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УДК 811.111’42’221

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ
КОМУНІКАЦІЇ У СТВОРЕННІ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ

В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Амрахова Л.А.  (Харків)
Науковий  керівник:

докт. фiлол. наук, проф. Солощук Л.В.

Амрахова Л.А. Роль невербальних компонентів комунікації у створенні
комічного  ефекту  в  англомовному  дискурсі.  Стаття  присвячена
дослідженню особливостей функціонування невербальних  компонентів
комунікації  при  створенні  комічного  ефекту  в  англомовному  дискурсі.
Комічний  ефект  може  створюватися  завдяки  взаємодії  вербальних
та невербальних компонентів комунікації на макро- та мікрорівнях.
Ключові  слова:  взаємодія,  дискурс,  комічний  ефект,  макрорівень,

мікрорівень, невербальні компоненти комунікації.

Amrakhova L.A. The Role of Nonverbal Means of Communication
in Creating a Comic Effect in the English Discourse. The paper focuses on
studying the peculiarities of functioning of nonverbal means of communication
in creating a comic effect in the English discourse. Comic effect can be achieved
due to the interaction of verbal and nonverbal means of communication on
macrolevel and microlevel.

Keywords: discourse, comic effect, interaction, macrolevel, microlevel,
nonverbal means of communication.

Комізм завжди відіграв  значну роль у житті людини. Жартуючи,
комунікантам вдається легше знайти спільну мову, підтримати розмову
та більше дізнатись один про одного. В основному жарт формується
за  рахунок  вербальних  компонентів  комунікації.  Але  комунікація
здійснюється не тільки по вербальному каналу, але і за рахунок інших
семіотичних  систем,  у  тому  числі  використовуються  невербальні
компоненти, до яких, за класифікацією Л.В. Солощук, у цій роботі ми
відносимо кінесичні (міміка, жести, рухи), просодичні (інтонація голосу)
та проксемічні (відстань) [4, с. 36-38]. Невербальні засоби комунікації,
які використовуються у комічній ситуації, можуть передавати додатковий
зміст та посилювати комічність ситуації.
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Дослідженню питань комічного дискурсу присвячено багато робіт
вітчизняних мовознавців. Серед наукових праць  із мовознавства, де
аналізуються ці питання, можна назвати монографії та роботи Г.Г. Гусєвої
[1], О.К. Лобової [2], В.О. Самохіної [3], Л.В. Солощук [4] та інші.

Актуальність цієї  проблеми  полягає  в  тому,  що  у  сучасному
мовознавстві виникає значний інтерес до питання невербальних засобів
вираження комічного. Деякі комічні ситуації передбачають наявність
не тільки вербальних, але також і невербальних засобів спілкування.
Вони є необхідною умовою для розуміння усієї значущості такого явища,
як англомовний комічний дискурс.

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі взаємодії вербальних
та невербальних компонентів комунікації в англомовному комічному
дискурсі  на  макро-  та  мікрорівнях;  визначенні  особливостей
функціонування невербальних компонентів комунікації при створенні
комічного ефекту в англомовному дискурсі.

Об’єктом дослідження  є  невербальні  компоненти  комунікації,
які сприяють створенню комічного ефекту в англомовному дискурсі.

Предметом  дослідження  є  особливості  взаємодії  вербальних
та невербальних компонентів комунікації при створенні комічного ефекту
в англомовному дискурсі.

Метою  дослідження  є  аналіз  ролі  невербальних  компонентів
комунікації та принципів їхньої взаємодії з вербальними компонентами
комунікації при створенні комічного ефекту в англомовному дискурсі.

Головними завданнями дослідження є такі: проаналізувати поняття
комічного  дискурсу;  розглянути  засоби  невербального  вираження
комічного;  дослідити функціонування  невербальних  компонентів
комунікації при їх взаємодії з вербальними в англомовному комічному
дискурсі  на макрорівні;  дослідити  принципи взаємодії  вербальних
та невербальних компонентів комунікації в англомовному комічному
дискурсі на мікрорівні.

Матеріалом  дослідження  слугували фрагменти  з  англомовних
творів, що містять  комічні  елементи  вербального  і  невербального
характеру.

Методами дослідження є системно-функціональний аналіз, дискурс-
аналіз, контекстний аналіз.

На макрорівні невербальні компоненти комунікації створюють репліку
самостійно, без участі вербальних компонентів [4, с. 85]; на мікрорівні
взаємодія  вербальних  та  невербальних  компонентів  відбувається
за 4 принципами: координації, субординації, ідентифікації та контрадикції
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[4, c.  92]. Кожен рівень представляє ситуації,  в яких  вербальний та
невербальний компоненти виконують свою роль у створенні комічного
ефекту.

Перші два  приклади  ілюструють макровзаємодію  вербальних  та
невербальних компонентів комунікації, при якій невербальний компонент
функціонує самостійно і призводить до комічного ефекту:
1) “Agreed. I must say that”s an inspiration. With the table out of the way

nobody connect the sheets with smoking. They’ll  think you tore them
with your feet, in a nightmare or something.’
“Some nightmare, to get through two blankets as well.”
She looked at him open-mouthed, and then began to laugh. She sat
down on the bed but immediately jumped up again as if it were once
more on fire [2, p. 106].
У першому прикладі можна спостерігати кінесичний компонент,

а  саме  мімічну  та жестову  реакції  жінки.  Вона  здивована  почути
припущення чоловіка про те, що спальна білизна була розірвана через
нічний жах чоловіка і дивиться на нього з відкритим ротом та починає
сміятися, а потім підстрибує на начебто палаючому ліжку. Така грайлива
поведінка жінки створює комічний ефект у діалозі двох людей.
2) Uncle: Well,  I’m  going  to  read  then.  You  boys  go  and  shower. And

don’t use up all the hot water again.
David: Dad, you know that’s not me, it’s Charlie who does it.
Charlie: No it’s not! You know you use far more than me! And I don’t
spend all my time in the bathroom trying to make myself look pretty!
David: At  least  I  don’t  spend  all my  time  in  the  bathroom  throwing
water on the floor so everyone else slips in it. And I don’t stink.
(Charlie grabs David in a hold and gives him a noogie on his head)

 [3].
У другому прикладі присутній проксемічний компонент. Хлопчики

сміються  один  над  одним  та  намагаються  виставити  один  одного
у неприємному та кумедному світлі перед дорослим. Після чергового
обвинувачення один із братів хапає іншого та починає тріпати його
волосся.  Тим  самим,  хлопчик  кумедним  чином  порушує  простір
свого брата для того, щоб «по-братерськи» провчити його за сказане.
Цей вчинок привносить комізм у цю ситуацію та робить її веселою
взагалі.

У наступних прикладах проілюстровано мікровзаємодію вербальних
та невербальних компонентів комунікації за чотирма принципами –
координації, субординації, ідентифікації та контрадикції:
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3) Boy: «Our principal is so stupid!»
Girl: «Don’t you know who I am?»
Boy: «No?»
Girl: «I’m the principal’s daughter».
Boy: «Do you know who I am?»
Girl: «No.»
Boy:  «Good.»
*walks away quickly* [4].
У третьому прикладі присутня координативна взаємодія вербальних

та невербальних компонентів комунікації, що представлена узгодженням
вербального  та невербального  каналів [4,  с.  92]. У  прикладі можна
спостерігати розмову двох незнайомих дітей, що обговорюють директора
школи. Хлопчик невдоволений директором  та називає його дурним
і тим самим створює незручну ситуацію, бо директор є батьком дівчинки.
Усвідомлюючи свою помилку, він вирішує врятуватися негайною втечею,
дізнаючись, що дівчинка його не  знає. Комічний  ефект  створюється
завдяки  взаємодії  вербального  компонента  та невербального,  а  саме
проксемічного. Вербальна та невербальна складові репліки доповнюють
одна одну та сприяють створенню гумористичності ситуації.
4) He was feeling for his cigarettes when Johns came in at the door, carrying

a sheaf of papers. Had he been listening?
“Can I help you?” Dixon said with caricatured graciousness.
Johns saw that he’d have to speak. “Where is he?”
Dixon peered searchingly under the desk, into its top drawer, into the
wastepaper basket. “Not here” [2, p. 146].
Четвертий  приклад  представляє  субординативну  взаємодію

вербальних та невербальних компонентів комунікації, при якій інформація
розподілена між вербальним та невербальним компонентами у межах
однієї  діалогічної  репліки  [4,  с.  100]. Приклад  зображує  ситуацію,
у якій чоловік шукає іншого у будинку головного героя. Саме він питає,
чим може допомогти  гостю  і на відповідь-запитання «Де він?», він
імітує пошуки там, де тієї людини бути не може – під столом, у столі
та у відрі для сміття. Такі пошуки, що виражені завдяки невербальному
(кінесичному) компоненту та вербальному запереченню, створюють
комічний ефект у цій ситуації.
5) When Harris is at a party, and is asked to sing, he replies: “Well, I can

only  sing  a  comic  song,  you  know;”  and  he  says  it  in  a  tone  that
implies that his singing of that, however, is a thing that you ought to
hear once, and then die [1, p. 106].
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У прикладі  зображена  ідентифікаційна  взаємодія  вербальних  та
невербальних компонентів комунікації, при якій вербальної складової
репліки не вистачає для повного розуміння істинних намірів комуніканта
[4, с. 105]. Приклад ілюструє ситуацію, в якій героя просять заспівати
на  вечірці  і  він  з  радістю  погоджується.  Комічний  ефект  створює
просодичний компонент комунікації, а саме інтонація, з якою чоловік
каже, що  вміє  співати  веселі  пісні,  бо  вона  несе  прихований  зміст.
Однієї вербальної репліки чоловіка про те, що він вміє співати пісні
недостатньо для того, щоб вважати ситуацію комічною, а інтонаційний
натяк на те, що його спів може залишити неприємні враження у слухачів,
робить ситуацію більш зрозумілою та кумедною.
6) A linguistics professor was lecturing to his class. «In English,» he said,

«a double negative forms a positive. In some languages, though, such
as Russian, a double negative is still a negative. However, there is no
language wherein a double positive can form a negative.»
A voice from the back of the room piped up: «Yeah, right» [4].
В  останньому  прикладі  можна  спостерігати  контрадикторну

взаємодію вербальних та невербальних компонентів комунікації, при
якій вербальна та невербальна складові репліки суперечать одна одній
[4, с. 111]. У наведеній ситуації мова йде про подвійне заперечення
та  подвійне  погодження.  Студент,  який  слухає  лекцію,  не  згоден
з науковими фактами  професора  і  намагається  спростувати  почуту
інформацію. Вербально він застосовує два погодження, невербально,
а  саме  завдяки  інтонації,  це  погодження  звучить  як  заперечення,
що і справді спростовує слова професора. Комічний ефект створений
невідповідністю  інформації,  що  передається  двома  різними
комунікативними каналами.

Висновки. Розглянувши  особливості  невербальних  компонентів
комунікації у створенні комічного ефекту в англомовному дискурсі,
можна підсумувати отримані результати: до основних невербальних
засобів  вираження  комічного  відносяться  міміка,  жести,  рухи,
візуальний контакт, особливості голосу, відстань між мовцями; кінесичні
та проксемічні компоненти при створенні комічного ефекту взаємодіють
з  вербальними компонентами як на макрорівні, так  і на мікрорівні,
де взаємодія відбувається за 4 принципами; просодичні компоненти
при  створенні  комічного  ефекту  взаємодіють  з  вербальними
компонентами  лише  на мікрорівні;  невербальні  засоби  створення
комічного є експресивними та емоційними та здатні виразити те, що
не можна передати лише словами.
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Беручи до уваги те, що комічний дискурс та саме поняття комічного
є  дуже  цікавими  питаннями  у  мовознавстві,  які  розглядаються
з  урахуванням  багатьох  інших  аспектів,  перспективою  вважаємо
встановлення  особливостей  взаємодії  вербальних,  невербальних
та надвербальних аспектів комунікації у створенні комічного ефекту
в  англомовному  дискурсі.  Комунікативну  значущість  також  має
необхідність вирішення питань, що пов’язані із коректним застосуванням
невербальних  компонентів  комунікації  для  досягнення  необхідного
комунікативного ефекту.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА КОМІЗМУ
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Науковий  керівник:
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Васильєва К.О. Методологічні принципи створення словника комізму.
Стаття вперше в лінгвістиці фокусує увагу на розробці методологічних
принципів  укладання  словника  комізму. У  роботі  розглядаються  його
типологічні  особливості,  структурні  компоненти,основні  функції  та
призначення. Також  наводиться  зразок  оформлення  словникової  статті
в  одному  з  розділів  словника  комізму – «Словнику комічних прийомів
з прикладами англомовних жартів».
Ключові слова: англомовний жарт, комічний ефект, словник комізму,

словникова стаття, тематичний блок.

Vasylieva K.O. Methodological principles of creating the comism
dictionary. For the first time in linguistics, the article focuses its attention on
elaboration of the methodological principles of creating the comism dictionary.
The paper presents its typological features, structural components, basic
functions and purpose. It also provides a sample of a dictionary entry in one of
the  comism  dictionary  sections  –  «A  dictionary  of  comic  techniques with
examples of English jokes».

Key words: comic effect, comism dictionary, dictionary entry, English joke,
thematic block.

Інтенсивний розвиток наукових знань про комічне та його тісний
зв’язок з такими академічними дисциплінами, як філософія, психологія,
логіка,  лінгвістика,  літературознавство  тощо  сприяють  постійному
зростанню обсягу тематичної лексики і розширенню понятійного апарату
комічного. На сьогоднішній час нараховується декілька десятків теорій,
класичних  та  сучасних,  котрі  включають  найуживаніші  терміни,
що  пояснюють  багатогранну  й  неоднозначну  природу  гумору. Але
ці  терміни  представлені  безсистемно  і  без  належної  структурної
організації, що, на нашу думку, значно ускладнює процес дослідження
феномена  комізму.  Наразі  назріла  проблема  створення  такого
лексикографічного  твору, що містив  би  максимум  інформації,  яку
необхідно знати при вивченні чи дослідженні гумору.
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Проблемами розробки та укладання різних типів лексикографічних
джерел займалося багато вітчизняних [1; 2; 3] та зарубіжних дослідників
[4; 7; 8]. Але до сьогоднішнього часу не робилися спроби створити
словник, що систематизував би знання про комічне, представивши його
понятійний апарат, який би відображав доробки науковців у цій сфері.
Саме цим і обумовлюється актуальність статті. Новизна дослідження
полягає  у  розробці моделі  першого  у  мовознавстві  комплексного
видання, присвяченого питанням комічного, а також включенні до нього
розділу  «Словник  комічних  прийомів  з  прикладами  англомовних
жартів», що був уперше запропонований та створений нами. Об’єктом
дослідження виступає словник комізму, а предметом – методологічні
принципи його створення. Мета статті полягає у висвітленні типологічних
особливостей, структурних компонентів, основних функцій та призначення
словника комізму, а також у демонстрації оформлення словникової статті
у словнику комічних прийомів.

Процес розробки моделі словника комізму складався з декількох
етапів. На  першому  проводився  ретельний  аналіз методологічної
літератури з лексикографії, тобто було підготовлено теоретичну базу
для укладання лексикографічного твору. На другому встановлювалися
його типологічні та структурні особливості, основні функції та цільова
аудиторія. Наступним  етапом була  розробка  структурних  елементів
словника, що  значною мірою  обумовлюються  раніше  визначеними
характеристиками, а також окреслення та відбір тієї лексики, що може
до нього входити.

