IS
INCONCEIVABLE; GOD IS BEYOND ALL
WORDS; GOD IS BEYOND ALL
UNDERSTANDING, etc. З метою висвітлення
такої провідної властивості християнського Бога
як прагнення співпраці у дусі взаємної любові
й розуміння, автор використовує догмат про Святу
Трійцю: “Let us try to illustrate the doctrine of the
Trinity by looking at the Triadic patterns in salvation
history and in our own life of prayer. The three
persons, as we saw, work always together, and
possess but a single will and energy. St Irenaeus
speaks of the Son and the Spirit as the “two hands”
of God the Father; and in every creative and
sanctifying act the Father is using both these
“hands” at once. God the Father creates through

his “Word” or Logos (the second person) and
through his “Breath” or Spirit (the third person).
All created things are marked with the seal of the
Trinity. So God’s taking of our humanity is a
Trinitarian work. I believe, we continue, in one God
who is at the same time three, Father, Son, and Holy
Spirit. There is in God genuine diversity as well as
true unity. The Christian God is not just a unit but
a union, not just unity but community. There is in
God something analogous to “society”. He is not a
single person, loving himself alone, not a self-
contained monad or “The One”. He is trinity: three
equal persons, each one dwelling in the other two
by virtue of an unceasing movement of mutual love
(1, p. 80). Комплексна концептуальна метафора
GOD IS TRINITY містить низку первинних : GOD
IS FATHER, SON, and HOLY SPIRIT; GOD IS NOT
“THE ONE”, і вторинних метафор: GOD IS
SOCIETY; GOD IS UNION; GOD IS NOT JUST
UNITY BUT COMMUNITY. Слід зазначити,
що особливістю індивідуального стилю автора
є збалансоване використання стверджувальних
й заперечних конструкцій для визначення власти-
востей Бога за схемою: what GOD is – what GOD
is not. Автор вважає, що використання заперечен-
ня або апофатичного підходу (apophatic approach)
є необхідним для адекватного розуміння сутності
Божественної реальності, оскільки все, що ми
стверджуємо відносно властивостей Бога, може
бути віддаленим від істини. Наприклад, ми може-
мо стверджувати, що Бог є справедливим, але
в той же час ми маємо додати, що Божу справед-
ливість не можна виміряти людськими стандар-
тами.
Розповідь про Бога як про Творця цього світу

автор починає з надання відповіді на питання,
як треба розуміти зв’язок між Богом й творінням,
всесвітом; чому Бог створив всесвіт; а також
як слід розуміти слова”Thou hast brought us into
being out of nothing” (The Liturgy of St John
Chrysostom). Ці слова означають, що Бог створив
всесвіт актом вільного волевиявлення, оскільки єди-
ною мотивацією створіння всесвіту була любов Божа:
God’s motive in creation is his love. Rather than say
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that he created the universe out of nothing, we should
say that he created it out of his own self, which is
love. We should think, not of God the Manufacturer
or God the Craftsman, but of God the Lover. Creation
is an act not so much of his free will as of his free
love. God’s love is, in the literal sense of the word,
“ecstatic” – a love that causes God to go out from
himself and to create things other than himself. God
is all that he does, and so his act of creating is not
something separate from himself. In God’s heart and
in his love, each one of us has always existed. God
is the core of our being, or we cease to exist. God
alone has the cause and source of his being in
himself; all created things have their cause and
source, not in themselves, but in him. God alone is
self-sourced; all created things are God-sourced,
God-rooted, finding their origin and fulfillment in
him. God alone is noun; all created things are
adjectives. In saying that God is Creator of the
world, we do not mean merely that he set things in
motion by an initial act “at the beginning”, after
which they go on functioning by themselves. God is
not just a cosmic clockmaker, who winds up the
machinery and then leaves it to keep ticking on its
own. Комплексна концептуальна метафора GOD IS
CREATOR містить низку первинних: GOD IS
CREATOR OF THE WORLD; GOD IS THE CORE
OF OUR BEING; GOD IS ALL THAT HE DOES;
GOD IS THE LOVER; і вторинних заперечних ме-
тафор: GOD IS NOT THE MANUFACTURER; GOD
IS NOT THE CRAFTSMAN; GOD IS NOT JUST A
COSMIC CLOCKMAKER. Використовуючи догмат
про Боговтілення, автор висвітлює властивості Бога,
які у повноті розкрилися в Боголюдині Іісусі Христі,
а також про можливості Богоуподібнення, які Іісус
Христос відкрив для людини: Jesus Christ is not fifty
per cent God and fifty per cent man, but one hundred
per cent God and one hundred per cent man. Jesus
Christ is our window into the divine realm, showing
us what God is. Christ enables us to share in the
Father’s divine glory. He is the bond and meeting-
point: because he is man, he is one with us; because
he is God, he is one with the Father. So through and
in him we are one with God, and the Father’s glory

becomes our glory. God’s Incarnation opens the way
to man’s deification. To be deified is, more
specifically, to be “christified”: the divine likeness
that we are called to attain is the likeness of Christ.
It is through Jesus the God-man that we men are
“ingodded”, “divinized”… By assuming our
humanity, Christ who is Son of God by nature has
made us sons of God by grace. In him we are
“adopted” by God the Father, becoming sons-in-the-
Son (8, p. 79). Комплексна концептуальна метафора
GOD IS MAN містить первинну метафору CHRIST
IS SON OF GOD; і низку вторинних метафор:
CHRIST IS WINDOW INTO THE DEVINE
REALM, GOD’S INCARNATION IS THE WAY TO
MAN’S DEIFICATION, THE DEVINE LIKENESS
IS THE LIKENESS OF CHRIST. Добре відомо, що
метою християнського життя є “стяжание” Свято-
го Духу, перебування у Святому Дусі (to be a Spirit-
bearer, to live in the Spirit of God, to breathe the Spirit of
God). Святий Дух – це третя, найзагадковіша, най-
таємнича іпостась Пресвятої Трійці. Через цю за-
гадковість й таємність дуже важко говорити або
писати про Святий Дух. Святий Симеон Новий
Богослов називає дух чудом, загадкою: “It is
invisible, and no hand can lay hold of it; Intangible,
and yet it can be felt everywhere... What is it?
О wonder! What is it not? For it has no name.
О unutterable wonder! О strange mystery!” Ілю-
зорність символів на позначення Святого Духу, що
використовуються у Біблії, є очевидною: He is like
“a rushing, mighty wind” (Acts 2:2). Слово “дух”/
”spirit” (грец. pneuma) означає вітер або дихання.
Калістос Уер використовує низку порівнянь і аналогій,
намагаючись розкрити і пояснити природу Святого
Духу: Like the air, the Spirit is source of life,
“everywhere present and filling all things”, always
around us, always within us. Just as the air remains
itself invisible to us but acts as the medium through
which we see and hear other things, so the Spirit
does not reveal to us his own face, but shows us
always the face of Christ. In the Bible the Holy Spirit
is also likened to fire. When the Paraclete comes
down upon the first Christians on the day of
Pentecost, it is in “cloven tongues, as of fire”
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(Acts 2:3). Like the wind, fire is elusive: alive, free,
ever moving, not to be measured, weighed, or
constricted within narrow limits. We feel the heat of
the flames, but we cannot enclose and retain them in
our hands. The term used to denote the Spirit’s eternal
relationship to the Father, “procession” or “pro-
ceeding”, conveys no clear and distinct idea. It is
like a sacred hieroglyph, pointing to a mystery not
yet plainly disclosed. Yet, despite this arcane quality
in the Holy Spirit, the Orthodox tradition firmly
teaches two things about him. First, the Spirit is a
person. He is not just a “divine blast”, not just an
insentient force, but one of the three eternal persons
of the Trinity; Secondly, the Spirit, as the third member
of the Holy Trinity is coequal and coeternal with the
other two. З метою показати особисте сприйняття
різноманітних властивостей Святого Духа людиною,
автор наводить низку звернень (invocations) до Свя-
того Духу як іпостасі Бога, використовуючи слова
Симеона Нового Богослова: Сome, Life and Giver
of Life, Light and Bestower of Light, Love itself and
Source of Love, True light, Life eternal, Hidden
mystery, Treasure without name, Reality beyond all
words, Person beyond all understanding, Rejoicing
without end, Light that knows no evening, Unfailing
expectation of the saved, Raising of the fallen,
Resurrection of the dead…(St Symeon the New
Theologian). Комплексна концептуальна метафора
GOD IS SPIRIT містить низку первинних метафор,
які розкривають природу Святого Духа як третьої
іпостасі Святої Тройці: THE SPIRIT IS A PERSON;
THE SPIRIT IS NOT JUST A DIVINE BLAST; THE
SPIRIT IS NOT JUST INSENTIENT FORCE; THE
SPIRIT IS ONE OF THE THREE ETERNAL
PERSONS OF THE TRINITY; THE SPIRIT IS THE
THIRD COEQUAL AND COETERNAL MEMBER
OF THE HOLY TRINITY; й вторинних метафор, які
розкривають властивості Бога в іпостасі Святого
Духа: GOD IS SPIRIT OF WISDOM, GOD IS
SPIRIT OF UNDERSTANDING; GOD IS LIFE AND
GIVER OF LIFE; GOD IS TRUE LIGHT, GOD IS
RESURRECTION OF THE DEAD і та ін. У за-
ключній частині свого твору автор наголошує
на тому, що процес Богопізнання й, як наслідок,

Богоуподібнення є безкінечним. Він починається
на землі у часі і продовжується у вічності, у царстві
Божому, у царстві воскресіння, яке не має кінця,
в якому перебуває вічний Бог: This resurrection
kingdom, in which we shall by God’s mercy dwell
with our soul and body reunited, is a kingdom which
shall have “no end”. Its eternity and infinity are
beyond the scope of our fallen imagination, but of
two things at any rate we may be sure. First,
perfection is not uniform but diversified. Secondly,
perfection is not static but dynamic…God promises
to us: “To him that overcomes will I give...a white
stone, and on the stone a new name written, which
no man knows except the one who receives it”
(8, p. 150). In God’s kingdom each is one with all the
others, yet each is distinctively have something more
to teach man, and man will always have something
more to learn from God” (8, p. 161). Комплексна кон-
цептуальна метафора GOD IS ETERNITY містить
первинну: GOD IS RESURRECTON і вторинну ме-
тафору GOD IS ETERNAL TEACHER.
Отже, використання аналогового осмислення

як когнітивного процесу встановлення відповідно-
стей між двома порівнюваними сутностями та пе-
ренесення подібностей в ознаках, властивих для ца-
рини джерела на царину мети, зокрема, когнітивної
процедури узагальнення, дало можливість виявити
засоби метафоричної концептуалізації ключового
концепту теологічного дискурсу БОГ, а саме
базисні концептуальні моделі, тобто комплексні
концептуальні метафори, де концептуальним рефе-
рентом є концепт GOD, а концептуальними коре-
лятами виступають концептуальні метафори:
MYSTERY, TRINITY, CREATOR, MAN, SPIRIT,
ETERNITY. Кожна комплексна концептуальна
метафора містить первинні й вторинні метафори,
які висвітлюють ядерні й периферійні фрагменти
даного концепту відповідно. Осмислення концепту
GOD у термінах інших концептів, що належать
до царини джерела, яка є більш відомою у по-
рівнянні з цариною мети, до якої належить концепт
GOD, є можливим завдяки наявності у структурі
знань цих концептів низки онтологічних відповідно-
стей, які можна мапувати з однієї області знань
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на іншу. Перспективним  вважаємо досліджен-
ня особливостей концептуальної метафоризації
інших релігійних концептів.
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КОНЦЕПТ BUSINESS И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Н.Н. Старцева, канд. филол. наук (Харьков)

 Статья посвячена исследованию процесса транснационализации американського лингвокультурного концепта
BUSINESS, его проникновению в сознание русскоговорящего, закреплению в русской лингвокультуре и
отображению этого процесса в языке.
Ключевые слова: концепт BUSINESS, лингвокультура, транснационализация, сознание.

 Старцева Н.М. Концепт BUSINESS та глобалiзация національних концептуальних пространств.
Стаття присвячена дослідженню процесу транснацiоналiзацii американського лiнгвокультурного концепту
BUSINESS, його проникненню у свiдомiсть росiйськомовноi людини, закріпленню у росiйськiй лiнгвокультурi
та відображенню цього процессу у мовi.
Ключовi слова: концепт BUSINESS, лiнгвокультура, транснацiоналiзацiя, свiдомiсть.

Startseva N.M. Concept BUSINESS and globalisation of the national conceptual space. The article is
devoted to the investigation of the process of transnationalisation of the American concept BUSINESS, its penetration
into the mentality of the Russian speaking people and its establishment in the Russian linguistic culture as well as the
reflection of the process in the language.

Key words: concept BUSINESS, linguistic culture, transnationalisation, mentality.
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 Глобализация является современной тенденци-
ей развития общества и охватывает все сферы жиз-
недеятельности человека и, без сомнения, культу-
ра, ментальность и язык не являются исключени-
ем. Мы являемся свидетелями создания межна-
циональных государственных обьединений, расши-
рения и интернационализации политических струк-
тур, слияний и приобретений в экономико-финансо-
вом секторе, попыток сближения и унификации
социальных стандартов жизни, что несомненно
ведет к невиданной эскалации числа межэтничес-
ких контактов. Некоторые виды деятельности че-
ловека, к которым относится и бизнес, становятся
настолько распространенными, что имеет место
сближение их ментального восприятия
и оценки в разных этнолингвокультурах. Межкуль-
турная коммуникация является популярной облас-
тью исследования и актуальность  изучения про-
цессов глобализации концептуальних пространств
и сближения этнолингвокультур не вызывает
сомнения. Однако исконно американское понятие

Бизнес и русское понятие Дело/Труд тем не менее
никогда не будут восприниматься тождественно.
Языковая картина мира всегда национально-куль-
турно обусловлена. Е.В. Падучева подчеркивает,
что “не только мысли могут быть “подуманы”
на одном языке, но и чувства могут быть испыта-
ны в рамках одного языкового сознания, но не дру-
гого” [5, c. 21]. Цель  исследования состоит в том,
чтобы показать процесс транснационализации
концепта BUSINESS, его проникновение в созна-
ние русскоговорящих и отображение этого процес-
са в языке.

 В последние десятилетия англо-американская
этнолингвокультура выступает в роли донора для
русской этнолингвокультуры, которая является
культурой-реципиентом или акцептором. Сопостав-
ление американской и русской этнолингвокультур,
обнаружение сходств и различий между ними, вы-
явление направлений их сближения или транснаци-
онализации представляется интересным, посколь-
ку и американское и русское лингвокультурное со-
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общество многонационально, состоит из многочис-
ленных этнических групп и народностей, имеет свои
культурные традиции и обычаи, занимает весомое
геополитическое и экономическое положение в со-
временном мире. Этнолингвокультурное сознание,
по мнению И.В. Приваловой, можно рассматривать
как инвариантный образ мира, соотнесенный с осо-
бенностями национальной культуры и националь-
ной психологии, существующий как в обществен-
ной, так и в индивидуальной формах; по структуре
состоящее из трех пространств – лингвистическо-
го, когнитивного и культурного, и, соответственно,
из образующих эти пространства единиц [6, c. 8].

 Взаимодействие этнолингвокультур в рамках
современной межкультурной коммуникации нахо-
дит отражение, в частности, в процессе ноологи-
зации, суть которого во взаимодействии концепту-
альных и, как следствие, языковых систем, появ-
лении новых единиц номинации, а также многочис-
ленных заимствований концептуального, паракон-
цептуального и бесконцептуального типов, что сви-
детельствует о “перекраивании” исходной языко-
вой картины мира. Концептосфера Бизнес – одна
из наиболее подверженных обновлению и обога-
щению концептосфер, на которые направлена мыс-
лительная деятельность современного человека.
Лингвокультурный концепт BUSINESS, как много-
аспектная категория, может структурироваться
в виде фрейма, представляющего упорядоченную
конвенциональную схему, систематизирующую
знания носителей языка о данном концепте и язы-
ковые средства, используемые ими для выраже-
ния этого когнитивного фонда. Фреймовый анализ
концепта BUSINESS на основе анализа значений
лексико-фразеологических номинаций, репрезенти-
рующих данный концепт, обнаруживает его сопос-
тавимость и сближение с русским концептом
ДЕЛО/ТРУД на основе выделения общих для обе-
их структур знания о данных видах деятельности
слотов. Обьединяющими данные концептуальные
фреймы слотами являются, в частности, следую-
щие: и Бизнес, и Дело/Труд есть Род деятельнос-
ти, занятие; есть Предприятие, организация; Вид
и форма деятельности; Выполняемые задания, обя-

занности; Вопрос, смысл; Ситуация, постановка
дел; и Бизнес, и Дело подразумевают Ответствен-
ность, обязательность; Направленность на кон-
кретный результат; Характер выполнения; Каче-
ственная характеристика деятельности. Сближе-
ние и пересечение фреймовых структур упомяну-
тых концептов демонстрируют в языке, среди про-
чих, неологизмы и заимствования.

 Основные тенденции ноологизации и современ-
ного языкового картирования мира, определяемые
Е.С. Кубряковой, базируются на постулате о том,
что каждый акт номинации представляет собой акт
нового понимания обозначаемой сущности, а “нео-
логизмы фиксируют собой меняющуюся или уже
измененную интерпретацию данного нам фрагмен-
та наличного бытия” [4, c. 10]. Современные пред-
ставления об устройстве мира и существующие
системы ценностей свидетельствуют о том, что
конструирование реальности становится все слож-
нее и многограннее, формируются новые денота-
тивные пространства, в том числе и в сфере биз-
неса, получают наименования новые отрасли зна-
ний и видов деятельности, например: менеджмент
(management), маркетинг (marketing), аудит
(audit), интернет-торговля (e-tailing), нанотехно-
логии (nanotechnologies). Такие сферы, как биз-
нес, политика, технология наиболее предрасполо-
жены к проникновению американизмов и англициз-
мов: оффшор (offshore), трансакция (transaction),
интернет-ресурс (internet resource), промоушен
(promotion), секьюрити (security), баннер (banner),
хостинг (hosting), аутсорсинг (outsourcing) и т.д.
Большинство носителей русского языка восприни-
мают подобные ноологические единицы на опре-
деленном промежутке времени как языковые зна-
ки с дефектной языковой структурой, так как
за ними не стоят перцептивные и концептуальные
знания, однако происходит постепенная адаптация
к неологизмам встречающимся наиболее часто
и они входят в повседневный язык даже не специ-
алистов в обозначаемых ими сферах и становятся
более применимыми, чем исконные наименования.
Так, студенты бизнес специальностей значитель-
но чаще употребляют такие термины английского
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происхождения как “менеджер” вместо исконного
“управленец”, “дистрибьютер” вместо “распрост-
ранитель товара, продавец”, “аудитор” вместо
“проверяющий финансовую отчетность”, “мерчен-
дайзер” вместо “представитель товаропроизводи-
теля”. Содаются и широко используются “словар-
ные семьи” (word families), которые часто имену-
ются “партнерствами” (partnerships): например,
вокруг популярного сегодня термина “бренд”
(brand), который обозначает “торговая марка”
сформировались следующие “партнерства слов” –
brand leader (лидер среди торговых марок), classic
brand (известная торговая марка с длинной исто-
рией), luxury brand (торговая марка ассоциируе-
мая с дорогой, высококачественной продукцией),
brand image (представления потребителей о дан-
ной торговой марке), brand loyalty (преданность
или предпочтение данной торговой марки другим
брендам), brand awareness (осведомленность по-
требителей о торговой марке), brand manager (че-
ловек, ответственный за планирование и продви-
жение данной торговой марки), brand stretching
(использование успешного и известного имени
бренда для запуска новой продукции в новой кате-
гории), stand-along brand (индивидуальный бренд),
corporate or family brand (семейный бренд). Нео-
логизмы переходят из транснационального фонда
обозначений в общий национальный фонд, поскольку
определенное явление или действие не просто на-
зывается, а формируется определенная система
знаний о нем у носителей языка-реципиента.
Е.С Кубрякова по поводу новых концептуальных
образований, заимствованных из английского язы-
ка, отмечает следущее: “Необходимые для осу-
ществления межкультурной коммуникации, они на-
чинают составлять обязательные части лексики
и моделей мира современных образованных лю-
дей. Прежняя “натуральная” языковая картина
мира постепенно уступает место социально и праг-
матически ориентированной. Даже для простых го-
ворящих и ментальных лексиконов обыденного
сознания заметную роль обретают понятия, заим-
ствованные из научных моделей мира и специаль-
ных терминологических подсистем” [4, c. 11].

 Вторая тенденция ноологизации по мнению
Е.С. Кубряковой, состоит в том, что в формирова-
нии постоянно обновляющейся языковой картины
мира абстрактному мышлению и абстрактной лек-
сике отводится первоочередная роль, что находит
отражение в увеличении числа средств вторичной
номинации [4, c. 12]. Интенсивно используются
новые приемы номинации, в частности блендинг
и контаминация, наряду с традиционными спосо-
бами словообразования. Экспрессивизация,
т. е. возрастание роли экспрессивной лексики
в означивании мира, и, как следствие, нарушение
баланса функциональных стилей, что как подчер-
кивает В.Г. Костомаров, ведет к расшатыванию
литературно-языковой нормы [3, c. 57]; появление
паронимических искажений, контаминационных
форм фразеологизмов, словообразовательных
окказионализмов являeтся еще одной тенденцией
современного “означивания” мира. Творческий про-
цесс видоизменения как отдельных слов, так и выс-
казываний, введение новой языковой единицы в ис-
ходную структуру,означает появление нового се-
мантического элемента, который переходит в раз-
ряд прецедентных феноменов. Примером блендин-
га могут служить такие языковые единицы, как
стагфляция (стагнация + инфляция), whistleblower
(whistle + blower = someone working for an
organisation who tells the authorities that people
in the organisation are doing something illegal,
dishonest, or wrong (“стукач”)), flexitime (flexible
+ time = a system in which people who work in a
company do a fixed number of hours each week,
but can choose what time they start or finish work
within certain limits (“гибкий рабочий график”),
loophole (loop + hole = a small mistake in a law
that makes it possible to do something the law is
supposed to prevent you from doing, or to avoid
doing something that the law is supposed to make
you do (“лазейка”). Контаминированные структу-
ры представлены как на уровне словосочетаний,
так и высказываний: sleeping dog и partner пре-
образуется в sleeping partner (a partner who
invests in a business but does not take an active
part in managing it (“пассивный партнер”)); money
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и clothes laundering в money laundering (“отмы-
вание денег”); ситуация, когда “В любви как
на войне все средства хороши” характерна и для
описания бизнеса: “В бизнесе как на войне все
средства хороши”; “Под лежачий камень вода
не течет” народная мудрость преобразовывает
в “Под сидящего доллар не подсунешь” и т. д. Тра-
диционные способы номинации, такие как слово-
сложение и аффиксация, также дают новые лекси-
ческие единицы используемые как в прямом, так
и в переносном, значении, например: welfare (help
given by the government to people with social or
financial problems (“социальное пособие”),
takeover (the act of getting control of a company
by buying more than half of its shares (“поглоще-
ние компании”)), demerge (separation of a company
or unit from a group ( “распад компании”)),
sweetener (1. something used to make an offer,
suggestion more attractive; 2. a bribe (“взятка, цен-
ный подарок”)), kickback (money that is paid
secretly and dishonestly to obtain soone’s help)
(“откат”)), овердрафт (“превышение остатка на
счету”), овертайм (“сверхурочные”), дерегуляция
(“снятие монопольного контроля государства за де-
ятельностью предприятия или отрясли”).

 Еще одной тенденцией современного картиро-
вания сферы бизнеса и процесса ноологизации, от-
мечаемой Е.С. Кубряковой, является “чрезвычай-
ное усложнение образа мира и, соответственно,
представления, репрезентация мира и через слож-
ные системы и домены обозначений, и через слож-
нейшие сетки связей между ними, и, наконец,
через усложнение самих структур знания и оценок
мира, фиксируемых отдельными неологизмами”
[4, c. 14]. Семантическая сложность образованных
единиц отражает сложность стоящих за ними
структур знаний. В английском языке, благодаря
его аналитизму, образующиеся языковые формы
достаточно емки и компактны по сравнению с рус-
ским языком: online shopping (“приобретение то-
варов через интернет сеть”), e-tailing образован-
ное от retailing (“продажа через интернет” vs “роз-
ничная продажа”), window shopping (“разгляды-
вание витрин магазинов без цели совершения по-

купки”), up/downgrading (“повышение/ понижение
категории билета на рейс” vs “усовершенствова-
ние/ упрощение”); Let English English you (slogan
of a company teaching English) (“Пусть англий-
ский язык сам тебя научит”).
Усложнение картины мира и ее репрезентации

приводит также к тому, что информация сжимает-
ся, уплотняется и, соответственно, увеличивается
количество производных сжатых языковых форм,
например, аббревиатур. Аббревиация как способ
словопроизводства в любой ее форме – инициаль-
ной, слогоморфемной, акронимах “множит число
немотивированных холистических знаков и тем са-
мым противостоит переобладанию в лексике совре-
менных языков лексики производной, охватываю-
щей до 70-75% всего словарного состава развитых
европейских языков” [4, c. 12]. Различного рода
аббревиатуры становятся весьма широко исполь-
зуемыми лексическими единицами номинации яв-
лений и обьектов сферы бизнеса, например, иници-
альные аббревиатуры: CEO (“Генеральный дирек-
тор”), GDP (“Валовой внутренний продукт”), VAT
(“НДС”), WTO (“ВТО/ Всемирная торговая орга-
низация”), IMF (“МВФ/ Международный валютный
фонд”), G-7 (“Страны большой семерки”), ISO
(“Международная организация стандартизации”),
USP (“уникальная точка продаж”), R&D (“научно-
исследовательские разработки”), plc (“ОАО”), ltd
(“ЗАО”), CIF (“Стоимость, страхование, фрахт”),
AOB (in the agenda) (“прочее”), asap (as soon as
possible (“как можно быстрее”), p.p.(per pro = for
and on behalf of (“от имени и по поручению”)), а
также акронимы: rep. (representative (“торговый
представитель”)), ad/advert (advertisement (“рекла-
ма”)), your ref./our ref. (reference (“входящие/ис-
ходящие”)), enc./encl. (enclosed/enclosure (“прила-
гается”)). За ними не стоит новый образ или знание,
это пример ноологизации формы, однако такие язы-
ковые единицы благодаря транснационализации дан-
ных видов деятельности или явлений в сфере биз-
неса входят в единый межнациональный фонд нео-
логизмов-аббревиатур.
Многочисленные языковые связи между пред-

ставителями разных лингвокультурных сообществ
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приводят, по утверждению И.В. Приваловой, к уве-
личению количества заимствований: концептуаль-
ных, т.е. привносящих новые информационные
структуры и знания, параконцептуальных – видо-
изменяющих уже существующие информационные
структуры и способствующих переоценке опреде-
ленных явлений, и бесконцептуальных, т.е. не при-
вносящих новой информации и создающих непро-
дуктивную семиотическую редупликацию уже су-
ществующих языковых знаков [6, c. 289]. Резуль-
татом концептуального заимствования является
обогащение существующих денотативных про-
странств и формирование новых денотативных
пространств, приводящее к модернизации общего
национального фонда знаний. В.И. Карасик с точ-
ки зрения инновационности информационной струк-
туры среди импортируемых концептов особо вы-
деляет “чужие” концепты на примере концепта
“диффамация” (defamation), который иллюстриру-
ют тип концептуального заимствования [2, c. 253-
259]. По мнению В.И. Карасика, инкорпорация “чу-
жого” концепта – это привнесение не только ново-
го знания, но и новых оценок, суждений, и пред-
ставлений относительно уже существующего сег-
мента реальности [2, там же]. При концептуаль-
ном заимствовании в повседневную реальность
вводится новое явление, сопровождающееся фор-
мированием новой совокупности перцептивных
и концептуальных знаний. Так пришло в русский
язык, например, заимствованное из англо-амери-
канского языка слово consortium (“консорциум”)
для обозначения “обьединения нескольких компа-
ний работающих вместе с определенной целью,
например, купить что-либо или построить”.

