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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Антропоцентрична лінгвістична парадигма створила необхідні
методологічні передумови для зміщення дослідницьких акцентів з мови
як системи жорстких ієрархій на людину як креативного агента мовленнєвої
діяльності, без якого існування мови втрачає будь-який сенс. Перебування
людини у фокусі лінгвістичної уваги уможливило аналіз складного
й неоднозначного явища мовного нонсенсу, який самим фактом свого
існування кидає виклик як можливостям мовної системи, так і звичним
формам комунікації. Стереотипні погляди на феномен нонсенсу як на повну
відсутність смислу та пов’язане з нею фатальне порушення норм мови
й спілкування поступаються місцем на користь його розуміння як прояву
креативного потенціалу мовця, засобу нестандартного використання
елементів мовної системи, що демонструє її потенційно безмежні
можливості, потужного засобу прагматичного та художньо-естетичного
впливу на реципієнта.
Хоча явище нонсенсу у світовій лінгвістиці залишається практично

не систематизованим, існує широкий спектр публікацій, дотичних до цієї
проблематики (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.К. Байєр, Л. Бауер,
М.М. Бахтін, Т.В. Булигіна, М. Долітські, Дж. Ейтчісон, В. Емпсон, П. Зіфф,
С.А. Колісниченко, О.Г. Ликов, Дж. Ліч, А.Ю. Мурадян, О.В. Падучева,
С. Стюарт, С.П. Су, В. Тіггес, О.Д. Шмельов, Л.В. Щерба). Зокрема,
дослідницької уваги зазнавали визначення та класифікація нонсенсу
(М. Долітські, О.І. Лихачов); різноманітні прояви мовно-мовленнєвих
аномалій та девіацій (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ф.С. Бацевич,
Т.В. Булигіна, І.М. Кобозєва, С.А. Колісниченко, Л. Короткова, О.Г. Ликов,
А.Ю. Мурадян, О.В. Падучева, Т.Б. Радбіль, О.Д. Шмельов); абсурд
(В.Ю. Новікова) та парадоксальні висловлення (О.Ю. Жигадло). Окремо
нонсенс досліджувався в якості креативного прояву можливостей мовної
системи (О.А. Пуліна, Т.Б. Радбіль, В.І. Шаховський) та засобу здійснення
лінгвістичних експериментів (Дж. Ліч, О.М. Пешковський, Т.Б. Радбіль,
Л.В . Щерба). Певна увага приділялася особливостям сприйняття
та інтерпретації нонсенсу як тексту та як жанру (І.Г. Овчиннікова). Більш
вагомими та розлогими є дослідження нонсенсу як нестандартного засобу
створення гумористичного ефекту (О.А. Земська, Дж . Колоннезе,
Т.Б. Радбіль, В.О. Самохіна, В.З. Санніков, В.І. Шаховський).
Однак нонсенс як такий залишається в мовознавстві не тільки

недостатньо висвітленим, а й по суті невизначеним, у зв’язку з чим
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відчувається потреба вийти на якісно новий рівень його аналізу, що водночас
дозволить краще зрозуміти такі знаменні для сучасної науки про мову
питання, як здійснення комунікативної взаємодії/протидії, продукування
та інтерпретація мовлення, творче використання елементів мовної системи
в межах окремих дискурсів тощо.
Актуальність дисертації обумовлена нагальною потребою

комплексного  дослідження лексичного нонсенсу з позицій
антропоцентричної парадигми. Паралельно в роботі вирішується актуальна
проблема визначення гіперонімічного поняття мовного нонсенсу на основі
його онтологічних властивостей та особливостей ієрархічного
упорядкування. Доцільність такого підходу вмотивовується тим, що він
дозволяє давати стандартизовані дефініції окремих форм мовного нонсенсу
на різних функціонально незалежних рівнях, починаючи з лексичного.
Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає

профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в межах
наукової теми “Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики
в когнітивно-дискурсивній парадигмі” (номер державної реєстрації
0109U007962).
Мета роботи полягає у визначенні поняття лексичного нонсенсу

та встановленні його структурних, семантичних та функціональних
характеристик.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються конкретні

завдання:
- критично узагальнити існуючі підходи до усвідомлення нонсенсу

у вітчизняній та закордонній лінгвістиці;
- диференціювати мовні,  немовні та змішані форми нонсенсу

та встановити методологічні засади аналізу перших;
- виокремити та описати характерні ознаки нонсенсу, що утворюють його

онтологічну основу;
- надати дефініцію мовного нонсенсу з урахуванням його ієрархічної

організації та лексичного нонсенсу як його базової форми;
- визначити структурно-семантичні характеристики лексичного нонсенсу

в англомовному поетичному дискурсі;
- схарактеризувати комунікативну специфіку лексичного нонсенсу

з урахуванням особливостей його інтерпретації;
- встановити особливості реалізації лексичним нонсенсом експресивно-

оцінної, лудичної та естетичної функцій.
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Об’єктом дослідження виступає лексичний нонсенс, продукування
та функціонування якого відбувається в англомовному поетичному дискурсі.
Предметом дослідження є онтологічні характеристики мовного нонсенсу,

особливості лексико-семантичної організації та функціонування лексичних
форм його репрезентації в англомовному поетичному дискурсі.
Матеріалом дослідження слугують 1225 лексем-нонсенсів, отриманих

методом суцільної вибірки з текстів англомовних віршованих творів,
що охоплюють період XVII-XX ст. Для дослідження відібрано 210 віршів
загальним обсягом у 250 000 друкованих знаків.
Методологічною основою дисертації слугували фундаментальні