Так,  словник  комізму  являтиме  собою  принципово  новий  тип
лексикографічних джерел. Планується, що це буде комплексне видання,
в якому поєднуватимуться характерні ознаки різних видів словників.
Згідно авторської задумки, форми представлення лексичного матеріалу
у  ньому  варіюватимуться  залежно  від  потреб  його  потенційних
користувачів та цілей, що вони переслідуватимуть при роботі з ним.

Структура  корпусу  словника  комізму  буде  незвичайною.  Він
складатиметься із декількох секцій: вузькоспеціалізованого словнику
енциклопедичного типу, що міститиме найповнішу інформацію про
досліджуваний феномен;  тлумачного  і  термінологічного  словника-
мінімуму,  які  даватимуть  визначення  найпоширеніших  термінів
галузі рідною чи англійською мовами; та словника комічних прийомів
з  прикладами  англомовних  жартів,  у  якому  можна  буде  знайти
різноманітні гумористичні тексти з подальшим поясненням механізмів
виникнення комічного ефекту. Спосіб розташування лексики, змістове
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наповнення і будова словникових статей визначатимуться типологічними
особливостями конкретного розділу.

Таке організаційне оформлення зумовлюється багатофункціональністю
твору. Адже  він  насамперед  має  на  меті  виконувати  усі  важливі
лексикографічні функції, а саме:

1) слугувати навчально-довідковим матеріалом;
2) бути інформативним та пізнавальним;
3) систематизувати  та  упорядковувати  численні  відомості  про

комічне;
4) реєструвати  стан  розвитку  знань  про  комічне  у  минулому

та прослідковувати їхню еволюцію у наш час;
5) унормовувати  вживання  тієї  чи  іншої  термінологічної

вузькоспеціальної лексики.
Крім того, будучи побудованим у такий спосіб, словник комізму

зможе  задовольнити  потреби  досить  широкого  кола  цільових
користувачів. Так,  наприклад,  енциклопедичний  словник комічного
зможуть використовувати учені, що займаються дослідженням різних
аспектів гумору. Тлумачний та перекладний словники можуть стати
у пригоді студентам та аспірантам, що пишуть наукові роботи з цієї
тематики. А словник комічних прийомів з прикладами англомовних
жартів  буде  до  вподоби  будь-кому,  хто  цікавиться  особливостями
створення комічного ефекту у гумористичних текстах.

Зупинимося детальніше на структурі першого у своєму роді словника
комічних прийомів з прикладами англомовних жартів як одного з розділів
словника комізму. Вважаємо логічним побудувати його за  тематичним
принципом, адже така організація лексичного матеріалу, на нашу думку,
полегшить пошук та  вивчення необхідної  інформації. Таким чином,
спочатку у словнику йдуть загальні відомості про тематичний блок. Потім
в окремих невеликих статтях охарактеризовуються конкретні види жартів
та наводяться їхні приклади разом з короткими поясненнями того, яким
саме чином у них досягається гумористичний ефект. Задля посилення
комічності рекомендується також використовувати малюнки у  якості
ілюстрації до жартів. Далі ми продемонструємо оформлення та змістове
наповнення конкретної словникової статті. Тематичний блок, до якого вона
відноситься, має назву «Тематика англомовних гумористичних текстів».

Тематика жартів у англомовному комічному просторі є надзвичайно
широкою та різносторонньою. Вона варіює від осміювання звичайних
життєвих обставин до політичних ситуацій, учасниками яких є реальні
особи. У гумористичних текстах, як правило, відображаються особливості
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тієї історичної епохи, в яку вони були створені. Також у них розкриваються
аспекти  особистого,    професійного,  соціального,  громадського,
політичного життя людей, що живуть у конкретний період часу [5, c. 119-
120].В.О. Самохіна ретельно дослідила особливості англомовного гумору
[5; 6; 9] та виділила види жартів, теми яких є найбільш розповсюдженими.
До них відносяться:  “political, jokes on religious subjects, lawyer jokes,
professiona ljokes (e.g. medical, mathematical, chemistry jokes), dirty jokes,
sick jokes (tragedy, dead body jokes), blonde jokes, jokes about animals,
shaggy dog stories, Elephant jokes та інші” [5, c. 121].

1.  Політичні  жарти  (political jokes)  –  це  гумористичні  тексти,
об’єктом сміху яких є різні політичні фігури: президенти, сенатори,
конгресмени, прем’єр-міністри, губернатори, лідери партій тощо. Такі
жарти прийнято ділити на дві групи: 1) різноманітні «ляпи» політиків,
як, наприклад, загальновідомі бушизми; 2) жарти про політичних діячів
та їхніх суперників. Політичні жарти, як правило, слугують маніфестацією
певного  настрою  та  переконань  (часто  відмінних  від  офіційних
ідеологічних положень),  котрі  панують у  тій  соціальні  групі, що  їх
розказує [там само]. Це можна помітити на такому прикладі:

A thief stuck a pistol in a man’s ribs and said, “Give me your money.”
The  gentleman,  shocked by  the  sudden  attack,  said  “You  cannot  do
this, I’m a United States congressman!”
The thief said, “In that case, give me my money!”

(45 Funny Political Jokes).
У цьому жарті дуже добре прослідковується ставлення представника

із неблагонадійних верств населення до важливої, здавалось, політичної
фігури. Комічний ефект тут базується на невиправданих очікуваннях
конгресмена, котрий понадіявся, що його високе положення у суспільстві
врятує його від лап грабіжника. При цьому спостерігається порушення
логіко-поняттєвих  норм,  адже  злодій  замість  того, щоб  злякатися
та відступити, виказує негативне відношення до політика, натякаючи
на те, що люди при владі обкрадають просте населення.

Інші словникові статті у цьому тематичному блоці розкривають такі
поняття:  jokes on religious subjects, lawyer jokes, professional jokes
(e.g. medical, mathematical, chemistry jokes) тощо. Вони  побудовані
за таким самим принципом.

Висновки.  Словник  комізму  як  перше  у  своєму  роді  видання,
що  систематизує  численні  відомості  про  гумор,  має  різні  форми
представлення  інформації  про  комічне. Це  відображається  у  його
окремих розділах, які нагадують різні типи лексикографічних джерел.
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Структура, функції  та  призначення  такого  словника  визначаються
типологічними характеристиками окремих його секцій.

Перспективи дослідження вбачаємо в укладанні словника комізму
у паперовому та електронному вигляді, який би не обмежувався лише
науковими  викладками,  а  мав  би  практичне  застосування.  Також
плануємо значно розширити спектр охоплюваних у лексикографічному
творі  тем. Це  стосується  насамперед  словника  комічних прийомів,
у  якому  будуть  зібрані  та  охарактеризовані  найрізноманітніші  та
найпопулярніші типи гумористичних текстів.
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Верменич Я.В. Стратегічні наративи про екологію в англомовному
електронному дискурсі. У статті розглядаються стратегічні наративи про
екологію, середовищем функціонування яких є англомовний електронний
дискурс. Виділено  та  схарактеризовано  засоби  впливу  досліджуваних
наративів за двома типами: мовні засоби та когнітивні структури.
Ключові слова: англомовний електронний дискурс, екологія, стратегічні

наративи.

Vermenych Y.V. Strategic Narratives of Ecology in English Electronic
Discourse. This paper deals with strategic narratives on ecology which function
in English electronic discourse. It singles out and characterizes two main types
of influence of the narratives upon the recipient: linguistic means and cognitive
structures.

Key words: ecology, English electronic discourse, strategic narratives.

У фокусі уваги в цьому дослідженні перебувають стратегічні наративи
про  екологію,  середовищем функціонування  яких  є  англомовний
електронний дискурс. Об’єктом дослідження, таким чином, є англомовні
стратегічні наративи про екологію, а предметом – вербальні та візуальні
засоби впливу та переконання, що входять до арсеналу стратегічних
наративів  в  англомовних  Інтернет-виданнях.  Таке  обрання об’єкта,
предмета та підходу до їх аналізу є свідченням актуальності цієї наукової
розвідки. Виявлення специфіки інструментів впливу стратегічних наративів
набуває  особливого  значення  в  епоху  поширення  інформаційних
війн. Дослідження  також  сприяє  розв’язанню нагального наукового
завдання – розбудови теоретичних підвалин української еколінгвістики.
Метою дослідження є виявлення типів засобів впливу та переконання
у стратегічних наративах про екологію в англомовному електронному
дискурсі.  Наукова  новизна  роботи  зумовлена  тим, що  стратегічні
наративи про екологію в англомовних Інтернет-виданнях ще не були
об’єктом лінгвістичного опису.



15

Стратегічний наратив – це інструмент, за допомогою якого політичні
діячі можуть висловлювати свої інтереси, цінності та побажання щодо
міжнародного устрою,  змінювати  дискурсивне  середовище,  у  якому
вони діють, керувати очікуваннями та розширювати сферу свого впливу.
Використовуючи  такі  наративи,  політичні  діячі  намагаються надати
певного  значення  минулому,  теперішньому  та  майбутньому  задля
досягнення кінцевої цілі, якою є зміна сприйняття та поведінки аудиторії
[5, с. 3]. Авторами стратегічних наративів виступають впливові люди,
не  лише державні  лідери,  але й  спеціалісти  з міжнародної  безпеки,
радники, науковці та політичні аналітики, міністерства, які конструюють
наративи, а потім передають їх широкому загалу у промовах, офіційних
паперах,  або  на  прес-конференціях.  Крім  того,  наративи  можуть
передаватися та оброблятися журналістами у новинах, статтях та навіть
документальних фільмах [там само, с. 5].

У  нашому  дослідженні  розглядаються  стратегічні  наративи
про  екологію,  середовищем функціонування  яких  є  англомовний
електронний  дискурс,  під  яким  розуміємо  сукупність  гіпертекстів,
які  реалізуються  у  комп’ютерних мережах.  Електронний  дискурс
уможливлює  таку  характеристику  стратегічних  наративів,  як
мультимодальність. Мультимодальним  є  текст,  який  реалізується
за допомогою декількох модусів, зокрема вербального та візуального.
Під час дослідження стратегічних наративів про екологію в Інтернет-
виданнях ми виявили, що стратегічні цілі досягаються за допомогою
використання певних мовних засобів та когнітивних структур.

До числа мовних засобів належить, зокрема, кількісна детермінація
певних проблем та ситуацій. Зазвичай вони комбінуються з якісною
оцінкою у вигляді стилістично забарвлених прикметників чи іменників,
наприклад: California, already suffering its worst dry spell in 1,200 years,
may stage ‘megadroughts’ that last 20 or even 30 years  (6). У цьому
прикладі числівник 1,200 детермінує теперішню проблему як настільки
жахливу, що гірше за неї не було вже понад тисячоліття. Таку кількість
років важко уявити будь-якій людині, а отже, відбувається відсилання
до чогось невідомого. Невідоме  завжди лякає,  а як стверджується у
прикладі,  сьогодення ще  страшніше.  Такий  ефект  створюється
поєднанням  числівника  in 1,200 years та  прикметника worst як
характеристики ситуації. Числівники 20 та 30, навпаки, приближують
майбутню проблему до реальності.

Велике значення для ефективності впливу також має особистість
комуніканта.  Під  час  дослідження  ми  виявили  велику  кількість
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«експертних» поглядів щодо певних проблемних питань. Серед таких
експертів виокремлюються голови екологічних неурядових організацій
та міністри з екологічних питань європейських країн. Слова, наведені
цитатою експерта з відповідного екологічного питання, легше проникають
у  свідомість  аудиторії. Читач підсвідомо більш схильний  вірити  та
сприймати інформацію від експерта у певній галузі чи просто впливової
людини, крім випадків, коли велика кількість експертних думок, які
наводяться у різних фрагментах стратегічних наративів про екологію,
співпадають, що також свідомо чи підсвідомо переконує реципієнта
у правильності саме цієї точки зору.

Потужним засобом впливу використання певної лексики, зокрема
лексики війни, яка підсвідомо формує сприйняття проблеми реципієнтом
у необхідному напрямку. Глобальне потепління розглядається як ворог,
з яким необхідно боротися: to combat climate change (7), climate change
battle (9), on the front lines of the climate crisis (7);  гарний керівник
країни має захищати її від цього ворога: to protect the people from climate
chaos (7). Паризька угода у цій тематиці розглядається як значний крок
до вирішення проблеми глобального потепління. Тобто людина, яка хоче
покинути Паризьку угоду, – ворог. У якості ворогів також представляються
і  прибічники  Дональда  Трампа:  enemies of the environment (7).
У  результаті  використання  такої  лексики  у  свідомості  аудиторії
виникають асоціації, які можна представити у вигляді концептуальних
метафор CLIMATE CHANGE is A WAR, TRUMP is AN ENEMY. Після
того, як вони закріпляться у свідомості людей, політика Трампа буде
сприйматися  як  ворожа,  адже  він  –  ворог  людства,  бо  не  визнає
проблему,  яка  загрожує  усім.  Таким  чином,  мовні  засоби  впливу
використовуються для свідомого та підсвідомого переконання аудиторії
в  існуванні  проблеми не  лише  глобального потепління,  а  й  загрози
політики «невизнання».

Незважаючи на ефективність впливу за допомогою мовних засобів,
більш дієвим є вплив на рівні когнітивних структур. Це вплив, який
відбувається на когнітивному рівні та, як результат, формує у свідомості
аудиторії такі ментальні структури, як фрейми. Дж. Лакофф наголошує,
що фрейми сильніші за факти, тому найважливішим завданням стає
першим прокоментувати подію, задавши їй потрібну інтерпретацію. Тоді
стратегічний наратив спрацює, а фрейм буде вже імплантовано у масову
свідомість [4, р. 37].

Основною  когнітивною  структурою,  яка  використовується
у  стратегічних  наративах  про  екологію  для  створення  фреймів,
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є концептуальна метафора. Концептуальна метафора – це розумовий
механізм, що співвідносить дві концептуальні сутності: ту, що піддається
осмисленню  (концептуальний референт),  і  ту, що  залучається  до  її
пояснення (концептуальний корелят) [3, с. 1]. Поряд із мономодальними
концептуальними метафорами використовуються і мультимодальні, тобто
такі, в яких концептуальне перенесення відбувається між ментальними
сутностями, які втілено знаками різних семіотичних систем, зокрема
мовної  і  візуальної  [1]. У дослідженні ми розмежували два  основні
типи взаємодії візуального та вербального компонентів мультимодальної
метафори  в англомовних  стратегічних  наративах  про  екологію:
мультимодальну метафтонімію та мультимодальну метаметафору.