 В некоторых случаях уже существующее яв-
ление требует номинации, для чего используется
заимствованная лексическая единица. Так, перво-
начально заимствованное слово licensing (“лицен-
зирование”), используемое для обозначения “про-
цесса продажи права на торговую марку произво-
дителя” в случае изменение значения на “предос-
тавление кому-то эксклюзивного права продавать
продукцию данной торговой марки на определен-
ной территории” заменяется на franchising (“пре-

доставление франшизы”). К заимствованиям это-
го типа можно отнести и лексические единицы спон-
сорство (sponsorship), банкротство (bankruptcy),
бюрократия (bureaucracy), диверсификация
(diversification) и другие.

 За концептуальным заимствованием стоит
сложный культурно-аксиологический феномен, ко-
торый в принимающей этнолингвокультуре пона-
чалу имеет нечетко сформированную информаци-
онную структуру и организацию представлений,
недодифференцированность межфреймовых отно-
шений и не обладает терминологической четкос-
тью. Поэтому, как подчеркиваeт C.Г. Тер-Мина-
сова, концептуальное заимствование не перешед-
шее еще в общенациональный языковой фонд, име-
ет “слабую реализацию”, т.е. не представляет со-
бой интегративной совокупности языковой катего-
рии, представленной комплексом языковых
средств, актуализируемых в коммуникативном
поведении среднего представителя русского наци-
онально-культурного сообщества, что обьяснимо
его положением концептуального адаптогена
[7, c. 21]. Такими являются, например, номинатив-
ные единицы: андеррайтер (“страховщик”), дем-
пинг (“намеренное понижение цен”), девальвация
(“обесценивание валюты”) и другие. Приведенные
же нами выше примеры концептуальных заимство-
ваний уже прижились в русской этнолингвокульту-
ре, за ними стоят вполне оформившиеся представ-
ления и знания и они входят в словарный фонд но-
сителей русского языка.
Современная тенденция глобализации и взаимо-

влияния культур приводит и к пересмотру уже
существующих национально-культурных ценностей
и проникновению с их последующей адаптацией
ценностей из других культур, что отражается в по-
явлении новых паремиологических единиц, обла-
дающих высокой экспрессивностью, образностью
и оценочностью, в частности, пословиц, поговорок,
фразеологизмов и видоизменении старых. Подоб-
ные преобразования и неологизмы характерны для
параконцептуального типа заимствований. При па-
раконцептуальном заимствовании в национально-
когнитивное пространство либо привносится новая
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аксиологически маркированная информационная
структура, отражающая новые, но не всегда луч-
шие, ценности, либо происходит изменение ценно-
стной значимости уже существующих информаци-
онных структур, т.е. происходит модификация
аксиологической конфигурации лингвокультуры –
акцептора. Каждая этнолингвокультура, как изве-
стно, имеет свои исконные национальные “набо-
ры” культурних ценностей. Так среди духовных
ценностей типичных для русской культуры можно
выделить коллективизм, патриотизм, зависимость
от общественного мнения, открытость, честность,
непрактичность, превосходство духовного над ма-
териальным и т.д., в то время как к числу исконно
американских ценностей можно отнести практич-
ность, индивидуализм, конкурентность, превосход-
ство материального над духовным, замкнутость,
стремление взять все “под контроль” и другие.

 Однако современная действительность на-
столько динамична, что происходит не только вза-
имопроникновение разных культур, но и переакцен-
тировка внутри одной культуры, что влечет за со-
бой переоценку старых традиций и возникновение
новых. Система национально-культурных ценнос-
тей молодого поколения сильно отличается от цен-
ностей старого поколения, для которого не суще-
ствовало понятия Бизнес, а наиболее важным
и ценным всегда было понятие Дело/Труд. Пере-
осмысленные молодежью ценности представлены
в “осовремененных” пословицах, поговорках, рек-
ламных текстах и слоганах, молодежном слэнге,
примерами которых могут быть, например, следу-
ющие: “хочешь жить – умей вертеться”, “не имей
сто друзей, а имей сто рублей”; “мое дело – сто-
рона”; “поделом тебе”; “состряпать дельце”;
“деловар”; “работа не волк, в лес не убежит”;
“не в деньгах счастье, а в их количестве”; “деньги
не пахнут”; “копейка рубль добивает” и другие,
вместо привычных – “труд – почетная обязанность
каждого”; “от каждого – по способностям, каждо-
му – по труду”; “делу время, потехе час”; “сделал
дело, гуляй смело”; “без труда не вытащишь
и рыбку из пруда”; “копейка рубль бережет”;
“не имей сто рублей, а имей сто друзей”, и других

характерных для советского периода поговорок,
пословиц, слоганов. Об укоренении концептов дру-
гой культуры свидетельствует появление ассими-
лированных паремиологических единиц в нацио-
нальных пословичных фондах и появление синони-
мичных по семантике единиц, например: shadow
business (теневой бизнес), tricky business (махи-
нации) и т.д. Пример паремиологического заимство-
вания приводит Е. В. Иванова: “В словарях указа-
но, что английская пословица “Mix work with leisure
and you will never go mad” заимствована из рус-
ского. Действительно, в русском пословичном кор-
пусе есть пословица “Мешай дело с бездельем,
с ума не сойдешь”. В английском очень мало по-
словиц о необходимости сочетать труд с отдыхом
или о вреде труда, отсутствуют представленные
в русском пословицы, выражающие скептическое
отношение к труду. Это дает основание сказать,
что данная английская пословица отражает
не исконный, хотя и приемлемый для английского
народа “взгляд на вещи” [1, c. 66]. Идея рацио-
нального, разумного отношения к труду зафикси-
рована в популярной в американской этнолингво-
культуре паремии:“All work and no play make Jack
a dull boy”.
Третий тип заимствования – бесконцептуаль-

ный – не сопровождается привнесением новой ин-
формационной структуры и определяется как ну-
левой или “пустой”. По словам В.И. Карасика, язы-
ковые единицы, эксплицирующие подобного рода
концепты, “проявляются как английские варвариз-
мы, используемые в речи на русском языке вмес-
то русских слов без смысловой дифференциации”
[2, c. 254]. В настоящее время вербальные едини-
цы, представляющие бесконцептуальные заимство-
вания, образуют весомый сектор общемолодеж-
ного жаргона, который оформился в самостоятель-
ную языковую подсистему. Примером таких номи-
наций могут служить как отдельные языковые еди-
ницы: пипл (people), ньюс (news), вип (vip), джоб
(job), апгрейд (upgrade), гуд (good) и т.д., так
и устойчивые ритуальные формулы: “убедись”
(make sure); “приветствуется (например, опыт ра-
боты)” (is encouraged), “контактный телефон”
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(contact telephone), “Приятных выходных!” (Have
a nice weekend!), “Берегите себя!” (Take care!)
и другие. Результатом процесса бесконцептуаль-
ного заимствования, как подчеркивает И.В. При-
валова, является функционирование в языке дуп-
летных пар, различающихся графической оболоч-
кой, но восходящих к одной информационной струк-
туре, вследствие чего создается избыточность наи-
менований, что нарушает ономасиологическое раз-
витие и, в конечном счете, противоречит комму-
никативной целесообразности [6, c.313].
Таким образом, мы видим, что глобализация

национально-культурных ценностей англо-амери-
канского этноса и транснационализация их аксио-
логических концептов, каким является и концепт
BUSINESS, переводит их из разряда этнических
в разряд универсальных, способствует сближению
концептосфер представителей разных этнолингво-
культур и образованию в них взаимопересекающих-
ся сегментов. Концепты BUSINESS и ДЕЛО все
более сближаются друг с другом благодаря нали-
чию схожих слотов, что позволяет говорить о пер-
спективах их вненациональной унификации. На дан-
ном историческом этапе американские и россий-
ские национально-культурные ценности находятся
уже не в контрастивных, а во взаимосопоставитель-
ных отношениях, что свидетельствует о глобали-

зации культур и процессе переоценки стереотипов
и норм. Процесс глобализации концептуальных
пространств настолько стремителен, что явления,
появляющиеся в одной лингвокультуре, незамед-
лительно становятся достоянием других культур,
изучение которых представляет перспективное
направление дальнейших исследований.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ CUNNING В АНГЛІЙСЬКОМУ МЕНТАЛІТЕТІ

С.В. Шепітько, канд. філол. наук, О.Ф. Щелкунова (Маріуполь)

Стаття присвячена проблемі дослідження лінгвокультурного концепту CUNNING. Автор надає аналіз
основних дефініцій лінгвокультурних концептів, описує поняттєві характеристики концепту CUNNING в
англійській лінгвокультурі, виявляє способи передачі загальних інваріантних складових концепту CUNNING
мовними засобами в англійській мові на матеріалі словників, паремій та текстів.
Ключові слова: лінгвокультурологія, концепт, концептосфера, менталітет, паремія, хитрість.

Shepitko S., Shchelkunova O. Linguo-cultural concept CUNNING in English mentality. The article deals
with the study of the cultural concept CUNNING. The author analyses the basic definitions of cultural concepts,
describes the conceptual characteristics of the concept CUNNING in English linguistics and culture, defines the
means of describing common invariant components of the concept CUNNING with the help of English linguistic
means on the basis of dictionaries, paroemias and texts.

Key words: concept, cunning, concept and its sphere, linguo-cultural, mentality, paroemia.

Шепитько С.В., Щелкунова О.Ф. Лингвокультурный концепт CUNNING в английском
менталитете. Статья посвящена проблеме исследования лингвокультурного концепта CUNNING. Автор
приводит анализ основных дефиниций лингвокультурных концептов, описывает понятийные характеристики
концепта CUNNING в английской лингвокультуре, определяет способы передачи общих инвариантных
составляющих концепта CUNNING языковыми средствами в английском языке на материале словарей, паремий
и текстов.
Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, концептосфера, менталитет, паремия, хитрость.
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На сьогоднішній день термін “концепт” знахо-
дить широке застосування у різних областях лінг-
вістичної науки. Він увійшов у поняттєвий апарат
когнітивістики, семантики, лінгвокультурології.
Наше дослідження спрямоване на проведення
лінгвокультурологічного аналізу концепту ХИТРІСТЬ
та засобів його об’єктивації в англійській мові.
Об’єктом  дослідження даної статті є лінгво-

культурний концепт CUNNING, що вивчається
на предмет лінгвокультурних характеристик
у мовній свідомості англомовних носіїв. Акту-
альність нашого дослідження зумовлена наступ-
ними причинами: 1) концепт CUNNING до цих пір
не був описаний в англістиці і не був об’єктом спе-
ціального дослідження; 2) у даному дослідженні
предметом  наукових спостережень слугує кон-
цепт CUNNING, оскільки він відбиває одне з тих
понять, яке своїм об’ємним змістом узагальнює
культурний досвід людей; 3) дослідження специфі-

ки лексеми CUNNING сприяє оптимізації і поглиб-
ленню розуміння у мовленнєвій комунікації.
Метою  цього дослідження є вивчення понят-

тя лінгвокультурного концепту в цілому, виявлення
його ролі в мовленнєвій комунікації, аналіз його
структури та змісту. Для реалізації вищевикладе-
ної мети в нашій роботі поставлені наступні кон-
кретні завдання: надати аналіз основних дефініцій
лінгвокультурних концептів; описати поняттєві
характеристики концепту CUNNING в англійській
лінгвокультурі, виявити способи передачі загальних
інваріантних складових концепту CUNNING мов-
ними засобами в англійській мові на матеріалі слов-
ників та текстів.
Матеріалом  дослідження послужила вибірка

з тлумачних, синонімічних, етимологічних, енцик-
лопедичних, асоціативних словників і тезаурусів.
Теоретична значущість роботи полягає в тому,
що дане дослідження вносить певний внесок у роз-
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виток лінгвоконцептології і лінгвокультурології, уточ-
нюючи один з типів концептів – лінгвокультурний
концепт.
Дане дослідження відкриває перспективи для

подальшого всестороннього вивчення цього концепту
в англійській, українській, і новогрецькій лінгвокуль-
турах, дозволяє визначити типи існуючих концептів,
сприяючи осмисленню такої актуальної проблеми
лінгвістики, як взаємовідношення мови і культури.
Теоретичною базою даного дослідження послу-

жили положення, доведені у науковій літературі:
мова нерозривно пов’язана з культурою народу;
значення мовних одиниць відображають специфі-
ку національної картини світу; ця специфіка
об’єктивно встановлюється за допомогою спеціаль-
них методів лінгвокультурного аналізу (В. фон Гум-
больдт; Л. Вайсгербер; Є.М. Верещагин, В.Г. Ко-
стомаров; А. Вежбицька та інші).
Основною одиницею пережитої інформації

в індивідуальній і колективній свідомості є кон-
цепт – складне ментальне утворення, яке може зна-
ходити своє вираження у мові (Н.Д. Арутюнова,
М.Ф. Алефиренко, А.П. Бабушкін, А. Вежбицька,
С.Г. Воркачов та інші).
Одиницею лінгвокультури є культурний концепт,

який виражається у мові; сукупність культурних
концептів утворює концептосферу; існують особ-
ливі тексти, в яких експліцитно виражені найбільш
значущі для лінгвокультур концепти (С.Г. Ворка-
чов, В.І. Карасик, Д.С. Ліхачов, В.П. Нерознак,
Г.Г. Слишкін та інші).
Мовні засоби вираження культурних концептів

утворюють систему, яка побудована за принципом
поля, в якому виділяються відносно чітке ядро і роз-
мита периферія (А.В. Бондаренко, В.Г. Гак та інші).
Етнокультурна специфіка концептів полягає

не стільки у наявності унікальних змістових утво-
рень, скільки в більшій чи меншій значущості пев-
них ознак у складі концептів і специфічної комбіна-
ториці цих ознак (О.В. Бабаєва, В.В. Красних,
В.П. Нерознак, В.М. Савицький).
Проблема осмислення мовних одиниць як струк-

тур зображення знань є актуальною, тому що су-
купність концептів (концептосфер) відбиває мен-

тальну модель дійсності, що відображається у мові
взагалі і у мовній свідомості конкретних носіїв мови,
зокрема [4, с.52].
Згідно з дослідженнями, пізнання світу відбуваєть-

ся за такими етапами: відчуття – сприйняття – уяв-
лення – поняття, при цьому поняття розглядають-
ся як вища, підсумкова ступінь пізнання. Однак
когнітивний підхід довів, що оперування поняттями
не відповідає потребам сучасних досліджень, тому
термін “концепт” отримав сьогодні широке розпов-
сюдження [4, с.53].
Систематизуючи різні визначення концепту,

С.А. Юлтімірова [7] визначає три основні підходи
до розуміння концепту: лінгвістичний, когнітивний,
культурологічний.
Лінгвістичний підхід до визначення концепту

представлений у дослідженнях С.О. Аскольдова,
Д.С. Ліхачова, В.В. Колесова, В.М.Телії. У цілому,
представники даного напрямку розуміють концепт
як увесь потенціал значення слова разом з його
конотативним елементом [5].
Прибічники когнітивного підходу до розуміння

сутності концепту відносять його до явища мен-
тального характеру. Так З.Д. Попова, Й.А. Стернін
та інші представники воронезької наукової школи
відносять концепт до розумових уявлень, визнача-
ють його як глобальну розумову одиницею.
Представники третього підходу при розгляді

концепту більше уваги приділяють культурологіч-
ному аспекту. На їх думку, вся культура розумієть-
ся як сукупність концептів і відношень між ними.
Концепт трактується ними як основний осередок
культури у ментальному світі людини. Цього по-
гляду дотримуються Ю.С. Степанов, Г.Г. Слишкін
[6; 7].
Згідно з В.І. Карасиком та Г.Г. Слишкіним,

лінгвокультурний концепт є умовною ментальною
одиницею, яка спрямована на комплексне вивчен-
ня мови, свідомості і культури [4, с.75-80].
На думку С.Г. Воркачова, лінгвокультурний кон-

цепт є семантичним утворенням високого ступе-
ню абстрактності і являє собою продукт абстра-
гування семантичних ознак, що належать певній
кількості значущих мовних одиниць [1].
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В.А. Маслова співвідносить культурні концепти
з іменами абстрактних понять, у яких культурна
інформація прикріплюється до поняттєвого ядра [3].
Оскільки об’єктом нашого дослідження є саме таке
абстрактне поняття, ми будемо поділяти дану точку
зору.
Таким чином, лінгвокультурні концепти являють

собою базові одиниці картини світу, в яких фіксу-
ються цінності як окремої мовної особистості,
так і лінгвокультурного суспільства в цілому.
Лінгвокультурні концепти можна класифікувати

за різними засадами. З точки зору тематики кон-
цепти утворюють емоційну, освітню, текстову
та інші концептосфери. З прагматичної точки зору
А.Я. Гуревич включає лінгвокультурні концепти
у філософські категорії, які він називає універсаль-
ними категоріями культури (час, простір, причина,
зміна, рух) і в соціальні категорії, так звані куль-
турні категорії (свобода, право, справедливість,
праця, багатство, власність) [2]. В.А. Маслова вва-
жає за доцільне виділити ще одну групу – категорії
національної культури [3].
Класифіковані за соціолінгвістичними ознаками

концепти утворюють індивідуальні, мікрогрупові,
макрогрупові, національні, цивілізаційні, загально-
людські концептосфери (Д.С. Ліхачов, В.І. Кара-
сик).
Можуть виділятися функціональні концепти,

в тому чи іншому вигляді дискурсу: наприклад, пе-
дагогічному, релігійному (В.І. Карасик), політично-
му (О.Й. Шейгал) і т.п.
Таким чином, лінгвокультурний концепт скла-

дається з компонентів об’єктивного чи суб’єктив-
ного світу (концептуальних ознак), які знаходять ви-
раження на різних рівнях і в різних актах мовлення.
Побудова теоретичної моделі змісту лінгвокуль-

турного концепту CUNNING як глобальної мен-
тальної одиниці в її національній, соціальній і іншій
своєрідності здійснювалась за допомогою тради-
ційних прийомів опису (див. напр. 4, с.121-126).

1) Аналіз ключового слова.
Етимологічний словник англійської мови дає таке

визначення лексеми CUNNING: noun – learning,
wisdom, ability, skill, skilful deceit, craftiness;

adjective – learned, able, skilful, crafty, artful.
Слово CUNNING з’явилося приблизно у ХІІІ сто-

літті і походить від давньоскандинавського слова
kunnandi, яке в свою чергу є дериватом від слова
kunna і означає “know”. Згодом суфікс був аси-
мільований до сучасного суфікса -ing. Припуска-
ють, що слово CUNNING може походити від се-
редньо-англійського cunne, що є абсолютним екві-
валентом до англійського слова can.
Електронний словник Concise Oxford English

Dictionary приводить наступні пояснення значення
лексеми CUNNING: adjective – skilled in achieving
one’s ends by deceit or evasion, clever, ingenious,
attractive (North American), charming; noun –
craftiness, ingenuity.

The Penguin English Dictionary дає наступне тлу-
мачення лексеми CUNNING: adjective – devious,
crafty, dexterous, ingenious, prettily appealing
(North American), cute, attractive; noun – craftiness,
slyness, skill, dexterity, ingenuity.
Проаналізувавши вербалізацію даного концеп-

ту в англійській мові, ми приходимо до висновку,
що історичне значення цього слова має позитивне
забарвлення (у відсотковому відношенні приблиз-
но 95%), що зводиться до поняття “знання”, тобто
відбиває розумову діяльність людини та її здібності.
В опрацьованому матеріалі зустрілися й негативні
позначення (приблизно 5%), а, отже, лінгвокультур-
ний аналіз ключового слова доводить, що лінгво-
культурний концепт CUNNING має неоднозначну
структуру. Його тлумачення перебуває у відношен-
нях “додаткової дистрибуції” з мудрістю, сприт-
ністю, життєвим досвідом.

2) Аналіз синонімічних одиниць та образних но-
мінацій, що репрезентують концепт CUNNING”.
Аналіз словників синонімів показав ряд одиниць,
які є близькими за значенням лексемі “cunning”:
artful, crafty, sly, wily, foxy, sharp, shrewd, astute,
canny, arch, subtle, devious, calculating, designing,
deceitful, dishonest, shifty, ingenious, skilful, clever,
deft, dexterous, artfulness, craft, craftiness, slyness,
wiliness, guile, sharpness, shrewdness, subtlety,
trickery, deception, ingenuity, skill, dexterity,
cleverness, ability, art.
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Синонімічний ряд концепту також репрезенто-
вано здебільшого з позитивним забарвленням
та представлений через абстрактні образи, за до-
помогою прикметників та іменників.

3) Аналіз словотвірної парадигми ключового
слова, що репрезентує концепт CUNNING. Аналіз
показав такі однокореневі одиниці: cunningly,
cunningness. Незначна кількість репрезентованих
словотвірних форм обумовлена особливостями сло-
вотвору англійської мови.

4) Аналіз репрезентації концепту CUNNING
в англійських пареміях. Матеріалом для даного до-
слідження слугувала вибірка з електронних
ресурсів Інтернет та The Penguin Dictionary of
English Idioms. Світосприйняття концепту
CUNNING в англосаксонській лінгвокультурі ре-
презентується у пареміологічному фонді досить по-
різному. Так, у пареміях акцентується на недовго-
вічності та практичній невигідності успіху, завдяки
хитрості: Knavery may serve for a turn, but honesty
is best at the long run. – “Хитрість може стати
у нагоді на повороті, але для довгої мандрівки най-
краще чесність”; At length the fox is brought to
the furrier. – “Колись лисиця потрапить у руки до
мисливця”; Though the fox run, the chicken has
wings. – “Хоча лис бігає, курча має крила”; The
fox knows much, but more he that catches him. –
“Лис знає багато, але ще більше знає той, хто упій-
мав його”; When the fox preaches, take care of your
geese. – “Коли лисиця про мораль говорить – бе-
режи гусей”; Crafty man, a crafty and a half. –
“На хитруна знайдеться півтора хитруна” [8, 9].
У інших пареміях навпаки, дана якість допомагає
боротися із складнощами та реаліями сьогодення:
The cunning wife makes her husband her apron –
“Чоловік – голова, а жінка – шия: куди шия повер-
не, туди голова і дивиться”; Wiles help weak folk –
“Хитрощі допомагають слабким людям” [8; 9].
Наступний ряд характеризує хитрість як влас-
тивість перемагати, “виходити чистим з води”
й досягати бажаного: If the lion’s skin cannot, the
fox’s shall – “Там, де не зможе лев, зможе лис”;
A fox is not taken twice in the same snare. – “Лиси-
цю в одну і ту ж пастку двічі не спіймаєш” [8; 9].

Наступна паремія акцентує на контрасті двох яко-
стей – хитрості та мудрості: Cunning is the fool’s
substitute for wisdom. – “Хитрість – це те, що глу-
па людина видає за мудрість” [8, 9].
Об’єктивація концепту може також відобража-

тися і в ідіомах, індивідуально-авторських номіна-
ціях (на рівні тексту), висловах відомих письмен-
ників чи діячів культури та історичних записах подій.
Наприклад: On the sly; Sly as a fox [9]; cunning
kittens; cunning men often pass for wise; a foxy
scheme [10]; “Cunning . . . is but the low mimic of
wisdom.” (Henry St. John Bolingbroke’s quotation);
“Nothing doth more hurt in a state than that cunning
men pass for wise.” (Francis Bacon’s quotation);
“Cunning is the art of concealing our own defects,
and discovering other people’s weaknesses.”
(William Hazlitt’s quotation) [11]; Machuavellian
cunning (the most subtle, unprincipled cunning. In his
treatise on state-craft, The Prince, Machiavelli tried to
establish the principles of political power which he
maintained were based on realism rather than
conventional morality. Machiavelli’s book
foreshadowed Bismarck’s ‘Realpolitik’ in the
nineteenth century).
Будь-яка нація контактує з іншими народами,

що не може не відбиватися на її мові та культурі
і, таким чином, менталітеті. Етнос переймає те,
що він розуміє і те, що близьке йому за духом. Тому
ми вважаємо за доцільне проаналізувати і ті анг-
лійські паремії, які були запозичені у інших народів,
адже вони увійшли в англомовну культуру і стали
її невід’ємною складовою. Так, наприклад, у паре-
міях “It needs a cunning hand to shave a fool’s
head (Dutch)”, “Cunning surpasses strength
(German)”, “Fraud and cunning are the weapons
of the weak (American)” [8] хитрість порівнюють
з розумом, силою і вважають, що вона притаманна
слабким людям. У паремії “Cunning is the ape of
wisdom (American)” [8] вона є імітацією мудрості,
де хитрий не завжди мудрий, але мудрий – завжди
хитрий. У китайському прислів’ї “Full of courtesy,
full of cunning” [8] хитрість приховується за улес-
ливістю, лицемірством, ввічливістю, що не зустрі-
чались в англійських пареміях. Паремії “The fox
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will catch you with cunning, and the wolf with
courage (Albanian)” та “The fox may lose his hair,
but not his cunning (Dutch)” [8] хитрість асоці-
юється з твариною – лисиця.
В англійській мовній свідомості лінгвокультур-

ний концепт CUNNING представлений не дуже
широко, що ускладнює процес аналізу його скла-
дових і поняттєвих характеристик. Проведений
аналіз дозволяє зробити висновок, що досліджува-
ний концепт не має багатогранну структуру і пред-
ставлений здебільшого за допомогою абстрактних
понять та іноді за допомогою об’єктів фауни.
Лінгвокультурний концепт CUNNING у свідомості
англійської людини існує в опозиції і водночас до-
рівнює таким поняттям як – “wisdom”, “strength”
та може мати як позитивне так і негативне забарв-
лення. В етимології лексема CUNNING має пози-
тивну конотацію, що дає підстави вважати, що слово
зароджувалось із позитивним набором ключових
сем, які зазнали змін і зараз у пареміологічному
фонді досліджуваний концепт існує як у вигляді пей-
оративу так і меліоративу. Абстрактне поняття хит-
рості переосмислено в термінах живої природи
(лисиця, жінка, людина). Аналіз спектру метафори
доводить, що корелятами CUNNING є тактика
(в опозиції до стратегії), безглуздість, недов-
говічність, омана/приховування, невдача, які скла-
дають пейоративну оцінку концепту. Наприклад:
Even if you are cunning, you will not tie water up
in a bale of grass [8]. А кореляти вміння вчитися,
допомога, вдача, перевага складають меліоратив-
ну оцінку. Наприклад: A man one year elder to you
is one cunning year elder to you [8].