положення антропоцентричної парадигми, що досліджує людину як суб’єкта
й агента креативної комунікативно-мовленнєвої діяльності (Ф.С. Бацевич,
Т.А.  ван Дейк,  Дж .  Ейтчісон,  О.С.  Кубрякова, А.П.  Мартинюк,
О.І. Морозова, Г.Г. Почепцов, В.О. Самохіна, І.П. Сусов, І.С. Шевченко).
Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять принципи

комплексності та інтегративності. Комплексний аналіз передбачає вивчення
всіх релевантних параметрів об’єкта, залучення яких дозволяє отримати
максимально повне уявлення про нього. Інтегративність застосованого
підходу полягає в поєднанні положень структурно-системної парадигми
з положеннями функціонально-діяльнісного та комунікативно-
інтерпретаційного підходів.
Під час здійснення дослідження використовувалися такі методи:

фонемний аналіз – для визначення фонемного складу нонсенсних одиниць;
структурний аналіз, дериваційний аналіз – для визначення структурної
організації, способів утворення та морфемного складу нонсенсних одиниць;
контекстуально-інтерпретаційний  аналіз  – для встановлення
потенційних сенсів лексем-нонсенсів на основі горизонтального
(мовленнєвого) та вертикального (фонові знання) контексту;
фоносемантичний аналіз – для визначення потенційних можливостей
інтерпретування лексем-нонсенсів на основі звукосимволізму;
функціонально-семантичний аналіз – для встановлення прагматичного
потенціалу нонсенсних лексем; кількісний аналіз – для визначення
продуктивності всіх виділених способів утворення нонсенсу.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше запропоновано

модель комплексного аналізу лексичного нонсенсу, яку потенційно може
бути використано відносно інших форм мовного нонсенсу. На основі
виділених онтологічних характеристик надано перші у вітчизняному
мовознавстві дефініції мовного й лексичного нонсенсу. Уперше на основі
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ієрархічно-функціонального критерію розроблено класифікацію різновидів
мовного нонсенсу й виділено способи утворення лексичного нонсенсу.
Уперше в межах функціонального підходу встановлено особливості
інтерпретації лексичного нонсенсу з урахуванням денотативно-референційної
співвіднесеності та фактору адресанта й адресата. Визначено особливості
використання нонсенсу як засобу експресивно-емоційно-оцінного
та естетичного впливу на реципієнта, а також потужного прийому мовної гри.
Новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях,

що виносяться на захист:
1. Нонсенс – складний антропологічний феномен, лінгвістичне

усвідомлення якого спирається на надбання в споріднених гуманітарних
дисциплінах, передусім філософії. Сучасний погляд на сутність нонсенсу
полягає у відмові від дихотомічного принципу бінарної опозиції,
що трактував це явище як повну протилежність або абсолютну відсутність
сенсу, й переході до плюралістичного принципу, що визнає здатність
нонсенсу утворювати в дискурсі потенційно необмежену кількість
індивідуальних сенсів.

2. Універсальність мовного нонсенсу забезпечується існуванням окремих
форм його репрезентації на лексичному, синтаксичному та текстовому
рівнях. Лексичний нонсенс, таким чином, є первинною (базовою) формою
репрезентації вербального нонсенсу, яка становить цільнооформлене
неконвенційне поєднання конвенційних елементів фонемного та/або
морфемного рівнів  мовної системи  та  характеризується
референційно-сигніфікативною невизначеністю та неоднозначністю
семантичної інтерпретації.

3. Ментальною основою формування лексичного нонсенсу є здатність
продуцента до лінгвокреативного мислення, на основі якого він вербалізує
той уявний можливий світ, який його фантазія розгортає на сторінках
художнього поетичного твору. Створення лексичних нонсенсних одиниць
виявляє подвійну залежність: з одного боку, вони ніколи не виникають
“на пустому місці”, використовуючи в якості матеріальної бази наявний
мовний матеріал і особистий досвід індивіда, з іншого боку, відбір
та поєднання компонентів фонемного та морфемного рівнів, як правило,
відбувається стихійно й асоціативно. Оскільки будь-яке нове поняття,
що вербалізується, певною мірою пов’язане з існуючими, найнезвичніші
слова-нонсенси характеризуються як системністю, так і потенційною
можливістю інтерпретації.

4. Формування лексичного нонсенсу спричинюється дією аналогії –
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фонологічної або структурної. За умов фонологічної аналогії утворення
лексеми-нонсенсу відбувається на основі її подібності до однієї або декількох
узуальних лексем,  однозначне визначення якої/яких не завжди
уможливлюється. За умов структурної аналогії утворення лексеми-нонсенсу
здійснюється на базі узуальних словотвірних моделей за рахунок розширення
їх змістового наповнення та валентних характеристик.

5. Нонсенс позначає об’єкти, які існують не в реальній дійсності,
а в можливому світі авторської уяви, що зумовлює лише фрагментарне
дослідження його семантики. За таких умов на передній план уваги
реципієнта виходить специфічна форма нонсенсної лексеми, пропонуючи
йому здогадатися або ж інтуїтивно відчути причини та інтенції автора,
які обумовили вибір незвичних та несподіваних засобів їх втілення.

6. Використання нонсенсів у поетичному дискурсі обумовлюється
прагматичними потребами. Здатний до втілення специфічних прагматичних
інтенцій автора, нонсенс не передбачає обов’язкової вихідної установки на
зрозумілість – навпаки, у певних випадках прагматичний вплив на читача
може бути посиленим унаслідок нерозуміння ним змісту цієї одиниці/
висловлення/тексту. Прагматичний потенціал нонсенсних одиниць
реалізується в таких семантико-стилістичних характеристиках,
як експресивність, емотивність, оцінність.