Мультимодальна метафтонімія. Метафтонімія  (термін
Л. Гуссенса) – це комплексний механізм, у якому метафора та метонімія
взаємодіють  одна  з одною,  поєднуючись  у  єдине  ціле  [2,  с.  323].
Розглянемо цей тип на прикладі мультимодальної метафори зі статті “Paris
climate deal thrown into uncertainty by US election result”: Just days after
the historic Paris agreement officially came into force, climate denier Donald
Trump’s  victory  has  thrown  the  global  deal  into  uncertainty  and  raised
fears that the US will reverse the ambitious environmental course charted
under Barack Obama (7). У цьому прикладі ми бачимо мультимодальну
метафору US ELECTION RESULT  is AN ACCELERATOR OF THE
CLIMATE CHANGE. Вербальний компонент цієї метафори спирається
на дві базові концептуальні метафори: US ELECTION RESULT is TRUMP
та  PARIS CLIMATE DEAL  is A SOLUTION TO CLIMATE CRISIS.
Візуальний компонент цієї метафори, який зображує статую свободи
у місці, що постраждало від урагану, підсилює враження, що метафора
править на читача. Статуя свободи метонімічно вказує на усю країну.
Візуальна метонімія позначає жахливий стан, у якому знаходиться країна.
Погляд  знизу на статую свободи,  тобто на  всю країну США,  вказує
на велич країни, яка є одним із світових лідерів. Сітка огорожі – кордон
з іншими країнами. Висновок з метафори – новий президент США своїми
рішеннями занедбає не лише свою країну, а й зумовить руйнацію інших.

Мультимодальна метаметафора. Мультимодальна метаметафора
характеризує референт із різних боків, комплексно висвітлюючи його.
Так, у статті “Trump’s dilemma: to please his friends by trashing the Paris
climate deal, or not?” (9) мультимодальна метаметафора використовується
для опису усієї  ситуації,  яка виникла після обрання Трампа  та його
рішення вийти з Паризької угоди. Перша метафора цієї метаметафори
є  мультимодальною, TRASHING THE  PARIS  CLIMATE DEAL  IS
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CAUSING NUMEROUS CLIMATE DISASTERS. Її референт виражено
вербально у заголовку – trashing the Paris climate deal. Корелят метафори
представлений візуально зображенням наслідків від урагану в Новому
Орлеані та вербально підписом до цього зображення: Hurricane damage
in New Orleans: ‘If Trump pleases his most extreme friends, he will own
every  climate  disaster  in  the  next  four  years.’  (9).  Зображення  також
перегукується зі словом trash із заголовку, ніби ілюструючи саме його,
а не наслідки урагану. Невипадковою є  і наявність прапору у смітті,
який метонімічно  вказує на  країну. Таким чином,  виникає паралель
TRASHING THE PARIS CLIMATE DEAL is TRASHING THE USA. Після
такого опису можливих наслідків рішення новообраного президента,
автор  порівнює  самого  президента  із  маленьким  розбещеним
імператором: Think, if you will, of the Paris agreement as a toy
painstakingly assembled over 25 years by many of the world’s leading lights.
It has now been handed, as a gift, to the new child-emperor, and everyone
is  waiting  to  see what  he’ll  do  (9). У метаметафору  вводяться  нові
складники: PARIS CLIMATE AGREEMENT is A VALUED TOY AND
A GIFT, TRUMP  is A NEW CHILD-EMPEROR. У  першій метафорі
підкреслюються такі риси Паризької угоди, як значимість та важкість,
із якою вона була досягнута. Друга метафора характеризує Дональда
Трампа  як малу розбещену дитину,  яка передчасно отримала  владу,
а разом з нею важливий подарунок, проте не цінить його.

У наступній метафорі характеризуються “друзі” нового президента,
тобто його кабінет міністрів: His buddies – the far-right, climate-denying,
UN-hating renegades  who  formed  his  campaign  brains  trust  –  are
egging him on to simply break it, to smash it on the floor for a good
laugh (9). Референт  метафори, TRUMP’S CABINET,  експлікується
у словосполученні his buddies. Корелят метафори – THE FAR-RIGHT,
CLIMATE-DENYING, UN-HATING RENGADES. Це означає, що люди,
яких Дональд Трамп обрав на керуючі посади, не визнають проблеми
екології та зовсім не схильні працювати з іншими країнами-учасниками
ООН. Саме такі люди мають вплив на нового президента та підштовхують
його просто зламати іграшку “Паризьку угоду”, аби добре посміятися.
Проте порушити Паризьку угоду – це акт вандалізму, WRECKING THE
PARIS AGREEMENT is AN ACT OF POLITICAL VANDALISM. Автор
повертається  до  референту WRECKING THE PARIS AGREEMENT,
уводячи новий корелят, який виражений вербально, wrecking it would
be an act of political vandalism. Цей референт у дещо перефразованому
вигляді  згадувався  у  першій  мультимодальній  метафорі  цієї
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метаметафори. У такий спосіб,  знову повертаючись до  заголовку та
першої метафори, автор завершує метафоричний ряд.

Таким чином, доволі  складна метаметафора характеризує одразу
три референти: PARIS CLIMATE DEAL, TRUMP та BREAKING THE
PARIS DEAL. Метафори-складники розроблюють ці референти шляхом
поєднання та розширення, створюючи повну картину ситуації через опис
її головних компонентів. Візуальний компонент взаємодіє із “головною”
метафорою, згаданою у заголовку статті, роблячи її найбільш “сильною”.
Взаємодія  візуального  та  вербального  аспектів  у мультимодальних
метафорах  дуже  тісна.  Разом  вони утворюють  єдиний  ефективний
інструмент впливу, за допомогою якого у свідомості виникає бажаний
продуценту стратегічного наративу фрейм.

Перспективою роботи є подальше дослідження інструментів впливу
стратегічних  наративів.  Зокрема,  розвитком  провідних  положень
цієї роботи є їх розбудова з позицій теорії концептуальної інтеграції
(блендінгу).
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Гавриленко А.А. Порівняльний мультимодальний аналіз реклами
парфумів (на матеріалі англійської та французької мов). Стаття присвячена
мультимодальному  опису журнальної  реклами  парфумів.  Виявлено
особливості її візуального та мовного оформлення та розкрито національну
специфіку.
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парфумів.

Havrylenko A.A. Comparative Multimodal Analysis of Perfume Advertising
(A Study of English and French). This article presents a multimodal analysis of
perfume advertising in magazines. It brings to light its visual and verbal features
as well as its national specificity.

Keywords: multimodality, national specificity, perfume advertising.

Дослідження  присвячено  опису  реклами  парфумів  як  одного  з
піджанрів  рекламного дискурсу. Об’єктом дослідження є  англійськомовна
та французькомовна реклама парфумів, а предметом дослідження – мовні
та позамовні особливості реклами парфумів англійською та французькою
мовами. Таке обрання об’єкта, предмета та підходу до їхнього вивчення
є свідченням актуальності здійсненої наукової розвідки.

Метою роботи є виявлення та порівняння особливостей мовного
та візуального оформлення журнальної реклами парфумів англійською
та французькою мовами.
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Матеріалом дослідження стали 103 фрагменти дискурсу (56 одиниць
англійськомовної та 47 одиниць французькомовної реклами парфумів),
які містять вербальний та візуальний складники. Ці фрагменти було дібрано
методом наскрізної вибірки з журналу “Cosmopolitan” англійською та
французькою мовами за 2015 та 2016 роки, а також окремих випусків
журналів “Marie Claire” та “Vogue” 2015 р.

Наукова новизна    роботи полягає в  її  інтегративному  характері,
що  дозволяє  виявити  роль  вербальних  та  невербальних  засобів  у
дискурсивному смислотворенні в англійськомовній та французькокомовній
рекламі парфумів.

У цьому дослідженні дискурс витлумачено  як  сукупність  текстів,
яким притаманний певний набір спільних рис, тобто за такого розуміння
зміст терміна «дискурс» наближається до змісту терміна «функціональний
стиль». Відповідно рекламний дискурс потрактовано  як  сукупність
рекламних  повідомлень у  друкованих  та  електронних ЗМІ,  а  також
на зовнішніх носіях (білбордах, світлових панно тощо) [1, с. 27].

Дискурс друкованої журнальної реклами створюється поєднанням
вербального і візуального модусів передавання інформації [2, c. 11].
Візуальний компонент у цьому піджанрі рекламного дискурсу завжди
доповнює чи пояснює вербальний, але ніколи не йде усупереч.

Під час аналізу емпіричного матеріалу дослідження було виявлено,
що 59,2% прикладів містять назву парфумів та бренду, 19,4% включають
лише назву бренду чи назву парфумів, 20,4% містять назву парфумів,
бренду та лозунг, а 1% прикладів містить лише зображення. У нашому
дослідженні увагу було зосереджено на випадках поєднання у рекламі
парфумів візуального ряду та тексту, оскільки саме симбіоз вербального
та  візуального  рядів  є  найбільш  характерним  для  досліджуваного
емпіричного матеріалу.

Візуальний  компонент  реклами  може  бути  представлений
як  графічним  оформленням  тексту,  так  і  образом,  ілюстрацією,
що  супроводжує  текст. Аналізованому  дискурсу  притаманні  такі
особливості графічного оформлення:

- формат  (прямокутне  вертикально  витягнуте  зображення,
що підвищує враження від нього, тоді  як витягнуте по  горизонталі
прямокутне  зображення  сковує  і  «принижує»  зображуваний  об’єкт)
і розмір зображення (як правило, не перевищує однієї сторінки, але
іноді може займати і цілий розворот);

- шрифт  (читабельність, продумане поєднання шрифтів різних
«сімейств»),  наприклад,  у  рекламі  парфумів  серії Dolce  від Dolce
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Gabanna, де назва серії імітує рукописне написання (Script), а решта
написана звичайним шрифтом (Roman). Реклама парфумів Flora від
Gucci виповнена в тій самій манері: назва парфумів імітує рукописне
написання, а назва бренду – звичайний шрифт (Roman);

- виділення  композиційного  центру  (може  бути  досягнуто
світлотінню,  величиною  фігур,  відстанню між  ними  і  колірними
зіставленнями). Наприклад, у рекламі парфумів Eros від Versace увагу
зосереджено на парі чоловіка та жінки, які схожі на богів. Усе інше
(постамент  та  навіть флакони  парфумів)  лише  доповнює  головний
композиційний центр;

- контраст  (як  правило,  кольорів)  та  ритм  (створюється
повторенням  зображення  деталей,  зазвичай  різного  масштабу).
Наприклад,  у  рекламі  парфумів Flower in the air  від Kenzo  увагу
привертає образ дівчини у червоній сукні, постать якої є найбільшим
об’єктом на звороті, а ось квіти червоного кольору та самі парфуми
є значно меншими за розміром. Це все підпорядковано меті створення
контрасту між червоним та пастельним тонами, яким притаманна власна
символіка  (красний  –  колір  пристрасті,  вирування життєвих  сил,
а пастельні тони є ознакою елегантності та витонченості).

- зображення відомої особи, яка рекламує парфум (наприклад,
актор Джонні Депп у рекламі парфумів Sauvage від Dior, який викликає
асоціації з його мужніми кіногероями).

Було виявлено, що досліджуваній рекламі притаманні такі мовні
засоби:

- морфологічні (використання порівнянь (Royal Desire by Christina
Aguilera: Feel like a queen (Marie Claire 2015-02-USA)),  імперативів
(Euphoria by Calvin Klein: Free the fantasy (Cosmopolitan 2016-04-USA)),
особових та присвійних займенників (Private Show by Britney Spears:
It is your private show (Cosmopolitan 2016-11-USA)), заперечень (Aprege
Perfume: No bottles to break – just hearts (Vogue 2015-04-UK)), ступенів
порівняння прислівників (Black for men by Kenneth Cole: It’s better in
the dark (Vogue 2015-04UK)), числівників (Ferrari Extreme: From 0 to
100 in a drop (Marie Claire 2015-02-USA));

- синтаксичні (прості речення (J’adore – Dior (Cosmopolitan 2015-
01-France)), питання (Do you dare? – Guess (Marie Claire 2015-02-USA)),
синтаксичний  паралелізм  (So  delicate.  So  Beautiful  –  Estйe  Lauder
Beautiful (Marie Claire 2015-02-USA));

- лексично-граматичні (узагальнюючи слова (Saint & Sinner by
Kat Von D: Every woman has two sides  (Marie Claire 2015-03-USA)).
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Встановлено, що у США як країні низькоконтекстної культури [3]
реклама парфумів без використання слів не є поширеною практикою.
Відтак, в аналізованому масиві емпіричного матеріалу зареєстровано
лише чотири випадки реклами парфумів з використанням одного слова.
Превалює реклама, в якій наводиться назва аромату і бренду (46,8%).
Доволі поширеною практикою є використання в рекламі парфумів пари
рядків  (44,7%).

Аналіз реклами парфумів у Франції  як  країні  висококонтекстної
культури показав, що у 40% реклами парфумів є тільки назва парфумів
і  бренду.  Зустрічається  реклама  аромату  з  використанням  одного-
єдиного  слова  (найчастіше  це  бренд)  (13,3%),  найпоширенішою
є реклама  парфумів  з  використанням пари рядків  (44,5%),  є  навіть
реклама без єдиного слова (Chanel №5).

Таким  чином,  було  встановлено,  що  в  англійськомовній  та
французькомовній рекламі парфумів, як правило, органічно поєднуються
візуальний і вербальний компоненти, хоча у висококонтекстних країнах
вербальний компонент посідає не таке значне місце, як в аналогічній
рекламі  низько-контекстних  країн  (або  взагалі  відсутній). Не  було
зареєстровано жодного прикладу реклами парфумів  без  зображення,
що вказує на  те, що лише  текстове  втілення  враження  від  аромату
не є достатньо сильним і потребує «підкріплення» візуальним образом.
Візуальний та вербальний компоненти реклами парфумів перебувають
у відносинах взаємного доповнення й ніколи не суперечать один одному.
Сюжетний  зміст  візуального  компонента  реклами  надає широкі
можливості опосередкованого впливу на свідомість адресата у порівнянні
зi словесним повідомленням, оскільки все більше традиційних структур
рекламних слоганів сприймаються як «порожні» фрази.

Перспективи  розвитку  порушеної  проблематики  полягають
в залученні до розгляду динамічної телереклами і звернення до реклами
парфумів в інших мовах.

Література
1. Пирогова Ю.К. Рекламный текст: семиотика и лингвистика /
Ю.К. Пирогова,  А.Н. Баранов,  П.Б. Паршин  и  др.  – М.  :
Международный  институт  рекламы.  Издательский  дом
Гребенникова, 2000. – 270 с. 2. Kress G.  Multimodality: a Social
Semiotic Approach to Contemporary Communication / G. Kress. –
London : Routledge, 2010. – 212 p. 3. Hall E.T. Beyond culture /
E.T. Hall. – NY : Doubleday, 1976. – 298 p.



24

Список джерел ілюстративного матеріалу
1. Cosmopolitan  USA  –  2016  Full Year  Issues  Collection;
2.  Cosmopolitan  France  –  2015  Full Year  Issues  Collection;
3. Marie Claire USA – 2015 February; 4. Vogue UK – 2015 April.

УДК 82-7=111

САТИРА ТА САРКАЗМ
В АНГЛОМОВНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ

ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Гайбатова З.Н.  (Харків)
Науковий  керівник:

докт. філол наук, проф. Самохіна В.О.

Гайбатова З.Н. Сатира та сарказм в англомовному комунікативному
інтернет-просторі. Статтю  присвячено  вивченню  особливостей
використання  сатири  та  сарказму  як  видів  комічного  у  сучасному
англомовному  інтернет-просторі, на прикладі онлайн-видань  та жанрів
комічного інституційного дискурсу.
Ключові слова: інтернет-простір, комічний дискурс, онлайн-видання,

сарказм, сатира, ситком, стендап-комедія.

Haibatova Z.N. Satire and Sarcasm in Communicative Space of English
Online Media. The article deals with the study of the ways satire and sarcasm
are used as kinds of the comic in modern English web space, considering
examples from online editions and genres of institutional comic discourse.