 Дане дослідження лінгвокультурного концепту
не є закінченим. У перспективі планується прове-

дення асоціативного експерименту серед носіїв
англійської мови для виявлення нової інформації,
яка формує лінгвокультурний концепт ХИТРІСТЬ.
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА ВНЕШНОСТЬ

Т.В. Валюкевич (Харьков)

Статья представляет этимологический и семантический анализ лексемы appearance – имени концепта
ВНЕШНОСТЬ и ее синонимов, составляющих содержательный минимум данного концепта. Выделены основные
и дополнительные значения лексем-репрезентантов концепта ВНЕШНОСТЬ.
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Валюкевич Т.В. Семантико-етимологічний аналіз лінгвокультурного концепту ЗОВНІШНІСТЬ.
Стаття презентує етимологічний і семантичний аналіз лексеми appearance – імені концепта ЗОВНІШНІСТЬ та
її синонімів, які складають змістовий мінімум даного концепту. Виділені основні та факультативні значення
лексем-репрезентантів концепту ЗОВНІШНІСТЬ.
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неотъемлемый атрибут, появившийся в древней-
шие времена, продолжает обращать на себя вни-
мание исследователей.
Подтверждением древности изучаемого кон-

цепта служит то, что первые свидетельства про-
явления внимания людей к своей внешности и тому,
как они выглядят в глазах других, восходят к тому
факту, что еще 30 тыс. лет назад жители Африки
начали украшать свои лица [14]. На протяжении
миллионов лет люди предпринимают попытки по-
влиять на свою внешность, улучшить ее, чтобы
соответствовать канонам, существующим в опре-
деленном обществе.

 Как отмечает Э.П. Чакалова, понятийная сфера
‘внешность’, наряду с одеждой, укладом жизни,
чертами характера, климатом, содержит большой
объем социо- и этно-культурной информации, и яв-
ляется специфической чертой, которую необходи-

Концепт ВНЕШНОСТЬ понимаем как сложное
ментальное образование, включающее образно-
перцептивный, понятийный и ценностный компонен-
ты [6] и полагаем, что такой подход к пониманию
концепта в полной мере позволит выявить как уни-
версальные, так и его национально-специфичные
черты.
Объектом  исследования данной статьи яв-

ляется понятийный компонент концепта ВНЕ-
ШНОСТЬ, а его семантические особенности и
этимология составляют предмет  исследования.
Цель  исследования – провести этимологичес-

кий анализ и определить семантическую структу-
ру данного концепта.
Актуальность  изучения концепта ВНЕ-

ШНОСТЬ обусловлена тем фактом, что на совре-
менном этапе человек является центром лингвис-
тических исследований, а его внешность, как
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мо учитывать при воссоздании английского нацио-
нального образа [13].
Понятийный компонент концепта выявляется

на основании анализа внутренней формы репрезен-
тирующих его слов, т.е. признаков, составляющих
основу его наименования [5], а также лексикогра-
фического анализа слов-репрезентантов исследу-
емого концепта.
Для вербализации концепта ВНЕШНОСТЬ

в английском языке используются лексемы air,
appearance, aspect, carriage, countenance,
expression, form, feature, guise, image, look,
manner, mien, presence, show, semblance, visage.
Данные лексемы образуют синонимический ряд,
в котором выделяется доминанта – лексема
appearance – “слово, семантически наиболее про-
стое, стилистически нейтральное и синтагматичес-
ки наименее закрепленное” [9, с. 447].
Вслед за [1; 8; 3] внешность человека рассмат-

риваем как совокупность его внешних зрительно-
наблюдаемых анатомических, функциональных
и социальных признаков, что дает основание счи-
тать основной ее характеристикой целостность,
когда при восприятии человека в сознании воспри-
нимающего “выделяются” определенные детали
его внешности, признаки, составляющие целост-
ный образ – рост, телосложение, манера, вы-
ражение лица, цвет лица, походка, голос, речь:

Porteous’s appearance was rather favourable.
He was about the middle size, stout, and well
made, having a military air, and yet rather a
gentle and mild countenance. His complexion
was brown, his face somewhat fretted with the
sears of the smallpox, his eyes rather languid
than keen or fierce <…> His step was irregular,
his voice hollow and broken, his countenance
pale, his eyes staring and wild, his speech
imperfect and confused, and his whole
appearance so disordered, that many remarked
he seemed to be a Scottish expression, meaning
the state of those who are driven on to their
impending fate by the strong impulse of some
irresistible necessity

/W. Scott, The Heart of Mid-Lotian/

Способность лексемы appearance называть
целостный образ служит основанием считать ее
именем исследуемого концепта.
Этимологический анализ позволяет проследить

раннюю историю концепта и динамику образова-
ния новых или исчезновения ранее существовав-
ших семантических признаков, составляющих его
содержание, а также определить внутреннюю фор-
му его имени, являющуюся составной частью со-
держательного минимума концепта.
Лексема appearance в значении “look, aspect”

(внешний вид) регистрируется в 1385 году и вос-
ходит к лат. apparere “to appear, to come forth, be
visible” (появляться, становиться видимым). В кон-
це 14 в. лексема приобретает значение “visible state
or form” (зрительно наблюдаемая форма), а в на-
чале 15 в. регистрируется значение “semblance”
(видимость).

 Первой лексемой, выражающей представление
о внешности человека является image – artificial
representation that looks like a person or thing
(искусственно создаваемый образ, выглядящий как
человек), регистрирующейся в 1225 году и восхо-
дящей к лат. imaginem – copy, statue, picture, idea,
appearance [15].
В 1250 г. регистрируется лексема idol “image

of a deity as an object of worship” (вид божества,
как объект поклонения), которая восходит к лат.
idolum “image (mental or physical) form”, идущему
от греч. eidolon “appearance”, позднее “mental
image”, также “material image, statue”, от eidos
“form”.
От греч. morphe “form, shape, beauty, outward

appearance” (форма), и позднее от лат. forma “form,
contour, figure, shape; appearance, looks’ model,
pattern, design; sort” происходит лексема form, ре-
гистрируемая в начале 13 в.
Лексемы feature (1350-е гг.), mien (1513 г.),

visage (1303 г.) и countenance (1250 г.) объединя-
ются значениями “face”, “facial characteristic”, “facial
expression” (лицо, черты лица, выражение лица).
Общее значение “обманчивый внешний вид”

имеют лексемы guise (1500 г.), show (1526 г.),
semblance (1599 г.) и air (1650-е гг.) “false, assumed
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or deceiving appearance” (ложная, притворная,
обманчивая внешность).
Лексемы aspect (1590 г.), look (конец 14 в.)

и air (1590-х гг.) объединяются общим значением
“appearance” (внешний вид). Общая сема “manner”
(манера) обнаруживается в значениях лексем
carriage (1590-х гг.) и presence (1570-е гг.).
Этимологический анализ слов-репрезентантов

концепта ВНЕШНОСТЬ позволил выделить их
этимоны (гр. etymon) – исходные слова или корне-
вые морфемы, от которых произошли существую-
щие в современном языке слова [7]. Это лат.
imaginem “copy, statue, picture, idea, appearance”,
лат. idolum “image (mental or physical) form”, греч.
eidolon “appearance”, morphe “form, shape, beauty,
outward appearance”, лат. forma “form, contour,
figure, shape; appearance, looks; model, pattern, design;
sort”, лат. visus “look, vision”. Следовательно, ис-
торически первые представления о внешности
включали идею видимого образа, формы, где фор-
ма понимается как наружный вид, внешнее очер-
тание, фигура, образ, очерк или стать [4].
Лексикографический анализ ключевого слова-

имени исследуемого концепта – лексемы appearance
позволил выделить следующие значения [15-19]:

- воспринимаемый зрительно внешний вид
(outward look or visual/visible aspect of a person or
thing; the way somebody or something looks to other
people), например:

He had the same absurd appearance that I
remembered. He was a fat little man, with short
legs, young still – he could not have been more
than thirty – but prematurely bald. His face was
perfectly round, and he had a very high colour,
a white skin, red cheeks, and red lips. His eyes
were blue and round too, he wore large gold-
rimmed spectacles, and his eyebrows were so
fair that you could not see them

/W. S. Maugham, The Moon and Sixpence/
- состояние (здоровья) (the state in which one

appears), например:
The crew were observed to have a very healthy-
like appearance
/L. Stevenson, Records of a Family of Engineers/

- манера (manner or style in which a person or
object appears), например:

I will say, then, that we have seen him two or
three times, and that my friends here are very
much struck with his gentlemanlike appearance

/J. Austen, Emma/
- маска (semblance; outward and often deceptive

look), например:
With difficulty however could she prevent her
from following him herself; and to persuade her
to check her agitation, to wait, at least, with the
appearance of composure, till she might speak
to him with more privacy and more effect, was
impossible.    /J. Austen, Emma/
- признак (outward indication fitted to make a

particular impression or to determine the judgemement
as to the character of a person or thing), например:

You will wish to hear my opinion of Maria’s
degree of comfort as a wife. There is no
appearance of unhappiness. I hope the get on
pretty well together                /J. Austen Emma/
- впечатление (outward impression by which a

person or thing is assessed), например:
Ladies can never look ill. And, seriously, Miss
Fairfax is naturally so pale, as almost always
to give the appearance of ill health. A most
deplorable want of complexion.

 /J. Austen, Emma/
Следует отметить, что имя концепта не явля-

ется единственным средством его объективации,
так как одна лексема не описывает все признаки,
а репрезентирует только некоторые, значимые для
коммуникации характеристики [2, с. 35]. Для ис-
черпывающего описания концепта необходимо ис-
следовать наиболее полный набор вербализующих
его языковых средств [10, с. 12]. Как отмечает
Г.Г. Слышкин, “чем многообразнее потенциал зна-
кового выражения концепта, тем более древним яв-
ляется этот концепт и тем выше его ценностная
значимость в рамках данного языкового коллек-
тива” [12, с.18].
Синонимы имени концепта уточняют, расширя-

ют его семантическую структуру, дополняют ее
оценочными значениями [11].
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В результате лексикографического анализа си-
нонимов лексемы appearance были выявлены зна-
чения: телосложение, выражение лица, лицо, фигу-
ра, сходство, маска, гримаса, осанка, тело и др.

– I shall never forget my first sight of Mary
Cavendish. Her tall, slender form, outlined
against the bright light; the vivid sense of
slumbering fire that seemed to find expression
only in those wonderful tawny eyes of hers,
remarkable eyes, different from any other
woman’s that I have ever known

/Ag. Christie, The Mysterious Affair at Styles/

– So now Rinkitink, with a serious look on his
fat, red face, took off his purple robe and rolled
up the sleeves of his tunic and tried again

/L. Frank Baum, Rinkitink in Oz/
– He gleefully chucks her under the chin, and,
retreating a few steps, nods and beckons with
fantastic grimaces, while the girl bestows a
contemptuous and supercilious look upon his
wrinkled visage.

/Ch.Dickens, Sketches by Boz/
На основе лексикографического анализа лексем-

репрезентантов внешность определяем как внеш-
нюю, зрительно-наблюдаемую сторону челове-
ка и способ выглядеть в глазах других людей,
т.е. манеры, выражение лица, осанка и др.
Однако, следует отметить, что полное пред-

ставление о семантической структуре концепта
возможно только с помощью выявления дополни-
тельных, факультативных значений, которые не
являются обязательными для отождествления
объекта и могут быть определены только в ходе
анализа текстов.
Так, невыразительная внешность может выс-

тупать препятствием для достижения успеха
в жизни: …From an early age I realized that I had
exceptional abilities. Only a fool underestimates his
capabilities. My brain power was greatly above the
average. I know that I was born to succeed. My
appearance was the only thing against me. I was
quiet and insignificant – utterly nondescript
/A. Christie, The Secret Adversary/; неухоженная

внешность может вызывать недоверие у окружа-
ющих: His confidence in the man vanished as he
looked at him and saw his insignificance, his dirty
appearance, his shiftiness, and his unintelligent,
hairy face /V. Woolf, The Voyage Out/; внешность,
в частности, выражение лица, может служить до-
казательством реальных, а не выдаваемых чувств
и мыслей человека: You may say what you choose-
but your countenance testifies that your thoughts
on this subject are very much like mine /J. Austen,
Emma/; а красивая внешность является ценностью,
которую можно потерять: My dear little creature,
do not stay at Portsmouth to lose your pretty looks.
Those vile sea-breezes are the ruin of beauty and
health /J. Austen, Emma/.
Таким образом, этимологический анализ кон-

цепта ВНЕШНОСТЬ позволил выявить этимоны
репрезентирующих его слов и проследить измене-
ния значений, а анализ его семантической струк-
туры подтверждает восприятие человека в виде
целостного образа, и включает не только значения
имени исследуемого концепта, но и всех синони-
мов, составляющих его содержательный минимум.
Перспективным  считаем изучение образно-

перцептивного и ценностного компонентов в струк-
туре концепта ВНЕШНОСТЬ.
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КОНЦЕПТ СЕМЬЯ В ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КАРТИНЕ МИРА

Е.Н. Кононенко, И.В. Змиева, канд. филол. наук (Харьков)

Статья посвящена исследованию содержания концепта СЕМЬЯ и его места в Ветхозаветной картине мира.
Изучается процесс становления института семьи в текстах Ветхого Завета, которые являются источником
образов и ценностей семейной жизни и семейных взаимоотношений. На материале Библии анализируется
понятийная составляющая данного концепта.
Ключевые слова: Библия, картина мира, концепт СЕМЬЯ, семья в Ветхозаветных текстах, понятийная

составляющая.

Кононєнко К.М., Змійова І.В. Концепт СІМ’Я у старозавітній картині світу. Стаття присвячена
дослідженню змісту концепту СІМ’Я і його місця в старозавітній картині світу. Вивчається процес становлення
інституту сім’ї в текстах Старого Заповіту, які є джерелом образів та цінностей сімейного життя та сімейних
стосунків. На матеріалі Біблії аналізується поняттєва складова цього концепту.
Ключові слова: Біблія, картина світу, концепт СІМ’Я, сім’я у Старозавітних текстах, поняттєва складова.

Kononenko Ye.M., Zmiyova I.V. The concept FAMILY in the Old Testament world view. The article deals
with the analysis of the content of the concept FAMILY and its place in the Old Testament world view. The process
of the family institution formation in the texts of the Old Testament which are the source of the images and values
of family life and family relationships has been studied. The conceptual layer of the concept FAMILY has been
analyzed on the material of the Holy Bible.

Key words: the Bible, concept FAMILY, conceptual part, family in the Old Testament texts, world view.

A family is not merely a collection of separate individuals
but an organism in which attitudes, values and actions of

each member interact with those of all the other members

 Trevor O’Reggio [7]

© Е.Н. Кононенко, И.В. Змиева, 2011

Семья, играя роль ячейки общества, является
зеркалом, в котором отражаются социальные, пра-
вовые, демографические, культурные стороны жиз-
ни народов. Множество семей разных социальных
слоев и страт составляет в целом общество и от-
ражает сложную палитру системы общественных
отношений [2, с. 9].
Несмотря на целых ряд смежных наук, занима-

ющихся изучением феномена семьи (философия,
социология, психология, культурология и др.), воп-
рос о содержании концепта СЕМЬЯ и о его месте
в английском языковом сознании остается откры-
тым, что обусловливает актуальность  данного
исследования.

Объектом  данного исследования является
концепт СЕМЬЯ в английской языковой картине
мира, а предметом  – его понятийная составля-
ющая, представленная в библейских текстах. Ма-
териалом  для исследования послужили книги
Ветхого завета.
Цель  данного исследования – определить мес-

то концепта СЕМЬЯ в ветхозаветной картине мира,
выявить истоки прослеживаемых в современном
обществе взаимоотношений между членами семьи
и культивируемых семейных ценностей.
Проблемы семьи как базовой ячейки общества

всегда находились под пристальным вниманием
и изучением различных наук. В процессе истори-
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ческого развития системы ценностей постоянно из-
менялись. Особую значимость здесь приобретает
согласованность личностных и общественных ин-
тересов, что важно как для развития общества, так
и для отдельной личности.
Чаще всего ‘семья’ трактуется как ячейка

(малая социальная группа) общества, важнейшая
форма организации личного быта, основанная на
супружеском союзе и родственных связях, т. е. на
многосторонних отношениях между мужем и же-
ной, родителями и детьми, братьями и сестрами
и др. родственниками, живущими вместе и веду-
щими общее хозяйство [3]. Следует заметить, что
существует два подхода в изучении феномена се-
мьи в гуманитарных науках. С одной стороны, се-
мья рассматривается как макроорганизм и соци-
альный институт со сложной внутренней структу-
рой, с другой – как микроорганизм, как малая груп-
па людей, объединенная родственными, брачны-
ми или родительскими отношениями. При этом
важным является взаимодействие и влияние мак-
ро- и микроаспектов друг на друга [там же].
Первая попытка определения семьи и семей-

ных ценностей принадлежит философам афинской
школы (Сократ, Платон, Аристотель). Семья
в Античную эпоху была представлена как эконо-
мическая и хозяйственная структура, сущность
брака заключалась в деторождении; семья рас-
сматривалась как элемент государства. Церковь
проповедовала сдержанное отношение к семье, цен-
ность семьи рассматривалась исключительно во
имя Бога [1].
Непреходящим источником образов и ценностей

семейной жизни в классической традиции является
Ветхий Завет, который содержит истории о женщи-
нах и мужчинах – главах семейных кланов и их де-
тях. Это книга о разнообразных семьях, соперниче-
стве между братьями и сестрами и о постоянных
опасностях, которые угрожали процессу преемствен-
ности. Семья это и место постоянной борьбы,
и образец любовной связи и сильных отношений меж-
ду двумя людьми. Библейские герои не стремятся
к признанию их личности и славы за пределами
их семей – их проблемы глубоко семейные.

Семья в Библии называлась bét av, т.е. “дом
отца” [5]:

But thou shalt go unto my father’s house, and to
my kindred, and take a wife unto my son

/Gen. 24:38/
В процессе создания семьи строился дом (вayit),

представлявший собой подразделение mishpahah
– клана, большой семьи (ср. семья – это ячейка
общества) [3]. Критериями, по которым человека
признавали членом семьи, служили кровное род-
ство, правовые связи, такие как брак, а также гео-
графическая близость:

the tribe which the LORD taketh shall come
according to the families thereof;
and the family which the LORD shall take shall
come by households;
and the household which the LORD shall take
shall come man by man /Josh. 7:14/
У каждой семьи были свои религиозные тради-

ции и свои кладбища:
I am a stranger and a sojourner with you: give
me a possession of a burying place with you,
that I may bury my dead out of my sight

/Gen. 23:1-20/
Если кто-то из членов семьи становился бед-

ным и ему приходилось продать свою землю, дру-
гие члены семьи имели право и даже обязанность
выкупить ее:

If thy brother be waxen poor, and hath sold away
some of his possession, and if any of his kin
come to redeem it, then shall he redeem that
which his brother sold /Lev. 25:25/
Еще одним явлением, которое отражало взаи-

мосвязь и, более того, взаимозависимость членов
семьи, был левират, т.е. обычай некоторых наро-
дов, по которому бездетная вдова обязана выйти
замуж за деверя – брата умершего мужа (от лат.
levir – деверь) [6]:

If brethren dwell together, and one of them die,
and have no child, the wife of the dead
shall not marry without unto a stranger: her
husband’s brother shall go in unto her, and
take her to him to wife, and perform the duty of
an husband’s brother unto her /Deut. 25:5/

.
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В Библии прослеживается четкое разделение
сфер влияния между мужчинами и женщинами:
мужчины доминируют в политической области,
тогда как женщинам свойствено проявлять себя
в личной сфере.
Главой библейской семьи был патриарх, кото-

рый осуществлял власть над своей женой и деть-
ми. Патриархами (от греч. Patriarkhēs – patria
‘family’ + arkhēs ‘ruling’) назывались родоначаль-
ники, главы рода, общины, семьи [6]:

Men and brethren, let me freely speak unto you
of the patriarch David, that he is both dead and
buried, and his sepulchre is with us unto this
day /Ac. 2:29/
Будучи главой семьи, отец имел практически

абсолютную власть над своими детьми и другими
членами семьи. Так, не в силах противостоять ис-
кушению Господа, Авраам был готов принести
в жертву своего сына Исаака:

God did tempt Abraham, and he said, Take now
thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest,
and get thee into the land of Moriah; and offer
him there for a burnt offering upon one of the
mountains which I will tell thee of /Gen. 22/;
Иеффай принес в жертву свою дочь:
And it came to pass at the end of two months,
that she returned unto her father, who did with
her according to his vow which he had vowed:
and she knew no man /Judg. 11:39/;
Иуда приказал сжечь свою невестку Фамарь

за то, что она нарушила клятву, которую дала при
вступлении в брак:

And it came to pass about three months after,
that it was told Judah, saying, Tamar thy
daughter in law hath played the harlot; and also,
behold, she is with child by whoredom.
And Judah said, Bring her forth, and let her be
burnt /Gen. 38:24/.
Детей считали собственностью отца и могли

конфисковать за долги:
and the creditor is come to take unto him my two
sons to be bondmen /II Kings 4:1/
Отец мог продать свою дочь, иногда заграницу:

to sell her unto a strange nation he shall have
no power /Ex. 21:7-11/,
но он не мог продать ее в проституцию:
Do not prostitute thy daughter, to cause her to
be a whore; lest the land fall to whoredom, and
the land become full of wickedness /Lev. 19:29/.
Детей, которые поднимали руку на своих роди-

телей или проклинали их, могли казнить:
And he that smiteth his father, or his mother, shall
be surely put to death.
And he that curseth his father, or his mother,
shall surely be put to death /Ex. 21:15, 17/
Непокорного сына могли забить камнями до

смерти:
This our son is stubborn and rebellious, he will
not obey our voice; he is a glutton, and a
drunkard. And all the men of his city shall stone
him with stones, that he die: so shalt thou put
evil away from among you; and all Israel shall
hear, and fear /Deut. 21:18-21/
Положение женщины в Ветхозаветных семьях

отличалось от того, которое занимал мужчина.
Женщины могли принимать участие в религиозных
празднествах, им разрешалось владеть собствен-
ностью и вести торговлю, даже когда они были
замужем, они могли становиться наследниками,
если у их отца не было сыновей:

If a man die, and have no son, then ye shall
cause his inheritance to pass unto his daughter
/Num. 27:8/,
Однако жена шла со своим мужем в рабство,

если он не мог отдать долги:
If thou buy an Hebrew servant, six years he shall
serve: and in the seventh he shall go out free
for nothing. If he came in by himself, he shall
go out by himself: if he were married, then his
wife shall go out with him /Ex. 21:2, 3/
Несмотря на то, что мать полностью подчиня-

лась отцу, ее глубоко почитали и уважали в семье.
Она любила своих детей и принимала непосред-
ственное участие в их раннем воспитании. Мате-
ринство считали благословением, а бесплодие –
несчастьем:
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And she conceived, and bare a son; and said,
God hath taken away my reproach /Gen. 30:23/
В детях видели благословенье Господа и про-

должение рода:
That in blessing I will bless thee, and in
multiplying I will multiply thy seed as the stars
of the heaven, and as the sand which is upon
the sea shore /Gen. 22:17/
Если женщина была бесплодна, она могла на-

нять другую женщину, чтобы та могла выносить
ее детей:

Now Sarai Abram’s wife bare him no children:
and she had a handmaid, an Egyptian, whose
name was Hagar. And Sarai said unto Abram,
Behold now, the LORD hath restrained me from
bearing: I pray thee, go in unto my maid; it may
be that I may obtain  children by her /Gen. 16:1, 2/
В Ветхозаветные времена был разрешен развод

и даже были определены основания для него – муж
выписывал жене ‘свидетельство о разводе’ и после
этого она могла выйти замуж за другого мужчину:

When a man hath taken a wife, and married her,
and it come to pass that she find no
 favour in his eyes, because he hath found some
uncleanness in her: then let him write her
a bill of divorcement, and give it in her hand,
and send her out of his house. And when
she is departed out of his house, she may go
and be another man’s wife /Deut. 24:1-4/
Родители должны были помогать своим детям

стать экономически самостоятельными, обучив
их какой-либо профессии. Обязанностью матери
было научить дочерей основам иудейской религии,
а также основным домашним обязанностям еврей-
ской женщины [5].
В свою очередь, дети должны были “уважать”

и “почитать” своих родителей, т.е. слушаться и
повиноваться:

Honour thy father and thy mother: that thy days
may be long upon the land which the LORD thy
God giveth thee /Ex. 20:12/
Ye shall fear every man his mother, and his father,
and keep my sabbaths:
I am the LORD your God /Lev. 19:3/

Уважение выражалось в обеспечении родите-
лей едой и питьем, одеждой, помощью в передви-
жении. Почитание требовало того, чтобы дети
не садились на места своих родителей, не переби-
вали их и не становились на сторону одного из них
во время спора и разногласий. Уважение подразу-
мевало предоставление необходимых услуг, а по-
читание – поддержание достоинства и высокого
положения. Первое имеет место в частности тог-
да, когда родители стареют и нуждаются в помо-
щи из-за их относительной нетрудоспособности.
Это, в первую очередь, относится к взрослым де-
тям, хотя младшие дети не являются исключени-
ем. Почитание касается детей всех возрастов. На
протяжении всей истории и до нашего времени, дети
никогда не сидели на том месте, где обычно сидят
их отцы. Талмуд восхваляет почтение, с которым
дети относятся к своим родителям:

There are three partners in man, the Holy One,
blessed be He, the father, and the mother. When
a man honors his father and his mother, the Holy
One, blessed be He, says, ‘I ascribe (merit) to
them as though I had dwelt among them and they
had honored Me’ [5]
Гармония внутри семьи – это тот идеал, к кото-

рому стремились ветхозаветные семьи. Принци-
пы, которыми они руководствовались, были ясны:

 A man should spend less than his means on food,
up to his means on clothes, beyond his means in
honoring his wife and children because they are
dependent on him [5]
Гармония достигалась не только межличност-

ными отношениями, но и благодаря ритуальным и
священным событиям, которые помогали объеди-
нить и сплотить семью, а также возвысить мирс-
кое и земное до уровня святого.
Сейчас часто можно слышать, что в прошлом

структура семьи была более совершенна по срав-
нению с современной, а семьи были счастливее
и стабильнее. Нашей работой мы попытались до-
казать, что такие проблемы, как предательство суп-
ругов, незаконнорожденные дети и развод существо-
вали и в прошлом, а перспективу исследования
видим в анализе развития института семьи с древ-
нейших времен до настоящего времени.
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ПРЕДИКАТИВНОСТЬ И ПРЕДИКАЦИЯ
В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОЙ ПАРАДИГМЕ

И.Б. Морозова, докт. филол. наук (Одесса)

Статья рассматривает проблему предикативности и предикации в английском языке. Проанализировано
грамматическое содержание указанных терминов и предложен новый подход к их интерпретации.
Переосмысливая грамматическую сущность предикативности как когнитивно-коммуникативной основы
предложения, автор по-новому трактует функционирование в речи синтаксически разнотипных предложений.
Ключевые слова: вербальная коммуникация, предикативность, предикация, предложение, структурно-

непредикатные предложения.

Морозова І.Б. Предикативність та предикація в когнітивно-комунікативній парадигмі. Стаття
розглядає проблему предикативності та предикації в англійській мові. Проаналізовано граматичний зміст вказаних
термінів та висунуто новий підхід до їх інтерпретації. Шляхом переосмислення граматичної сутності
предикативності як когнітивно-комунікативної основи речення, автор по-новому трактує функціонування в
мовленнні синтаксично різнотипових речень.
Ключові слова: вербальна комунікація, предикативність, предикація, речення, структурно-непредикатні

речення.

Morozova I.B. Predicativity and Predication in the Cognitive and Communicative Paradigm. The article
considers the problem of predicativity and predication in the English language. There is given an analysis of the
grammatical essence of the terms studied and suggested a new approach to their interpreting. Reconsidering the
grammatical core of predicativity as the cognitive and communicative basis of the sentence, the author suggests a
new explanation of syntactically different sentence types functioning in speech.

Key words: non-predication structured sentences, predication, predicativity, sentence, verbal communication.