7. Специфічна установка поетичного дискурсу на форму вираження,
де будь-який художній прийом отримує естетичну значущість, визначає
вагомість естетичної функції нонсенсу. Нонсенсні утворення як кульмінація
творчої діяльності автора, скерованої на нестандартне використання мовних
ресурсів, виступають естетико-стилістичною домінантою цілої низки жанрів,
які сукупно вкладаються в поняття “літератури нонсенсу”.
Теоретична значущість дисертаційного дослідження визначається тим,

що аналіз семантичних та інтерпретаційних особливостей лексичного
нонсенсу є внеском у розвиток семантики; встановлення особливостей
функціонування нонсенсних лексем сприятиме розвиткові функціональної
лінгвістики та прагматики; визначення нонсенсу як дискурсивно-обумовленої
формації може бути корисним для дискурсології; вивчення нонсенсу
як художнього авторського прийому є внеском у лінгвостилістику та теорію
жанрів.
Практична цінність отриманих результатів дослідження полягає

в можливості їх використання в курсах лексикології англійської мови (розділи
“Словотвір”, “Семантична структура слова”), стилістики англійської мови
(розділ “Лексичні стилістичні засоби”), у спецкурсах з функціональної
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лінгвістики, прагматики, лінгвістики тексту. Матеріали дослідження можуть
бути застосовані в подальших наукових розробках, при підготовці аспірантів,
а також у практичній діяльності – під час перекладу художньої літератури.
Основні положення дисертації пройшли апробацію на V Всеукраїнській

науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”
(Харків, 2005),  міжвузівській науковій конференції “Лінгвістика. Методика.
Переклад” (Харків, 2006), Всеукраїнському науковому форумі “Сучасна
англістика: стереотипність і творчість” (Харків, 2006), VI Міжнародній
науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”
(Харків, 2007), VII Всеукраїнській науковій конференції “Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2008), І Всеукраїнській науковій
конференції молодих учених “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя,
2008), VIII Всеукраїнській науковій конференції “Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2009), ІІ Міжнародній науковій
конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2009),
IX Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2010), IV Міжнародній науково-практичній конференції
“Мови і світ: дослідження  та викладання” (Кіровоград,  2010),
ІІІ Всеукраїнській науково-методичній конференції (Харків, 2010),
Х Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова.
Комунікація” (Харків, 2011), Школі-семінарі “Сучасні підходи до навчання
іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2011).
Публікації. Основні положення дисертації відображено в 16 публікаціях,

з них 7 статей (1 у співавторстві) опубліковано у фахових виданнях України
та 9 тез наукових та науково-методичних конференцій. Особистий внесок
здобувача в статтю в співавторстві полягає в зборі та аналітичній обробці
ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг публікацій – 3,7 др. арк.
Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів

з висновками до кожного, загальних висновків, бібліографії, списку джерел
ілюстративного матеріалу та додатків. Загальний обсяг  роботи –
225 сторінок, обсяг основного тексту – 187 сторінок. Бібліографія містить
367 найменувань, з яких 26 – лексикографічні джерела, 30 – джерела
ілюстративного матеріалу. Додатки містять 2 рисунки та збірку віршів –
джерел ілюстративного матеріалу в електронному форматі, записану
на CD-носії.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі наведено тему роботи, обґрунтовано її актуальність, новизну,
теоретичну та практичну значущість, теоретико-методологічні засади
та методи дослідження, подано цілі та завдання, сформульовано положення
на захист, наведено відомості про апробацію роботи та публікації.
У першому розділі “Онтологія нонсенсу та методологія його

дослідження в лінгвістиці” проаналізовано підходи до розуміння поняття
нонсенсу в лінгвістиці та споріднених гуманітарних дисциплінах
і схарактеризовано сучасний стан дослідження цього феномену. Нонсенс –
об’єкт вивчення багатьох гуманітарних дисциплін, насамперед філософії,
логіки, літературознавства, культурології. Пануюча донедавна традиція
вивчати нонсенс у зіставленні з сенсом, тобто в рамках дихотомічного
підходу, не надала змоги вичерпно визначити сутність цього складного
антропоцентричного феномену. Вивчення нонсенсу на якісно новому рівні
стало можливим за умови плюралістичного підходу, що передбачає
множинність потенційних інтерпретацій, жодна з яких не може вважатися
єдиною та абсолютно вірною.
Розмаїття буттєвих форм нонсенсу дозволяє виділити поряд з вербальним

рівнем його репрезентації невербальний та змішаний (вербально-
невербальний). До першого відносять немовленнєві дії та об’єкти, несумісні
зі здоровим глуздом,  зі сферою загальновідомого та схваленого
суспільством. До другого – випадки невідповідності між вербальною
та невербальною складовою об’єкту, наприклад, між зображенням
і супровідним текстом.
Відсутність єдиної методологічної лінгвістичної платформи дослідження

мовного нонсенсу зумовлює необхідність виокремлення його онтологічних
ознак, до складу яких ми відносимо неконвенційність, референційно-
сигніфікативну невизначеність та неоднозначність.