Key words: comic discourse, digital editions, media space, sarcasm, satire,
sitcom, stand-up comedy.

Сатира  та  сарказм  є  невід’ємною  частиною  комічної  культури
англомовних  країн  [1;  5;  6;  7],  хоча  на  сучасному  етапі  розвитку
лінгвістичної науки сатира та сарказм є найменш вивченими видами
комічного [2; 4; 11]. Саме тому вивчення цього явища як важливого
та  особливого  компонента  комунікації  між  людьми  є  надзвичайно
актуальним. Наукова  новизна  дослідження  визначається  новим
підходом до аналізу понять «сатира» та «сарказм», а також визначенням
їх місця у сучасному англомовному комунікативному інтернет-просторі.
Об’єктом  дослідження  є  сатира  та  сарказм  у  сучасному  інтернет-
просторі. Предметом дослідження є використання сатири та сарказму
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як видів комічного в англомовному інтернет-просторі. Метою роботи
є аналіз сатири та сарказму у роботах сучасних авторів та виявлення
особливостей  їх  використання  в  англомовних  інтернет-виданнях
та комічному інституційному дискурсі.

Однією із головних проблем, яка існує в теорії комічного – відсутність
однозначного визначення понять «сатира» та «сарказм» та різниці між
ними.  Так,  Н.П. Худавердова  стверджує,  що  «сатира  направлена
на явища, що відхиляються від ідеальних уявлень, мають соціально
значущий  характер,  та  виражає  наше  неприйняття. Під  сатирою
розуміють вид комічного, об’єктом якого є соціальні пороки, що мають
широку  суспільну  значущість,  порушення  правил  та  норм моралі,
а  також певний  вид  художніх  творів»  [8]. Д.О. Юмашев  зазначає,
що «сатира,  її предмет та форми були завжди нерозривно пов’язані
з процесами, які відбувалися у суспільстві. Вона відображала найбільш
гострі  соціально-культурні  протиріччя  та  реагувала  на  значимі
проблеми життя  соціуму. На  всіх  етапах  свого  становлення  сатира
використовувала найбільш ефективні комунікативні засоби, які були б
здатні вплинути на аудиторію» [9, с. 3].

Різні підходи також існують і до визначення поняття сарказму. Крістін
Шеперд уважає, що сарказм є «висловлюванням, в якому  значення,
яке людина мала намір передати через нього, передається не словами,
які  вона  при  цьому  використовує»  [10,  с.  6].  О.М. Мосейчук  та
К.С. Разгонова визначають сарказм, як, переважно, злий, гіркий гумор,
призначення якого – ранити. Намір сарказму – зробити жертву об’єктом
насмішок.  Таким  чином,  сарказм відрізняється  від  іронії  навмисно
агресивною спрямованістю. Сутність сарказму не вичерпується лише
високим  ступенем  глузування  та  викриття,  а  полягає,  передусім,
у  співвіднесенні  двох  інформаційних  планів  –  імпліцитного  та
експліцитного  [4,  с.  150]. Д.В. Казакова  стверджує, що  сатира  та
сарказм  характеризуються  високою  ступінню  агресії  та  осуду,  при
цьому сатира висміює авторитети, політичні  інститути, а сарказм –
соціально небезпечні якості чи прояви особистості або навіть цілих
соціальних інститутів [1, с. 11-12].

Для вирішення цієї проблеми доцільним стало складення порівняльної
характеристики сатири та сарказму на основі досліджених матеріалів.
Були  виділені  спільні  та  відмінні  риси. Це  зробило  можливим  їх
розмежовування між собою. Схожими аспектами сатири та сарказму
є, наприклад, мета (і сатира, і сарказм, направлені на висміювання та
критику); реакція об’єкту висміювання (негативна в обох випадках);
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реакція людей (вона проявляється у вигляді посмішки, гіркого сміху).
Різниця між сатирою та сарказмом базується на тому, що сарказм є
особистісно-орієнтованим, тобто критикує людину та її вади, у сатирі ж
об’єктом  висміювання,  зазвичай,  стає  суспільство  або  суспільно
значущі події. Отже, сатира – це вид комічного, об’єктом висміювання
якого  є  суспільство,  соціальні  пороки,  порушення  норм моралі,  які
автор сатири має на меті розкритикувати, висміяти, не схвалити, проте,
у той же час, дати об’єкту висміювання шанс на виправлення, показуючи
його поведінку зі сторони. Реакція на сатиру об’єкту висміювання –
негативна – проявляється у вигляді образи, гніву, проте, реакція людей,
зазвичай,  позитивна:  посмішка,  гіркий  сміх.  Сарказм  –  це  вид
комічного, об’єктом висміювання якого є людина, а метою є критика
її поведінки, рис характеру, зовнішності. Реакція об’єкту висміювання
завжди негативна, реакція людей може проявлятися у вигляді хихотання,
посмішки. Таке розмежування зробило можливим подальший розгляд
сатири та сарказму в англомовному інтернет-просторі, а саме в онлайн-
виданнях та у жанрах комічного інституційного дискурсу.

Сатирико-саркастичні  інтернет-видання  коментують  реальні  та
вигадані (фейкові) поточні події і є популярним явищем у сучасній медіа-
культурі.  Часто  сатирична  та  саркастична  складова  текстів  полягає
у поданні буденних подій у вигляді важливих сенсаційних новин, іноді
для цього використовується гра слів. Таким чином, за оформленням
статті неможливо відрізнити її від аналогів у несатиричних виданнях.
Проте, головною відмінністю, яка  зумовила популярність сатирико-
саркастичних  інтернет-видань  серед  авторів  подібних  статей,  є
забезпечення повної анонімності. На сьогоднішній день існують сотні
англомовних сатирико-саркастичних інтернет-видань, що публікують
сатири на події зі всього світу і, таким чином, є доступними для більш
широкого кола інтернет-користувачів, ніж паперові видання у різних
країнах.

Американське агентство сатирико-саркастичних новин “The Onion”
опублікувало статтю під заголовком “The Pros And Cons Of Artificial
Intelligence”. Стаття має вигляд наукового огляду новітніх розробок
штучного інтелекту, який за своїми характеристиками, як зазначається
у статті, наближується до людських здібностей. Далі автор пропонує
розглянути «плюси» та «мінуси» штучного інтелекту і зробити висновок
про доцільність його впровадження. Автор надає «плюси» та «мінуси»
у  формі  саркастичних  зауважень. Приклади  «плюсів» штучного
інтелекту:
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(1)“Can be  employed  to  perform dangerous  tasks  like  informing blue-
collar workers they are being replaced by machines;
Freed from the necessities of daily jobs, Americans can finally get
working on their novellas;
Emotionless workforce would save companies thousands on costly team-
building exercises” [1].
Приклади «мінусів» штучного інтелекту:

(2)“Working as an accountant all that Dave has;
Upsets humanity’s law of natural selection under which those born into
privilege have first crack at running everything;
Electricity bill too damn high as it is” [1].
У наведених прикладах можна помітити підсилений контраст між

текстом та підтекстом, який досягається засобами сатири та сарказму.
Так, говорячи про «плюси» штучного інтелекту, автор насправді показує
своє скептичне ставлення до цих наукових розробок та  їх марність.
При цьому, використовуючи сарказм як засіб критики особистостей
(розробників штучного  інтелекту),  автор  використовує такі  поняття
як “blue-collar workers”,  “Americans”,  “Dave”, що  робить  критику
спрямовану  саме  на  суспільство,  тому що “blue-collar  workers”
і “Dave”  є  типовими  представниками  американського  суспільства.
Тобто, стаття у цілому представляє собою сатиру на новітні розробки,
які у наш час все більш помітніше витісняють людські ресурси.

Використовуючи  сатиру  та  сарказм  як  інструменти  критики
сучасного суспільства в інтернет-виданнях, як розглянуто у прикладі,
автор має можливість висловлювати свою думку лише на рівні тексту.
Проте, уважається, що візуальні жарти є більш простими для сприйняття.
Тому на сучасному етапі розвитку видів комічного, поширеним явищем
є  використання  сатири  та  сарказму  у  різних  жанрах  комічного
інституційного дискурсу. За визначенням О.К. Лобової, «під комічним
інституційним  дискурсом  розуміємо  інтерактивну  лінгвокреативну
когнітично-комунікативну  діяльність  суб’єктів  (коміка  та  глядача)
у сукупності лінгвальних та позалінгвальних аспектів; дискурсивну
діяльність комічної тональності, яка відбувається у межах соціального
інституту  комедії. Характерна риса  цього  типу дискурсу  –  сміхове
відношення до дійсності» [3, с. 35]. Головною особливістю інтернет-
аудиторії як адресата є можливість швидкого доступу до інформації
у зручний для адресата час. Він сам обирає, яку інформацію він бажає
сприймати,  та  має  не  лише швидкий  доступ  до  неї,  а  й  доступ
до  зворотної  реакції  інших  адресатів  у  формі  коментарів,  відео-
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відповідей. Одним із найпопулярніших жанрів із використанням сатири
та сарказму є ситуаційна комедія (ситком). Зазвичай, ситкоми мають
на меті викликати сміх, проте, у наш час багато ситкомів порушують
важливі соціальні, політичні та економічні проблеми.

Приклади, що проілюстрували ефективність використання сатири
та  сарказму  як  засобів  критики  у жанрі  ситуаційної  комедії,  взяті
із американського ситкому під назвою “The Big Bang Theory”, в якому
головними героями стають двоє фізиків, Леонард та Шелдон, а також
їх сусідка Пенні. У ситкомі висвітлюються проблеми освіти, дружби
та соціальної адаптованості людей.

Один із головних героїв, Шелдон, використовує сарказм як засіб
висміювання менш інтелектуальних, на його думку, людей, які його
оточують. Часто об’єктом висміювання стає сусідка Пенні:
(3) Sheldon: Why are you crying?

Penny: Because I’m stupid.
Sheldon: That’s no reason to cry. One cries because one is sad. For
example, I cry because others are stupid, and that makes me sad.

(4) Penny: Oh, big deal. Not knowing is part of the fun.
Sheldon: «Not knowing is part of the fun.» Was that the motto of your
community college? [2].
Проте,  часто  об’єктом  висміювання  ставали  самі  інтелектуали-

фізики, а сарказм використовувала їх сусідка Пенні:
(5) Penny: I mean, who even reads Scientific American?

Leonard: It’s kind of a big deal.
Penny:  If  it’s  such  a  big  deal,  how  come  the biggest celebrity they
could get for the cover is a molecule? [2].
Так, можна помітити, що через використання сарказму у кожній

серії  ситкому  автори  намагалися  привернути  нашу увагу  до більш
глобальних проблем, таких як непорозуміння різних верст населення,
що поділяються за принципом набутої освіти, що, тим не менш, не
заважає їм бути вірними друзями. Також у ситкомі простежується ідея
про те, що, незважаючи на наукові досягнення особи, вона може бути
абсолютно соціально неадаптованою. У наш час все більш популярними
стають  ситкоми,  побудовані  на  використанні  сатири  та  сарказму.
У наведеному прикладі було показано використання сарказму як засобу
критики особистості, що у глобальному масштабі можна розглядати
як сатиру на сучасне суспільство.

Можна  зробити  висновок, що  використання  сатири  та  сарказму
в англомовному комунікативному інтернет-просторі представляє собою
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окремий пласт лінгвістичної та екстралінгвістичної реалізації тексту.
Саме тому стає можливим визначення нового типу дискурсу, а саме
сатирико-саркастичного.  Розмежування  цього  типу  дискурсу  дає
можливість розгляду сатири та сарказму у єдності та не як статичного,
а  як  динамічного  процесу  когнітивного  та  комунікативного  плану,
ситуацією та результатом мовної діяльності. Це дає перспективи для
подальшого розгляду сатири та сарказму як видів комічного в інтернет-
просторі уже у рамках нового сатирико-саркастичного дискурсу.
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Границя Г.В. Особливості перекладу німецькомовної патентної
документації. У дослідженні вивчено структурно-типологічні аспекти
німецькомовної  патентної  документації,  особливості  її  перекладу
на українську мову та визначено найбільш поширені способи перекладу
та  перекладацькі трансформації,  які  використовуються для перекладу
патентних кліше та термінології у патентних заявках у галузі біології.
Ключові слова: кліше, лексичні особливості, обсяг охорони, патент,

патентний переклад, перекладацькі трансформації, перекладацькі труднощі,
способи перекладу, термін, формула винаходу.

Hranytsia H.V. Peculiarities of Translation of German Patent
Documentation. In the research there are studied structural and typological
features of German patent documentation, peculiarities of translation thereof
into the Ukrainian language, and there are determined the most frequently
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applied methods and transformations for translation of patent cliché  and
terminology in patent application specifications in the field of biology.

Keywords: cliché, lexical peculiarities, patent, patent translation, scope of
protection, set of claims, term, translation difficulties, translation methods,
translation transformations.

У зв’язку  зі  стрімким розвитком науки  і  техніки  та  глобалізації
економіки попит на переклад патентних заявок для їх подачі до Укрпатенту
стрімко зростає. Однак, структурно-типологічні особливості патентних
заявок зумовлюють певні перекладацькі труднощі та висувають високі
вимоги до перекладацьких компетенцій патентних перекладачів. Аналіз
сучасних  досліджень  свідчить  про  недостатню  кількість  праць,
присвячених особливостям перекладу німецькомовних патентних заявок
на українську мову.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю
підвищення  якості  перекладу  німецькомовних  патентних  заявок
на українську мову, потребою у компетентних патентних перекладачах
та  зростанням  дослідницького  інтересу  до  вивчення  особливостей
та проблем перекладу фахової науково-технічної літератури.

Об’єктом  дослідження  є  ключові  лексичні  одиниці  описів
німецькомовних патентних заявок у галузі біології та їхні українськомовні
відповідники.

Предметом  дослідження  виступали  способи  перекладу  та
перекладацькі  трансформації,  які  використовуються  для  перекладу
патентних кліше та термінології у галузі біології.

Метою  роботи  є  вивчення  лексико-стилістичних  особливостей
патентної документації та визначення найбільш поширених способів
перекладу та перекладацьких трансформацій, які використовуються для
перекладу патентних кліше та термінології у патентних заявках у галузі
біології.

Матеріалом дослідження  були  описи  німецькомовних патентних
заявок  у  галузі  біології  та  українські  переклади  цих  описів  та
318 лексичних одиниць тексту оригіналу і стільки ж їхніх українських
відповідників.

Методи  дослідження  охоплювали:  метод  суцільної  вибірки,
застосований для виокремлення термінів у галузі біології та патентних
кліше  з  описів  німецькомовних  патентних  заявок  у  галузі  біології;
метод порівняння тексту оригіналу і тексту перекладу – для з’ясування
застосованих  способів  та  перекладацьких  трансформацій;  метод
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кількісного  аналізу  –  для  встановлення  питомої  ваги  застосованих
способів та перекладацьких трансформацій.