Изучение проблем, связанных с организацией
вербальной коммуникации, невозможно без рас-
смотрения предложения – основного средства об-
мена информацией и оформления человеческой
мысли. При этом, вопрос о статусной квалифика-
ции предложения остается предметом спора мно-
гих языковедов. Суть проблемы сводится к тому,
какую семантико-синтаксическую структуру до-
пустимо считать предложением. Главными аргу-
ментами в таких дискуссиях обычно выступают
понятия предикативности и предикации. Парадокс
заключается в том, что, широко употребляя ука-
занные термины, авторы дают им различное смыс-

ловое наполнение, подчас даже прямо противопо-
ложное. Очевидно, что такая произвольная интер-
претация служит препятствием на пути к понима-
нию когнитивной и грамматической сущности пред-
ложения в целом. Тем более, что уже из законов
элементарной логики следует, что “для сохране-
ния разумности рассуждения, любой термин дол-
жен употребляться только в одном значении”
[17, c. 87].
Актуальность  данной работы видим в гно-

сеологической необходимости внести определен-
ную ясность в основные принципы категориально-
го разграничения предикативности и предикации
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в теории предложения. Четкое размежевание этих
понятий является первостепенным условием для по-
стижения лингвистического внутреннего содержа-
ния предложения, обнаруживающегося во внешних
формах его существования, что, в свою очередь,
могло бы объяснить порождение речи в целом.
Предметом  исследования являются преди-

кативные отношения и их роль для определения ста-
тусного уровня предложения. Выбор предложения
в качестве основного объект а  исследования не
случаен. Во все времена, и практически при всех
лингвистических подходах к предикации и преди-
кативности, предложение, так или иначе, описыва-
ется как единица “коммуникативно-предикатив-
ная”, несмотря на различное понимание второго
компонента такой дефиниции в каждом отдельном
случае.
Таким образом, цель  настоящей работы – раз-

граничение и достижение максимально необходи-
мой и возможной точности в терминологическом
определении понятий предикации и предикатив-
ности в плане восприятия коммуникантами эле-
ментарной автономности высказывания.
Истоки теории предикации восходят ко време-

ни зарождения человеческой речи и образования
первых суждений. Развитие языка и мышления
влечет за собой усложнение первичных отноше-
ний между суждением и его языковой реализаци-
ей. Многообразие форм, наряду с постоянной эво-
люцией и совершенствованием умозаключений
человека, привело к богатству их структурного
выражения на уровне предложений в современном
языке. Как известно, высказывание, или предло-
жение, является единицей речевого общения. При
этом, в настоящей работе речевое высказывание
понимается как актуализированное предложение во
взаимодействии всех его компонентов – лексичес-
кого, грамматического и интонационного – и в со-
отнесенности с обозначаемым им отрезком дей-
ствительности. (Подобную трактовку предложе-
ния находим у Е.Н. Стариковой [34, с. 17], В.Г. Гака

[12, с.5 9], И.П. Ивановой, В.В. Бурлаковой,
Г.Г. Почепцова [16, с. 168-169], М.Я. Блоха [6,
с. 100-101] и др.). Очевидно, что статусное поло-
жение любой языковой единицы определяется его
функцией. Под коммуникативным назначением
предложения на определенном синхронном срезе
мы, как и А.Н. Мороховский, понимаем его суб-
станциональную и структурную ориентированность
на выполнение определенных функций в речевой
деятельности [28, с. 25], а именно познавательно-
отражательной (информационно-когнитивной) и ком-
муникативной1 .
Предложение как форму передачи сообщения

с актом предикации связывали еще во времена
античности. Так, Аристотель рассматривает пре-
дикацию как акт мышления, строго не разграни-
чивая предложение и суждение и по существу за-
частую отождествляя их компоненты [4, с. 104].
И в предложении, и в выражаемой им мысли (суж-
дении) друг другу противопоставляются субъект
и предикат. В предложении-сентенции обязатель-
ным считалось наличие субъекта и предикатов, уже
тогда классифицированных по логическим принци-
пам и упорядоченным в десятикомпонентной сис-
теме универсальных категорий (предикаментов).
Как указывает Ю. Степанов, уже сам перечень этих
категорий, в сущности, связан с языком и демон-
стрирует отношения грамматической предикации:
имя – в основном подлежащее, остальные – ска-
зуемое или определение [36, с. 34].
Позже предикацию начинают толковать

не столько как сам акт мышления, сколько как его
результат, Порфирий выделяет, таким образом,
пять классов предикатов – “предикабилий” [3,
с. 58]. И хотя постепенно “..росло стремление раз-
вести, с одной стороны, логический и граммати-
ческий субъекты, а с другой стороны, логический
и грамматический предикаты, в традиционной
грамматике прочно утвердилось представление
о двусоставности как важнейшем признаке пред-
ложения” [39, с. 159].

 1 Указанные функции предложения признаются основными языковыми функциями преобладающим большинством исследователей
(В.А. Аврорин [1, с. 26]; Г.В. Колшанский [19, с. 22]; А.Н. Мороховский [28, с. 16]; И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов
[16, с. 172]; М.Я. Блох [6, с. 99]; Н.М. Фирсова [41, с. 8] и др.).
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В средневековой схоластической логике форми-
руется понятие предикации как акта познания
(apprehensio complex, или complexion – “присое-
динение, сборки”), в противоположность понятию
предикации как акта созерцания вещи
(apprehension simplex) [22, с. 19]. Традиции уче-
ния схоластов продолжили Ч. Пирс и Б. Рассел.
Так, Б. Рассел утверждает, что, если “вещи” пре-
зентуют отдельные слова, то “факты”, или “собы-
тия”, выражает отдельная языковая форма – пред-
ложение, то есть предикация [48, с. 393]. Ч. Пирс
рассматривает предикацию как присоединение
предиката к субъекту предложения [30].
В настоящее время утвердилось несколько под-

ходов к понятию предикации. Остановимся на ос-
новных из них. При логическом подходе предика-
ция понимается как один из трех аспектов, или
функций высказывания наравне с номинацией
и модальностью [35, с. 73]. Разграничиваются ло-
гическая и грамматическая предикации, с указа-
нием их релевантных признаков. Так, принято по-
лагать, что акт логической предикации проявляет-
ся в утверждении или отрицании чего бы то ни было
[40, с. 223], а грамматическая предикация имеет
множество разновидностей в зависимости от уров-
ней языка.
Психологический подход к предикации опре-

деляет ее как психологический процесс образова-
ния предложения в результате отражения и связи
языка и мышления [11, с. 34]. Теория предикации
рассматривается как один из аспектов общей про-
блемы теории восприятия. “Если мы в рамках це-
левой рациональности проверяем достоверность
различий как целесообразных средств, тогда нуж-
но задать вопрос, каким образом мы можем осу-
ществлять акты предикации. Событие восприятия
можно, как и любое другое событие, по-разному
интерпретировать” [13]. Благодаря выделенным
в речи “различиям” осуществляется восприятие
и “содержательная самостоятельность высказы-
вания” [там же].
А. Потебня, изучая предикативность, опреде-

лял ее как существенный признак предложения.
Вместе с тем, эту категорию исследователь пони-

мал довольно узко и использовал ее только отно-
сительно простого двусоставного предложения,
называя так свойство сказуемого сочетаться
с подлежащим [31, с. 264].
В концепции Д. Овсянико-Куликовского, уче-

ника А. Потебни, “Предложение – это такое слово
или такое упорядоченное словосочетание, которое
связано с особым движением мысли, названным
“предикацией или сказуемостью”. Далее автор
употребляет термин “предикативность” как “дви-
жение мысли” и в скобках приводит еще два
термина-синонима: предикация и сказуемость
[29, с. 175].
Сторонники коммуникативного направления

предикацией называют репрезентант высказыва-
ния, причем в типичных случаях грамматическая
предикация совпадает с категорией актуального
членения [10, с. 85; 18, с. 29].
Когнитивная грамматика считает предикацию

результатом когнитивной деятельности человека,
основным инструментом познания, позволяющим
сравнивать и объединять в мышлении человечес-
кие знания о воображаемом и реальном мире
в форме суждений [14, с. 59; 25, с. 64; и др.].
Формально-синтаксически предикация отож-

дествляется с подлежащно-сказуемостным ядром
в составе предложения и расценивается как тер-
минологический аналог и синоним предикативнос-
ти. Предикативность, или предикация, интерпрети-
руется как соотношение структурных компонентов
– подлежащего и сказуемого, которые обладают
определенными синтаксическими признаками
(W.N. Francis [43]; Л.С. Бархударов [5]; В.Г. Ад-
мони [2, с. 18]; М.Я. Блох [6, с. 102]; А.Н. Моро-
ховский [28, с. 43]; А.Б. Костромин [21, с. 12-14];
И.Р. Выхованец [8, с. 72]).
Семантический (денотативный) подход со-

средоточивает внимание исключительно на изуче-
нии предикативности, оставляя термин “предика-
ция” как тот, что связан более с формальной, чем
со смысловой стороной. Предикативность же рас-
сматривается как соотнесенность предложения
с конкретной речевой ситуацией, что находит фор-
мальное выражение в структуре предложения и его
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интонации (В.Г. Гак [12, с. 61]; И.П. Сусов [37,
с. 25]; Е.Н. Старикова [34, с. 41] и др.).
Таким образом, анализ основных школ и направ-

лений, изучавших категории предикации и преди-
кативности, позволяет заключить, что оба эти по-
нятия, так или иначе, связаны с теорией предложе-
ния либо высказывания. Столь длительная исто-
рия изучения предикации и присутствие порой аб-
солютно различных точек зрения на ее природу
вполне объяснимы в связи с ролью данного явле-
ния в формировании предложения как элементар-
ной коммуникативной единицы.
Уже из сказанного здесь ясно, что многие ис-

следователи не усматривают вообще никакого раз-
личия между предикацией и предикативностью,
полагая, что понятия “предикация”, “предикат-
ность” и “предикативность” “являются настолько
слитыми и взаимно детерминированными, что
вряд ли стоит их разделять” [32, с. 459-460]. Дру-
гие, наоборот, утверждают, что “говорить об ос-
новных признаках предложения можно при усло-
вии четкого разграничения и уточнения понятий:
предикативность, сказуемостность, предикация
и предикатность” [22, с. 36]. Проанализируем ос-
новные аргументы такой точки зрения.
Неоднородность и несинонимичность синтакси-

ческих категорий “предикации”, “предикатности”
и “предикативности” подчеркивает известный ук-
раинский языковед И. Выхованец. В своих иссле-
дованиях он трактует предикативность как фор-
мально-синтаксическое ядро предложения, указы-
вающее на отношение высказывания к действи-
тельности. В свою очередь, предикация понима-
ется им как субъектно-предикатные отношения
в их абстрагированном виде от категорий модаль-
ности, времени и лица [9, с. 27].
А. Загнитко, со своей стороны, указывает, что

предикативность – грамматическое воплощение
акта предикации [15, с. 219].
С точки зрения семантики, понятие предикации

(лат. predicatio – высказывние) понимается в лин-
гвистике как отнесение содержания высказывания
к действительности, осуществляемое в предложе-
нии [46, с. 226; 7, с. 127; 12, с. 6 и др]. Однако,

рассуждая логически, становится ясно, что выс-
казывание не может “относить к действительнос-
ти” само себя. Для правомочности подобной опе-
рации необходимо еще одно высказывание.
Рассматривая предикацию как “раскрытие

содержания субъекта предикатом (филос.)” [45,
с. 675; 47], необходимо признать кардинальное раз-
личие между воспроизводством бинарных струк-
тур “подлежащее-сказуемое” в процессе речевой
коммуникации и передачей предметных образов
или эмоций. В то же время, нельзя не признать
и общую платформу предикатных высказываний и
таких, в которых отсутствуют формальный субъект
и предикат: тот факт, что они предикативным ак-
том мышления соотнесены с речевой ситуацией.
На обязательное наличие речевой соотнесеннос-
ти в предложении указывают в числе других ис-
следователей и В.Ю. Копров [20, с. 5], и И.П. Су-
сов [38, с. 29]. Таким образом, являясь единицей
сообщения, предложение функционирует и как еди-
ница номинации, и как единица предикации.
Основной функцией предикации называет номи-

нативно-предикативную М.Я. Блох. “Номинатив-
ный аспект предложения реализует пропозитивную
номинацию, т.е. именование и денотацию соответ-
ствующей событийной ситуации. Предикативный
аспект предложения реализует отнесение пропо-
зитивного имени к действительности, точнее ото-
бражение отношения называемой ситуации к дей-
ствительности” [6]. При этом необходимо отме-
тить, что тавтология определения предложения
через его предикативность (предикативная едини-
ца есть предложение; предложение есть предика-
тивная единица) лишь кажущаяся. Предикативные
значения предложения, вытекающие из его двуас-
пектной трактовки, предполагают наличие так на-
зываемого “поля приложения предикации”.
Действительно, на одной и той же номинатив-

ной ситуации гипотетически возможно бесконеч-
ное количество предикаций. Например, на номина-
тивной основе покупки жилья строятся следующие
реальные ситуативные предикации:
1. I’d like to have a house by the river (T. Smollett).
2. I’ve bought a new house in Davon (J. Porter).
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3. I will buy it (a house)! How much?
(A. Wentworth).

Очевидно, что во всех случаях речь идет о по-
купке дома, но пропозитивная семантика каждого
из приведенных здесь предложений раскрывается
в ходе конкретных модусно-диктальных отноше-
ний, выражающихся различными способами соче-
тания грамматического подлежащего и сказуемо-
го. Уже из приведенных примеров ясно, что пропо-
зитивная семантика в данных предложениях
общая, а ее конкретное структурно-синтаксичес-
кое воплощение – различное. Отсюда еще более
остро встает проблема терминологической сино-
нимии предикации и предикативности и появ-
ляется практическая необходимость дифференци-
ации между понятиями предикации и предика-
тивности.
В своей работе “Идея и форма. Основы преди-

кационной концепции языка”, В.А. Курдюмов рас-
сматривает поток речи как поток предикаций: “ко-
нечные участки предикационной цепи (и “положи-
тельные”, и “отрицательные”) формируют карти-
ну мира [24, с. 161]. Ранее автор замечает, что
понятие предикации как формы существования
и организации коммуникации является “…мостом
между лингвистическим и философским понима-
нием языка. Предикация как реализация осмыс-
ленного движения языка в процессе каждого час-
тного акта общения становится способом или по-
пыткой его экзистенции” [23, с. 9].
Такой же позиции придерживается и М. Хайдег-

гер, понимая язык как процесс, вечное стремле-
ние к воплощению конечной реальности (“…воп-
лощение истины бытия в ее созидающем месте
произведении” [42, с. 316]. Очевидно, что в дан-
ном случае имеется в виду не сопряженность “под-
лежащее-сказуемое”, а особая категория более
высокого философского порядка.
Предикативные отношения, в свою очередь,

В.А. Курдюмов предлагает рассматривать как
“необходимость топика к любому комментарию
и комментария к любому топику в потоке речи
и при порождении-восприятии” [24, с.152]. Данный
подход, как утверждает сам автор, не эквивален-

тен понятиям “подлежащего” и “сказуемого”.
В основе формирования предикации лежит преди-
кативное отношение. Предикация, по определе-
нию В.А. Курдюмова, – бесконечный процесс пре-
образования предикативных структур на всех уров-
нях, этапах, во всех измерениях языка [там же].
Опираясь на исследования Дж. Маршала в об-

ласти психологии, У. Кинтч в исследовании о прин-
ципах предикативности (2003) предлагает провес-
ти грань между предикативностью и предикацией
путем определения первой как “детального пред-
восхищения картины мира” (перевод мой – И.М.)
(predictions of the appearance of its view of the
world, down to the last image detail) [44, с. 95].
Язык, по мнению автора, есть средство истолко-
вания мира, уточнение его реального отражения
в ментальности и передача этого отражения в виде
сгустка, гештальта информации или эмоции в про-
цессе речевой коммуникации.
В настоящей работе предлагается категориаль-

ное разграничение понятий предикативности и пре-
дикации. Исходя из существующего в лингвисти-
ке учения об основных синтаксических структу-
рах, принято традиционно выделять структуры пре-
дикации, модификации, координации и комплемен-
тации ([33, с. 184; 43, с. 282; 27]). При этом, струк-
тура предикации рассматривается как связь под-
лежащего со сказуемым и состоит формально либо
из собственно подлежащего и собственно сказуе-
мого, либо из группы подлежащего и группы ска-
зуемого. Поскольку наличие и взаимообусловлен-
ность субъекта и предиката не противоречит пер-
воначальному пониманию понятия предикации
в древности и как терминологически, так и семан-
тически согласуется с современной теорией син-
таксических структур, считаем, что категорию
предикации необходимо рассматривать именно как
отражение связей подлежащно-сказуемостного
ядра на уровне формально-синтаксической струк-
туры предложения. Что же касается предикатив-
ности, то приведенные аргументы в пользу ее над-
структурности и способности в каждый момент
коммуникации корректировать отражение действи-
тельности в человеческом мышлении подтверж-
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дают включенность этого термина в ситуацию
общения. Такой подход представляется нам суще-
ственным шагом вперед в плане преодоления тер-
минологического разграничения понятий “предика-
ция” и “предикативность”. Предикативность,
таким образом, не просто осуществляет связь выс-
казывания с речевой ситуацией, а служит катего-
рией когнитивно-коммуникативного порядка, охва-
тывая не только высказывание, но и его дискур-
сивное положение в вербальном пространстве.
Иными словами, предикативность – это категория
надвербальная, отражающая связь языка и мыш-
ления.
Попробуем ответить на вопрос, может ли быть

предложение предикативным, но не предикатным.
Назовем построения, не обладающие формаль-

но подлежащно-сказуемостным ядром, структур-
но-непредикатными [26, с. 96] и проанализируем,
свойственна ли им коммуникативная направлен-
ность и коммуникативная обусловленность.
Например,

1. “It’s the horse we found on the other side of the
wood you know.” “Nancy’s horse.” “Yes.” –
Paul said (M. Neville).
В подчеркнутой структурно-непредикатной реп-

лике выражается согласие Поля. Высказывание
бесспорно коммуникативно наполнено и привязано
к речевой ситуации. Обеспечивая коммуникатив-
ное сотрудничество говорящих, “Yes”, таким об-
разом, является предикативным, хотя и структур-
но-непредикатным предложением.
2. She screamed again and again, not knowing that

she was screaming one word: “Ward, Ward!” He
stopped (J. Holden).
И в данном случае подчеркнутая реплика пре-

дикативна, хотя формально и не обладает преди-
катным ядром. Коммуникативное воздействие и
ситуативная обусловленность “Ward, Ward!” под-
тверждается невербальным действием собесед-
ника: Ворд остановился.
Анализ коммуникативных смыслов структурно-

непредикатных предложений (6814 речевых образ-
цов) показал, что в процессе коммуникации они
всегда ситуативно обусловлены и соотносят выс-

казывание с действительностью. Не обладая фор-
мальной структурой предикации, такие построения
являются предикативными в смысле номинации
и денотации событийной ситуации, а значит, зани-
мают особое место в таксономии предложения,
поскольку являются емким и кратким средством
передачи сообщения, информации или эмоции.
Такой вывод меняет и подход к интерпретации

предложения: любой изолированный речевой
отрезок, обладающий предикативностью, являет-
ся предложением. Вместе с тем, не всякое пред-
ложение формально обладает структурой пре-
дикации.
Переосмысление грамматической сущности

предикативности как когнитивно-коммуникативной
основы предложения дает ключ к пониманию функ-
ционирования в речи синтаксически разнотипных
предложений. Предложенное разграничение поня-
тий предикации и предикативности как разноас-
пектных категорий сквозь философскую призму ча-
стного и общего позволяет детерминировать пре-
дикацию как структурно-синтаксическую, фор-
мальную сопряженность подлежащего и сказуемо-
го. Можно заключить, что предикация является
основной речеобразующей структурой, в то время
как предикативность – концептуальной основой
предложения. Речевой отрезок, таким образом,
может, не обладая формальной структурой преди-
кации, характеризоваться номинацией и предика-
тивностью и иметь статус предложения (структур-
но-непредикатные предложения).
Таким образом, постоянное активное порожде-

ние текста в потоке речи не является потоком “фор-
мальных предикаций” (Курдюмов [24, с. 161]),
а предстает в виде иерархически организованных
и коммуникативно направленных предикативных
структур. Когнитивная сторона этого вопроса ухо-
дит корнями в проблему взаимоотношения и взаи-
моотображения языка и мышления. Язык беднее
мышления, потому что мышление отражает окру-
жающий мир во всем богатстве и во всем разно-
образии и в этом отношении не имеет ограниче-
ний. В процессе ментальных операций человек пре-
ломляет информацию и привязывает свои выска-
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зывания к ситуации за счет явления предикатив-
ности, которая является особым средством мате-
риализации сознания в языке.
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РОЗВИТОК ВЖИВАННЯ ОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ
В ПІДКЛАСІ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ

В МОВІ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО ПЕРІОДУ

Л.Є. Блін (Житомир)

У статті досліджується процес розповсюдження означеного артикля на підклас абстрактних іменників в
мові середньоанглійського періоду. Ілюструється та аналізується семантичне і функціональне навантаження та
дистрибуція означеного артикля при абстрактних іменниках.
Ключові слова: означений артикль, нульовий артикль, абстрактні іменники, темо-рематичне членування

речення, індивідуальна та тотальна референція.

Блин  Л.Е.  Развитие употребления определенного артикля в подклассе абстрактных
существительных в языке среднеанглийского периода. В статье исследуется процесс распространения
определенного артикля на подкласс абстрактных существительных в языке среднеанглийского периода.
Иллюстрируется и анализируется семантическая и функциональная нагрузка, а также дистрибуция определенного
артикля при абстрактных существительных.
Ключевые слова: определенный артикль, нулевой артикль, абстрактные существительные, темо-

рематическое членение предложения, индивидуальная и тотальная референция.

Blin L.Y. The Development of the Usage of the Definite Article in the Subclass of Abstract Nouns in the
Middle English Period. The process of extension of the definite article in the subclass of abstract nouns during the
Middle English period is studied in this work. Semantic and functional loading and distribution of the definite article
in the subclass of abstract nouns are analyzed and illustrated.

Key words: definite article, zero article, abstract nouns, actual division of the sentence, individual and total
reference.
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Категорія означеності – неозначеності,
що в сучасній англійській мові виражається за до-
помогою артиклів, має складну історію, оскільки
свого сучасного стану вона набула не відразу. Гра-
матикалізація артиклеподібного вказівного займен-
ника починається з його розповсюдження на підклас
конкретних іменників, що мають індивідуальну
референцію, в мові давньоанглійського періоду.
Однак, про виникнення означеного артикля в дав-
ньоанглійській мові говорити рано, оскільки вказів-
ний займенник з послабленим дейктичним значен-
ням може вживатися анафорично, а заміняти імен-
ник чи функціонувати без нього артикль не може
[3, с. 114]. Поширення артиклеподібного займен-
ника на генералізоване вживання конкретних імен-
ників  під час середньоанглійського періоду, дає

підстави говорити про перетворення синтаксично-
го вживання на морфологізовану категорію, тобто
про перетворення передартикля на означений
артикль [2, с. 57]. Однак, із перетворенням вказів-
ного займенника з послабленим дейктичним зна-
ченням на артикль, процес його граматикалізації
не завершуються, з артиклем продовжують відбу-
ватись семантичні, функціональні, граматичні та фо-
нологічні зміни [5, с. 5]. Процес поширення вжи-
вання артикля на підклас абстрактних іменників
якнайкраще ілюструє семантичні та функціональні
зміни, що відбуаються з колишнім вказівним зай-
менником після його артикалізації, саме вивчення
цього процесу і є об’єктом даної роботи. Пред-
метом  даної статті є дослідження семантичного
і функціонального навантаження та дистрибуції
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означеного артикля в підкласі абстрактних імен-
ників в мові середньоанглійського періоду. Таким
чином, актуальність  обраної теми визначаєть-
ся загальною спрямованістю сучасних граматич-
них студій на питання, пов’язані з реконструкцією
минулих етапів розвитку мов, розвитком мовних
систем, мовними змінами, їхніми типами, причина-
ми. Саме такі питання досліджуються в даній
статті.
Вперше, приклади вживання артиклеподібного

вказівного займенника з абстрактними іменника-
ми зустрічаються ще в давньоанглійській писем-
ності: “Her ægelbryht biscep geewat from Cenwale,
Wine heold þone biscepdom 3 gear” – “Цього року
єпископ Егельберт поїхав з Кенвала, і Віна три роки
утримував єпископство” [Anglo-Saxon Chronicle
Manuscript A: 660]. В мові давньоанглійського пері-
оду таке вживання зазвичай характеризуються або
умовами прямої анафори, або, як в наведеному
прикладі, контекстом. Крім того, з передартиклем
переважно вживаються абстрактні іменники,
що вказують на терміни християнської філософії,
кальковані з латини [1, с. 258]. Своєрідність цього
вживання чітко прослідковується у порівнянні з по-
слідовною відсутністю вказівного займенника з по-
слабленим дейктичним значенням при абстракт-
них іменниках, що на той час вже закріпились
в словнику клерикальної прози: “Þonne segð he eow.
ne cann ic hwanon ge synt gewitað fram me ealle
unriht wyrhtan” – “А він вам відкаже: говорю вам,
не знаю я звідки ви. Відійдіть від мене всі хто чи-
нити неправду” [Luke 13:27]. Загалом, кількість
прикладів вживання вказівних займенників з послаб-
леним дейктичним значенням із абстрактними
іменниками в мові давньоанглійського періоду
в зробленій нами вибірці становить 0,017% від за-
гального числа випадків використання артикле-
подібного вказівного займенника.
Однак, із завершенням процесу артикалізації

вказівного займенника, частота вживання абст-
рактних іменників, що займають позицію теми
в реченні, з артиклями поступово зростає і в мові
середньоанглійського періоду отримує норматив-
ний характер: “thorow the wytte of Merlin” – “за до-

помогою розума Мерліна” [Thomas Malory
“Le Morte Darthur”]; “A sergeant of the lawe, war
and wys” – “слуга закону, війни та мудрості”
[Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue 309];
“the spirit of lijf” – “дух життя” [Wycliffe’s Bible
Genesis 6:17]. На думку М.М. Гухман, розповсю-
дження артикля на новий підклас іменників по суті
є запереченням початкового значення означеного
артикля, оскільки, при вживанні означеного артик-
ля з абстрактними іменниками повністю нейтралі-
зується функція маркування індивідуальної рефе-
ренції та індивідуальної тотожності предмета
[1, с. 278]. Що ж стало причиною розповсюдження
означеного артикля на підклас абстрактних імен-
ників? Такою причиною виявляється маркування
позиції теми і, відповідно, семи “даність”, яка існу-
вала в структурі передартикля ще в мові давньо-
англійського періоду, але мала допоміжний, відтінко-
вий характер. Основною ж функцією артикле-
подібного вказівного займенника була передача
іменником значення індивідуальної виділеності пред-
мета по відношенню до інших подібних предметів,
його означеності. Але ситуація змінилась із грама-
тикалізацією неозначеного артикля під час серед-
ньоанглійського періоду. Опозиція означеного
та неозначеного артиклів почала активно викорис-
товуватись для передачі семо-рематичних відно-
син у реченні, і, відповідно, протиставлення значень
даності – новизни зайняло важливе місце в семан-
тичній структурі артикля, отримавши рівноцінну,
а на думку деяких вчених, більш значиму позицію
порівняно із значенням індивідуальної виділеності,
означеності [1, с. 270]. Саме граматикалізація не-
означеного артикля сприяла елімінуванню семи
“індивідуальна тотожність” і перевазі семи
“даність” в структурі означеного артикля, що,
в свою чергу, посприяло його розповсюдженню
на підклас абстрактних іменників.
Маркером позиції реми для абстрактних імен-