Неконвенційність  проявляється у двох аспектах: по-перше,
як комунікативна неусталеність, нехарактерність мовної формації, по-друге,
як порушення сполучуваності елементів мовної системи, тобто валентних
зв’язків між ними в процесі її утворення. Водночас нонсенс не варто вважати
ненормативним/аномальним явищем, адже це, навпаки, прояв креативності
автора з опорою на системно-мовний потенціал.
Під референційно-сигніфікативною невизначеністю розуміється

неможливість однозначного зіставлення нонсенсної одиниці з конкретним
об’єктом позамовної дійсності та, відповідно, неможливість однозначно
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визначити її поняттєву складову. Нонсенс позначає об’єкти не реального
світу, а вигаданого, тобто одного з можливих світів, розгортання якого
відбувається в межах твору. Лексема-нонсенс здатна позначати одразу
декілька об’єктів, створених авторською уявою, тобто здатна до множинного
співвідношення з об’єктами позамовної дійсності.
Під неоднозначністю розуміється здатність нонсенсу до одночасної

реалізації багатьох потенційних значень , що створює простір
для альтернативних реципієнтських реакцій. Неоднозначність може мати
два потенційних наслідки. Перший полягає в тому, що реципієнт не може
визначитися з тим, яке саме значення приписати одиниці (ефект “коливного”
або “дифузного” значення). Другий проявляється в тому, що різні реципієнти
можуть приписувати нонсенсу принципово різні значення.
Функціонування лексичного нонсенсу лімітовано рамками дискурсів,

які припускають ускладнені форми комунікації, спричинені неоднозначністю
інтерпретації. Сприятливість літературного дискурсу формуванню
лексичного нонсенсу зумовлюється такими чинниками, як: (1) можливість
конструювати літературний текст з урахуванням порушення законів
комунікативного автоматизму, (2) здатність моделювати інші види дискурсів,
(3) наявність відхилень від загальномовного стандарту, до яких автори
вдаються з метою пошуку нових засобів художньої виразності та реалізації
власних прагматичних інтенцій. Подальше обмеження дослідження рамками
поетичного дискурсу пояснюється широко відомими традиціями поезії
нонсенсу, що були закладені у фольклорних творах і продовжують успішно
розвиватися на сторінках віршованих творів таких відомих сучасних поетів,
як Е.Е. Каммінгс, С. Мілліґан, О. Неш, Ш. Сільверстайн тощо. Сама
архітектоніка поетичного дискурсу будується на основі поетичної,
або креативної, ліцензії – права автора поетичного твору вдаватися
до відхилення від правил комунікації, яких повинні дотримуватися пересічні
носії мови, що надає йому свободу креативно використовувати мовні ресурси
(Дж. Ліч).
Ураховуючи дискурсивний аспект нонсенсу та спираючись на його

онтологічні властивості,  визначаємо цей феномен як дискурсивне
утворення різного ступеня протяжності (від слова до тексту),
що  виникає  внаслідок неконвенційного поєднання конвенційних
елементів  різних рівнів мовної системи  та  характеризується
референційно-сигніфікативною невизначеністю та неоднозначністю
семантичної інтерпретації.
В основу запропонованої в роботі класифікації нонсенсу покладено
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структурно-функціональний критерій, який дає можливість виокремити його
лексичний, синтаксичний та текстовий різновиди.
У рамках дослідження вивчаємо нонсенсні репрезентації лексичного рівня,

оскільки це перший функціонально самостійний рівень аналізу. Відповідно
надаємо дефініцію лексичного нонсенсу як інноваційної креативної
лексичної одиниці, яка виникає за рахунок неконвенційного поєднання
конвенційних елементів нижчих рівнів – фонем та/або морфем.
Дискурсивно-функціональний аспект обумовлює аналіз функцій,

які виконує нонсенс у рамках поетичного дискурсу як засіб здійснення
художньо-естетичної комунікації між адресантом і адресатом. У випадку
з лексичним нонсенсом номінативна та сигніфікативна функції відходять
на другий план, поступаючись місцем експресивно-оцінній, лудичній
та естетичній, оскільки нонсенсні одиниці утворюють не стільки з метою
найменування, скільки задля втілення авторських прагматичних інтенцій.
У  другому  розділі “Структурно-семантичний  аналіз форм

репрезентації лексичного нонсенсу”  визначено особливості
формування структури та семантики лексичного нонсенсу. Головним
когнітивним механізмом, що перебуває в основі утворення лексичного
нонсенсу, є аналогія – фонологічна або структурна. Вплив фонологічної
аналогії проявляється в подібності звукового оформлення нонсенсу
узуальній/ним лексемі/ам, однозначне визначення якої/яких, проте, не завжди
можливе:

Orstralia – Orstralia
We think of you each day
Orstralia – Orstralia
At work or at play. (S. Milligan, Orstralia)
Лексема Orstralia за своїми фонетичними характеристиками схожа

з узуальною одиницею Australia, на основі чого реципієнт може
інтерпретувати її як назву екзотичної країни. Разом із звуковою подібністю
нонсенс вбирає низку ознак, асоційованих з вихідною лексемою.
Вплив структурної аналогії здійснюється на основі продуктивних

словотвірних моделей, оказіональне наповнення яких відрізняється
від усталеного. Таким чином відбувається розширення структурно-
семантичного діапазону узуальної словотвірної моделі:

And there he sits still, with no worm in his bill,
Nor no guggledom in his nest. (Anonymous, The Whango Tree)
Нонсенсна одиниця guggledom визначається як нонсенс, тому що жодне

з можливих значень, приписуваних одиницям, утвореним за моделлю N (Adj)
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+ dom, не сполучається з основою guggle – булькотіння.
За структурним параметром лексичні нонсенси поділяємо на 3 групи:

фонографічні, графічні/параграфічні, морфологічні.
Особливістю фонографічних способів (33%) утворення нонсенсу

є побудова цих одиниць  безпосередньо з фонем,  що призводить
до відсутності морфемного членування, яке є джерелом інформації щодо
змісту лексичної одиниці в процесі її інтерпретації. До цих способів належать
ономатопеї (2%), іншомовні стилізації (2%), римозаповнювачі, повтори-
відлуння, емоційні вигуки (12%), вигадані слова-квазилексеми (17%).
До графічних/параграфічних способів (42%) утворення нонсенсу

відносяться ті, у межах яких одиниці формуються за рахунок різноманітних
графіко-орфографічних деформацій. Особливістю графічних/параграфічних
способів є ефект графічної переакцентуації тексту твору, що може привести
до порушення автоматизму його зорового сприйняття. До цих способів
відносяться шрифтові та пунктуаційні деформації (17%), анаграми (6%),
авторська орфографія (19%).