Патентна література відрізняється своєрідністю серед різних видів
науково-технічної  літератури,  по-перше,  через  канонічну форму,
властиву  опису  патентів,  по-друге,  через  мову  описів  патентів,
що поєднує особливості двох стилів: науково-технічного та офіційно-
ділового [7, с. 76]. Композиційна структура патенту є найбільш жорсткою
в  порівнянні  з  усіма  іншими жанрами  наукового  дискурсу.  Будь-
який опис винаходу має досить чітку структуру, а кожен з розділів –
свої суттєві особливості, що обумовлюються їхнім різним правовим
та  інформаційним навантаженням  [1]. Патентні  тексти оцінюються
в першу чергу як яскравий приклад стандартизованих типів  тексту,
які характеризуються стереотипністю композиції [7, с. 557]. Високий
ступінь лінгвістичної стандартизації патентних текстів має дві основні
причини: по-перше, зміст, структура і лінгвістичне подання патентних
заявок зазвичай відповідає вимогам міжнародних патентних конвенцій
[7, с. 561]; по-друге, вони також залежать від національних патентних
законів  і  нормативних  актів,  недотримання  яких  може  привести
до  небажаних  економічних  та юридичних  наслідків  [8,  с.  4].  Така
композиційна жорсткість і стереотипність побудови патентних описів
пояснюються тим, що мета патентного опису – не тільки передача нової
інформації, але і юридичний захист прав на описаний винахід [4, c. 66].
Саме  з  цих  причин  перекладачеві  необхідно  знати  призначення
кожної з частин патенту, особливості мови кожного з розділів і вільно
орієнтуватися в тексті опису винаходу, щоб ефективніше вирішувати
поставлені перед ним завдання.

Переклад патентних  заявок в першу чергу  є  “репродукуванням”
вихідного  тексту.  На  цій  підставі  патентні  тексти  перекладають
документально, з першочерговим урахуванням поверхневих структур
мови оригіналу, але з дотриманням правил та норм синтаксису мови
перекладу  та  адаптуванням  до  вимог  національного  патентного
законодавства [9]. При перекладі заявки на українську мову патентні
повірені  та  перекладачі  дотримуються  правил,  які  пропонуються
українським національним патентним законодавством, а саме: Законом
України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі – Закон
України), “Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки
на корисну модель” (далі – Правила складання), “Правилами розгляду
заявки  на  винахід  та  заявки  на  корисну  модель”  (далі  – Правила
розгляду)  [6].  При  перекладі  стилістично  різнопланової  лексики
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в патентних текстах необхідно керуватися загальновизнаним принципом
збереження мети  комунікації  та  наукового  стилю тексту  перекладу,
орієнтуючись на норму і узус мови перекладу [3, c. 6].

Подвійна природа патентного опису, який, з одного боку, є технічним
текстом, а з іншого – юридичним документом, знаходить відображення
в  своєрідному  поєднанні  канцеляризмів,  архаїзмів  з  технічною
термінологією  і  патентною лексикою,  кліше  та штампами,  а  також
у  використанні  складної  синтаксичної  конструкції, що  забезпечує
реалізацію комунікативних завдань тексту [5].

Переклад  текстів  патентних  заявок  викликає  певні  лексичні,
граматичні та жанрово-стилістичні труднощі. Юридична функція патенту
зумовлює вибір тих мовних засобів, які забезпечують максимальний
захист  прав  заявника.  Розбіжність  таких  засобів  в  різних  мовах
очевидна, що може  складати  труднощі  для  перекладача,  тому  для
досягнення  вірного  адекватного  перекладу перекладачеві  патентної
заявки необхідно звертатися до усіх можливих способів перекладу та
перекладацьких трансформацій. В нашому  дослідженні  зосередимо
увагу  на  труднощах  та  способах  перекладу  вузькопрофесійної
термінології патентних заявок у галузі біології, а також патентних кліше,
які були вживані у обраних нами патентних заявках.

Для проведення дослідження ми вважали за доцільне зосередитись
на текстах німецькомовних заявок на видачу патенту на винахід у галузі
біології,  які  були  перекладені  на  українську  мову  для  подачі  до
Укрпатенту. Наступним кроком було виокремлення з тексту оригіналу
ключових лексичних одиниць. Всього нами було обрано 318 лексичних
одиниць з тексту оригіналу.

В  нашому  дослідженні,  аналізуючи  перекладацькі  способи
і трансформації, ми виділили в окрему групу терміни у галузі біології.
Їх кількість складає 262 одиниці, тобто 82,39% від загальної кількості
аналізованих  лексичних  одиниць. Аналізуючи  обрані  тексти,  була
спостережена  висока  частотність  використання  вузькопрофесійних
термінів та термінів-неологізмів.

За результатами перекладацького аналізу термінів та термінологічних
словосполучень  у  галузі  біології  можна  зробити  висновок,  що
найчастотнішим способом перекладу вказаних одиниць в обраних нами
текстах  виявилася  перекладацька  трансформація  “калькування”
(39,70%). За допомогою перекладацької трансформації “калькування”
були перекладені, наприклад, такі термінологічні одиниці:
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5'-Genom-Walking прогулянка по 5' геному
Sequenz einer offenen послідовність відкритої
Leserahmen рамки  зчитування
Promotorinsertionsstelle місце інсерції промотора
Polymerasekettenreaktion полімеразна ланцюгова

реакція

Другим  найпоширенішим  видом  перекладу  є  транскодування
(29,77%). За допомогою перекладацької трансформації “транскодування”
були перекладені, наприклад, наступні термінологічні одиниці:

flankieren фланкувати
Deletion делеція
cis-regulatorische цис-регуляторний

Третім найпоширенішим видом перекладу став вибір словникових
відповідників  (24,04%).  В  інших  випадках  були  використані:
контекстуальна  заміна  (2,67%),  додавання  (3,43%)  та  генералізація
(0,39%).

Регламентованість  викладу,  чітко  визначена  патентним
законодавством  і  відповідними  документами,  обумовлює  наявність
у  описі  патентної  заявки  кліше,  які  передаються  встановленими
еквівалентами. Кліше представляють собою стереотипні слова і фрази
[2]. Незважаючи  на  все  різноманіття  їх форми,  кліше  однієї  групи
передають один і той же зміст. Такі вирази є ситуаційно обумовленими
та полегшують фахівцям розуміння суті винаходу. Їх переклад залежить
від  того,  в  якому  розділі  опису  винаходу  вони  використовуються.
Використання кліше при перекладі  кожного комунікативного блоку
забезпечує  необхідні  для юридичного  документа формалізованість
і стандартизованість, що дозволяє адекватно висловити комунікативні
цілі тексту і є характерною особливістю жанру патентного опису.

Під час виокремлення кліше ми спостерігали, що певні німецькі
кліше  є  однаковими  для  більшості  патентних  описів,  деякі  з  них
є  ситуаційно  обумовленими  і  призначені  для  використання  тільки
у певних розділах опису, а деякі систематично повторюються по усьому
тексту опису.

Для  цілей  нашого  дослідження  нами  були  обрані  56  кліше,  які
представляють  собою  стереотипні  слова  та фрази,  які,  за  нашими
спостереженнями, найчастіше використовуються у патентних описах.

За результатами перекладацького аналізу виокремлених кліше можна
зробити висновок, що найчастотнішим способом перекладу вказаних
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одиниць  в  обраних  нами  текстах  виявився  спосіб  синтаксичного
уподібнення (53,57%). За допомогою синтаксичного уподібнення були
перекладені, наприклад, наступні кліше:

In einer Ausführungsform У одному з варіантів
betrifft die Erfindung реалізації даний винахід

включає
Durchschnittsfachmann auf dem фахівець в даній області
Fachgebiet, zu dem diese техніки,  до якої  відноситься
Offenbarung gehört даний  винахід
in einem weiteren Aspekt betrifft за іншим аспектом цей
die vorliegende Erfindung винахід стосується

Другим найпоширенішим видом перекладу є контекстуальна заміна
(17,86%).  За  допомогою  контекстуальної  заміни  були  перекладені,
наприклад, наступні кліше:

vorzugsweise mindestens за варіантом, якому
віддається перевага,
на  рівні щонайменше

diese Offenbarung даний  винахід
gleichfalls bevorzugt також в оптимальному

варіанті

В інших випадках були використані додавання (3,57%), опущення
(3,57%),  конкретизація  (5,36%),  калькування  (7,14%),  перестановка
(3,57%) та граматична заміна (5,36%).

За результатами перекладацького аналізу можна зробити висновок,
що  найчастотнішими  способами  перекладу  лексичних  одиниць
в  обраних  нами  текстах  виявилися  калькування,  транскодування
та  синтаксичне уподібнення. Вказані  способи  перекладу базуються
на збереженні структури, форми та змісту мови оригіналу і забезпечують
максимальне наближення до нього.

Переважання вказаних способів перекладу підтверджує той факт,
що патентний переклад в першу чергу є “репродукуванням” вихідного
тексту  з  першочерговим  урахуванням  поверхневих  структур  мови
оригіналу,  але  з  дотриманням  правил  та  норм  мови  перекладу.
Ця особливість пояснюється перш за все тим, що вибір мовних засобів
для  передачі  технічної  термінології  та  патентної  лексики  у  описі
та формулі винаходу безпосередньо впливає на обсяг охорони патенту.
Тому для забезпечення максимального “стикування” значення термінів
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та інших лексичних одиниць і, відповідно, забезпечення обсягу охорони,
аналогічного  тому,  який  охоплюється  текстом  оригіналу,  патентні
перекладачі віддають перевагу таким перекладацьким трансформаціям,
які  забезпечують  дослівний  переклад,  або  переклад,  наближений
до дослівного.

Наше дослідження не забезпечує остаточного вирішення проблем
та труднощів перекладу патентної документації. Одержані результати
доводять  необхідність  подальших  досліджень.  Перспективними
напрямами  для  майбутніх  досліджень  можуть  бути:  вирішення
проблем перекладу вузькопрофесійної термінології та безеквівалентної
лексики у патентних описах, адаптування патентних описів до вимог
національного законодавства, проблеми перекладу патентних формул
та  збереження  повного  обсягу  охорони  у  перекладі,  особливості
підготовки патентних перекладачів.
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Гуменюк О.В.  Сутність  речення  та  синтаксичні  категорії.
У дослідженні розглянуто поняття про речення, його структура та види.
Також наявні особливості побудови речення у німецькій мові. У роботі
висвітлені синтаксичні категорії німецької мови: наміру висловлювання,
категорія позитивного та негативного висловлювання та модальності, та їх
значення.
Ключові слова: висловлювання, категорія, модальність, порядок слів,

речення, синтаксис, члени речення.

Humeniuk O.V. The essence of sentences and syntactic categories. There
is a concept of sentences, its components and types in the research. Also there
are special features of the sentence structure in the German language. In the
study I consider syntactic categories in German: speech intention, the category
of positive and negative speech and of modality, and their importance.

Keywords: category, modality, order of words, parts of the sentence,
sentence, speech, syntax.

Актуальність.  Дослідження  синтаксичних  категорій  речення
в  німецькій  мові  у  плані  їхньої  типології,  вирізнення  загальних
і диференційних семантико-синтаксичних, формально-синтаксичних
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і  комунікативних  ознак,  функціонального  перетину  категорійних
підсистем,  перехідних  явищ  серед  компонентів  цих  підсистем
тощо  в  німецькому  мовознавстві  не  проведено.  Своє  бачення
і  розв’язання  вказаних  проблем  подаємо  в  нашому  дослідженні.
Побудова моделей  синтаксичних  категорій  з  урахуванням  їхнього
розподілу на реченнєві категорії: семантико-синтаксичні, формально-
синтаксичні і комунікативні, – дає змогу доказовіше розв’язати низку
дискусійних  питань  синтаксису  німецької мови,  зокрема  проблему
класифікації  речень,  їхньої  елементарності  /  неелементарності,
синтаксичних  зв’язків  і  семантико-синтаксичних  відношень,
функціональних типів синтаксичних одиниць, взаємозв’язків речення-
висловлення й тексту. Німецька, як і інші мови, своєю синтаксичною
структурою відповідає на питання: які в ній вирізнено одиниці й категорії,
як вони співвідносяться і взаємодіють, який їхній стосунок до лексики
і яка своєрідність їхнього функціонування.

Об’єктом дослідження є система і структура синтаксичних категорій
речення.

Предметом  дослідження є  реченнєві  семантико-синтаксичні,
формально-синтаксичні й комунікативні категорії сучасної німецької мови.

Мета дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування складу
синтаксичних  категорій  речення,  їхнього  статусу  і  функцій  на  тлі
синтаксичної системи сучасної німецької мови.

Речення – це основна одиниця мовного спілкування, яка граматично
й інтонаційно оформлена за законами певної мови, формує і виражає
окрему,  відносно  закінчену  думку  і  відношення  змісту  цієї  думки
до дійсності [6, c. 267].

У німецькій мові, на відміну від української, сталий, фіксований
порядок слів.

Позиція другорядних членів у німецькому реченні не так суворо
регламентована, як позиція головних членів.

Іншою особливістю німецького речення є наявність т. зв. рамкової
конструкції, тобто присудок ділиться на дві частини, а між ними ставимо
інші члени речення:

Ich sehe mir gerne Sportsendungen an. Ich habe einen Brief an ihn
abgeschickt. Er möchte nächste Woche zum Zahnarzt gehen [3, c. 11].

За змістом і метою висловлювання речення поділяють на:
 розповідне;
 питальне;
 спонукальне.
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За будовою речення поділяють на:
 просте;
 складне;
– складносурядне;
– складнопідрядне [2, c. 52].
Окремі  частини  (речення),  об’єднані  в  складносурядне речення,

незалежні одна від одної. Вони з’єднуються в одне ціле за допомогою
сполучників  сурядності  (und, aber, denn та  ін.)  або  сполучних
прислівників (darum, deshalb, trotzdem та ін.) [1, c. 338].

У складнопідрядному реченні одна його частина (підрядне речення)
залежить  від  іншої  (головне речення). Підрядне  речення  замінює
або уточнює член речення в головному реченні або уточнює головне
речення загалом.

Головне  і  підрядне  речення  з’єднуються  у  складнопідрядне
за допомогою сполучників підрядності (als, dass, ob, weil, wenn та ін.),
відносних і питальних займенників (was, wer, wo, der, das, die та ін.)
або питальних займенникових прислівників (wofür, wozu, worauf і т. д.)
[1, c. 345].

Залежно  від  того,  який  сполучник  підрядності  з’єднує  речення,
виокремлюють  такі  види  складнопідрядних  речень:  підметові,
присудкові, додаткові, означальні, умовні, часу.

У німецькій мові розрізняють такі синтаксичні категорії: категорія
наміру  висловлення,  позитивного  або  негативного  висловлювання
та категорія модальності речення.

Перша має таке значення – вираження наміру мовця. Розрізняють
три  види  речень  за  метою  висловлювання:  розповідні,  питальні,
спонукальні.  Розповідне  речення  передає  інформацію. Питальне  –
розпитує про інформацію, а спонукальне – спонукає до дії.

Друга категорія визначає позитивний або негативний зміст речення.
У німецькій мові існує два види заперечення – речення або слова. При
запереченні цілого речення висловлення – негативне. При запереченні
слова  висловлення –  позитивне,  заперечується  лише  один  з  членів
речення.

Значення категорії модальності – співвідношення між висловленням
та дійсністю з точки зору мовця. Модальність досить часто проявляється
в діловій документації, оскільки допомагає істотно регулювати організацію
діяльності  та поведінки  соціальних  суб’єктів. На  лексичному  рівні
вираження модальності здійснюється за допомогою модальних дієслів.
Разом з інфінітивом вони створюють складний предикат, і таким чином
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проявляються на синтаксичному рівні. Розрізняють реальні та нереальні
речення. Форми індикативу слугують для вираження реальності, а форми
кон’юнктиву – для вираження нереальності [5, c. 321].