ників по мірі розповсюдження при них артикля ста-
вала відсутність артикля – ∅: “Thou mayst, syn thou
hast wisdom and manhede” – “Ти, також, можеш,
оскільки маєш мудрість та змужнілість” [Geoffrey
Chaucer “Canterbury Tales” The Knight’s Tale: 1285];
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“God yeve yow bothe on shames deth to dyen!” –
“Нехай Господь пошле обом вам ганебну смерть”
[Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The
Merchant’s Tale: 2377] (останній приклад викликає
особливий інтерес, оскільки, в ньому абстрактний
іменник супроводжується означенням, і навіть
за таких умов іменник не детермінується неозна-
ченим артиклем, в той час як в сучасній мові не-
означений артикль вживається: “God give you both
a shameful death to die!”). Спеціалізація нульового
артикля як маркера позиції реми при абстрактних
іменниках викликана рядом причин. Першою з них
є перерозподіл ролей сильного та слабкого членів
опозиції в умовах розвитку двоартиклевої системи
в підкласі конкретних іменників, в результаті якого
роль сильного члена опозиції перебрав на себе не-
означений артикль і його комбінаторний варіант ∅1
[1, с. 278].
Другою причиною, що сприяла спеціалізації ∅

як маркера позиції реми в підкласі абстрактних
іменників, стало особливе ставлення іменників цьо-
го підкласу до категорії числа, а саме приналежність
великої кількості абстрактних іменників до розря-
ду singularia tantum [1, с. 279]. Якщо в підкласі кон-
кретних іменників закріплення неозначеного артик-
ля у якості маркера семи “новизна” (позиція реми)
було цілком співзвучно ознаці дискретності пред-
метів, що називаються іменниками (такі предме-
ти можна полічити): “ther was also a nonne, a
prioresse” – “була також монашка, настоятель-
ка” [Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue:
118] (неозначений артикль вживається із конкрет-
ним іменником в однині для маркування позиції
реми) – “Soo as they rode in a valey it was ful of
stones” – “вони їхали по долині наповненій камін-
ням” [Thomas Malory “Le Morte Darthur”] (із кон-
кретними іменниками в множині, що займають
в реченні позицію реми, використовується нульо-
вий артикль), хоча вже в пам’ятках середньо-
англійського періоду з конкретними іменниками
в множині в позиції реми може використовуватись
неозначений займенник some: “yet were there some
knyghtes that were of the quenes blood and of sire
Marhaus blood” – “ще були деякі лицарі, нащадки

королеви та сера Мархауса” [Thomas Malory
“Le Morte Darthur”], то в підкласі абстрактних імен-
ників, таких як “любов”, “страх”, “життя” значен-
ня одиничності повністю нейтралізовано, а тому такі
іменники не можуть бути пораховані. Для абстракт-
них понять непритаманною також є ознака ди-
скретності. Тому протичленом означеному артик-
лю в даному випадку, на відміну від підкласу кон-
кретних іменників, виступає не неозначений ар-
тикль, а значима відсутність артикля ∅1: “Everich,
for the wisdom that he kan Was shaply for to been an
alderman” – “І кожного з них можна було назвати
старійшиною, через те що вони мали мудрість”
[Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue:
371-372] (абстрактний іменник в позиції теми су-
проводжується означеним артиклем) – “As sooth
is seyd, elde hath greet avantage In elde is bothe
wysdom and usage” – “Насправді, вік – це надзви-
чайна перевага, бо з віком приходять мудрість
та досвід” [Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales”
The Knight’s Tale: 2447-2448] (в позиції реми при
абстрактних іменниках функціонує нульовий ар-
тикль). Таку ситуацію можна пояснити частковим
збереженням неозначеним артиклем значення,
яке він отримав у “спадок” від числівника “один”,
а, оскільки, як вже зазначалось, більшість аб-
страктних іменників належать до розряду singularia
tantum, їх вживання з неозначеним артиклем є не-
можливим. Таким чином, комбінаторні умови вжи-
вання неозначеного артикля та ∅1, що встанови-
лись в підкласі конкретних іменників, істотно
модифікувались в підкласі абстрактних іменників.
В той час як в підкласі конкретних іменників мар-
кування позиції реми розподілялося за схемою:
однина – неозначений артикль; множина – ∅1,
в підкласі абстрактних іменників singularia tantum
маркером позиції реми в формі однини стає ∅1
[1, с. 279].
Процес поширення означеного артикля на аб-

страктні іменники ускладнюється й тим, що в сфері
вживання абстрактних іменників немає чіткої різниці
між тотальною референцією та невираженою ре-
ференцією. Через це абстрактні іменники, що ма-
ють тотальну референцію вживаються без озна-
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ченого артикля в позиції теми, оскільки нульовий
артикль розширює сферу свого використання з імен-
ників, що мають невиражену референцію на імен-
ники, що мають тотальну референцію. Цим пояс-
нюються коливання, що з’являються в середньо-
англійський період, між вживанням означеного
артикля та нульового артикля в позиції теми при
абстрактних іменниках: “Love is a gretter lawe” –
“Любов – це важливіший закон” [Geoffrey Chaucer
“Canterbury Tales” The Knight’s Tale 1165];  “Deth
may noght make no comparisoun Unto youre love” –
“Втрату через смерть не можна порівняти із втра-
тою кохання” [Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales”
The Сlerk’s Tale 666-667] (без означеного артикля
вживаються абстрактні іменники, що мають то-
тальну референцію); “The wisdom of an heep of
lerned men?” – “Мудрість натовпу вчених”
[Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue 575];
“That he loveth sadly oure lord jhesu crist, and Desireth
the lif perdurable” – “він віддано любить нашого
Господа Ісуса Христа і бажає вічного життя”
[Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Parson’s
Tale 124] (з означеним артиклем вживаються імен-
ники, що мають індивідуальну референцію, в наве-
дених прикладах абстрактний іменник wisdom де-

термінується так званою of-phrase, а іменник lif –
прикметником) в результаті чого складається вра-
ження менш регулярного вживання артикля при
абстрактних іменниках ніж при конкретних іменни-
ках. Але, в класі абстрактних іменників, як і в класі
конкретних іменників, є критерій розрізнення ∅1 та
∅2, хоча і дещо інший: в той час як в підкласі конк-
ретних іменників ∅1 упізнається за формою мно-
жини, в підкласі абстрактних іменників ∅1 упізнаєть-
ся за позицією теми; в позиції реми ∅1 та ∅2 фор-
мальному розрізненню не піддаються [1, с. 279-280].
Таким чином, із розповсюдженням вживання

означеного артикля на різноманітні підкласи імен-
ників виникає декілька комбінаторних варіантів опо-
зиції з різною кількістю ярусів і різним набором го-
ловних і супутніх сем. Умовою реалізації кожного
з цих варіантів є лексичний розряд (підклас) імен-
ників. Найбільш вираженими і найбільш вживани-
ми на початок середньоанглійського періоду є ком-
бінаторні варіанти опозицій в підкласі конкретних
іменників з видовим чи родовим значенням та в
підкласі абстрактних іменників [1, с. 280]. Схема
опозицій для підкласу конкретних іменників наво-
диться для порівняння із схемою опозицій для
підкласу абстрактних іменників:

1-й ярус Індивідуальна референція Нульова референція
(співвіднесеність) (неспіввіднесеність) –

∅2
2-й ярус а) Означена референція Неозначена референція

б) Даність означений артикль Новизна
Конкретні імен- Конкретні імен- Однина – Множина – ∅1
ники, що мають ники, що мають неозначений
індивідуальну тотальну артикль
референцію референцію

Схема опозицій для підкласу абстрактних імен-
ників варіюється в залежності від ставлення імен-
ника до категорії числа. Найбільш специфічною є
система артиклевого оформлення абстрактних

іменників, що належать до розряду singularia tantum
[1, с. 280]. Вона може бути представлена в на-
ступній схемі:
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Особливостями цієї схеми є: 1) хиткість опозиції
першого ярусу 2) відсутність на другому ярусі зна-
чень означеність – неозначеність [1, с. 280].
Однак, не зважаючи на викладені вище склад-

ності, означений артикль під час середньоанглій-
ського періоду розповсюджується на підклас аб-
страктних іменників. Про це свідчить той факт, що
у порівнянні з мовою давньоанглійського періоду
(0,017% від загального числа випадків використан-
ня артиклеподібного вказівного займенника) час-
тота вживання означеного артикля з абстрактни-
ми іменниками істотно збільшується і кількість
таких прикладів в мові середньоанглійського пері-
оду в зробленій нами вибірці становить 6,09%. Фор-
мулюються певні правила функціонування означе-
ного артикля при абстрактних іменниках в залеж-
ності від позиції, яку означуваний іменник займає
в реченні. В позиції теми можливо чергування
означеного (якщо абстрактний іменник має індиві-
дуальну референцію) та нульового артиклів (з імен-
никами, що вказують на тотальну референцію).
В позиції реми спостерігається значима відсутність
артикля. Перспективою подальших досліджень
є вивчення функціонування означеного та неозна-
ченого артиклів з абстрактними іменниками в мові
ранньоновоанглійського періоду.
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1-й ярус Виражена референція Невиражена
(співвіднесеність) референція (неспів-

віднесеність) – ∅2
2-й ярус      Даність    Новизна (в сфері вживання

   (наступний розподіл має абстрактних іменників
    досить умовний характер)  немає чіткої різниці

Означений артикль – Нульовий артикль ∅1 та ∅2 між тотальною рефе-
абстрактні іменники, ∅1 – абстрактні формальному ренцією та невираже-
що мають іменники, що мають розрізненню ною референцією,
індивідуальну тотальну в позиції реми що робить опозицію
референцію референцію не підлягають співвіднесеність –
(The wisdom of an (Love is a gretter неспіввіднесеність
heep of lerned men?) lawe) хиткою)
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УДК 811.133.1’367.52

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Н.А. Медведева (Харьков)

У поданій статті розглядається явище сегментації як один із засобів емфатичного виділення в сучасній
французькій мові. Проведено порівняльний аналіз тлумачень данного явища, визначені його характерні риси,
на основі яких розрізняються сегментовані, парцельовані й відокремлені конструкції.

Ключові слова: сегментація, сегментовані висловлювання, актуальне членування висловлювання, тема,
рема, корелят.

Медведева Н.А. Интерпретация сегментированных высказываний во французском языке. В данной
статье рассматривается явление сегментации высказывания как одно из основных средств выделения в
современном французском языке. Проведен сравнительный анализ определений данного явления и выделены
его характерные черты, на основе которых разграничиваются сегментированные, парцеллированные и
обособленные конструкции.

Ключевые слова: сегментация, сегментированные высказывания, актуальное членение высказывания,
тема, рема, коррелят.

Medvedeva N.A. Interpretation of segmented utterances in French. This article is devoted to the analysis
of the phenomena of segmentation as one of means of separation in modern French. The author examines different
points of view on this phenomena and identify the main characteristics of segmented utterances.

Key words: segmentation, segmented utterances, actual segmentation of utterance, topic, rheme, correlate.
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Многочисленные исследования различных спо-
собов выделения во французском языке, в частно-
сти сегментированных высказываний (работы
Ш. Балли, А.А. Андриевской, В.Г. Гака и др.), еще
не исчерпали свой потенциал, и изучение подоб-
ных явлений является актуальным  и представ-
ляет огромный интерес для современных лингвис-
тов с точки зрения их комплексного анализа,
т.е. с учетом как структурных, так и семантико-
прагматических особенностей высказывания.
В предложенной статье рассматривается явле-

ние сегментации высказывания как одна из совре-
менных тенденций организации высказывания, об-
ладающая значительными выделительными свой-
ствами, с учетом особенностей его структуры,
семантики и прагматики. Объект  статьи – сред-
ства выделения в современном французском язы-
ке. Предметом  данной работы является рас-
смотрение явления сегментации как одного из ос-

новных средств выделения в современном фран-
цузском языке. Цель  статьи – определить основ-
ные черты сегментированных конструкций, отли-
чающие данный тип высказывания от подобных
структурных построений.
Об обоснованности интерпретации сегментиро-

ванных конструкций как одной из основных тен-
денций организации высказывания, а не как еди-
ничного явления свидетельствуют работы Ш. Бал-
ли, А.А. Андриевской, В.Г. Гака, А.К. Васильевой
и др. Отметим, что различают два значения тер-
мина “сегментация”: в широком смысле – это вы-
деление (синтаксическое, интонационное) части
высказывания – сегмента, тогда как сегментация
в более узком и специальном понимании – это при-
ем экспрессивного синтаксиса [5, с. 302].
Впервые явление сегментации основательно

было изучено французским лингвистом Шарлем
Балли. Ш. Балли считается первым теоретиком
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сегментированных конструкций, ему принадлежит
сам термин “сегментация”. Кроме сегментирован-
ных высказываний, лингвист также выделяет со-
чиненное и связанное предложение. Основное раз-
личие этих трех типов высказывания заключается
в разной степени сжатия монорем. Такое сжатие
происходит следующим образом: сочиненное пред-
ложение сжимается до сегментированного,
а затем до связанного, но эта схема не является
устойчивой. Как говорит сам Ш. Балли, “… сочи-
нение вовсе не обязательно должно предшество-
вать сегментации, а сегментация – сращению, это
независимые образования” [2, с. 65]. Основной кри-
терий в данной иерархии – тема-рематическое чле-
нение высказывания. Таким образом, с точки зре-
ния Ш. Балли, два предложения считаются сочи-
ненными, если первое предложение служит темой
второго: Puisqu’il pleut, nous ne sortirons pas.
N’y touchez pas, il est brisé [2, с. 65]. Ш. Балли
отмечает, что чаще всего сочинение повторяет
первое предложение во втором, подразумевая его,
т.е. путем эллипсиса. Кроме того, “сочиненные
предложения, хотя логически и связанные между
собой, грамматически друг от друга не зависят”
[2, с. 66]. Каждый компонент сочиненного выска-
зывания обладает переменной и самостоятельной
модальной интонацией независимого предложения
[2, с. 67]. Кроме того, части сочиненного выска-
зывания обязательно разделяются паузой.
Интерпретируя связанное предложение как пол-

ное объединение двух членов, Ш. Балли употребля-
ет также понятие “сращение”. При этом связанное
высказывание отвечает типу предложения с грам-
матическим субъектом и предикатом [2, с. 65].
Французский лингвист утверждает, что “член, вхо-
дящий в состав связанного предложения, первона-
чально был сочиненным предложением, назначени-
ем которого было дополнять, уточнять предшеству-
ющее предложение” [2, с. 83]: Tel maître, tel valet.
La terre tourne autour du soleil [2, с. 82, 84]. Подоб-
ный тип высказываний характеризуется отсутстви-
ем контрастирующих интонаций и ощутимых сре-
динных пауз, которые можно было бы продлить без
нарушения синтаксической структуры.

К сегментированному предложению Ш. Балли
относит предложение, которое образовалось из двух
сочиненных предложений, но соединение которых
оказывается неполным и позволяет различать обе
части: одну (А), выполняющую функцию темы,
и другую (Z), выполняющую функцию повода, или
ремы [2, с. 70]: Cette lettre, elle ne m’est jamais
parvenue. Je n’y arrive pas, à résoudre ce problème
[2, с. 71]. Для сегментированного высказывания
характерно наличие срединной паузы и двух раз-
личных интонаций, дающих возможность четкого
разграничения темы и ремы.
Несмотря на такое определение Ш. Балли, ана-

лиз работ, посвященных явлению сегментации, по-
казывает, что термин “расчленение” иногда покры-
вает разные структурные построения, каждое из
которых имеет свои особенности: парцелляция
(parcellarisation), обособление (détachement) и сег-
ментация (segmentation, встречается также термин
dislocation). Все названные явления предполагают
интонационное выделение определенного элемен-
та высказывания, соответствующее на письме точ-
ке в случае парцелляции или запятой при обособ-
лении и сегментации. Для парцелляции характерно
расчленение высказывания на сколько угодно ча-
стей, при этом между этими частями сохраняют-
ся те же отношения и формы, что и между частя-
ми соответствующей непарцеллированной конст-
рукции [5, с. 303]. Сегментация – это расчленение
высказывания на две отчетливо противостоящие
друг другу и взаимосвязанные части, между кото-
рыми устанавливаются отношения темы и пово-
да, с обязательным выделением части, обознача-
ющей тему, в синтаксически независимую пози-
цию [5, с. 303-304]. Вместе с тем общность и сход-
ство парцелляции и сегментации заключается
в экспрессивном подчеркивании вычленяемых ча-
стей высказывания, в облегчении, упрощении син-
таксической организации высказывания и в то же
время – в увеличении его синтаксической гибкос-
ти и подвижности [5, с. 304]. При сильной паузе
(точке) парцеллят находится вне общего интона-
ционного рисунка предложения, в то время как сег-
мент и обособленный член входят в общий инто-
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национный рисунок высказывания. При этом пар-
целлят, обособленный и сегментированный компо-
ненты являются факультативными по отношению
к основной структуре высказывания, и их появле-
ние в структуре высказывания обусловлено праг-
матической позицией говорящего, его интерпрета-
цией семантического содержания высказывания.
Основное различие между обособлением и сегмен-
тацией, по мнению Б. Комбета, заключается в том,
что обособленный элемент всегда обладает вто-
ричной предикативностью (prédication seconde)
[6, с. 12], т.е. он может быть распространен
до структуры самостоятельного предложения,
в случае сегментации подобные изменения произ-
вести невозможно. Сравним:

Fou de joi, il n’a pas pu répondre. = Il était fou de
joi et il n’a pas pu répondre.
Heureux, il l’était.= Il était heureux, il l’était.
Данные примеры подтверждают мнение Б. Ком-

бета о том, что “обособленная структура вводит в
высказывание новую предикативную структуру,
несомненно усеченную (réduite)” [6, с. 12].
Возвращаясь к точке зрения Ш. Балли, отметим,

что сущность явления сегментации заключается
в вынесении в сегмент представляемого члена
(тема, А), дублируемого внутри высказывания
(рема, или повод, Z) в форме местоимения (пред-
ставляющего члена), именуемого коррелятом,
заместителем, дублером [2, с. 70]. Таким образом
в структуре сегментированного высказывания мож-
но выделить две части: тема и рема. Тема пред-
ставляет собой данное, основное содержание вы-
сказывания, в то время как рема, или повод, – но-
вое, то, что говорится по поводу темы [2, с. 62].
Наличие местоименного коррелята обеспечивает
целостность структуры высказывания, а за счет
дублирования того или иного элемента структуры
внутри высказывания выделяется элемент, на ко-
торый стремится обратить внимание собеседник.
Это достигается в частности согласованностью
двух музыкальных приемов: срединной паузы и ин-
тонации. Ш. Балли подчеркивает, что “модуляции
голоса … не только отделяют один член от другого,
но и позволяют ясно различать оба типа – AZ и ZA.

Член Z имеет модальную интонацию любого
независимого предложения, независимую интона-
цию с бесчисленным числом вариантов; в наибо-
лее обычной форме голос слегка повышается,
с тем, чтобы затем несколько понизиться. Компо-
нент А, напротив, имеет две стереотипные инто-
нации, весьма отличные друг от друга и обе зави-
сящие от Z, а именно: сильное повышение голоса
в AZ, в то время как в ZA А произносится приглу-
шенно, как бы вполголоса” [2, с. 72]. Схематичес-
ки интонацию AZ Ш. Балли представляет в виде
           , а ZA –          , где Z (рема) обладает
интонацией независимого предложения, тогда как
тема (А) произносится с повышение голоса в слу-
чае репризы и его понижением в случае антиципа-
ции, промежуток между линиями означает паузу
между темой и поводом. “В разговорном языке свя-
занное предложение может стать сегментирован-
ным в результате простого применения интонаций,
свойственных сегментации. Je savais bien que vous
viendriez “Я твердо знал, что вы придете” будет
связанным предложением, если оно произносится
с равномерной интонацией и без паузы; но то же
предложение Je savais bien, que vous viendriez
“Я ведь знал, что вы придете” превращается в ZA,
если в нем есть срединная пауза и второй член
произносится с приглушенной интонацией” [2, с. 74].
В приведенном примере местоимение-коррелят
отсутствует, хотя, согласно Ш. Балли, высказыва-
ние считается сегментированным.
Таким же образом, т.е. просто используя раз-

личные интонации, Ш. Балли преобразует сочинен-
ное высказывание в сегментированное и связан-
ное. В качестве примера лингвист использует сле-
дующее высказывание: Cet élЦve a échoué, à son
examen (Этот ученик провалился на экзамене) –
и комментирует его таким образом: “При наличии
у обоих членов параллельных интонаций а son
examen означает (et il a échoué) Ц son examen;
здесь мы имеем случай объяснительного сочине-
ния. Напротив, с интонационной схемой
а son examen является (постпозитивной) темой сег-
ментированного предложения ZA и не носит более
характера присоединения. Наконец, отсутствие
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паузы и противопоставительных интонаций превра-
щает это же предложение в связанное, в котором
тему уже нельзя отличить от повода (без помощи
контекста и вне ситуации)” [2, с. 74].
Очевидно, что Ш. Балли, хотя и считается пер-

вым теоретиком сегментированных конструкций,
понимает сегментацию достаточно широко и в ос-
нову его разграничения положен в первую очередь
принцип интонационного членения высказывания.
Кроме того, исследование явления сегментации
проводилось без учета семантико-прагматических
особенностей высказывания. Такое широкое пони-
мание данного явления делает очевидной актуаль-
ность исследования сегментированных конструк-
ций с целью определения признаков, по которым
высказывание может быть однозначно оценено как
сегментированное. Неопределенность данного яв-
ления связана также с неоднозначностью и часто
синонимичностью французских терминов, подра-
зумевающих расчленение. Так, если в русском язы-
ке разграничивают обособление и сегментацию, то
их соответственные французские эквиваленты
détachement и segmentation часто взаимозаменяе-
мы, иногда используется термин dislocation (рас-
членение). Анализ работ французских лингвистов
показал, что Балли употребляет понятие segmen-
tation, в то время как Ж.Г. Тамин указывает, что
явление сегментации фигурирует во французских
грамматиках как “обособление в узком смысле
(détachement au sens strict), расчленение
(dislocation) или сегментированная конструкция
(construction segmentée)” [9, с. 167].
Е. Пелле подразумевает под сегментацией про-

цесс расчленения вообще, а détachement трактует
как прием расчленения, “заключающийся в изоли-
ровании элемента между двумя паузами: когда
он относится к компоненту главного высказыва-
ния, détachement приводит к dislocation, когда изо-
лируется второстепенный член, вставленный в ос-
новное высказывание, то имеет место приложение
(l’apposition), обособленное определение (l’épithète
détaché), объяснительное относительное придаточ-
ное предложение (la relative explicative) и т.п.”
[8, с. 41]. Лингвист выделяет 5 типов высказыва-

ний: сегментированные неглагольные (segmentées
nonverbales), расчлененные с коррелятом (disloquées
avec rappel), расчлененные без коррелята (disloquées
sans rappel), расчлененные (clivées), сегментирован-
ные с помощью “что (que)” (segmentées par
“que”) – и дает их характеристику (см. 8: 41-49).
А. Новаковская понимает под термином

détachement сам процесс расчленения, а dislосation
интерпретирует как один из типов расчленения
и определяет его как “синтаксическую конструк-
цию, которая заключается в обособлении группы
в начало или в конец фразы и в ее повторе с помо-
щью анафорического или катафорического место-
имения; или в обособлении личного местоимения,
которое находится чаще всего в постпозиции
к группе, которую оно анафоризует” [7, с. 81].
В противоположность такому широкому пони-

манию явления сегментации такие ученые-рома-
нисты, как А.А. Андриевская, В.Г. Гак, Е.А. Ре-
феровская, А.К. Васильева, Н.А. Шигаревская,
используя точку зрения Ш. Балли, трактуют
сущность явления сегментации более узко. Так,
А.А. Андриевская отмечает, что: “По своему пси-
холингвистическому происхождению грамматичес-
кая сущность сегментации предложения заключа-
ется в том, что один из компонентов, носитель ла-
тентной предикативности и соответствующего уда-
рения, приобретает некоторую автономность и, раз-
рушая упорядоченную, привычную структуру пред-
ложения, обособляется, чтобы занять начальную
или финальную позицию, т.е. до или после своего
центра, формально предикативного, при условии
быть продублированным личным, указательным
или адвербиальным местоимением, представляю-
щим его в упорядоченном сегменте, от которого
он, так сказать, оторвался, образуя отдельный сег-
мент” [1, с. 80].
А.К. Васильева подчеркивает, что “прием рас-

членения (или сегментации) заключается в особой
перестановке слов, при которой одно из них выно-
сится либо в начало (реприза), либо в конец (анти-
ципация) предложения, но внутри него заменяется
служебным местоимением или местоименным
наречием [3, с. 7].

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


182

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

В.Г. Гак выделяет следующие конструктивные
особенности сегментированных высказываний:
“а) вынесение в обособленный сегмент неглаголь-
ного элемента (подлежащее, дополнение, обстоя-
тельство, предикатив), который репрезентируется
при глаголе приглагольным местоимением; б) на-
личие паузы между двумя частями предложения
с характерным переломом интонации [4, с. 669].
Общее для вышеназванных лингвистов в опре-

делении сегментированных конструкций – наличие
срединной паузы и коррелята. Подобная точка зре-
ния отображает специфику сегментированных выс-
казываний, заключающуюся в единстве двух ос-
новных принципов: 1) особая интонация, которая
обеспечивает одновременное интонационное вы-
деление обеих частей высказывания; 2) наличие
коррелята, который как любой повтор придает яр-
кую экспрессивную окраску всему высказыванию.
Итак, исходя из всего указанного выше, можно

сделать вывод, что как отечественные, так и за-
рубежные лингвисты-романисты интерпретируют
сегментированные высказывания, опираясь на сле-
дующие критерии:

1) структура высказывания, которая остается
целостной, несмотря на обособление;

2) соответствующее интонационное оформление
высказывания;

3) тема-рематическое членение высказывания.

Очевидно, что лингвисты-романисты, описывая
сегментированные конструкции, не учитывают их
семантико-прагматические особенности, что пред-
ставляет перспективы  для дальнейших иссле-
дований.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КІНОПЕРЕКЛАДУ
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Т.Г. Лукьянова, канд. філол. наук (Харків)

Дослідження присвячено питанням адекватного перекладу художніх фільмів з англійської мови на українську.
У статті розглядаються теоретичні аспекти перекладу художніх фільмів, висвітлюються поняття кінотексту,
субтитрування, дублювання, закадрового перекладу, з’ясовуються основні специфічні елементи кіноперекладу.
Ключові слова: фільм, кінотекст, кінопереклад, назви кінофільмів, дублювання, субтитри, закадровий

переклад.

Лукьянова Т.Г. Теоретические аспекты киноперевода с английского на украинский язык.
Исследование посвящено вопросам адекватного перевода художественных фильмов с английского языка на
украинский. В статье рассматриваются теоретические аспекты перевода художественных фильмов, освещаются
понятия кинотекста, субтитрирования, дублирования, закадрового перевода, выясняются основные
специфические элементы киноперевода.
Ключевые слова: фильм, кинотекст, киноперевод, названия кинофильмов, дублирование, субтитры,

закадровый перевод.

Lukyanova T.H. Theoretical aspects of film translation from English into Ukrainian. Our research is
dedicated to issues of faithful translation of feature films from English into Ukrainian. The article deals with the
theoretical aspects of film translation, defines such terms as film text, subtitling, dubbing, voice-over, reveals main
specific elements of film translation.