Морфологічні способи (25%) утворення нонсенсу характеризуються
можливістю вільного оперування з морфемами або їх довільними
сегментами. До цієї групи належать ті способи, у межах яких нонсенсні
лексеми формуються за рахунок використання як “непередбачуваних”, так
і “передбачуваних” (Л. Бауер) способів словотвору. До “непередбачуваних”
способів відносяться такі, у відповідності з якими словотвір відбувається
не за конкретною словотвірною моделлю, а за загальною схемою: телескопія
(контамінація та міжслівне накладання – 10%), субститутивний словотвір
(9,5%), скорочення, усічення (1%). У випадку з “передбачуваними”
(словоскладання – 1,5% та афіксація – 3%) способами словотвір
здійснюється за узуальними моделями (за умови порушення притаманних
їм валентних обмежень) або за оказіональними моделями.
Дослідження семантики лексичного нонсенсу здійснено з урахуванням

фундаментального семіологічного принципу взаємозв’язку між структурою
слова та його значенням. Оскільки жоден з методів семантичного аналізу,
які використовуються під час дослідження семантики узуальних лексем,
не може бути застосованим відносно всього масиву нашої вибірки,
ми здійснювали власний аналіз на основі вибіркового принципу, тобто
залучаючи елементи різних методів, але з урахуванням специфіки кожної
окремої одиниці:

Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
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Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch! (L. Carroll, Jabberwocky)
Спираючись на контекст цього класичного вірша, можемо зробити

висновок, що всі вказані істоти – Jabberwock, Bandersnatch, Jubjub –
приховують потенційну загрозу для того, хто може з ними зустрітися,
про що автор попереджає дієсловом Beware. У випадку з Jabberwock
йдеться про істоту, що нагадує тварину з гострими кігтями, з кусючими
щелепами, вірогідно хижака. Так само небезпечним є Jubjub, про якого ми
знаємо лише те, що це птах. А тлумачення Bandersnatch ускладнюється
через те, що контекст недостатньо категоризує невідому істоту. Водночас
наявність означення frumious, яке фонетично асоціюється з furious, досить
виразно її характеризує.
У третьому розділі “Особливості функціонування лексичного

нонсенсу  в англомовному  поетичному  дискурсі” здійснено
функціональний аналіз лексичного нонсенсу. Наявність лексем-нонсенсів
значно ускладнює здійснення успішної комунікації за рахунок таких факторів:
(1) невідповідність мнемічній та цільовій умовам здійснення комунікації;
(2) порушення сформульованих Г.П. Ґрайсом “максим спілкування”, зокрема
постулатів категорії способу, релевантності, якості; (3) порушення принципу
лінійного розгортання мовлення; (4) відсутність лексем-нонсенсів
у внутрішньому лексиконі реципієнта. Через це потенційна кількість
можливих варіантів тлумачення нонсенсу може дорівнювати кількості його
рецепторів, а значення нонсенсних лексем характеризується як “нестійке”
(shifting), на відміну від значення конвенційних лексем, в яких воно є
усталеним (fixed).
У комунікативному аспекті не всі форми нонсенсу однаково складні

для інтерпретування. Ми виділяємо його “м’які” (більш сприятливі
для розуміння) та “жорсткі” (надзвичайно ускладнені) форми, в основі
розподілу яких перебуває така онтологічна властивість, як неоднозначність,
яка, у свою чергу, підрозділяється на бінарну та множинну. Інтерпретація
“м’яких” нонсенсів здійснюватиметься на основі структури поєднання,
контексту та фонових знань реципієнта:

And so the elephant wed the pelican,
And they dined upon lemons and limes,
And now they have a baby pelicant,
And everybody rhymes. (Sh. Silverstein, The Romance)
Ступінь морфемно-семантичної прозорості лексеми-нонсенсу pelicant

(pelicant = pelican + elephant) доволі високий, що дозволяє залучити мовні
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знання читача. Основою для інтерпретації нонсенсної одиниці є контекст
всього віршованого твору, з якого стає зрозумілим, що головними героями
є дві тварини (pelican та elephant), які вирішили одружитися, але не знають,
як назвати нащадків, що з’являться в результаті такого союзу. Врешті-решт
на позначення немовляти створюється лексема pelicant.
Намагаючись інтерпретувати “жорсткі” форми нонсенсу, реципієнт часто

змушений спиратися лише на фоносемантичний потенціал нонсенсної одиниці
та на довільні асоціації, які викликає в нього лексема-нонсенс:

With a moony maze of mellado mull,
And a protoplasm for next of kin. (James C. Bayles, In The Gloaming)
Інтерпретації лексеми mellado сприяє алітерація у звуковому оформленні

вірша. Так, у першому рядку звук (m) повторюється в складі трьох одиниць,
викликаючи асоціації з чимось приємним і співвідносячи mellado з такою
ознакою, як “ніжний”, “ледь вловимий”, “тонкий”.