Кожне речення у німецькій мові має ці три категорії. Більшість речень
у німецькій мові мають дієслово. Але  навіть  якщо немає  дієслова,
речення, які складаються лише з одного слова, також мають ці категорії
[4, URL].

Висновки.  У  дослідженні  було  визначено  поняття  речення  як
синтаксичної одиниці німецької мови. Наведені види речення, прості
та складні, які бувають складносурядними та складнопідрядними, також
розглянуті види підрядних речень. У роботі наведені види простого
та складного речення. У складнопідрядному реченні одна його частина
залежить  від  іншої.  Залежно  від  того,  який  сполучник  підрядності
з’єднує речення, виокремлюють такі види складнопідрядних речень:
підметові, присудкові, додаткові, означальні, умовні, часу.

Протягом дослідження ми з’ясували, що у німецькій мові сталий
порядок  слів. Особливо  потрібно  дотримуватися позицій  у  реченні
головних членів речення, а для другорядних цей порядок не так суворо
регламентований. Ще  однією  особливістю  німецького  речення
є наявність рамкової конструкції, присудок ділиться на дві частини,
а між ними ставляться інші члени речення.

Було  виділено  такі  синтаксичні  категорії  у  німецькій  мові:
категорія наміру висловлювання, категорія позитивного та негативного
висловлювання, категорія модальності речення.

Перспективою роботи є систематизація особливостей синтаксичних
категорій німецької мови.
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у навчанні німецької мови. У статті розглядаються можливості використання
мобільних  додатків  у  навчанні  німецької  мови,  дається  їх  коротка
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Dribnokhod N.V. Opportunities to use mobile applications by teaching
German language. In this article it is considered the opportunities to use mobile
applications by teaching German language, their short characteristics and
classification are given as well as it is explored the opportunities to implement
mobile applications as a consisting part of German lesson in general educational
institutions.
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types of studying programs.

Актуальність  даного  дослідження полягає  у швидкому  розвитку
Інтернет-технологій, їх можливостей та широкому розповсюдженню
серед користувачів. Об’єктом дослідження виступають мобільні додатки
для вивчення німецької мови. Предметом дослідження є форми і функції
мобільних додатків, їх класифікація, а також можливість використання
для вивчення німецької мови у школі. Метою дослідження є вивчення
дидактичного потенціалу Інтернет-технологій у формі мобільних додатків
у навчанні німецької мови. Новизна дослідження полягає у тому, що
в ньому фокусується увага на можливостях застосування мобільних
додатків для вивчення німецької мови у шкільному навчальному процесі.

Сучасний  світ  важко  уявити  без  повсякденного  використання
технологій, особливо тих, які пропонуються в мережі Інтернет. Вже
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змалечку діти з легкістю освоюють мобільні гаджети, і це не дивно, бо
щохвилини нас оточують тисячі різноманітних пристроїв. Смартфони,
планшети, ноутбуки, персональні комп’ютери – це ті речі, якими люди
користуються щодня,  але  зазвичай  не  приділяють  достатньо  уваги
раціональності  їх  використання,  надаючи перевагу  іграм  та  іншим
мобільним додаткам, розрахованим на використання їх на дозвіллі.

Особливо гострою є проблема використання мобільних пристроїв
дітьми та підлітками. Так, наприклад, у Німеччині 79% дітей у віці від
1 до 17 років мають смартфони з доступом до мережі Інтернет. Завдяки
таким  смартфонам вони  отримують доступ  до  безмежної  кількості
інформації, соціальних мереж, ігор тощо [3]. Використання телефонів
за  їх  прямим призначенням  (дзвінки  та  повідомлення)  відійшло на
останній план. Потужна камера та динаміки, сенсорний екран, миттєвий
доступ до Інтернету, значний об’єм пам’яті – все це привертає увагу
сучасних дітей лише з однією метою – весело провести час у школі.
Внаслідок поступового збільшення користувачів смартфонів серед дітей
однією  з  найгостріших  проблем, що  виникли,  виявився  дозвіл  на
використання мобільних пристроїв у школах. Деякі школи повністю
забороняють приносити дітям до школи телефони, деякі дозволяють,
але зі значними обмеженнями [2]. Тож, згідно результатів дослідження
London School of Economics діти отримують кращі оцінки в тих школах,
де телефони заборонені. Швейцарський педагог з питань технічних
засобів навчання та вчитель гімназії Філіппе Вампфлер, однак, має іншу
точку зору з приводу результатів дослідження: «Це зовсім віддалено
від реальності. Сьогодні діти виростають, не випускаючи телефонів
з рук. Розумні гаджети є частиною нашої реальності. Заборонити їх
у школах – це жарт» [3].

Використання  смартфонів  дітьми  неможливо  уникнути,  тому
потрібно знайти в цьому позитивні сторони і навчити дітей їх помічати.
Використання мобільних  гаджетів  у  класі  має  значний  потенціал
для  кращого  вивчення  навчального матеріалу. Однією  з  важливих
можливостей, що надають нам смартфони, є здатність завантажувати
програми та додатки для вивчення іноземних мов. Сьогодні існують
тисячі програм, словників та додатків (як безкоштовних, так і платних),
за допомогою яких можна вивчати іноземну мову. Мобільні додатки
для вивчення іноземної мови – це чудовий спосіб удосконалити знання
в будь-який зручний для користувача час.

Найбільше  поширення мають мобільні  додатки  для  смартфонів
на  базі Android,  і  серед  них можна  виділити  такі, що  створені  для
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вивчення  німецької  мови,  тому  саме  вони  і  можуть  ефективно
використовуватися у навчальному процесі у школі.

Герхард Тулодзекі, професор університету Падерборн, у своїй статті
«Digitale Medien in Unterricht und Schule. Medienpädagogische Grundlagen
und Beispiele» виділяє такі види програм, які можна використовувати
як на уроці, так і у вільний час:

1) навчальні  програми,  за  допомогою  яких  користувач  може
розробити новий матеріал за конкретною темою;

2) програми-вправи, під час використання яких опрацьовується вже
розроблений навчальний матеріал;

3) відкриті системи навчання, в яких надається вже дидактизований
та гіпермедіально підготовлений матеріал відповідно до конкретних тем
[4,  с.  2].

Взявши ці типи програм за основу аналізу, в сучасному Інтернет-
просторі  можна  знайти  конкретні  приклади  їх  втілення  у  вигляді
мобільних додатків. Так, додатків, в яких користувач самостійно може
розробляти матеріал для навчання, виявилося небагато. Таку функцію
можна  знайти  у LinguaLeo,  де  користувач  може  складати  власний
словник  з  озвученням. Найбільше  додатків  відносяться  одночасно
до другого  і  третього  типу – Duolingo, Busuu, Rosetta Course, Byki,
Polyglot  тощо. В  них  представлений  вже  дидактизований матеріал
у вигляді карток, текстів, аудіо- та відеофрагментів. Далі пропонується
опрацювання  начального  матеріалу  у  вигляді  різних  вправ.  За
допомогою  збирання  балів  для  переходу  на  наступний  рівень
користувача мотивують  якісно  вивчати  запропонований матеріал.
Також  користувачі можуть порівняти  свої  досягнення  і  поділитися
успіхами в соціальних мережах. Деякі додатки надають можливість
пройти початкове тестування, на основі якого користувачам запропонують
рекомендації, які допоможуть почати навчання. Що стосується мови
інтерфейсу,  то  україномовних  програм майже  немає. В  основному
пропонують додатки  російською чи  англійською мовами. У деяких
додатках  саме  навчання  ведеться  іноземною  мовою, що  значно
підвищує ефективність курсу. Майже у всіх додатках матеріал поділений
тематично, що дозволяє з легкістю знайти інформацію до відповідної
теми [1].

Застосування мобільних додатків на уроці може значно підвищити
зацікавленість  школярів  до  вивчення  іноземних  мов.  Спектр
можливостей, що вони надають, можна вбудувати в структуру майже
кожного уроку для таких цілей:
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- введення та опрацювання нового матеріалу;
- перевірка вивченого лексичного та граматичного матеріалу;
- проведення аудіювання за допомогою аудіо- та відеоматериалів;
- складання  словників  до  відповідного  навчального матеріалу

тощо.
На основі статті можна зробити такі висновки: мобільні гаджети

стали невід’ємною частиною нашого життя і кожне наступне покоління
проявляє  все  більшу  зацікавленість  і  необхідність  їх щоденного
використання. Програми, які можна на них завантажувати, надають
можливість покращувати  знання  та  розвивати мовні  та мовленнєві
навички у будь-якому зручному місці і в будь-який час. Використання
таких додатків на уроках допоможе школярам отримати новий навчальний
матеріал в різних формах (картки, малюнки, аудіо, відео і навіть у формі
гри), опрацювати його та повторити в будь-який момент. Мотиваційний
аспект також не можна залишити без уваги: учні можуть порівнювати
свої  результати  та  змагатися,  при цьому  якісно  вивчаючи  іноземну
мову.

Перспективою дослідження цієї теми є більш детальне вивчення
різновидів мобільних додатків, їх можливостей та розробка методики
їх практичного використання на уроках німецької мови.
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Єлісєєва А.П. Нік а інтерактивній мережі Інтернету: функціональний
і когнітивний аспекти. Стаття присвячена розгляду ніка як одиниці інтернет-
комунікації. Матеріалом для аналізу слугували ніки в українськомовному
та англійськомовному електронному просторі. Встановлено, що створення
ніків відбувається шляхом використання всіх словотвірних можливостей
мови. Концептуальне моделювання  семантики ніків  здійснено шляхом
виявлення набору доменів, які постають як когнітивне підґрунтя формування
значення ніків.
Ключові слова: домен, інтернет-комунікація, нік.

Yeliseyeva A.P. Nick in the interactive net Internat: functional and cognitive
aspects. The article considers nick as a unit of Internet communication. It presents
a case study of Ukrainian and English nicknames used on the net. Their
morphology has demonstrated the widest range of word- building means of
language. Their semantic modeling is performed by way of singling out the set
of conceptual domains, which are viewed as cognitive underpinning of their
meaning.

Keywords: conceptual domain, Internet communication, nick.

Стаття присвячена дослідженню ніків та їх реалізації в сучасному
англійськомовному  та  українськомовному  інтерактивному просторі
у функціональному та когнітивному аспектах.

Актуальність  дослідження  зумовлена  виникненням  нового
лінгвістичного феномена – ніконіма – і визначається такими факторами,
як широке поширення  останнього,  його  зростаюча  роль  в  процесі
комунікації, недостатня розробка проблеми, відсутність комплексного
порівняльного дослідження морфологічних та когнітивно-семантичних
характеристик імені в Інтернет комунікації.

Об’єкт  статті:  англійськомовні  та  українськомовні  лексеми,
що  використовуються  у  якості  ніка  в  інтерактивній  електронній
комунікації.
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Предмет: морфологічні та когнітивно-семантичні характеристики ніка
в англомовній й українськомовній електронній комунікації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Лінгвістичний аспект
Інтернет-комунікації все частіше привертає увагу філологів. У західній
лінгвістиці Інтернет-комунікація вивчається у аспекті функціонування
мови,  та  дискурсу  [12].  Слов’янська  лінгвістика  звертає  увагу
головним  чином  на  функціональні  аспекти  інтернет-комунікації
[2; 3; 6; 9; 10].

Мета  статті:  визначити морфологічні  та  когнітивно-семантичні
характеристики  ніка  в  англійськомовному  й  українськомовному
електронному просторі.

Інтернет-комунікація (ІК, а також веб-комунікація) – це спілкування
в  особливому  (глобально  електронному)  середовищі, що  виникло
внаслідок  об’єднання  персональних  комп’ютерів  в  єдину мережу
і забезпечує високошвидкісне проходження інформаційних потоків.

Будь-яка людина, заходячи в віртуальний простір, має узяти собі
якийсь  інтернет-псевдонім  для  віртуального  спілкування.
Комунікативний  процес  відбувається  між  співрозмовниками,  які
не знають один про одного майже нічого, точніше, знають лише те,
що повідомляє про себе партнер. За таких умов наявними є тільки текст,
що створюється під час спілкування, та обрані партнерами мережеві
імена – нікнейми.

Нікнейм (нік) визначається як одиниця неофіційної вторинної штучної
номінації,  яка  використовується  переважно  в  інтернет-комунікації
з метою самоідентифікації  і  самономінації віртуальної особистості 
[10,  с.  53-58].

Система  особистих  імен  будь-якої мови  несе  на  собі  відбиток
національної самосвідомості народу і створює особливу національну
картину світу.

Морфологічні  характеристики  ніків  багато  в  чому  залежать  від
їх складу, тобто від того, з якого роду словесних знаків вони побудовані.
Структура  ніків  в  англійськомовному  електронному  просторі
представлена такими групами:

І. Антропонімічні ніки
Виділимо  такі  способи  утворення  антропонімічних  ніків

в англійськомовному інтерактивному електронному просторі:
1. Збереження первісного складу повного імені: Elizabeth, Nikolas.
2. Усічення імені або прізвища, просторічні і зменшувально-пестливі

форми: Jeff007, sonny1985, phil69, Phiphi7700.
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З наведених прикладів видно, що у користувачів інтернет-мережі
не  користуються  популярністю  офіційні форми,  такі  як  прізвище
та ініціали.

II. Змішані ніки
Групу змішаних ніків умовно розділяємо на:
– характеризуючі змішані ніки: Alex.Bons.Plans, Anne 37 ans.
– ніки,  які  вказують місце проживання або  перебування: Arthur-

Lyon-7, FARRUH81_from_london.
Найчисленнішими в цій групі є ніки-характеристики, що дозволяють

створити первинний образ інтернет-користувача.
ІІІ. Апелятивні ніки
Дана  група  ніків містить  тільки  загальні  елементи. Структурно

нікнейми представлені як однослівні і композитні. Наведемо приклади
апелятивних ніків:
– однослівні:
 номінативні Noun: _Cinder_, _Patyence_, 21WINDOWS;
 прикметникові: 24curious, 2invincible, 9_IRON, charming111111;
 інші: and17, Delete1, exactly0909, insert, sleeeeeep, WANTED;

– двослівні:
 ім. + ім.: MRBasketball23, Grl_Ontop18, googlemeister, CJprincess;
 ім.  +  прикм.:  _BlackHawk_, ~CubanMami~, 3dancingbear,

abusyguy1959_2;
 інші  частини  мови: ActionsSpeak, alwaysmandy8, himale,

FORYOU, DetroitHere;
– багатослівні: ABSTRACT_LIVE_RADIO, allaloneguy;
– речення: ADORE_MY_LIFE, are_u_ready_4_De, i_am_so_me.

В англійськомовній електронній інтернет-комунікації можливість
трансформацій  всередині  слова  значно  нижче, що  змушує  носіїв
до  більш широкого  використання  додаткових  характеризуючих
елементів. Також серед двослівних ніків лідером є  англійська мова,
в  якій  характеристика  особи  здійснюється  за  рахунок  іменника,
прикметника або інших частин мови.

Структура ніка в українськомовному інтерактивному електронному
просторі презентована такими групами:

I. Антропонімічні ніки
Ця  група  ніків  представлена  функціонуючими  прізвищами

і  особистими  іменами,  до  яких  можуть  приєднуватися  чи  не
приєднуватися  числові  значення: БОДЯ АДЕКВАТ,  Вітя  Ганзіль
2. В українській мові ніки утворюються шляхом збереження первісного
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складу повного імені: Еля, Шарлота та усічення імені або прізвища,
просторічні  і  зменшувально-пестливі форми: Ната, натуся, ромик.
Надані  приклади демонструють  відсутність  офіційних форм,  таких
як прізвище та ініціали, ім’я та по батькові.