Key words: film, film text, film translation, film titles, dubbing, subtitling, voice-over.

Актуальність  дослідження зумовлена тим,
що воно робить внесок у розвиток теорії перекла-
ду аудіо-медіальних текстів.
Метою  роботи є аналіз особливостей перекла-

ду художніх фільмів.
Об ’єктом  дослідження є специфічні елемен-

ти, притаманні перекладу художніх фільмів, пред-
метом  – адекватність та точність їх перекладу
з англійської мови на українську.
Матер іалом  обрано теоретичні роботи віт-

чизняних та іноземних дослідників у галузі кінопе-
рекладу та художнього перекладу, назви кіно-
фільмів, тексти субтитрів англомовних художніх
фільмів та їх переклади українською мовою.

Фільм – це окремий твір кіномистецтва, ство-
рений певною культурою, що відображає традиції,
уявлення, цінності, ідеї та будь-яку іншу інформа-
цію про певну культуру. В технологічному плані,
фільм – це послідовність фотографічних зображень
(кадрів), пов’язаних єдиним сюжетом [18]. Кіно
характеризують як об’єкт культури, який сприйма-
ють через органи чуття як систему смислів, у якій
відбиті специфічні способи сприйняття й відобра-
ження дійсності. Кіно постійно визначає, зміцнює
та перетворює світосприйняття глядача [15]. Кіно
також розглядають як комунікативний соціально-
мовленнєвий твір, який поєднує різні семіотичні
системи [5, с. 292].
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Кінотекст є найбільш типовою формою креолі-
зованого тексту. Креолізований текст має вербаль-
ну (мовну/мовленнєву) та невербальну складові
[2, с. 106; 11, с. 180-181]. Вважається, що кінофільм
має свою мову, яку можна описати з точки зору
синтаксису, граматики. Структурною одиницею
кінотексту є кадр, який містить значення кіномови
[2; 12, с. 309]. Кадр наближує кінотекст до мов-
лення, оскільки вносить у мову дискретність [2,
с. 107]. Кадри поєднуються за допомогою монта-
жу, який вважають ідентичним до поєднання мор-
фем у слова, а слів – у речення [2; 12, с. 343-344].
Тож можна вивести систему подібного та відмінно-
го, що дозволяє бачити у кіномові різновид мови
як суспільного явища [2; 12, с. 312].
Кінотекст також розуміють як зв’язне, цільне

і завершене повідомлення, що виражається за до-
помогою вербальних (лінгвістичних) й невербаль-
них (іконічних та/або індексальних) знаків,
які організовані відповідно до задуму колективно-
го функціонально диференційованого автора за до-
помогою кінематографічних кодів, і яке зафіксова-
не на матеріальному носії і призначене для відтво-
рення на екрані і аудіовізуального сприйняття гля-
дачами. Колективне авторство у кіно – це спільна
робота сценариста, акторів, костюмерів, компози-
торів тощо  [10, с. 25-26, 37]. Відтак, кінотекст
є продуктом суб’єктивного осмислення дійсності
колективним автором.
Отже, кінотекст містить лінгвістичні та нелінг-

вістичні системи. Лінгвістична система представ-
лена письмовою (титри, написи) та усною (репліки
акторів, пісні, закадровий текст тощо) складови-
ми. Нелінгвістична система містить звукову час-
тину (шум, музика) та відеоряд (образи, рухи,
інтер’єр, пейзаж, спец ефекти, реквізит). Усі еле-
менти пов’язані між собою [2; 10, с. 17-18].
Фільм складається з ланцюга подій, кожна подія

є вибором героя, демонструє його характер, його
реакцію на події реального життя. Кожна подія
фільму має інформативну цінність, повідомляє певні
факти, істотні для подальшого розвитку подій
[5, с. 294].

Фільм дозволяє отримати знання про культурне
та соціальне середовище персонажів. В культуро-
логічному плані інформативність усього фільму для
глядача міститься у тому, що він/вона дізнається
про нові реалії чужої культури, схеми поведінки
й цінності [5, с. 295].
Таким чином, кінотекст відображає факти, події

реальної / нереальної дійсності, характери людей,
оцінку ситуацій і стану речей, тобто експлікує кон-
цептуальну картину світу суб’єкта.
Картину світу тлумачать як “образ дійсності,

який людина має на увазі, коли породжує та інтер-
претує дискурс” [8, с. 1]. У такому розумінні цей
термін вживається як синонімічний пресупозицій-
ному фонду продуцента дискурсу. Розширене тлу-
мачення поняття картини (моделі) світу подають
у вигляді таких визначень: зменшене й спрощене
відображення усієї суми уявлень про світ в певній
традиції [14, с. 5]; сума ментальних значень,
найбільш загальних уявлень про світ [13, с. 72];
відображення у психіці людини предметної
дійсності, яке характеризується предметними зна-
ченнями й когнітивними схемами та піддається
свідомій рефлексії [3, с. 18]; ідеальне, концептуаль-
не утворення, яке має двоїсту природу: необ’єкти-
воване – як елемент свідомості, волі або життєді-
яльності, і об’єктивоване – у вигляді різноманітних
слідів свідомості, волі або життєдіяльності, зокре-
ма – у вигляді знакові утворення, тексти (в тому
числі мистецтво, архітектура, соціальні структури,
мова) [7, с. 66]; “глобальний динамічний образ світу
в усьому різноманітті його властивостей, що ле-
жить в основі світогляду людини, групи чи суспіль-
ства та є результатом і регулятором усіх ви-
дів діяльності її носіїв” [1, с. 42].
Картина світу формується в індивіда у процесі

соціалізації. Проблема відношень мови та картини
світу спонукає до аналізу комплексу “мова ↔ мис-
лення ↔ світ” [14, с. 33] й загострює питання про
їх взаємодію. “Мова експлікує й об’єктивує концеп-
туальну картину світу людини” [7, с. 67].
Кінотексту притаманні універсальні текстові

категорії, які дослідники вважають обов’язковими
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для художнього тексту. Художнім є кінотекст,
в якому домінують іконічні знаки та стилізоване
розмовне мовлення [19].
Під кінотекстом також розуміють технічно

диференційовану динамічну знакову ситуацію, яка
є сукупністю структурних елементів кіномови
у рамках кінематографічного твору, яка відправляє
згідно із <…> жанровою установкою певне інфор-
маційно-емоційне повідомлення реципієнту (гляда-
чу) у вигляді синергетичної комбінації актуалізова-
них у кіноповісті семіотичних кодів [4, с. 156-157].
Кінопереклад схожий на переклад художньої

літератури. Головним критерієм художнього пере-
кладу є не тільки адекватність лексики та сюжету
авторському тексту, але й збереження індивідуаль-
ного стилю автора.
Якісний художній переклад має бути точним,

зрозумілим та літературним. Перекладачеві необ-
хідно зберегти авторську ідею з усіма відтінками
та нюансами роздумів та переживань [20].
Художній переклад має свою специфіку й про-

блематику. Він є найбільш вивченим, але й най-
більш мобільним. Для такого перекладу характер-
на новизна, оригінальність та прагнення до модер-
нізації. Однією з головних рис художнього пере-
кладу є використання різноманітних фігур мови –
засобів, які використовують, щоб максимально
розкрити текст [21].
До основних проблем письмового художнього

перекладу відносять вилучення дослівного перекла-
ду, або “кальки”, переклад стійких виразів, пере-
клад гумору, збереження стилю та культурних особ-
ливостей певної епохи, збереження індивідуальності
та адаптація під певну культуру [21].
Адаптації художніх фільмів вимагають відмінно-

го знання рідної мови. При перекладі реплік необ-
хідно брати до уваги вік й культурний рівень того,
хто говорить, образність складу й контекстуальне
значення фраз [22].
Перекладачеві також необхідно підкреслити

колорит іншомовної культури, який відображено
у специфічному гуморі, грі слів, розмовній лексиці,
сленгу, інтонаціях героїв, і який є віддзеркаленням
ідей режисера та сценариста кінофільму [9, с. 156]:

1. Give me a number – Назви суму.
2. My credit is shot – Мою кредитку анульовано.
3. Оuchless toilet paper – Багатошаровий туа-

летний папір.
Відтак, художній текст є надзвичайно складною

структурою. У ньому виокремлюють різні, але взає-
мопов’язані рівні: ідейно-естетичний, жанрово-ком-
позиційний і мовний [6, с. 10]. Перед перекладачем
художнього тексту постають такі завдання: зрозу-
міти текст оригіналу, тобто сприйняти його як гля-
дач, а потім перетворити його мовою перекладу
[6, с. 11].
Однак, кінопереклад має свої відмінні риси.

Переклад художніх фільмів пов’язаний як з лінг-
вістичними, так і з певного роду технічними труд-
нощами, що можуть вплинути на адекватність
та еквівалентність перекладу і синхронність арти-
куляції реплік акторів та їх дублерів [9, с. 153]. Ок-
рему увагу приділяють перекладу назв кінофільмів.
Назви фільмів можуть задавати тон, настрій,

нести певний емоційний заряд, що приваблює по-
тенційного глядача. Назва виокремлює певну точ-
ку зору, налаштовує на певне сприйняття та інтер-
претацію тексту, чи то дає короткий зміст фільму.
При перекладі назв фільмів перекладач має за-

стосовувати відповідні стратегії адаптації для адек-
ватного перекладу. Найпростішим є дослівний пе-
реклад (калькування), до якого вдаються тоді, коли
утворений таким чином перекладний відповідник
не порушує норми вживання і сполучуваності слів
в українській мові.

4. Insomnia – Безсоння
5. The Hangover – Похмілля
6. The Dark Knight – Темний лицар
Другою стратегією є трансформація назви

за допомогою смислової адаптації. Перекладач
вдається до перекладацьких лексичних трансфор-
мацій: додавання, вилучення, заміни тощо.

7. Cats and Dogs – Коти проти собак
8. Two Lovers – Коханці
9. 300 – 300 спартанців
До повної заміни назви фільму вдаються лише

у випадку неможливості передати прагматичний
зміст вихідного тексту через використання реалій,
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гри слів, навмисно змінених стійких виразів,
авторської словотворчості тощо, зміст яких зрозу-
мілий лише тим, хто знайомий із мовною та етно-
культурною специфікою соціуму.

10. Adjustment bureau – Змінюючи реальність
11. 3-Iron – Порожній будинок
Також перекладач не має забувати про те,

що додавання емоційного забарвлення при пере-
кладі деяких назв фільмів, звичайно із дотриман-
ням жанру та сюжету та оригінальної назви, спри-
ятиме популярності картини.
Кінопереклад є більш вільним, ніж переклад ху-

дожнього твору. Переклад відеоматеріалу проводять
у двох напрямках одночасно: письмово та усно.
Переклад виконується з готових роздрукованих
реплік. Для точного збереження стилю та смисло-
вого навантаження фраз текст паралельно звіряють
із відео [22]. Це відбувається через необхідність
синхронізувати рухи губ акторів та репліки дублерів.
Тож, перекладач має трансформувати текст таким
чином, щоб аудіовихід співпадав з відеорядом Пе-
реклад фільму – це чіткий змістовий та інтонаційний
супровід відеоряду [9, с. 154, 155].
Беручи до уваги різницю у побудові фраз у різ-

них мовах, перекладачеві необхідно не тільки збе-
регти оригінальний зміст, але й підібрати фрази
однакової довжини. Для того, щоб зафіксувати
момент проголошення репліки, необхідно встав-
ляти тайм-коди, які допомагають вкластися у хро-
нометраж. Готовий текст перекладу необхідно
оформляти із специфічним форматуванням. Сто-
рінки мають декілька розділів: ім’я персонажу,
тайм-коди й репліки [22].
У нашій статті окреслимо основні напрямки

перекладу фільмів. Виділяють такі основні види
перекладу, як дубляж, закадровий переклад,
субтитрування. Дубляж (dubbing) – це вид пере-
кладу аудіовізуальних творів (фільмів, мультфільмів,
телесеріалів, аніме тощо), за якого здійснюється
повна заміна іншомовного мовлення акторів на іншу
мову з метою трансляції цього твору у іноземних
країнах.
Переклад синхронізується з мімікою акторів

й артикуляцією (ліпсінг). При підборі акторів для

дублювання враховується оригінальний голос, тем-
перамент персонажа й голосовий вік. Важливим еле-
ментом дубльованого кінофільму є відповідність
звучання голосу акустичним умовам. Цей тип
перекладу вважають дорожчим за субтитрування
та закадровий переклад, однак є найбільш прий-
нятним для глядачів [16; 17].
Закадровий переклад (voice-over) – це вид

перекладу аудіовізуальних творів, за якого перекла-
дені репліки акторів озвучення можна чути поверх
оригінальної звукової доріжки твору.
Закадровий переклад може бути озвученим

в один голос (це характерно для піратських копій
фільму, або для документальних фільмів) або цілою
командою професійних акторів. Виділяють також
професійний (актори) та аматорський (не актори)
закадровий переклад. Цей вид перекладу є найбільш
популярним для телевізійних каналів й озвучення
фільмів, які не виходять у кінотеатральний прокат.
Він дешевше дубляжу і його можна виконати у ко-
ротші строки [16; 17].
Субтитри (subtitling) – текстовий супровід

відео на мові джерела, який дублює або доповнює
звукову доріжку. У субтитрах відображене мовлен-
ня людей й персонажів у кадрі. [16]. Субтитри
необхідні для тих, хто озвучує фільм, для глядачів
із вадами слуху, для вивчаючих мову оригіналу
тощо. Субтитри можуть бути використані інозем-
цями, як для створення синхронізації, так і для пе-
рекладу на свою мову [23].
Таким чином, для якісного перекладу художніх

фільмів перекладачеві необхідно чітко розуміти
авторську ідею і передати її з усіма нюансами
авторського тексту із збереженням індивідуально-
го стиля автора. Стилістична обробка й адаптація
кінотексту має відбуватися із урахуванням реалій
й традицій країни, на мову якої робиться переклад.
Вибір виду перекладу цілком залежить від техніч-
них та фінансових можливостей як замовника так
і бюро перекладу, однак найбільш прийнятним для
глядача вважається дублювання.
Перспективу дослідження становить вивчен-

ня операційних навиків субтитрування, дубляжу
та синхронного закадрового перекладу.
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ПЕРЕКЛАД СЛОГАНІВ
В АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

А.О. Малишенко, канд. філол. наук (Харків)

У статті розглянуто проблеми перекладу англомовного рекламного слогану на українську мову, як одного
з найефективніших складових рекламного тексту. Запропоновано класифікацію слоганів згідно з синтаксичною
побудовою речень – розповідних, питальних, окличних та спонукальних. Матеріалом дослідження слугували
слогани, виокремлені з британської та американської періодики.

Ключові слова: слоган, переклад, рекламний дискурс, текст оригіналу, реклама, рекламна кампанія,
односкладні речення, адресат, торгова назва.

Малышенко А.О. Перевод слоганов в англоязычном рекламном дискурсе. В статье рассмотрены
вопросы перевода англоязычного рекламного слогана на украинский язык, как одного из самых эффективных
компонентов рекламного текста. Предложена классификация слоганов в соответствии со структурой
предложений – повествовательных, вопросительных, восклицательных и побудительных. Материалом
исследования послужили слоганы из британской и американской периодической печати.

Ключевые слова: слоган, перевод, рекламный дискурс, текст оригинала, реклама, рекламная кампания,
односложные предложения, адресат, торговая марка.

Malyshenko А.О. Translation of slogans in English advertisement discourse. The article deals with the
translation problems of English advertisement slogan into Ukrainian as one of the most effective component of text
advertisement. The classification of slogans according to their sentence structure (declarative, interrogative,
exclamatory and illocutive) have been suggested. The samples of research work (slogans) were obtained from
British and American periodical press.

Key words: slogan, translation, advertisement discourse, original text, advertisement, advertisement campaign,
simple clause, addressee, trade name.

• пояснити частотність використання в реклам-
ному дискурсі певних груп слоганів.
Об ’єктом  дослідження є переклад слоганів

англомовного рекламного дискурсу, розгляд класи-
фікації згідно з синтаксичними особливостями
їх побудови і частотності використання в реклам-
ному дискурсі.
Предметом  дослідження слугують слогани,

виокремлені з англомовних рекламних текстів дру-
кованих засобів масової інформації.
Матер іалом  дослідження слугували 500 рек-

ламних слоганів, виокремлених з друкованих видань
ЗМІ.
У центрі уваги лінгвістів постають питання про

специфіку створення рекламних слоганів, їх класи-
фікацію та переклад, враховуючи мету, характер

У статті розглядається функціональний аспект
перекладу англомовного рекламного слогану, про-
понується класифікація слоганів згідно з синтаксич-
ними особливостями їх побудови і пояснюється
частотність використання в рекламному дискурсі
певних груп слоганів.
Мета  статті полягає у визначенні характерних

ознак слогану, з’ясуванні синтаксичних особливо-
стей його побудови та особливостей перекладу
слогану на українську мову. Відповідно до мети
пропонується вирішення наступних завдань:

• дослідити функціональний аспект перекладу
слогану як складової англомовного рекламного
дискурсу;

• запропонувати класифікацію слоганів згідно
з синтаксичними особливостями;
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потенційного покупця, особливості тексту оригіна-
лу, культурні й індивідуальні можливості мови. Ви-
рішення даних проблем сприяє вірному оформлен-
ню рекламного слогану та його коректній побудові
рекламодавцями, а також вигідному сприйняттю
його споживачем.
Рекламний слоган є найефективнішою формою

реклами, це коротка фраза, що запам’ятовується
в яскравій образній формі і передає основну ідею
рекламної компанії. Слоган допомагає виділити
бренд серед їх конкурентів й надає цілісності серії
рекламних компаній [6, с. 76].
Історія виникнення слоганів бере свій початок

у 90-х роках, причому, як стверджує Пресбрей Дж.,
вони еволюціонували із фраз, які вже повторюва-
лися. Термін “слоган” запозичено з англомовної
рекламної термінології. На початку XX століття
замість цього терміна вживались інші терміни. Так,
наприклад, М. Мануйлов визначає девіз словом
“вираз”, а В.В. Уперов у 20-ті роки пише: “Газетне
оголошення чи плакат, проект чи упаковка –
всі вони повинні мати дещо, що надає їм
єдності... Ця єдність досягається різними
прийомами, наприклад, застосуванням товар-
ного знаку, певних словесних формул, лозунгів,
девізів.” [10, с. 46].
Термін “слоган” почав широко використовува-

тися у вітчизняній практиці лише на початку
90-х років XX століття на позначення одного й того
ж явища – короткого самостійного рекламного по-
відомлення, яке представляє собою згорнутий зміст
рекламної компанії. Головною метою слогану є за-
безпечення послідовного проведення рекламних
кампаній та короткий виклад ключової ідеї чи теми,
яка асоціюється з товаром чи назвою щоб розкри-
ти переваги цього товару над іншими товарами
подібної категорії і таким чином спонукати спожи-
вача до його купівлі. Слоган характеризується ви-
соким рівнем функціональності: одна й та ж фраза
може використовуватися у теле-, радіорекламі,
на рекламних щитах, у газетних повідомленнях,
а також на упаковках продукту. Важливо зазначи-
ти, що слоган, на відміну від товарного знаку, може
з часом змінюватись. Так, наприклад, за 100 років

свого існування фірма Coca-Cola змінювала свій
девіз 98 разів, а товарний знак – жодного.
Отже, слоган – це коротка лаконічна фраза,

яка відображає філософію компанії й забезпечує
послідовне проведення рекламних кампаній.
Слоган займає вагоме місце в рекламному

тексті, він, як правило, є начальною або заключ-
ною частиною реклами. Рекламне повідомлення
спрямоване на те, щоб привернути увагу спожи-
вачів, тому слоган повинен у короткій формі пере-
дати основну думку, суть рекламного тексту, спо-
нукаючи адресата до дії. Спостереження свідчать,
що як рекламний слоган часто використовують
односкладні означено-особові речення. Такі струк-
тури дають змогу уникнути зайвого повтору осо-
бових займенників, надають мовленню динамізму,
експресивності [4, с. 134]
Рекламний слоган взаємодіє з торговою назвою,

він виконує конкретизуючу й атрактивну функцію
відносно назви товару. Використовуючись разом
із рекламним слоганом, торгова назва привертає
увагу до товару, а рекламний слоган безпосеред-
ньо апелює до адресата і обов’язково передбачає
мотивацію рекламної пропозиції, вказуючи на пе-
реваги цього товару [8, с. 146]. Так, у тексті рек-
лам мобільного телефону:
(1) Siemens Mobile. A girl’s best friend. See it at

The Link or visit www.thelink.co.uk (ST, Aug
29, 2004) – Мобільний телефон Сіменс. Най-
кращий друг дівчини. Дивись на сайті
www.thelink.co.uk.
Заголовок (Siemens Mobile) лише називає рек-

ламований об’єкт, фокусуючи на ньому увагу ад-
ресата, у той час як слоган рекламної кампанії мо-
більного телефону для жінок (A girl’s best friend –
Найкращий друг дівчини) втілює етичний мотив
дружнього плеча, несамотності. Його основна ідея
полягає у тому, що з телефоном жінка не може по-
чуватися самотньою.
Торгові назви рекламних брендів можуть вико-

ристовуватися самостійно, однак у більшості ви-
падків для досягнення кращих результатів торгова
назва вживається разом із рекламним слоганом,
який нерозривно з нею пов’язаний і, власне, є її ло-
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гічним продовженням. Торгова назва може вклю-
чатися в слоган, а може просто додаватися до
нього. Наприклад реклама годинників (2) або пар-
фумів (3):
(2) Tissot. Innovators by tradition (C, Jul 2008,
с. 242) – Тісо. Іноватори традицій.

(3) Guerlain. The soul of perfume (I, Nov 2005,
с. 250) – Герлен. Душа парфумів, де слоган є
персоніфікацією.
Оскільки слогани виражають основну ідею тор-

гової назви і виступають основним засобом реалі-
зації прагматичних намірів щодо споживача, вони
повинні бути достатньо виразними та оригінальни-
ми, щоб викликати інтерес у читачів, звернути їхню
увагу на торгову назву, зацікавити продукцією або
діяльністю компанії. За допомогою слогану необ-
хідно декількома словами викласти суть інформа-
тивного або рекламного повідомлення, врахувати
фактор привернення уваги адресата, представити
інформацію в такій формі, за якою він/вона сам ви-
рішуватиме, подобається йому компанія та її про-
дукція чи ні. Таким чином, торгова назва та рек-
ламний слоган застосовуються як засоби мовного
маніпулювання [9].
За комунікативним типом речення виокремлю-

ють наступні групи слоганів:
- розповідні речення, мета яких проінформува-

ти чи нагадати адресатові про існування даного
товару чи послуги, наприклад:
(4) Nature knows how to protect the planet. Peugeot

knows how to protect the nature (GH, Sep, 2003,
с. 224) – Природа знає як захистити плане-
ту. Піжо знає як захистити природу. В цій
рекламі авта використовується ще й повтор –
knows how (знає як).

(5)We place the power in your hands (GH, Dec 2004,
с. 320) – Ми надаємо владу у ваші руки. Рек-
лама пластикових карток Hint.
- питальні речення (спеціальні та загальні), на-

приклад:
(6) Where do you want to go today? (G, Sep 19,

2005, с. 122) – Куди ти хочеш піти сьогодні?
(реклама компанії Microsoft)

(7) Is it new Silk Gloss or am I just a love goddess?
(Em, Aug, 2004, с. 167) – Чи це новий шовко-
вий блиск чи це я, як богиня? Реклама губної
помади, яку представляє кіноакторка Бріджит
Джонс закорінена на метафорі богині, у яку пе-
ретворюється жінка, яка нею скористається.
Слід зауважити, що альтернативні та розділові

питання не використовуються при створенні сло-
ганів, оскільки вони підсвідомо передбачають вибір
одного предмету з групи схожих. Слогани у формі
питальних речень впливають на рішення адресата
шляхом спонукання його до роздумів щодо філо-
софії компанії та прийняття її.

- спонукальні речення, наприклад:
(8) Love your hair! (GH, Feb 2006, с.168). – Любіть
своє волосся! (реклама засобів по догляду за
волоссям Pantene Pro-V)

(9)2 bras for 1 low price! Amazing value. No
wonder ladies tell us this is one of the most
comfortable, soft, non-wired bras they’ve ever
worn (Y, Mar 2005, с. 178) – 2 бюстгальтери
за ціною одного! Не дивно що жінки кажуть,
що це один з найкомфортніших, м’яких бю-
стгальтерів без бретелей, які вони коли-не-
будь носили. (реклама білизни)
- окличні речення:

(10) Lovely legs cost 1/3 less this summer. Intuition
Legs to show off! (ST, May 22, 2005). – Гарні
ніжки коштують на 1/3 менше цим літом.
Інтуїція – ноги, якими можна пишатися!
(реклама засобу для епіляції).