Експресивно-оцінна функція нонсенсу реалізується за рахунок таких
семантико-стилістичних характеристик, як експресивність, емотивність,
оцінність. Експресивність притаманна лексичним нонсенсам, тому що вони
є інноваціями, а отже їм інгерентно властиві такі характеристики, як новизна,
неочікуваність, непередбачуваність, нестандартність структури. Указані
характеристики слугують авторам для того, щоб зацікавити читача
та привернути увагу до особи мовця/персонажу/ситуації в цілому. Лексеми-
нонсенси також виконують роль нестандартних засобів самовираження,
створюють інтелектуальне напруження:

“Bunga-louie lee!”
Said the monkey to the flea.
It wasn’t much to say but –
It passed the time away. (S. Milligan, A Book of Milliganimals).
Емотивність характерна для тих лексичних нонсенсів, які виступають

засобом вираження авторських емоцій та почуттів з метою емотивного
впливу або емотивної розрядки. Пов’язану з емотивністю оцінність
лексичного нонсенсу можливо визначити переважно на основі контексту:

Parsley
Is gharsley. (O. Nash, Further Reflections on Parsley)
Лудична функція нонсенсу реалізується в утворенні мовної гри

та гумористичного ефекту. У випадку “м’яких” форм нонсенсу реципієнтові
легше розпізнати гумористичний ефект одиниці за рахунок одночасної
реалізації нею двох сенсів – випадок каламбуру:

The wasp and all his numerous family
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I look upon as a major calamity.
He throws open his nest with prodigality,
But I distrust his waspitality. (O. Nash, The Wasp)
Одиниця waspitality неоднозначна через одночасну реалізацію двох

протилежних значень: “оса” (символ ворожості) та “гостинність”.
У випадку “жорстких” форм відчути гумористичний потенціал нонсенсу

значно складніше:
Ly by an ew, or an ax; in eye of a fo.
Fy go up, he is to dy; or ly in a py. (J. Brookesbank, Monosyllables)
Можливість утворення гумористичного ефекту не “закладена” автором,

і нонсенс викличе посмішку читача, лише якщо він сам знайде щось смішне
для себе.

Естетична функція лексичного нонсенсу обумовлена тим, що нонсенс,
ужитий у мові поетичних творів, перетворюється на художній прийом,
отримуючи естетичну значущість. Естетична цінність нонсенсу полягає
й у додержанні традицій англомовної літератури нонсенсу, що походять
ще з фольклорної спадщини та визначають подальший розвиток нонсенсу
як літературного жанру не тільки у Великій Британії, а й далеко за її межами.

ВИСНОВКИ

Проведене в рамках антропоцентричного підходу комплексне
дослідження лексичного нонсенсу дозволило виявити та проаналізувати
його онтологічні властивості, запропонувати власну дефініцію як цього
феномену, так і його гіпероніму – мовного нонсенсу, а також вивчити
особливості його формування та функціонування в англомовному
поетичному дискурсі.
Комунікативна толерантність поетичного дискурсу перетворює його

на середовище, сприятливе для формування та функціонування різноманітних
форм мовного нонсенсу, де широке вживання різноманітних нонсенсних
утворень не тільки не заперечується, а й навіть заохочується.
Провідною онтологічною властивістю нонсенсу є неконвенційність,

яка зумовлює наявність інших онтологічних властивостей: референційно-
сигніфікативної невизначеності та неоднозначності. На основі вказаних
властивостей та принципу ієрархічності мовної системи в дисертації
запропоновано універсальне визначення мовного нонсенсу,  яке,
за необхідності, може бути застосовано відносно форм його репрезентації
на різних мовних рівнях.
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В основу класифікації нонсенсу покладено структурно-функціональний
критерій, відповідно до чого виділено його лексичний, синтаксичний
та текстовий рівні. У відповідності з аналізом структури лексичних нонсенсів
виділено три групи способів їх формування: фонографічні, графічні/
параграфічні та морфологічні. До фонографічних способів (33%) відносяться
ономатопеї (2%), римозаповнювачі, повтори-відлуння, емоційні вигуки (12%),
вигадані слова-квазилексеми (17%) та іншомовні стилізації (2%).
До графічних (42%) належать шрифтові та пунктуаційні деформації (17%),
анаграми (6%), авторська орфографія (19%). Морфологічні способи (25%)
вбирають телескопію (10%), субститутивний словотвір (9,5%), афіксацію
(3%), скорочення, усічення (1%), словоскладання (1,5%).
Аналіз функціонального аспекту нонсенсу виявив, що нонсенсні лексичні

одиниці виконують ті ж функції, що й узуальні, але з певними відмінностями.
Насамперед, у випадку з нонсенсом провідну роль відіграють експресивно-
оцінна, лудична та естетична функції.
За ступенем інтерпретованості виділено “м’які” та “жорсткі” форми

нонсенсу. Інтерпретація “м’яких” форм найчастіше здійснюється на основі
структури лексичної одиниці, контексту твору та фонових знань читача.
У випадку “жорстких” форм у переважній більшості випадків інтерпретація
можлива тільки за рахунок фоносемантичного потенціалу лексеми-нонсенсу.
Широке вживання нонсенсних лексичних одиниць у художніх творах

умотивоване специфічними прагматичними  потребами  авторів.
Прагматичний потенціал нонсенсних одиниць реалізується за рахунок
таких семантико-стилістичних характеристик, як експресивність,
емотивність, оцінність.
Утворення нонсенсу також свідчить про втілення на мовному рівні

прагнення до гумору та до гри, у чому проявляється лудична функція
лексичного нонсенсу. Виявлено, що неоднозначність помітно впливає
на здатність нонсенсної лексеми утворювати гумористичний ефект. Якщо
нонсенс реалізує бінарну неоднозначнісь, розпізнати гумор буде значно
легше, ніж у випадку множинної неоднозначності, коли сміховий ефект не
стільки передбачується автором,  скільки штучно “створюється”
реципієнтом.
Естетична функція нонсенсу обумовлена установкою художніх творів