Вибір ніка зумовлює використання варіантів одного і того ж власного
ім’я, способами розрізнення якого є використання цифр: Діма (095) –
Діман20; змінення регістру написання (великі та малі літери): ЮЛЯ
Юля   юля,  упровадження  додаткових  слів  або  символів  (@, _, ^):
М @ ринк @ = !, Марінка_к; порушення орфографічних норм: ІРИнА
ІРІННА.

II. Змішані ніки є небагаточисленними та поділяються на:
–  характеризуючі  змішані  ніки:  героїня, Мила_Оленка, Нінка-

картинка.
–  ніки,  які  вказують  місце  проживання  або  перебування:

Вова_зі_Львова.
ІІІ. Апелятивні ніки підрозділяються на:

– oднослівні
 іменник: ПруЖинкОо, Псих, Пташка, пупс, Пупсик, пУсЯсЬкА,

райдуга;
 прикметник: дика, вільна, ГЛАМУРНА, аКтИвна, худенький_30;
 інші частини мови: * Навесні *, Не_твій, Нeнaвиджy, Заплачу;

– двослівні
 Ім. + ім.: * Міс Посмішка * *зая я;

– ім. + прикм: «Блакитноокий Заєць», (¯`·.ღФатальна дівчина ღ .·´¯);
– інші комбінації частин мови: ““Тільки твоя””;
– багатослівні: ❻❻❻ Твій_особистий_диявол ❻❻❻;

речення: – Не кисни, в Контакті Зависни–♪ .
Апелятивні ніки складають найбільшу групу серед трьох вищеназваних.
В  українськомовній  електронній  інтернет-комунікації  кількість

однослівних ніків порівняно більша. У якості лексичної основи таких
ніків  виступають  іменники  або  прикметники,  в  значенні  яких  вже
закладено  певний  емоційний  елемент  за  рахунок  трансформацій
всередині слова.

В англійськомовній електронній інтернет-комунікації можливість
трансформацій всередині слова значно нижче, що змушує носіїв до
більш широкого використання додаткових характеризуючих елементів.
Тож серед двослівних нікі більш розповсюджені саме у в англійській
мові, в якій характеристика особи здійснюється за рахунок іменника,
прикметника або інших частин мови.
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Розуміння  семантичної  природи  нікнейма  у  теперішній  час  не
можливо поза межами когнітивної лінгвістики, яка не тільки описує,
але й пояснює витоки семіозісу лінгвістичної одиниці. Концептосфера
ніка  носить  досить  упорядкований  характер.  Вона  моделюється
на підґрунті уяви про лексичний концепт як засіб «виходу» на різні
сфери знання, або домени.

Доменами, характерними для ніків англійськомовного інтерактивного
електронного  середовища  є УЯВА  (~ForeVeR_In_yoUr_drEaMs~),
ТЕМПЕРАТУРА  (Hot Chocolate),  СПОКІЙ  (~Sleping~2015~Doll~),
СПЕЦІЇ (Cinnamon), ГРА (☜☢GamЕr☢☞ ), ДОЗВІЛ (●±°@MyLet°±● ),
ЗАХИСТ (☜ ☞Guardian `Ձㅇℓ6´Angel☜ ☞), КОМАХА (catterpillar),
МІСЦЕ  (Darkwood), ЛЮДИНА  (Badboy), ОРГАН  (♡ Angel Heartt♡ ),
ПОСАДА  (Captain_Killer), ПОСУД (Buttercup), ПРИНАЛЕЖНІСТЬ
(his little girl), ПРИСТРІЙ (Button), ПТИЦЯ (Duckling), РЕЧОВИНА
(A-N-T-I-B-I-O-T-I-C), РОСЛИНА (Crocus), СВІТЛО (Blueray).

Доменами,  характерними  для  ніків  українськомовного
інтерактивного електронного  середовища є ЄМНІСТЬ  (аНаНаСіНа
в  банку),  ПОЛІТИКА  (Анархіст),  ОДЯГ  (ЧеРтИгГ  В  Спідниці),
ПРИПИНЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ($  потопаю В МАRTINI  $),
ВЗУТТЯ (±°ВКедах°±), ОПАДИ (Білосніжка), ЗАПАХ (Аромат ночі),
ВІРОСПОВІДАННЯ  (Атака  Атеїст),  ОСОБИСТІСТЬ В  ІСТОРІЇ
(Бонапарт),  ФОРМА  (°-  Намистинка  -°), КАМІНЬ  (брюлик),
ЛІТЕРАТУРА (Вакула), СМІХ (Веселун), РОЗМІР (велетень), НАПІЙ,
ДОЛЯ  (¯`·.ღФатальна дівчина ღ .·´¯), ПОРА  РОКУ  (* Навесні  *),
ХАРАКТЕР (*ВрЕдНе ДіВчИсЬкО*), ЗВУК (±°*” ˜► ТиШа ◄ ˜”*°±),
ТЕМП  (√ V ^ √ У Ритмі Щастя √ V''√ V''^ √ ),  СМАК  (_Смачний_
Кекс_ммМ_).

В результаті аналізу когнітивно-семантичних характеристик ніка
в англійськомовному й українськомовному інтерактивному електронному
просторі виділимо ідентичні домени, які є базою для ніків як лексичних
одиниць.  Це  ЇЖА  (Cherry, Аписинка),  ЗОВНІШНІСТЬ  (Bearded,
Блакитноокий  Заєць),  ІМ’Я  (M@R!O,  Аристотель), МІРА  (Lоņğ,
Брутто), КОЛІР (Dark Leo, Біле пір’ячко), ТИТУЛ (baron, P³incess),
ТВАРИНА (Cobra, Білочка), ІСТОТА (Lucifer, Ангел у білому), ПОРА
РОКУ (Hidden Winter, * Навесні *), ПОЧУТТЯ (LOVE ◊ YOU, [Люблю
Тебе_Ой  Себе]),  ПСИХІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  (CrazyBoy,  вдача),
РОДИНА (Daddy, братуха).

Когнітивне  моделювання  семантики  доменів  у  англійській  та
українській мовах дозволило виявити національно специфічні та спільні



50

домени, які слугують концептуальним підґрунтям ніків як лексичних
одиниць.

Перспективою подальших досліджень є визначення стилістичної та
прагматичної природи ніків в українськомовному та англійськомовному
електронному просторі у порівняльному аспекті.
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Єфімчук І.В. Вербалізація прецедентного феномену медієвализму
(на материалі твору Дж.Р.Р. Мартина “A Song of Ice and Fire”). Стаття
присвячена  питанню  вербалізації  аспектів  прецедентного  феномену
“медієвалізм” в сучасній англомовній масовій лінгвокультурі.
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Yefimchuk I.V. Verbalization of the precedent phenomenon of medievalism
(based on G.R.R. Martin’s “A Song of Ice and Fire”). The article investigates
how the aspects of the precedent phenomenon of medievalism are verbalized in
modern English mass culture.

Key words: aspect of precedence, fantasy, medievalism, precedent
phenomenon, verbalization.

Медієвалізм – творча інтерпретація європейського Середньовіччя
в  сучасній масовій  культурі  – має  значну  присутність  у  культурній
пам’яті сучасного Заходу, і в останні десятиріччя це явище зросло до
масштабів глобального. Розгляд цього явища у лінгвістичному аспекті
обумовлений  тими  змінами,  яких  лінгвістика  зазнала  під  впливом
тенденції  антропологізації  сучасних  гуманітарних  наук, що  стала
причиною зсуву фокусу уваги дослідників зі структурно-формального
підходу розгляду мовних одиниць на  їх функціонування в контексті
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комунікації представників різних лінгвокультур і розширення поняття
“комунікативна компетентність” за рахунок екстралінгвістичних, в тому
числі прецедентних, феноменів, до яких належить феномен медієвалізму.

Попри  значний  інтерес  дослідників,  таких,  як Д.Б.  Гудкова  [4],
І.В. Захаренко  [там  само],  В.В.  Красних  [6],  Н.С.  Валгіної  [1],
В.Г. Костомарова [2], та Ю.М. Караулова [5] до вивчення проблематики
прецедентності  із  позицій  різних  мовознавчих  дисциплін  –
лінгвостилістики,  лінгвокультурології,  теорії  тексту,  когнітивної
та  комунікативної  лінгвістики  –  питання  механізмів  утворення  та
актуалізації прецедентних феноменів все ще залишається відкритим для
інтерпретації. Відтак, актуальність дослідження обумовлена її виконанням
у руслі  антропоцентричного підходу та  комплексним використанням
доробку  провідних  лінгвістичних  дисциплін  –  лінгвостилістики,
лінгвокультурології,  літературознавства та  когнітивної  лінгвістики –
для  вивчення  проблеми формування  та  актуалізації  прецедентного
феномену  медієвалізму.  Об’єктом  дослідження  є  медієвалізм  як
прецедентний феномен сучасної англомовної лінгвокультури, а предметом
є  складові  прецедентності  феномену  медієвалізму  в  англомовній
лінгвокультурі  та  структурно-семантичні  характеристики лексичних
одиниць,  що  вербалізують  прецедентний  феномен  медієвалізму
в  сучасному  англомовному  романі. Метою дослідження  є  вивчення
процесів формування прецедентного феномену медієвалізму та визначення
способів  його  актуалізації  і  маркерів  медієвалістичності  тексту.
Наукова новизна роботи полягає у визначенні особливостей формування
та актуалізації базових аспектів прецедентності медієвалізму у діахронії
як прецедентного феномену і лінгвокультурного концепту для англомовної
лінгвокультури з позицій лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики.

У  сучасному  розумінні  комунікативна  компетенція  передбачає
не тільки адекватне володіння власне мовою та здатність продукувати
граматично правильні мовленнєві продукти, але й знання та вміння
доречно актуалізувати прецедентні феномени: за Ю.М. Карауловим,
тексти у широкому розумінні, які мають для окремої лінгвокультури
пізнавальну та емоційну певну цінність та значення [5, с. 216].

За Г.Г. Слишкіним, В.В. Красних, О.Д. Нефьодовою, прецедентні
феномени  –  когнітивні  утворення,  що  формуються  на  підставі
друкованих текстів, історичних подій та періодів, образів культурно
важливих особистостей та загалом – інформації будь-якого формату,
яка має в окремій лінгвокультурі емоційну або пізнавальну значущість
[6;  7;  8]. Одним  з  важливих  прецедентних феноменів  для  сучасної
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англомовної лінгвокультури є медієвалізм, що сформувався на підставі
уявлень на творчої переробки ціннісно-навантаженої інформації, що
стосується періоду європейського Середньовіччя, котрий простягається
приблизно від 500 р. н. е. до 1400–1500 рр. н. е. [10].

У найширшому  сенсі медієвалізм формується  на  основі  образів
Середньовіччя, наукових та популярних, існуючих в сучасності. У більш
строгому визначенні, під терміном “медієвалізм” розуміється “культурна
установка, яка виражає тенденцію до повернення до способів життя,
які були характерними для Середньовіччя, або захват та звеличення
його ідеалів та художніх форм” [12], або “репрезентація, сприйняття
та пост-середньовічне використання Середньовіччя в усіх його аспектах,
у  тому  числі  художніх,  літературних,  архітектурних,  політичних,
релігійних та фольклорних” [9, с. 18].

Формування прецедентного феномену медієвалізму розпочалося
в епоху Романтизму. В якості противаги культу розуму та античної краси
романтики бачили повернення до  духовності,  емоційності, фантазії
та уяви  [11,  с.  32].  Інтерес  романтиків до Середньовіччя передусім
видно на прикладі шотландського поета Джеймса Макферсона, з його
Оссіанівським циклом (1762), та Вальтера Скотта з його історичним
романом “Ivanhoe” (1820).

У  XX  ст.  прецедентний  феномен  медієвалізму  став  широко
використовуватися  у  кіно  та  новому жанрі  літератури, що отримав
назву фентезі. Фентезі є, мабуть, одним  із  визначальних середовищ
для  актуалізації  прецедентного  феномену  медієвалізму,  а  отже  –
розповсюдженню та популяризації образів Середньовіччя у мас-культурі.
Хронотоп  творів  фентезі-жанру  як  базовий  аспект  прецедентності
феномену  медієвалізму  утворюється  псевдо-середньовічними
вигаданими всесвітами, що базуються, наприклад, на скандинавських
сагах та легендах. Яскравим прикладом такого вигаданого світу є цикл
романів Дж. Мартіна “A Song of Ice and Fire”.

Актуалізація  прецедентного феномену медієвалізму  ґрунтується
на вербалізації в творах англомовної художньої літератури його окремих
базових та периферійних аспектів прецедентності, які утворюються
окремими семантичними доменами та окремими концептами.

Базовими  аспектами  прецедентності  прецедентного  феномену
медієвалізму, що актуалізуються у циклі романів Дж. Мартіна “A Song
of Ice and Fire”  є  домени  ВІЙНА, АРХІТЕКТУРА,  ТРАНСПОРТ
та  ВЛАДА,  котрі  актуалізуються  окремими  концептами,  які
й вербалізуються в тексті романів.
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Базовий  аспект  прецедентності  феномену  медієвалізму,  домен
ВІЙНА, актуалізується переважно концептами ЗБРОЯ та АМУНІЦІЯ,
котрі вербалізуються такими лексичними одиницями:

Приклад 1
Close behind came Theon Greyjoy, with his longbow and a quiver of

broadheads…(A Game of Thrones). (Концепт ЗБРОЯ).
Приклад 2
His armor was iron-grey chainmail over layers of boiled leather, plain

and unadorned, and it spoke of age and hard use. (A Game of Thrones).
(Концепт АМУНІЦІЯ).

Інший базовий аспект прецедентності феномену медієвалізму, домен
АРХІТЕКТУРА, актуалізується переважно концептом ЗАМОК, котрий
вербалізується лексичними одиницями – термінологічними назвами
його  складових,  та  ТРАНСПОРТ,  що  вербалізується  лексемами
загального шару лексики.

Приклад 3
And above it all, frowning down from Aegon’s high hill, was the Red

Keep; seven huge drum-towers crowned with iron ramparts, an immense
grim barbican, vaulted halls and covered bridges, barracks and dungeons
and granaries, massive curtain walls studded with archers’  nests, all
fashioned of pale red stone. (A Game of Thrones). (Концепт ЗАМОК).

Приклад 4
Arya saw them searching wagons and carriages, forcing riders to open

their saddlebags, and questioning everyone who tried to pass on foot.
(A Game of Thrones). (Концепт ГУЖОВИЙ ТРАНСПОРТ).

Ще  одним  базовим  аспектом  прецедентності  прецедентного
феномену  “медієвалізм”  є  домен  ВЛАДА,  котрий  реалізується
концептом ТИТУЛ, який вербалізується відповідними номінативними
одиницями високого ступеню маркованості.

Приклад 5
Signed at Runestone by Bronze Yohn Royce, Lady Waynwood, Lords

Hunter, Redfort, and Belmore, and Symond Templeton, the Knight of
Ninestars. (A Feast for Crows). (Концепт ТИТУЛ).