(11) LANCOME Paris Tan in a flash! Flash Bronzer
(V, June 2006, с. 244) – Ланком Париж Зас-
мага за хвилину! Миттєва засмага. (рекла-
ма косметичної продукції Ланком)
В рекламному тексті традиційно виділяють

4 основні частини:
1) заголовок;
2) слоган;
3) основний рекламний текст;
4) кода (або ехо-фраза [2, с. 77]).
Присутність у кожному рекламному тексті усіх

складових не є обов’язковою. Хоча, присутність
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рекламного заголовка є майже обов’язковою.
Наявність інших частин визначається видом това-
ру (послуги) й залежить від деяких інших характе-
ристик.
Можна помітити що слоган дещо подібний

до рекламного заголовку, але слоган і рекламний
заголовок є різними елементами реклами. Мабуть,
найголовнішою характеристикою слогана (яка
не стосується жодного з інших елементів реклами,
за винятком назви торговельної марки) – це те, що
він відбиває сутність, філософію фірми, її корпора-
тивну політику в різних сферах. Причина в тому,
що фірми або компанії, особливо великі, можуть ро-
бити сотні й тисячі різних найменувань товарів.
У кожного найменування свій життєвий цикл. Ви-
користати слоган у кожній рекламі цих товарів
не ефективно, тому що рекламний заголовок відби-
ває всю специфіку даного товару або послуги
в певний момент його життєвого циклу й для його
цільової групи [1, с. 156]. Тобто, навіть для того
самого товару не завжди прийнятно використову-
вати однаковий заголовок. Типовим прикладом
є реклама авіакомпанії KLM. Слоган авіакомпанії:
(12) KLM. The reliable airline. (Em, Apr 2005,
с. 189) – КЛМ. Надійна авіалінія.
Кода за змістом повторює слоган, виконує ре-

гулятивну функцію і задає алгоритм дій адресата.
Наприклад у тексті реклами косметичної продукції:
(13) HYDRA ZEN The first skin de-stressing

moisturizer. Combines breakthrough Acticalm
technology with powerful hydrating agents.
Result: Signs of stress and fatigue disappear.
Comfort and softness are restored. Skin’s
youthful look is renewed. Believe in beauty! (C,
Sep, 2004) – Гідро дзен. Перший анти-стре-
совий зволожувач. Поєднує найсучаснішу
технологію Актикалм з ефективними зволо-
жувальними компонентами. Результат:
Сліди втоми та стресу зникають. Відновлен-
ня комфорту та м’якості шкіри. Оновлений
вигляд молодої шкіри. Повір у красу!
Основний текст втілює мотиви відповідності рек-

ламованого об’єкта останнім досягненням іннова-
ційних технологій, ефективності його дії, а кода

(Believe in beauty! – Повір у красу!) закликає
адресата повірити у красу, імплікуючи, що краса
нерозривно пов’язана з рекламованим об’єктом,
є результатом його дії й, у такий спосіб, спонукую-
чи адресата до купівлі об’єкта.
Існує декілька способів адаптації текстів анг-

лійською мовою, які потрібно враховувати при пе-
рекладі реклами: поширення всесвітньо відомих
лейблів, використання паралельних текстів – анг-
лійською / українською мовами, використання анг-
лійського слогану в рекламі, проникнення англій-
ської мови в українську (явище code-switching)
[3, с. 161-162]. Тобто при створенні і перекладі
текстів для міжнародних рекламних кампаній
необхідно робити вибір між стандартизацією
та адаптацією. Головним аргументом на користь
стандартизації є економічний аспект, а головною
перевагою адаптації виявляється можливість звер-
нення до цільового сегменту з урахуванням всіх
культурних і мовних особливостей.
Дійсно, деякі імпортні товари вимагають корекції

в назвах або рекламних слоганах з урахуванням
психолінгвістичних особливостей мови (національ-
них і психологічних особливостей людей, що насе-
ляють країну, до якої експортується товар). Наприк-
лад, корпорація Coca-Cola, назву якої намагаються
зробити символом молодого покоління, вчинила
саме так, підкоригувавши назву свого продукту
в деяких країнах, з урахуванням їх національних,
психологічних і мовних особливостей [5, с. 74].
При перекладі рекламних текстів перекладачеві

необхідно враховувати його мету, характер потен-
ційного покупця, особливості тексту оригіналу, куль-
турні й індивідуальні можливості мови та інші фак-
тори. Тому дуже часто при перекладі рекламних
слоганів перекладач не використовує жодного сло-
ва оригінального тексту, що аж ніяк не впливає на
якість реклами, а навпаки робить їх більш доступ-
нішим для споживача. Проте при зміні словесної
форми рекламне повідомлення повинне бути точно
передане за змістом. Так, усім відома реклама
косметичної компанії англійською мовою звучить:
(14) Maybe she’s born wіth іt, Maybe іt’s Maybellіne,
що в дослівному перекладі на українську озна-
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чає – Можливо це її природна краса, а мож-
ливо це Maybellіne. Українські перекладачі
передали зміст цієї реклами наступним чином:
“Всі в захваті від тебе, а ти – від Maybellіne.
В українській мові гри слів зі словом “maybe”
не вийшло, тому перекладач змушений був
відійти від оригіналу.
Для багатьох практиків рекламної діяльності

текст іноземної мови служить тільки засобом для
розуміння ідеї рекламованого продукту, сам же
текст часто пишеться заново мовою країни спо-
живача, враховуючи особливості його національної
специфіки. У тих випадках, коли точний переклад
є недоречним, перекладач користується приблиз-
ними за змістом фразами, які обов’язково повинні
враховувати традиційні етнічні, національні й соці-
альні особливості, стереотипи поводження конкрет-
ної аудиторії, на яку спрямована продукція, яка за-
діяна в рекламному тексті. Дослідник творчого
процесу перекладу А. Лілова розцінює переклад
рекламних текстів, як “творчість на мовному рівні”,
тоді як переклад художніх текстів – як “творчість,
пов’язану з художньо-образним мисленням”
[7, с. 102].
Проведене дослідження перекладу слоганів

в рекламних текстах дозволило зробити висновки
про те, що найефективнішою формою реклами
є рекламний слоган. Рекламний слоган як дійовий
засіб прагматичного впливу на адресата надає
додаткову інформацію про торгову назву, розширює
її основну ідею. Головне прагматичне завдання тор-
гової назви та рекламного слогану – здійснити вплив
на споживача і мотивуючи спонукати його до при-
дбання того чи іншого товару. Слогани мають низ-
ку синтаксичних особливостей – розповідні, пи-
тальні, спонукальні та окличні речення, з яких най-
дієвищими є спонукальні та окличні.
Завдання перекладача – використати всі знан-

ня теоретичних основ перекладу для передачі ко-
мунікативної функції оригіналу, оскільки знання те-

оретичних основ перекладу та екстралінгвістичних
реалій – необхідна умова адекватності перекладу.
При перекладі рекламних текстів необхідно врахо-
вувати не тільки мету, характер потенційного по-
купця, але й особливості тексту оригіналу, культурні
й індивідуальні можливості мови та інші екстра-
лінгвістичні фактори.
Перспективи  вбачаємо у використанні ана-

лізу перекладу англомовних рекламних слоганів для
перекладу та створенні рекламних текстів, а та-
кож детальний розгляд їхньої класифікації для по-
дальшої роботи у галузі перекладу текстів реклам-
ного дискурсу.
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КУЛЬТУРА ПЕРЕВОДА ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ:
ТИПОЛОГИЯ, СТРАТЕГИЯ

Н.В. Бевз, канд. филос. наук (Харьков)

Предлагается сравнительный анализ разных видов текстов и их переводов, а также разных лингвистических
подходов к переводным текстам. Философский текст, в зависимости от своего типа предполагает знание и
практические умения работы с текстами формализированного характера (например, такими являются тексты
по логике), аналитическими текстами или поэтическими текстами. Специфика философского текста –
активизация коммуникативного сознания переводчика, поскольку он сам внутренне активно коммуницирует
с различными типами текстов.
Ключевые слова: виды текстов, коммуникативное сознание, перевод, переводчик, философский текст.

Бевз Н.В. Культура перекладу філософських текстів: типологія, стратегія. Пропонується порівняльний
аналіз різних видів текстів та їхніх перекладів, а також різних лінгвістичних підходів до перекладних текстів.
Філософський текст, залежно від свого типу передбачає знання та практичні уміння роботи з текстами
формалізованого характеру (наприклад, такими є тексти з логіки), аналітичними текстами або поетичними
текстами. Специфіка філософського тексту – активізація комунікативної свідомості перекладача, оскільки він
сам внутрішньо активно комунікує з різними типами текстів.
Ключові слова: види текстів, комунікативна свідомість, переклад, перекладач, філософський текст.

Bevz N.V. Translating Culture of Philosophical texts: typology, strategy. The comparative analysis of
different types of texts and their translations and also different linguistic approaches to translated texts are offered
in this article. Philosophical text depending on the type can require knowledge and practical abilities of work with
texts of the formalized character (for example, such are texts on logic), analytical texts or poetic texts. Specifics of
philosophical text is that it requires activation of communicative consciousness of translator, because translator
actively communicates with other types of translating texts.

Key words: communicative consciousness, philosophical text, translation, translator, types of the texts.
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Целью  данной статьи является раскрытие
и анализ коммуникативно-герменевтической спе-
цифики философского перевода в смысловом поле
культуры; раскрытие понятия многомерности пе-
реводческой культуры, которое предполагает лин-
гвистическое и коммуникативное мастерство.
Объектом  исследования является культура

перевода философских текстов, его предметом  –
переводческие типологии и переводческие стра-
тегии философских текстов.
В современной лингвистической теории пере-

вода большое внимание уделяется разработке ти-
пологий текстов с целью детального анализа пе-
реводческих проблем и совершенствования куль-
туры перевода. В этой связи нас интересует не

столько полное изучение имеющихся типологий,
сколько место философских текстов в них и, соот-
ветственно, степень изученности специфики
их перевода. По мнению В. Виноградова [1], су-
ществует шесть основных функционально-стиле-
вых типов текстов: 1) разговорные (разговорно-бы-
товые, разговорно-деловые и др.), которые выпол-
няют функцию общения, реализуются в устной ди-
алогической форме и ориентируются на определён-
ную коммуникацию; 2) официально-деловые (госу-
дарственные, политические, дипломатические, ком-
мерческие, юридические и тому подобные доку-
менты), основной функцией которых является со-
общение; они существуют в письменной форме,
которая в некоторых видах документов бывает
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сравнительно жестко регламентированной; 3) об-
щественно-информативные (содержат самую раз-
личную информацию, проходящую по каналам мас-
совой коммуникации, газетам, журналам, интернет
ресурсам, радио и телевидению), задача кото-
рых – формирование общественного мнения, где
функция сообщения остается основной; 4) научные
(специальные и научно-популярные), которым при-
суща функция сообщения и ориентация на логичес-
ки последовательное, объективное и доказатель-
ное изложение содержания; 5) художественные
(художественная литература, литературная крити-
ка и публицистика), в которых синтезируются вза-
имосвязанные текстообразующие функции (функ-
ция воздействия, эстетическая функция и др.)
и приобретают новую, эстетическую функцию;
6) религиозные (канонические книги Священного
писания, апокрифы, Жития святых, проповеди, те-
ологические сочинения).
А. Фёдоров предлагает следующую типологию

текстов в рамках теории перевода: газетно-инфор-
мационные и специальные научные тексты; обще-
ственно-политические, публицистические тексты
и ораторская речь; художественные тексты [12].
В статье Катарины Райс “Классификация тек-

стов и методы перевода” [2] предлагается следу-
ющее деление: а) тексты, ориентированные на со-
держание (сообщения прессы, репортажи, коммер-
ческие тексты, официальные документы, учебная
и специальная литература, отчеты, трактаты,
гуманитарные, естественнонаучные, технические
тексты и т.п.); б) тексты, ориентированные на фор-
му (художественная проза, поэзия, эссе, жизнеопи-
сания, и т.п.); в) тексты, ориентированные на об-
ращение (реклама, агитация, проповедь, пропаган-
да, полемика и т.п.); г) аудио-медиальные тексты
(радио- и телепередачи, сценические произведения,
все тексты, которые сопровождаются внеязыко-
вым оформлением, исполнительским, музыкаль-
ным, декоративным и т.п.).
Рассмотрение существующих лингвистических

типологий можно было бы продолжить, но в дан-
ном случае этих образцов вполне достаточно,
так как они отражают ту тенденцию, которая ха-

рактерна для современного состояния лингвисти-
ческой теории перевода. Речь идет о включении
философских текстов либо в разряд научных, либо
в разряд общегуманитарных. Если же философ-
ские тексты отождествляются с научными либо
гуманитарными, то на них автоматически распро-
страняется и соответствующая методология и ме-
тодика перевода. Без достаточного определения
философские тексты как бы “растворяются” в мас-
се других текстовых источников. В таком случае,
если на философские тексты некритично распро-
странять характеристики художественного либо
научного текста, то философский текст окажется
несовершенным художественным либо несовер-
шенным научным текстом.
К сожалению, в лингвистической теории пере-

вода не содержится чётких рассуждений относи-
тельно специфики философского текста, а при слу-
чае используется метод аналогии для облегчения
задачи переводчика. Типология собственно
философских текстов, в философской литерату-
ре, перекликается с вышеупомянутой тенденцией.
Так, различают два вида философских текстов:
аналитические, требующие простого (прямого)
понимания, и выразительные (поэтические), тре-
бующие истолкования [4]. Аналитические тексты
отличаются тем, что текст и объект в них едины,
а выразительные передают некое состояние,
которое внушается читателю посредством языка,
как например, тексты экзистенциалистов. В этом
проявляется сходство философских выразительных
текстов с художественными.
На первый взгляд, эти подходы могут показать-

ся простым пересечением, где реализуется прин-
цип взаимодополнения. Непреднамеренное “игно-
рирование” лингвистами специфики философских
текстов связано с тем непреодолимым барьером,
который существует между этими областями зна-
ния. Лингвистическое понятие текста, его проис-
хождение и функционирование значительно отли-
чается от философского понимания текста. Это же
касается и вопроса обоснования их специфики.
Лингвисты отмечают, прежде всего, “расширение”
смыслового поля и объясняют это “расширение”
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посредством обнаружения формирования философ-
ской абстракции в критике. Однако анализ этого
типа текста не удаётся предпринять с помощью
одних только лингвистических средств. Так,
М. Мамардашвили отмечает, что в выразитель-
ных текстах внушение осуществляется с исполь-
зованием культурных символов, которые включа-
ют определённый ряд переживаний, заключённых
в человеческой памяти благодаря жизненному опы-
ту. Для того, кто не пережил этот опыт, данный
символический ряд не будет понятен. В этом слу-
чае философ использует метод культурно-контек-
стуального анализа применительно к философско-
му тексту, включает в своё рассуждение знания
из области философской герменевтики, философии
сознания, философии языка, и т.п. Это позволяет
утверждать непрямой (косвенный) способ понима-
ния текста и отвлечься от претензии на букваль-
ный перевод-интерпретацию.
Согласно М. Мамардашвили, аналитические

тексты могут быть сложны своим понятийным ап-
паратом при ясности объекта описания. “Есть не-
которые философы, – писал М. Мамардашвили, –
чтение которых вызывает ложную мысль читате-
ля, что он явный кретин. Тексты Канта относятся
именно к этой категории. Но, преодолев трудности
своего слабоумия, мы всё же понимаем, что его
тексты есть описание, пускай сложное, некоторо-
го объекта, предмета мысли, который содержится
в самих текстах” [4, с. 110]. Таким образом, спе-
цифика аналитического философского текста за-
ключается в том, что философское текстообразо-
вание совпадает с предметом текстового вопло-
щения: в философском тексте предмет мысли под-
чиняет себе текстовую стратегию, и тогда текст
сам становится предметом мысли. Выразитель-
ные тексты М. Мамардашвили ещё называет “про-
поведями” или “посланиями”. В них большее зна-
чение имеет фактор языковой выразительности.
Если такой текст остаётся непонятым, то вслед
за М. Мамардашвили можно назвать его “марси-
анским текстом”. Переводческие стратегии при
работе с философским текстом вырабатываются
ситуативно в зависимости от типа самого фило-

софского текста. Так, например, если переводчик
работает с аналитическим философским текстом,
то он будет, скорее, руководствоваться рекомен-
дациями относительно перевода научных текстов,
а если переводить предстоит выразительный фи-
лософский текст, то в качестве условной модели
им будет принята модель перевода художествен-
ного текста. Однако, ни одна из указанных моде-
лей не может быть в полной мере применима. По-
добная стратегия перевода может быть использо-
вана в качестве отправной, на базе которой будет
формироваться собственно философский перевод.
Произведём некоторые аналогии перевода фи-

лософских и нефилософских текстов в плане поис-
ка общего и отличительного, особенного. При пе-
реводе художественного текста особое значение
уделяется первому предложению, которое являет-
ся своеобразным литературным камертоном, за-
дающим тональность всего произведения. Также
и многие философские тексты открываются ме-
тафорой, афоризмом, либо имеют эпиграф. В силу
многозначности, подобные выражения не подда-
ются буквальному переводу, но при этом они в кон-
центрированном виде передают основную идею
философского произведения. Вместе с тем, есть
и существенные отличия в отношении к ссылкам
в этих типах текстов. В художественном переводе
допускается игнорирование ссылки в том случае,
если ссылку на известное автору имя собственное
или географическое название нигде не удается най-
ти. В художественном переводе (причём, только
в художественном и ни в коем случае не в научном
или техническом, а тем более – в философском)
это имя или название можно совсем не приводить,
а заменить подходящим по смыслу понятным чи-
тателю обобщением. Для философского текста,
напротив, система ссылок устанавливает прямую
либо косвенную связь с традицией либо автор-
ским текстом, включая его в культуру философ-
ского дискурса. Игнорирование ссылки в философ-
ском тексте значительно понизило бы культурный
уровень авторского текста при переводе и счита-
лось бы грубым искажением. При переводе речи
героев в художественном произведении нужно
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решить не столько переводческую, сколько актер-
скую задачу – найти прототипы персонажей и по-
пытаться передать их манеру разговора. В фило-
софском тексте таким “героем” является предмет
философского рассмотрения, для которого также
должен быть избран адекватный язык. Герой ху-
дожественного произведения воссоздаётся по ана-
логии с человеческим прототипом, т.е. прагмати-
чески, а философский предмет как “прототип” име-
ет самого себя в качестве “первоначальной”
абстракции в историко-философской ретроспекти-
ве. Такие прототипы при переводе и художествен-
ного, и философского текста встречаются чаще
всего в философии и культуре древней Греции,
а иногда и в более поздний период. Обоснованность
выбора того или иного прототипа и принятия ре-
шения по какому-либо переводческому затрудне-
нию в художественном переводе определяется
теми базовыми знаниями и знаниями жизненного
опыта, которые выходят за пределы принятой
лингвистической информации, иными словами, на-
ходятся вне переводческого текста. Это и обус-
ловливает, с одной стороны, индивидуальный ха-
рактер перевода, а с другой – представляет опре-
делённый переводческий риск, поскольку выход
за пределы самого текста должен всё же осуще-
ствляться без потери интуитивной с ним связи.
Как известно, переводчик художественной ли-

тературы оперирует образами, а не лексическими
единицами, и только в отношении тех переводов,
которые не нарушают стилистических и прочих
норм литературного языка. Переводчик философ-
ского текста должен руководствоваться интеллек-
туальной интуицией, но для её возбуждения следу-
ет подняться на необходимый уровень абстракции,
который диктует сам текст. Особую сложность
для художественного перевода представляет пе-
ревод диалогов, в то время как для философского
перевода – текст философской дискуссии с одной
стороны, а с другой – диалог с философской тра-
дицией. При этом необходимо отметить, что поня-
тие диалога в этих видах текста является широ-
ким (диалог персонажей художественного текста,
диалог философов в виде текстовых цитат и диа-

лог с традицией, диалог культур). Перевод диало-
гов персонажей художественного произведения осу-
ществляется по следующей схеме: дословный пе-
ревод реплики персонажа – обобщенный смысл ска-
занного – окончательный перевод (интерпретация)
с учетом речевой характеристики персонажа и об-
стоятельств диалога. Для художественного пере-
вода необходимо определить образ предмета, по-
нятие о предмете. При переводе художественного
текста необходимо поддерживать постоянный
баланс между иностранным колоритом (стилем)
и нормами литературного родного языка. По сло-
вам Г. Мирама, “переводчик художественной ли-
тературы напоминает шофера на сложной трассе,
уставленной предупреждающими и запрещающи-
ми знаками” [5, с. 133]. Например, переводя с ан-
глийского, нужно следить, чтобы ваш перевод
не повторял структуру английского предложения,
чтобы “Энеида” Вергилия не превратилась в “Эне-
иду” Котляревского. Таким способом, в частно-
сти, сохраняется в переводе стиль и дух оригина-
ла. Такие же стилистические нормы должны быть
и по отношению к философскому переводческому
тексту. Так, например, если в тексте есть метафо-
ры или афоризмы, то необходимо найти им соот-
ветствующие формы в родном языке, а не рацио-
нализировать выразительное место. При деталь-
ном рассмотрении этого вопроса проблема рацио-
нализации переводческого текста открывается как
многоуровневое отношение. Рационализация необ-
ходима и при первичном ознакомлении переводчи-
ка с авторским текстом для уяснения авторской
идеи (первом чтении), и для понимания наиболее
сложных фрагментов текста. Рационализация при-
сутствует и при работе с художественным, и,
конечно, философским текстом. Однако степень
активности рациональной способности человека
обусловливается не только познавательной необ-
ходимостью, но и степенью рациональности автор-
ского языка и текстовой конструкции. Если в худо-
жественном тексте переводчик “читает образы”,
то в философском тексте он “читает мысли”
автора. Это и определяет различия в степени
рационального отношения к текстам в процессе
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переводческой деятельности. От этого, в частно-
сти, зависит и степень свободы при переводчес-
кой интерпретации текста. Свободное отношение
к миру художественных образов означает возмож-
ность замены языковых знаков, которые могут
изменить колорит образа, его характер, тогда как
свободное отношение к миру абстрактных идей
означает возможность замены языковых знаков,
которые могут изменить смысл. Искажением счи-
тается случай, когда при замене языковых знаков
подменяется денотат, предмет, соответствующий
образу или понятию.
Г. Мирам отмечает, что до революции, когда

читатель был менее массовым и, соответственно,
более образованным, французские и немецкие фра-
зы достаточно часто встречались в произведени-
ях русских писателей, и никто не думал их перево-
дить. В советский период “закрытого общества”
знание иностранных языков было более редким
явлением и иностранные фразы стали давать
в переводе в виде сносок внизу страницы. В ка-
кой-то мере это решало задачу более точной пере-
дачи образов и стиля оригинала. Однако существу-
ет мнение, что, чем меньше примечаний в перево-
де художественного текста, тем лучше перевод
и переводчик. Применительно к художественному
переводу нежелательны примечания, а в научном
и техническом переводах примечания желатель-
ны и обязательны, если они проясняют смысл тер-
мина, сокращения или ссылки на авторство. При
переводе философских текстов без примечаний
в переводе бывает довольно сложно понять пере-
водимый текст. Интересно заметить, что по отно-
шению к текстам аналитической философии
(которые считаются одними из наиболее сложных
для понимания) можно встретить значительно
меньше примечаний переводчика, хотя именно та-
кие тексты и нуждаются в примечаниях в боль-
шей степени [5; 8; 9].
При переводе художественных текстов слова

другого языка в тексте оригинала довольно часто
не переводятся, так как они несут в себе опреде-
ленную стилистическую нагрузку, передавая либо
местный колорит, либо особенности речи персона-

жа. Отсылка к иноязычному понятию в философ-
ском тексте может подчёркивать многозначность
и сложность выбора значения при переводе. Тер-
мин в пределах текстов, относящихся к данной
научной или технической сфере, может иметь толь-
ко прямое и, как правило, одно-единственное зна-
чение. Термин не следует переводить вольно или
описательно – он должен иметь один стандартный
эквивалент. В целом, при переводе художествен-
ных и философских текстов происходит неизбеж-
ная потеря информации, поскольку различия в куль-
турных и языковых традициях, различия в систе-
ме образов и понятий автора текста и переводчи-
ка неизбежно приводят к потере или замене при-
сущих оригиналу коннотаций и ассоциаций. Техни-
ческий же перевод вообще не допускает инфор-
мационных потерь [10].
В лингвистической теории перевода выделяют

два основных подхода к переводу: трансформаци-
онный и денотативный (интерпретирующий).
Трансформационный перевод выполняется в виде
последовательной трансформации текста в текст
на основе словарных эквивалентов и грамматичес-
ких соответствий с опорой на содержание. Согласно
денотативному подходу, перевод – это прочтение
исходного текста, уяснение его содержания и из-
ложение (интерпретация) содержания средствами
языка перевода. Начинающему переводчику ре-
комендуется придерживаться трансформационно-
го подхода, даже жертвуя стилистической аутен-
тичностью. Он не имеет права вольно передавать
содержание [3; 6; 7; 11]. Таким образом, эти под-
ходы различаются по степени соответствия ори-
гиналу. Если для естественнонаучной литературы,
официальных деловых общественно-политических
текстов, дипломатических текстов и т. п. типичен
трансформационный подход, то для художествен-
ных и философских текстов (как аналитических,
так и выразительных) неизбежен выбор денота-
тивного подхода. Это обусловлено тем, что офи-
циально-деловые тексты стереотипны по форме,
т. е. их обращения, зачины, последовательность
изложения, концовки в каждом языке подчиняют-
ся строгим правилам риторики и изобилуют язы-
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ковыми штампами. И, хотя языковые штампы мо-
гут отличаться по своей внутренней форме, они
должны совпадать по содержанию. Если в евро-
пейских языках высока культура и стандартизация
письменной переписки, то в современном русском
и украинском языках гораздо меньше устоявших-
ся риторических штампов. Поэтому при переводе
иногда приходится прибегать к дословному изло-
жению. Прием дословного перевода нередко
используется в дипломатических документах,
где каждое слово особо значимо. Аналогичным об-
разом, для газетных и журнальных публикаций, как
правило, характерно использование значительного
числа привычных клише, стереотипных фраз, га-
зетных штампов, политических терминов и поня-
тий и т. п. В некоторых публикациях журналиста-
ми используются оценочные слова, обыгрывают-
ся жаргонные и просторечные слова и выражения.
В этом случае переводчику во имя сохранения
жанра приходится “корректировать” стиль подлин-
ника под газетно-журнальный стиль языка пере-
вода: производить различные синтаксические
трансформации рематематического характера,
подыскивать устоявшиеся в языке перевода соот-
ветствия. Все это свидетельствует о том, что
у таких переводов соответствие оригиналу также
относительно, но степень его близости к оригина-
лу более высокая, чем при устном переводе и при
денотативном подходе к переводу. Благодаря по-
добным трансформациям переводы часто оказы-
ваются многословнее оригинала.
Соответствие оригиналу при переводе есте-

ственнонаучных текстов зависит от степени их
формализации. Переводы некоторых трудов по
математике, химии или биологии, состоящие из
стереотипных фраз, которые вводят соответству-
ющие формулы, оказываются почти тождествен-
ными оригиналу. При переводе научных трудов глав-
ное – передать мысль, логику мысли, суть науч-
ной доктрины, последовательность рассуждения.
Для этого нередко приходится в переводах менять
синтаксический строй фраз оригинала, снижать
эмоциональную тональность, если она есть в ори-
гинале. Иногда уровень соответствия в переводах

специальных трудов снижается за счет описатель-
ной трактовки терминов или даже неточностей
в их понимании. В переводческих школах запад-
ных университетов введены курсы терминологии
по избранной специализации. Но и они не спасают
от ошибок, особенно в сфере гуманитарных наук.
Итак, уровень соответствия переводов научной

литературы обусловлен некоторыми грамматичес-
кими трансформациями, логическими и термино-
логическими уточнениями и разъяснениями, кото-
рые зависят от характера научного труда и праг-
матических требований к переводу [13]. В худо-
жественном переводе (особенно стихотворном)
есть свои особые законы эквивалентности ориги-
налу. Перевод может, как уже говорилось, лишь
бесконечно сближаться с подлинником. Художе-
ственный перевод порождается подлинником,
зависит от него, но в то же время обладает отно-
сительной самостоятельностью, так как становит-
ся фактом переводящего языка. Не только ориги-
нал и перевод различаются характером осмысле-
ния, социальным значением и репутацией, но и раз-
ноязычные переводы одного и того же литератур-
ного источника. Но есть и другие причины относи-
тельной эквивалентности художественного перево-
да подлиннику. Они вызваны своеобразием воспри-
ятия оригинала переводчиком, разносистемностью
языков, различиями социокультурной среды. Про-
является и индивидуальность переводчика, опре-
деляемая его художественным восприятием, та-
лантом, своеобразием отбора языковых средств.
Эти обусловленные индивидуальностью перевод-
чика черты не имеют никакого отношения к ав-
торскому стилю оригинала, не соотнесены непо-
средственно с текстом подлинника. Их парадокс
в том, что они нежелательны, но неизбежны. Это
элементы переводческого стиля. Несмотря
на стремление переводчика воссоздать (воспро-
извести) как можно полнее содержательную, эмо-
ционально-экспрессивную и эстетическую ценность
оригинала и добиться равновеликого с оригиналом
воздействия на читателя, ему, переводчику, мож-
но рассчитывать лишь на относительное соответ-
ствие художественного перевода тексту оригина-
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ла. Различия в воздействии оригинала и перевода
на читателя будут еще большими. Перевод рели-
гиозных текстов связан со сложившейся традици-
ей воссоздания сакральных произведений, для ко-
торой характерны использования богословской тер-
минологии, устоявшихся оборотов и штампов,
архаизация текстов, интерпретация символов,
аллюзий, введение во многих случаях буквализмов,
обусловленных боязнью исказить священный текст
и т. п. Эти факторы приводят к различиям в тес-
тах оригинала и перевода и относительного соот-
ветствия оригинального и переводного текстов [14].
В связи с вышерассмотренным сравнительным

анализом типов переводных текстов, а также раз-
личных лингвистических подходов к упомянутым
текстам, можно сделать вывод, что перевод фи-
лософского текста требует максимально широкой
эрудиции переводчика. Философский текст в зави-
симости от своего типа (аналитического либо вы-
разительного) предполагает знания и практичес-
кие умения работы с текстами формализованного
характера (например, таковыми являются тексты
по логике), аналитическими текстами, либо с тек-
стами поэтическими. Специфика философского
текста такова, что требуется активизация ком-
муникативного сознания переводчика, т. к. он
сам внутренне активно коммуницирует с дру-
гими типами переводческих текстов. Таким
образом, эрудиция переводчика должна заключать-
ся и в знании “чужого” материала (скажем, исто-
рии философии), и в знании теории и практики пе-
ревода, что является трудновыполнимой задачей.
Исходя из этого, проблема адекватности перево-
да в современном культурном поле представляет
важную задачу и должна выступать предметом
дальнейших критических исследований.
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КРИТЕРІЙ ДОСТАТНОСТІ КОРПУСУ ПРИ РОЗРАХУВАННІ
ФАКТОРУ ЧАСТОТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ

С.Б. Фокін, канд. філол. наук (Київ)

Розглядаються кількісні критерії достатності обсягу дослідницького корпусу для порівняння частотних
характеристик певного явища в перекладних та оригінальних текстах на матеріалі іспанських герундіальних
перифраз. Одним з провідних критеріїв слід вважати досягнення відносної похибки в межах 30%.
Ключові слова: фактор частотності, статистика, герундіальні перифрази, перекладна мова.