на форму вираження, де будь-який прийом отримує естетичну значущість.
Через нестандартність, незвичність та неможливість однозначної
інтерпретації нонсенс здатний значно посилити естетичний вплив твору,
розрахованого як на дітей, так і на дорослих. Твори, які містять різноманітні
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нонсенсні поєднання, розраховані на аудиторію широкої вікової диференціації.
Вони будуть до вподоби дітям насамперед через те, що втілюють дитячу
прихильність до гри, до перекручення звичного світу взагалі та правильних
“дорослих” слів зокрема. А прихильність до нонсенсу дорослої аудиторії
пояснюється прагненням пригадати безтурботне дитинство, поглянути
на світ з іншої точки зору, відійти від традиційних норм та сталих стереотипів,
нав’язаних суспільством.
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що визначені

нами поставлені задачі виконані вповні, що в свою чергу закладає
необхідний фундамент для подальшого вивчення такого складного
феномену, як нонсенс. Перспективи подальших досліджень полягають
в аналізі нонсенсних репрезентацій інших рівнів (синтаксичного
та текстового) та у вивченні нонсенсу в межах когнітивної парадигми.

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях
автора:
1. Комплексный подход к изучению нонсенса в лингвистике / К.В. Воронина //

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –
2006. – № 725. – С. 140-143.

2. Нонсенс як мовний феномен: історія та перспективи дослідження /
К.В. Вороніна // Вісник Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна. – 2006. – № 741. – С. 156-159.

3. Лексичний нонсенс як прояв структурної, семантичної та референційної
неконвенційності / К.В. Вороніна // Нова філологія : зб. наук. пр. –
Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 47-51.

4. Аналіз форм репрезентації лексичного нонсенсу у творах Спайка
Мілліґана / О.В. Ребрій, К.В. Вороніна // Нова філологія : зб. наук. пр. –
Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 36. – С. 314-318.

5. Нонсенс в аспекті адресатно-адресантної взаємодії / К.В. Вороніна //
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. –
2009. – № 848. – С. 102-107.

6. Звукосимволічна природа фонетичного нонсенсу / К.В. Вороніна //
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград :
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (4). – С. 351-355.

7. Гумористичний потенціал нонсенсу / К.В. Вороніна // Вісник Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 928. –
С. 150-155.
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8. Понятие нонсенса в лингвистике / К.В. Воронина // Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація : V Всеукр. наук. конф., 11 листопада
2005 р. : тези доп. – Харків : Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, 2005. – С. 36-37.

9. Нормативний аспект функціонування мовного нонсенсу / К.В. Вороніна //
Сучасна англістика: Стереотипність і творчість: Всеукр. наук. форум,
16 травня 2006 р. : тези доп. / [за ред. В.О. Самохіної (Дмитренко)]. –
Харків : Торсінг Плюс, 2006. – С. 33-35.

10. Основи інтерпретації мовного нонсенсу / К.В. Вороніна // Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація : VI Міжнар. наук. конф., 1 лютого
2007 р. : тези доп. – Харків : Константа, 2007. – С. 72-73.

11. Дискурсивний аспект мовного нонсенсу / К.В. Вороніна // Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація : VII Всеукр. наук. конф., 5 лютого
2008 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 47-48.

12. Нонсенс в соціокультурному контексті: креативність vs конвенційність /
К.В. Вороніна // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація :
VIII Всеукр. наук. конф., 5 лютого 2009 р. : тези доп. – Харків : ХНУ
імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 46-47.

13. Особливості інтерпретації фонетичного нонсенсу / К.В. Вороніна //
Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація : IX Міжнар. наук. конф.,
5 лютого 2010 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. –
С. 38-39.

14. Прагматичний аналіз  нонсенсу в  літературному дискурсі /
К.В. Вороніна // Методичні та психолого-педагогічні проблеми
викладання іноземних мов на сучасному етапі : ІІІ Всеукр. наук.-
метод. конф., 23 листопада 2010 р. : тези доп. – Харків : ХНУ імені
В.Н. Каразіна. – 2010. – С. 44-46.

15. Функціональний аспект нонсенсу: специфіка реалізації комунікативної
функції [Електронний ресурс] / К.В. Вороніна // Каразінські читання:
Людина. Мова. Комунікація : Х Міжнар. наук. конф., 4 лютого 2011 р. –
Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 49-50. – 1 електр. опт.
диск (CD-ROM). – Назва з контейнера.

16. Розвиток навичок контекстуальної інтерпретації на матеріалі лексичного
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АНОТАЦІЯ
Вороніна  К.В .  Структурно-семантичні та функціональні

особливості лексичного нонсенсу в англомовному  поетичному
дискурсі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2012.
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню лексичного

нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі з урахуванням його
структурних, семантичних та функціональних особливостей. Лексичний
нонсенс визначено як цільнооформлене неконвенційне поєднання
конвенційних елементів фонемного та/або морфемного рівнів мовної
системи, онтологічними властивостями якого є неконвенційність,
референційно-сигніфікативна невизначеність  та неоднозначність.
Ментальною основою формування лексичного нонсенсу є здатність
продуцента до лінгвокреативного мислення, що забезпечує можливість його
інтерпретації. Розроблено класифікацію різновидів лексичного нонсенсу, на
основі якої виокремлено та схарактеризовано три групи способів його
утворення: фонографічні, графічні/параграфічні та морфологічні. Оскільки
комунікативна специфіка лексичного нонсенсу в поетичному дискурсі
визначається прагматичними потребами, його провідними функціями є
експресивно-оцінна, лудична та естетична.
Ключові слова: лексичний нонсенс, неконвенційність, референційно-

сигніфікативна невизначеність, неоднозначність, фонографічний нонсенс,
графічний/параграфічний нонсенс, морфологічний нонсенс, експресивно-
оцінна функція, лудична функція, естетична функція.

АННОТАЦИЯ
Воронина К.В. Структурно-семантические и функциональные

особенности лексического нонсенса в англоязычном поэтическом
дискурсе. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В .Н.  Каразина Министерства
образования и науки, молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2012.
Диссертация посвящена изучению структурных, семантических

и функциональных особенностей лексического нонсенса в англоязычном
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поэтическом дискурсе.
Попытки определить нонсенс как противоположность смыслу в рамках

дихотомического похода не позволили раскрыть сущность этого сложного
феномена. Изучение нонсенса на качественно новом уровне стало
возможным в рамках плюралистического подхода, предусматривающего
множественность потенциальных интерпретаций.
Лексический нонсенс определяется как цельнооформленное

неконвенциональное соединение конвенциональных элементов фонемного
и/или морфемного уровней языковой системы,  онтологическими
характеристиками которого являются неконвенциональность ,
референциально-сигнификативная неопределенность и неоднозначность.
Неконвенциональность  понимается в двух аспектах: как коммуникативная

неустойчивость, нехарактерность языковой формации, а также как нарушение
сочетаемости элементов системы языка в процессе ее создания.
В структурном аспекте нонсенс не противоречит возможностям языковой
системы, наоборот, созданные с учетом ее требований и актуализированные
в поэтическом дискурсе нонсенсные репрезентации демонстрируют
комбинаторные возможности языка.
Референциально-сигнификативная неопределенность нонсенса означает

невозможность его однозначного соотнесения с тем или иным объектом
внеязыковой действительности и, соответственно, невозможность
однозначно определить ее понятийную составляющую. Лексема-нонсенс
способна одновременно обозначать несколько объектов или предметов,
а ее сигнификат будет меняться в зависимости от референта.
Неоднозначность нонсенса представляет собой возможность

одновременной реализации им нескольких значений, количество которых
потенциально не ограничено. Следствием неоднозначности является,
во-первых, то, что реципиент не может четко определиться с тем, какое
именно значение приписать нонсенсной единице (эффект “колеблющегося”
или “диффузного” значения), а во-вторых, в том, что разные реципиенты
могут приписать нонсенсу принципиально разные значения.
Вследствие толерантности поэтического дискурса к неоднозначным

лексическим единицам он выступает благоприятной средой формирования
и функционирования нонсенса. Кроме того, архитектоника поэтического
дискурса создается на основе поэтической, или креативной, лицензии –
права автора допускать значительные отклонения от правил коммуникации.
С учетом онтологических характеристик нонсенса сформулировано

определение этого феномена как дискурсивного образования разной степени
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протяженности,  возникающего в результате неконвенционального
объединения конвенциональных элементов разных уровней языковой
системы и характеризующегося референциально-сигнификативной
неопределенностью и семантической неоднозначностью.
Классификация нонсенса разработана на основе структурно-

функционального критерия, позволяющего учесть особенности его
формирования и функционирования.  Вербальный нонсенс имеет
разновидности, соответствующие функционально самостоятельным
уровням языковой системы – лексический, синтаксический, текстовый.
Основным когнитивным механизмом образования лексических

нонсенсов является аналогия – фонологическая  или структурная.
При фонологической аналогии создание лексемы-нонсенса происходит на
основе ее схожести с одной или несколькими узуальными единицами,
однозначное определение которых не всегда возможно. При структурной
аналогии словообразование происходит на базе словообразовательных
моделей за счет расширения их валентностных характеристик.
Способы образования лексического нонсенса подразделяются на три

группы: фонографические, графические/параграфические, морфологические.
К фонографическим способам относятся ономатопеи, иноязычные
стилизации, рифмозаполнители, повторы-отзвучия, эмоциональные
междометия,  выдуманные слова-квазилексемы. К  графическим/
параграфическим – шрифтовые и пунктуационные деформации, анаграммы,
авторская орфография. Морфологические способы объединяют телескопию,
субститутивное словообразование, аффиксацию, сокращения, усечения,
словосложение.
Дискурсивно-функциональный аспект обусловливает анализ функций,

выполняемых нонсенсом в рамках поэтического дискурса в качестве
средства осуществления художественно-эстетической коммуникации
между говорящим – автором и реципиентом – читателем. Лексемы-
нонсенсы создаются с целью реализации специфических прагматических
интенций, что объясняет преобладающую роль экспрессивно-оценочной,
лудической и эстетической функций.
Ключевые слова: лексический нонсенс, неконвенциональность,

референциально-сигнификативная неопределенность, неоднозначность,
фонографический нонсенс, графический/параграфический нонсенс,
морфологический нонсенс, экспрессивно-оценочная функция, лудическая
функция, эстетическая функция.

20

ABSTRACT
Voronina K.V. Structural, Semantic and Functional Characteristics of

Lexical Nonsense in English Poetic Discourse. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of
Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

The dissertation presents a complex approach to analyzing lexical nonsense
in English poetic discourse with regard to its structural, semantic and functional
characteristics. We define lexical nonsense as an integrated, non-conventional
combination of conventional elements of phonemic and/or morphemic levels of a
language system, whose onthological characteristics are: non-conventionality,
referential-significational indeterminateness and semantic ambiguity. Speaker’s
ability to perform linguo-creative thinking forms mental foundation for coining
lexical nonsense and provides possibility for its further interpretation. Classification
of lexical nonsense, developed in the course of research, allowed to distinguish
and characterize three groups of its structural varieties: phonographic, graphic/
paragraphic and morphological. Since pragmatic factors determine communicative
properties of lexical nonsense in poetic discourse, its main functions are expressive-
axiological, ludic and aesthetic ones.

Key words: lexical nonsense, non-conventionality, referential-significational
indeterminateness, semantic ambiguity, phonographic nonsense, graphic/
paragraphic nonsense, morphological nonsense, expressive-axiological function,
ludic function, aesthetic function.
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