Фокин С.Б. Критерий достаточности корпуса при расчете фактора частотности в переводе.
Рассматриваются количественные критерии достаточности объема исследовательского корпуса для сравнения
частотных характеристик тех или иных явлений в переводных и оригинальных текстах на материале испанских
герундиальных перифраз. Одним из ведущих критериев следует считать достижение относительной ошибки в
пределах 30 %.
Ключевые слова: фактор частотности, статистика, герундиальные перифразы, переводной язык.

 Fokin S.B. Sufficiency criteria of the corpus for frequency factor calculation in translation studies. The
article is focused on quantitative sufficiency criteria of text corpora volume for comparing frequency characteristics
of linguistics phenomena in translational and original texts illustrated by Spanish gerund periphrasis. Achieving of a
relative mistake lower than 30% should be considered one of the main criteria.

 Key words: frequency factor, statistics, gerund periphrasis, translational language.
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 Певний антагонізм між філологічними та ма-
тематичними науками, подекуди штучний, часом
спричиняється до різних крайностей. У багатьох
філологічних розвідках ігноруються числові дані
як такі, що буцімто не личать філології, або ж, на-
впаки: детальні кількісні підрахунки, інколи зроблені
на солідному матеріалі (і не без допомоги комп’ю-
тера), обмежуються елементарними арифметич-
ними операціями, без належного використання ста-
тистичного апарату тільки обтяжуючи досліджен-
ня й створюючи видимість серйозності. Зазначе-
ний стан справ, а також деякі з останніх зауважень
шановних опонентів стосовно використання кіль-
кісних даних певною мірою торкнулися і автора
статті при захисті кандидатської дисертації, що спо-
нукало до пошуку правильної доказово-методоло-
гічної бази, яку сподіваємось висвітлити на наступ-
них сторінках.
Лінгвістична теорія перекладу неявно претен-

дує на статус загальної, тому не дивно, що чимало

методологічних знарядь перекладознавство перей-
має саме у лінгвістики. У галузі мовознавства мож-
на згадати декілька праць, що розробили методо-
логічні основи використання лінгвостатистики
(на пострадянському просторі відома праця І.А. Но-
сенка [6], в Україні – низка праць В.І. Перебийніс,
у тому числі виданий під її редакцією “Частотний
словник української художньої прози” [13]). У той
самий час у перекладознавстві ця методологічна
ніша залишається незаповненою і, відтак, висту-
пає надзвичайно актуальним  питанням, як далі
пояснюється. Якщо в мовознавстві статистичні
методи використовуються в рамках статистичної
стилістики, а також для всебічного розрізнення типів
текстів, для розробки ймовірнісних моделей спо-
лучуваності одиниць різних мовних рівнів [4, с. 231],
у перекладознавстві дослідника цікавлять насам-
перед різного роду зіставні й контрастивні дані. Від-
мінність об’єкта цих двох філологічних дисциплін
і, водночас, їхня значна спорідненість дозволяють
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легко запозичити розроблений у мовознавстві ста-
тистичний апарат для перекладознавчих цілей,
хоч і не без певних адаптацій.
Розрахування “фактору частотності” в пере-

кладі корисне насамперед у двох випадках: 1) для
контрастивного аналізу певного мовного явища
в мові оригіналу і мові перекладу з метою прогно-
зування або пояснення перекладацьких трансфор-
мацій; 2) для зіставлення певного явища у пере-
кладних та оригінальних текстах однією тією са-
мою мовою і виділення найсуттєвіших відміннос-
тей. Якщо коротко висвітлювати історію викорис-
тання кількісних методів у перекладознавсті,
то перший зі згаданих напрямків розробляється
значно частіше. Про міжмовні розбіжності в час-
тоті як передумову трансформацій є окремі згадки
в загальній теорії перекладу у Х. Васкеса Айори
[15, с. 102], Ю. Найди та Ч. Тейбер [14, с. 170],
К.М. Сухенко [9, с. 81-83] та ін . Значно багатший
матеріал нагромаджено в часткових теоріях у кон-
кретних мовних парах. Так, за твердженням
проф. Р.П. Зорівчак, “в українському художньому
мовленні частіше, ніж в англійському, експресію
спричиняють приєднання – відокремлені означен-
ня або порівняння в еліптичній формі”, що вимагає
від перекладача певних перетворень задля збере-
ження стилістичного забарвлення [2, с. 172-173].
При перекладі з російської на англійську Є.В. Бре-
ус спостерігає, що розбіжність у частотності вжи-
вання віддієслівних конструкції лежить в основі цілої
низки перетворень, при яких відбувається зміна
суб’єкта [1, с. 39]. Стосовно перекладу з англій-
ської мови на російську В.Н. Комісаров зауважує:
у російських текстах наукового стилю частіше,
ніж в англійських, використовуються іменники
(т. з. “ознака номінативності”), що, власне, нерідко
викликає трансформацію дієслова в іменник при пе-
рекладі з англійської [3, с. 132]. На нашу думку, спо-
стереження перекладознавців, які часто є водно-
час і теоретиками, і практиками перекладу, фахів-
цями з іноземної і рідної мов, дійсно є дуже вартіс-
ними емпіричними даними: вони і пояснюють чин-
ники трансформацій, і задають перспективи
для подальших розвідок науковців, і слугують орі-

єнтирами для перекладачів-практиків, акцентуючи
увагу на тих чи інших деталях. Втім, при зістав-
ленні точок зору різних науковців можна перекона-
тися, що інколи інтуїтивно-емпіричні твердження
можуть виявлятися суперечливими. Зокрема,
в міркуваннях стосовно вживання дієслівного ста-
ну у статті О.Б. Передерій сказано, що російська
мова, в порівнянні з іспанською, є “активнішою”
[8, с. 100]. Натомість З.Д. Львовська зазначає,
що, навпаки, іспанська мова, на відміну від росій-
ської, має “активну, особисту, дієслівну” тенденцію
[5, с. 170]. Очевидно, твердження щодо розбіжно-
стей частотності будуть переконливішими, якщо
вони будуть підкріплені конкретними даними
й кількісними підрахунками.
Отже, не дивно, що на певному етапі у частко-

вих теоріях перекладу все частіше подібні тверд-
ження супроводжуються числовими даними. Зок-
рема, К.М. Сухенко і С.М. Черномаз дійшли вис-
новку, що в англійських газетно-публіцистичних
текстах призайменниково-означальні підрядні
речення вживаються в 2-3 рази частіше, ніж
у російській [10, с. 39]. С.Б. Фокін доводить, що
в іспанській художній прозі підрядні означальні
речення вживаються частіше (у середньому,
у 2,5 рази), ніж в українській, і ця тенденція пояс-
нює трансформації підрядних означальних речень
в інші мовні одиниці зі значенням атрибутивності
при перекладі з іспанської на українську [11, с. 37].
Отже, з одного боку, потреба, а з іншого – відносна
легкість таких підрахунків в електронну еру
роблять можливим і необхідним використання та-
кого вагомого аргументу як конкретні кількісні дані.
Однак навіть при цьому залишається низка не-
розв’язаних суперечностей, насамперед: який
обсяг матеріалу треба опрацювати, щоб мати
підстави для поширення частотних характеристик
мовного явища на генеральну сукупність? Відпо-
відь на заявлене питання є ме т ою  статті.
Об ’єктом  дослідження виступає розбіжність
у частоті мовних явищ в оригінальних та переклад-
них текстах.
Для ілюстрації відповіді фактичним матеріалом

використаємо дані, отримані від підрахунку час-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


202

Вісник ХНУ № 973                                                                                                                                                                       2011

тоти досліджуваного предмета  – герундіальних
перифраз (далі – ГП) в іспаномовних оригінальних
та іспаномовних перекладних текстах. Матеріа-
лом  послугували іспаномовні оригінальні та пере-
кладні тексти. Обґрунтування вибору такого мате-
ріалу наведено в окремій публікації [12, с. 52], тому
тут спеціально його не повторюємо. Опишемо алго-
ритм проведеного дослідження й спробуємо дати
відповідь на питання, в яких текстах перифрази вжи-
ваються частіше, оригінальних чи перекладних, і чи
достатнім буде опрацьований корпус.

1. Підготуємо масиви порівнюваних текстів для
здійснення вибірки. Як відомо, для забезпечення
репрезентативності вибірки бажано, щоб вона була
однорідною за стилем, жанром, мовним ареалом
і охоплювала тексти різних авторів, а для зручності
рекомендують ділити долі підвибірки на однакові
фрагменти (наприклад, по 10 000 слововживань або
по 1 000 слововживань). Але оскільки доступних
іспанських перекладів творів української літерату-
ри вкрай мало, для аналізу ми залучали повністю
оброблені тексти, щоб не залишати поза увагою
окремі фрагменти. Природно, ці підвибірки мають
нерівномірний обсяг. Неоднаковість обсягу підви-
бірок ускладнює підрахунки, однак не є неперебор-
ною перешкодою.
При застосуванні статистики в теорії перекла-

ду досліднику треба враховувати ще одну особ-
ливість. Оскільки в перекладознавстві майже всі
дослідження порівняльні, вони завжди передбача-
ють наявність двох (або більше) порівнюваних
масивів. У нашому випадку, окрім масиву переклад-
них текстів, є масив оригінальних текстів, який,
у свою чергу, розподіляється на 2 частини: масив
іспанських та масив аргентинських текстів. Спе-
цифіка структури нашого масиву зумовлена особ-
ливістю перекладачів досліджених текстів (арген-
тинського та іспанського походження) та, зокрема,
широтою іспаномовного ареалу.

2. Підрахуємо абсолютну частоту прикладів
нашого предмета в підвибірках порівнюваних
масивів і занесемо їх у таблицю 1.

3. Розрахуємо відносну частоту ГП для кожно-
го твору, кожного масиву та середню відносну ча-
стоту для кожного масиву, занесемо дані в табли-
цю 2. Нагадаємо, що відносна частота розрахо-
вується як частка від ділення кількості подій
на обсяг масиву, в нашому випадку, кількості ГП
на кількість слововживань.

4. Розрахуємо відносну похибку обчислень. Для
цього при інтервалі довіри 0,95 (найчастіше прий-
нятому в лінгвостатистиці) скористуємось форму-
лою, що її виводить І.А. Носенко:

в якій   – вибіркова середня, S – середнє квадра-
тичне відхилення, n – кількість підвибірок [6, с. 69],
способи обчислення яких показано нижче. Кван-
тиль 1,96 є загальноприйнятим у лінгвостатистиці
для інтервалу довіри 0,95. Отже, найчастіше його
можна приймати як даність, не вникаючи в мето-
дику його виведення, однак при особливих потре-
бах дослідження, як, наприклад, надзвичайній
рідкості явища, він може змінюватись [6, с. 61].
Вибіркова середня  дорівнює середньому ариф-

метичному при однаковому обсязі підвибірок, а при
неоднаковому – розраховується за формулою:

де а – обсяг, на який розраховується середня, що
його дослідник встановлює сам (нам зручно роз-
раховувати частоту ГП на обсяг у 10 000 слово-
вживань), аі – обсяг підвибірки, хі  – частота яви-
ща в підвибірці [6, с. 37].
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A.M. Matute
“Pequeño teatro”

В. Pérez Galdós
“Doña Perfecta”

M. Delibes
“El hereje”

C.J. Cela “La familia
de Pascual Duarte”

F. Umbral “Nada
en el domingo”

Середня частота

J. Cortázar
“El perseguidor”

E. Sábato “Túnel”

R. Arlte
“Los siete locos”

A. Bioy Casares
“El sueño de los héroes”

M. Puig “El beso
de la mujer araña”

Середня частота

Середня частота для всіх
іспаномовних творів

М. Коцюбинський “Тіні забутих
предків” (пер. Х. Борисюк)

Ю Яновський “Вершники”
(пер. С. Ризванюк)

Я. Галан, памфлети
(пер. Р. Естрела)

О. Довженко “Зачарована
Десна” (пер. Р. Гупало)

І. Франко “Захар Беркут”
(пер. С. Ризванюк)

Середня частота

Середнє квадратичне відхилення

Середнє квадратичне відхилення
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Середнє квадратичне відхилення показує діапа-
зон типових коливань середніх величин вибірки і,
для підвибірок неоднакового обсягу, розраховуєть-
ся за формулою [6, с. 47]:

Провівши підрахунки за описаною методикою,
ми дійшли висновку, що для масиву іспаномовних
текстів, який складається з десяти підвибірок, ви-
біркова середня дорівнює 22,06, середнє квадра-
тичне відхилення – 10, а відносна похибка – 28,06 %.
Таким чином, результат дослідження слід вважа-
ти успішним, а обсяг емпіричного корпусу – дос-
татнім, оскільки в лінгвостатистиці відносна по-
хибка до 30-33 % вважається припустимою
[6, c. 70-71]. Зазначимо, що у попередній публіка-
ції наш корпус був дещо меншим, ніж нинішній
[12, с. 52], і тоді відносна похибка становила 36 %.
На тодішньому етапі дослідження це не було прин-
циповим, оскільки наші висновки в той момент ґрун-
тувались переважно на абсолютній частоті, а не
на відносній. Тим не менш, якщо відносна помилка
більша за 30 %, для здійснення справді серйозних
висновків на підставі середніх частот, які можна
було б поширити на генеральну сукупність, до-
сліднику варто розширювати свій корпус і пере-
раховувати відносну похибку, доки обчислена
помилка не опиниться в припустимих межах
(принцип рекурентності), як, власне, вчинив і ав-
тор публікації.
Існує ще один значно простіший, хоч і менш точ-

ний, спосіб розрахунку достатності корпусу або
масиву через задану відносну похибку. В.І. Пере-
бийніс, М.П. Муравицька, Н.П. Дарчук пропону-
ють доволі просту формулу, яка зв’язує відношен-
ням абсолютну частоту явища та відносну похиб-
ку. Зокрема, дослідники зазначають: “оцінка на-
дійності частоти слова лише за абсолютними час-
тотами дуже неточна, хоча саме вона частіше всьо-
го застосовується” [7, с. 57]. При цьому викорис-
товується формула такого змісту:

Відтак, якщо виразити абсолютну частоту F
через δ, отримаємо:

Знаючи, яку кількість прикладів того чи іншого
явища нам необхідно знайти, доволі легко спрогно-
зувати, який обсяг знадобиться. Можна, скажімо,
розрахувати, скільки прикладів зустрічається
у пробній підвибірці обсягом 1 000 слововживань
і екстраполювати, скільки таких “тисяч” буде не-
обхідно. Про те, наскільки неточний цей спосіб,
красномовно свідчать результати підрахунку
відносної похибки. Згідно з першим, обраним нами,
способом, ця величина становить, як вище показа-
но, 28 %, а згідно з останнім – лише 5,5 %. Тобто,
остання формула є не лише простою, а й надто по-
блажливою для дослідника. До того ж, оскільки
середнє квадратичне відхилення в нашому випад-
ку для ГП дорівнює 10, можна зрозуміти, що
похибка, яка менша за цю величину, призводить
до удаваної точності, адже в такому випадку дослід-
ник намагається віднайти якусь “ідеальну серед-
ню частоту”, яка насправді не витримується май-
же в жодному оригінальному творі. Тим не менш,
підкреслимо, що цей метод дуже корисний для пер-
винного встановлення мінімального обсягу і кращій
за індивідуальні інтуїтивні критерії; після опрацю-
вання встановленого у такий спосіб корпусу, ймо-
вірно, доведеться робити рекурентні уточнення.

5. Порівняймо розбіжність відносної частоти
в масивах вибірки. Як бачимо, виявлена розбіжність
у вживанні ГП в іспаномовних перекладних (16,74)
та оригінальних текстах (22,06) становить 29 %,
в той час як відносна похибка дослідження є
не набагато меншою і становить 28 %. Відтак,
ці результати слід вважати непоказовими. Проте,
ми не будемо поспішати впадати у розпач, адже
неяскравими виявились тільки загальні результа-
ти: порівняння для кожної ГП окремо показують
разючу відмінність, як видно з таблиці 2.
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Так, у перекладних текстах зовсім не вживається
ГП “acabar+ger. ”, “terminar+ger. ”, “quedarse+ger. ”,
натомість частота окремих ГП у перекладах кри-
тично перевищує середню частоту, властиву ориг-
інальним текстам: це “venir+ger. ” у “Зачарованій
Десні” О. Довженка, “ir+ger. ” у повісті “Тіні забу-
тих предків” М. Коцюбинського та ін , де відмін-
ність від вибіркової середньої сягає сотень, поде-
куди тисяч відсотків. Таким чином, зафіксовани
і факти надмірного використання ГП у перекладі,
і недовикорстання окремих ГП. Однак детальний
коментар частотної розбіжності як характеристи-
ку мови перекладачів подамо в окремій публікації.
Дозволимо собі лише коротко прокоментувати
ще два несподіваних результати, які випливають
зі зведеної таблиці 2. Зокрема, у вибраному кор-
пусі можна помітити незначні порушення критерію
однорідності корпусу, які, можливо, слід розгляда-
ти під критичним кутом зору. Тим не менш, зазна-
чений “дефект” приніс і значну користь. Серед усіх
15 підвибірок є лише одна з публіцистичного сти-
лю – памфлети Я. Галана – що разюче відрізняєть-
ся низькою частотою ГП і показує найнижчу час-
тоту в корпусі. А це вказує на стильову залежність
вживання ГП і перспективи подальших статистич-
них досліджень для філологів-іспаністів; друга важ-
лива своєрідність стосується діахронічної характе-
ристики вживання ГП, адже лише один з 10 дослі-
джених оригінальних текстів написано в ХІХ сто-
літті, це роман “Донья Перфекта” Б. Переса Галь-
доса, який теж характеризується явно низькою ча-
стотою вживання ГП на тлі інших оригінальних
текстів, отже, обраний об’єкт становить безумов-
ний інтерес і з погляду діахронії. Таким чином,
як можна переконатись, при порівнянні частоти
явищ в різних масивах текстів значний інтерес,
якщо не більший, становить частота окремих скла-
дових предмета дослідження та реалізації його
окремих якісних характеристик.
Для підвищення точності можна дотримуватись

принципу рекурентності: якщо після першого опра-
цювання відносна похибка виявилась завеликою,
корпус збільшується, вибірка проводиться ще раз
і розрахунки повторюються. Тим не менш, треба

пам’ятати, що, оскільки обсяг вибірки до формули
входить під знаком квадратного кореня, то, наприк-
лад, для зниження відносної похибки вдвічі, обсяг
вибірки необхідно збільшити в 4 рази [6, с. 71].
У нашому випадку корпус був збільшений на
123 325 слововживань, тобто на 21,6 %, і це
дозволило знизити відносну похибку лише на 8 %.
Це не завжди виправдано, особливо для явищ
з низькою частотою, коли для досягнення 20-відсот-
кової точності необхідно опрацювати корпус у де-
кілька сотень тисяч слововживань. Тоді відносна
похибка і в 33 % буде прийнятною [6, с. 71].
Зазначимо, що для третього масиву нашого кор-

пусу (масиву перекладних текстів) відносна похиб-
ка становить 49,55 %. Визнаємо, що це забагато,
і з часом будемо її зменшувати. Проте, обмеженість
матеріалу, часом недоступність та проблеми з до-
триманням критерію однорідності змусили зупини-
тися наразі на отриманих результатах. Адже
для зменшення похибки приблизно вдвічі необхід-
но збільшити корпус вчетверо, що наразі не ви-
дається можливим.
Таким чином, у перекладознавчих статистич-

них дослідженнях можна успішно застосовувати
лінгвістичний статистичний апарат, але при враху-
ванні деяких особливостей. Зокрема, в перекладо-
знавчих розвідках завжди маємо справу з двома
або більше вибірковими масивами; обмеженість
перекладного матеріалу може зумовлювати неод-
наковість обсягу підвибірок, що ускладнює, однак
не уможливлює, розрахунки. При порівнянні часто-
ти мовного явища в різних масивах текстів ради-
мо дотримуватись таких принципів:

- при організації дослідження і застосуванні ста-
тистичного апарату спиратися в першу чергу
на властивості предмета дослідження, зокрема,
його поширеність у текстах, належність до мовно-
го рівня: різні мовні явища можуть потребувати
відмінних підходів;

- розглядати кількісні параметри не лише пред-
мета дослідження, а й його окремих складових
та якісних характеристик;

- загальноприпустимим ступенем відносної
помилки слід вважати 30-відсотковий поріг; тим
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не менш, для дуже рідкісних явищ при досягненні
обсягу корпусу порядку сотень тисяч слововжи-
вань поріг точності може збільшуватись;

- ступінь точності дослідження можна підвищу-
вати за рахунок збільшення матеріалу обсягу
та перерахування (принцип рекурентності), та
збільшення кількості підвибірок, хоча не можна
не визнати обтяжливість цього способу;

- не є доцільним прагнути точності вищої за се-
реднє квадратичне відхилення в порівнюваних ма-
сивах.
Варто очікувати, що в майбутньому у перекла-

дознавчих та контрастивних дослідженнях відсо-
ток розбіжності у частоти мовного явища буде су-
проводжуватись такими показниками як відносна
похибка і середнє квадратичне відхилення, що буде
яскравим показником їхньої достовірності. Пер-
спективним  є аналіз частоти ГП в інших функ-
ціональних стилях, у діахронії. Окрім ГП, інші мовні
явища, що виявляють асиметрію в цільовій та ори-
гінальній мовах, мають виявити частотні розбіж-
ності в оригінальних та перекладних текстах.
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рія і практика перекладу : республ. міжвід. наук. зб. –
К. , 1981. – Вип. 5 . – С. 80–83. 10. Сухенко К.М.
Компрессия приместоимённо-определительных пред-
ложений при переводе с русского языка на англий-
ский / К.М. Сухенко, С.М. Черномаз // Теорія і прак-
тика перекладу : республ. міжвід. наук. зб. – К. ,
1979. – Вип. 1 . – C. 38–45. 11. Фокін С.Б. Контрас-
тивно-перекладознавчий аналіз іспанських та україн-
ських підрядних означальних речень / С.Б. Фокін //
Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка:
серія : “Іноземна філологія”. – К. , 2006. – Вип. 40. –
С. 35–39. 12. Фокін С.Б. Герундіальні перифрази як
стилістичний ресурс іспанських перекладів україн-
ської художньої прози / С.Б. Фокін // Вісник Київ.
нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – К., 2011. –
Вип. 44. – С. 51–55. 13. Частотний словник сучасної
української художньої прози / За ред. Перебий-
ніс В.C., редкол.: Н.П. Дарчук, Н.Ф. Клименко,
В.І. Крітська, М.П. Муравицька, Л.В. Орлова. – К. :
Наук. думка, 1981. – Т. 1 . – 863 с. 14. Nide E. The
theory and practice of translation / E. Nide,
Ch. Taber. – Leiden : E.J.Brill, 1982. – 218 p.
15. Vázquez Ayora G. Introducción a la traductología /
G. Vázquez Ayora. – Georgetown : Georgetown
University School of Languages and Linguistics, 1977. –
488 p.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ
ВІСНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Матеріали для опублікування приймаються від спеціалістів у галузі романо-германської філології та методики
викладання іноземних мов. Зміст статей повинен відповідати вимогам ВАК України (див. Бюлетені ВАК,
2003, № 1; 2008, № 2).

Мова публікацій: українська, російська, англійська, німецька, французька.
Обсяг публікацій у межах: 7–9 стор.

Правила оформлення рукописів

• стаття подається редакції Word для Windows версія 6.0, 7.0 без автоматичних переносів слів разом з
двома примірниками тексту;

• індекс УДК міститься ліворуч, перед назвою публікації (шрифт 12 Тimes New Roman);
• відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом (розмір шрифту 14), під

нею в центрі звичайними літерами ініціали автора, прізвище, вчена ступінь після коми (канд. філол. наук) та
поряд у дужках – назва міста;

• анотації (близько 500 знаків з пробілом, ключові слова розмістити за абеткою) на трьох мовах: українській,
російській, англійській) подаються шрифтом 10 Тimes New Roman; на початку кожної анотації подати ініціали,
прізвище автора та назву статті на відповідній мові;

• основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали шрифтом 12 Тimes New Roman або Тimes ET,
поля ліворуч, вгорі, внизу – 2,5 см, праворуч – 1 см. Відступ абзацу – 5 знаків. Чітко диференцюються тире
(–) та дефіс (-);

• при використанні спеціальних шрифтів або символів їх додають відокремленими файлами. При наявності
ілюстрацій їх теж подають відокремленими файлами;

• статтю необхідно узгодити з вимогами ВАК, тобто на початку вказати  об ’єкт,  предмет,  мету,
матер іал   та  актуальність  дослідження, наприкінці намітити перспективи  аналізу (шрифт розрідже-
ний – 3,0);

• ілюстративний матеріал подається курсивом. Елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються.
Значення слів тощо беруться у лапки.

• посилання у тексті оформлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури, наприклад:
С. Левінсон [1, с. 35], де перший знак – порядковий номер за списком, а другий – номер цитованої сторінки;

• завершує публікацію Література (друкується жирним шрифтом великими літерами без відступу від
лівого поля). Нижче впідбір до тексту подається занумерований перелік цитованих робіт (довідники включно)
в алфавітному порядку авторів, оформлений із дотриманням стандартів ВАК України 2008, наприклад:

1. Адмони В.Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В.Г. Адмони. – М. : Высш. шк., 1963. – 335 с.
2. Богданов В.В. Коммуниканты / В.В Богданов, В.И. Иванов // Вестник Харьков. нац. ун-та имени В.Н. Карази-
на. – 1989. – № 339. – С.12-18. (див. правила оформлення списку літератури у Бюлетені ВАК № 3, 2008 р.)
При необхідності надається спискок джерел ілюстративного матеріалу, оформлений так само, якому передує

назва джерела ілюстративного матеріалу;
• підрядкові виноски не допускаються.
В окремому файлі та на окремому аркуші подаються відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові

повністю), науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, телефон, домашня та електронна адреси, контактні
телефони.
Аспіранти та викладачі додають до рукопису витяг із протоколу засідання кафедри / вченої ради з

рекомендацією рукопису до друку та рекомендацію наукового керівника на подану статтю.
Подані матеріали не рецензуються і не повертаються.

Редакційна колегія
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