Висновки. Незважаючи  на  те, що  вербалізація  виділених  нами
базових аспектів прецедентності прецедентного феномену медієвалізм
здійснюється алюзивно, переважно окремими лексичними одиницями,
маркованість яких в тексті може забезпечуватися їх приналежністю до
термінологічного шару лексики, саме їх сукупне використання і сприяє
атрибуції окремого твору як такого, що реалізує феномен медієвалізму.
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Перспективним для подальшого дослідження вважаємо розширення
номенклатури виділених базових аспектів прецедентного феномену
медієвалізму та  аналіз засобів  їх актуалізації в текстах різних типів
та жанрів, включаючи поетичні та драматичні.
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Актуальність  дослідження. Формування  та  розвиток  франко-
вірменських  відносин  є  важливими  та  плідними,  дослідження  цих
відносин стало викликом як для еліти Вірменії та Франції, так і для
соціальних  теоретиків.  У  академічному,  медійному,  політичному,
повсякденному та інших дискурсах становлення та розвиток франко-
вірменських  зв’язків визначено як однозначний,  але, на жаль,  іноді
полярний феномен. Їх тлумачення потребує вирішального практичного
та  теоретичного  поглиблення  для  розвитку  та  удосконалення  цих
відносин.

Значної актуальності тематика вірменського пласту у французькій
літературі  набуває  в  контексті  дослідження  творів  найвідоміших
французів  вірменського  походження,  які  справили  значний  вплив
на  становленні  культурної  спадщини  Європи,  зокрема, Франції
(у  нашому  випадку  –  А.  Труайя).  Актуальність  дослідження
визначається в необхідності, по-перше, виявити становлення франко-
вірменських  відносин  для  кращого  та  більш  глибокого  розуміння
важливості  цих  зв’язків,  по-друге,  встановити  вплив  творців
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вірменського походження на літературу Франції, по-третє, посилити
інтерес  до  вірменського  пласту,  який  представляє  собою  цінне
та важливе явище для Європейської та світової літератури.

Спеціального осмислення потребує творчість плідного письменника
Анрі Труайя,  беручи  до уваги реальний  вплив його походження  на
його твори. У вірменській спільноті значною мірою потреба і готовність
дослідження творчості француза вірменського походження А. Труайя
завжди була актуальна, але,  в той же час,  існують певні обмеження
для реалізації цього дослідження: зберігається значна концептуальна
невизначеність. Тож, з урахуванням соціальної та культурної значущості
дослідження маргінальності А. Труайя існує необхідність виявлення
та  ідентифікації  особливостей  вірменського  виховання,  з’ясування
впливу вірменського коріння на твори письменника.

Об’єктом дослідження є роман А. Труайя «Родина Еґлет’єр» (Les
Egletières, 1965).

Предметом дослідження є аналіз художніх образів, ідіостиль, процес
виникнення франко-вірменських літературних зв’язків, їхній розвиток
та характеристика творів А. Труайя, історичний пласт в романі «Родина
Еґлет’єр» (Les Egletières, 1965).

Мета роботи полягає у виявленні початку та розвитку культурних
відносин між Францією та Вірменією; впливу французів вірменського
походження на французьку літературу XX ст.; особливостей творчості
Анрі Труайя на основі його біографії.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше виявлено
специфіку біографічно детермінованої творчої оригінальності А. Труайя
у контексті літератури XX ст., що досі не було предметом спеціального
дослідження. У  роботі  зроблена  спроба  дослідження  еволюції  та
розвитку франко-вірменських  зв’язків  та  модерністської  естетики
у творчості А. Труайя.

Аналізуючи творчість та життєвий шлях А. Труайя, ми простежили
за  тим,  як  змінювалося  його життя  та  як  ці  зміні  віддзеркалились
у  його  творчості. Письменник  відчув  сильний  вплив  російської  та
французької літератури та культури. У літературознавстві виявлено саме
цей відбиток на творчості письменника. Але віддалення автора від свого
походження та інтегрування у інші етнічні групи не змогли змінити
несвідомий письменником ефект його походження.

Анрі Труайя – вірменин, який емігрував у Францію, та багато своїх
творів присвятив Росії. Але,  ознайомившись  із  його  романами, ми
відкрили  скритий  вплив  його  походження  на  його  світогляд,  який
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передається  нам  через  його  творчість,  а  саме  через  дії  та  думки
персонажів. На жаль, А. Труайя безпосередньо про Вірменію майже
нічого не написав, але проаналізувавши роман «Родина Еґлет’єр», ми
спробували розкрити цей вплив. Незважаючи на те, що дія відбувається
у Франції,  в  романі  присутні  не  тільки французький  колорит,  але
й  вірменський. На  нашу  думку,  він  зображується  головним  чином
в образах героїв.

У  творах  А. Труайя  приділяється  увага  проблемам  еміграції,
засвоєнню у чужій країні та виражається туга за Батьківщиною. Так,
у  романі  «Родина Еґлет’єр»  автор  виражає негативне  ставлення до
еміграції; через образ Козлова він передає ідею того, що дуже важко
засвоїтися у чужій країні, та ніколи не треба покидати рідні міста, адже
«… рвеш найпотаємніші зв’язки з життям…» [1, с. 46]. Висловлюється
також  думка,  що  за  роки  відсутності  Батьківщина  дуже  сильно
змінюється, та емігрант більше не в змозі ні змиритися із цими змінами,
ні бути щасливим на іншому місті.

Основою роману «Родина Еґлет’єр» є надзвичайно гостра проблема
гендерної  нерівності,  патріархальний  уклад,  моральна  криза, що
переживають чоловік та жінка, проблема їх рівноправності та конфлікт
у суспільстві в цілому. У історії Західної цивілізації громадський рух за
рівноправність жінок посилюється  в  другій половині XIX  століття.
У XX столітті представниці різних соціальних верств об’єднуються задля
здобуття прав жінок у Франції, та саме у XX ст. А. Труайя, вступаючи
у конфлікт із загальними європейськими тенденціями, створює роман
«Родина Еґлет’єр», де найголовнішим чином розкривається ця проблема.

Майже на кожній сторінці роману А. Труайя чітко описує відмінності
між чоловіком і жінкою. За допомогою своїх персонажів автор дуже
витончено передає  різницю між ними у  різних аспектах життя, що
є характерним для народів Східних країн. Так, за допомогою жіночих
образів, ми бачимо традиційних жінок із вірменським вихованням. Образ
Франсуази показує  беззахисність жінки,  передається факт  того, що
чоловік не завжди здатен зрозуміти тонку та чуттєву жіночу натуру.
Вона негативно ставиться до розлучення, намагається зв’язати своє
життя з одним чоловіком. «Вона наївна, скромна, турботлива, їй завжди
потрібно любити, захоплюватися кимось, найціннішим для неї є щирість,
незалежність, простота, вона – незвіданий мир, недоступна планета,
яка підлягається якимось таємничим законам» [1, с. 120]. Жінка постає
перед  нами  як  слабка,  легковажна,  красива,  навіть  трошки  дурна
людина,  із покірними очима та поглядом, наповненим материнської
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участі, вона займається господарськими справами. Описуючи жінку,
А. Труайя порівнює красу із її духовними якостями, охоплюється тема
того, що чоловік обирає жінку за її красу та заплющує очі на погану
душу.  «Зовнішність  дуже  важлива  для  неї,  вона мусить  витягувати
максимум  із  своєї  зовнішності»  [1,  с.  37].  Розкривається  також  ідея
того, що краса жінки не завжди сумісна із духовними якостями. Мова
йде про елегантність як відображення індивідуальності жінки. Окрім того,
автор торкається ідеї того, що не всі професії підвладні жінкам, та вони
не здатні й не зобов’язані бачити і знати те, що знають та вміють чоловіки.
У романі жінка постає перед нами як жертва, адже залежить від чоловіка,
мріє бути коханою та завжди чути кроки чоловіка у своєму будинку.

Відрізняється також те, як кохають чоловік та жінка. Жінки, будучи
легковажними  та  вразливими,  на  відміну  від  чоловіків,  «втрачають
голову, коли кохають, а потім, коли їм розбивають серце, вони впадають
у відчай» [1, с. 154].

Дуже важлива ідея того, що жінки, маючи звичку запізнюватися,
ніколи не запізнюються у коханні. У романі жінка страждає від зневаги
та зради з боку чоловіка, та таке відношення веде до того, що вона
сама йде на зраду.

За допомогою чоловічих образів А. Труайя зображує традиційного
вірменського  чоловіка  та  наділяє  його  рисами,  які  йдуть  всупереч
тенденціям рівноправності XX ст. Так, на його плечі лягає відповідальність
за  прийняття  найважливіших  та  найскладніших  рішень,  для  нього
не  припустимо  покластися  або  розрахувати  на  когось,  він  володіє
необмеженою  владою  у  сім’ї.  У  романі  чоловічі  персонажі  не
дозволяють собі слабкість чи беззахисність. Чоловік постає перед нами
як розсудлива людина, а жінка приймає рішення, посилаючись на свій
настрій. Чоловік не вміє любити, не здатен зрозуміти чистоту справжніх
почуттів,  адже  занадто  деспотичний,  він  не  піддається  відчуттям,
та цьому він навчає своїх синів. Так, Жан -Марк – традиційний хлопчик
із східним вихованням, на кожному етапі свого життя мріє бути схожим
на  свого  батька,  «панувати  над  обраною ним жінкою,  стати  таким
владним, твердим, справедливим, непогрішним, незмінно удачливим»
[1, с. 21], ніколи не втрачати голову у скрутній ситуації, ніколи не бути
переможеним. Другий  син  також мріє  змужніти, щоб  полюбити  та
захищати  свою жінку.  Вони  роблять  все,  аби  стати  справжніми
чоловіками, навмисно підводячи себе до труднощів: краще померти,
аніж опинитися у смішному стані на очах у жінки. Мета життя – мати
таку ж силу волі, як у батька, щоб ніколи не відступатися від  своїх
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рішень, стати як батько, «хижим спокусником із владним поглядом»
та отримати його повагу [1, с. 26].

Перед  нами  розкривається  вічна  проблема,  із  якою  стикаються
жінки – зрада. Через образ Філіпа автор передає думку, що чоловік
вважає, що йому можна  поводитись  із жінкою,  так  як  він хоче:  він
ніколи не задовольняється однією жінкою, для нього тільки імпотенти
та ідіоти обмежують себе однією. «Тільки постійне полювання наповнює
життя радістю» [1,  с.  26]. «Усі розмови між чоловіком  та жінкою –
марна трата часу, якщо не ведуть до фізичної близькості»  [1, с. 50].
Для нього шлюб – «запашна в’язниця» [1, с. 26]. Для підтвердження
цієї думки наводиться ще одна відмінність між чоловіком та жінкою
у сприйнятті серйозної події: «вид жінок вселяв тривогу, у поглядах
чоловіків відчувалась байдужість» [1, с. 42].

Демонструється неймовірний контраст між світоглядом чоловіка
та жінки.  Будучи  обманутою,  вона  каже  собі:  «…безглуздо шукати
поезію  там,  де  нема  нічого,  крім  звіриного  інстинкту»  [1,  с.  55].
Письменник  геніально  інтерпретує  натуру чоловіків  та  їх  справжні
наміри:  «Невже можливо поважати те,  у  чому  відчувають  потребу?
Можна  захоплюватися  картиною,  скульптурою,  оскільки  ними  не
скористаєшся  в  утилітарних  цілях. Але  якщо  раптом  вони  стали
їстівними, а значить, необхідними для нашого існування, ми б кинули
ними захоплюватися і стали б домагатися їх. Те ж і з жінками. Вони
фальшиві,  слабкі,  порожні,  брехливі,  болючі,  проте  без  них  не
неможливо обійтися» [1, с. 55].

У романі чоловіки не бачать різниці між дружиною та коханкою:
«Дружина чи коханка – чи не байдуже? Жінка є жінка!» [1, с. 149].
Чоловікам  у  романі  не  вигідно,  щоб  вона  була  розумною,  вони
не цінують її розум чи душу.

Створюючи образ Патріка, автор передає ідею того, яким не повинен
бути справжній чоловік, критикуючи його дії. Він дивний, адже жодного
разу не посперечався із своєю нареченою та ніколи не висловлює свою
думку.

А.  Труайя  майстерно  порівнює  чоловіка  та  жінку  не  тільки
на духовному рівні, але й фізичному. Тут також ми бачимо надзвичайні
відмінності: у нього масивне обличчя, карі проникливі очі, роздвоєне
підборіддя, кругла, щільна шия, ніс з горбинкою [1, с. 26]. Описується
вражаюча несхожість між чоловічою та жіночою головами: «…зліва –
сила,  розсудливість,  холоднокровність,  справа  –  легковажність  та
слабкість…». Відрізняються також руки: «її маленька, округла кисть
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спочивала на великій, смаглявій із набряклими венами руці чоловіка,
що сидів поруч» [1, с. 45].

Окрім того, у романі все завжди оплачує чоловік, що демонструє
характерну особливість традицій у країнах Ближнього Сходу.

Висновки.  Етнокультурні  традиції  та  особливості  француза
вірменського  походження А.  Труайя  зберіглися  та  дуже  сильно
відобразилися  на  його  творчості.  Еміграція  із  Росії  у Францію  та
вірменське  походження  сприяли  дивній  творчій  оригінальності
письменника  та  відмова  від  однієї  із  цих  культур  збіднила би  його
творчість. Підтвердженням цього може бути цитата із роману А. Труайя
«Le défi d’Olga»: «Quel appauvrissement si elle avait, en s’expatriant, commis
l’erreur de  renoncer à  l’une ou  l’autre de  ces  deux cultures»  [2,  с.  139].
На  творчість  письменника  вплинули  три  етнічні  концепції,  кожна
по-своєму,  і  завдяки  цьому  він  подарував  світові  геніальні  твори,
які актуальні навіть сьогодні.

Перспективи дослідження  цієї  роботи полягають у  необхідності
дослідження контактів між Вірменією та Францією, зокрема, впливу
французів вірменського походження на культурну спадщину Франції
та дослідження творів письменника А. Труайя, беручи до уваги його
вірменське коріння.
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Особливістю  історії  німецької  детективної  літератури  є  те, що
на відміну від англійської, французької або американської літератур,
німецька не дала в цьому жанрі «класичних» зразків. У зв’язку з цим,
дослідженню  німецькомовної  детективної  літератури  присвячено
набагато менше робіт. Актуальність дослідження зумовлено важливим
місцем детективного жанру у німецькій літературі  і в соціумі, його
специфічними  рисами  й  іншою  еволюцією,  а  також  відсутністю
системних досліджень композиції і мовного стилю детективних текстів
з урахуванням особливостей німецького менталітету.

Об’єктом дослідження є детективні розповіді у німецькій літературі.
Предметом  дослідження  є  загальна  характеристика  німецької

детективної  розповіді  з  урахуванням  її  специфічних  ознак. Метою
дослідження є визначення специфіки детективної розповіді у німецькій
літературі. Мета цієї роботи обумовлює вирішення наступних завдань:
 описати сутність детективної прози;
 надати загальну характеристику детективній розповіді у німецькій

літературі;
 встановити специфіку детективної розповіді у німецькій літературі.

Матеріалом  дослідження  послугували  творчість Дюрренматта,
Хорста  Бозецкі, Штайнберга, Патріка  Зюскінда, Марселя  Байєра,
Крістофа Рансмайра  та  ін.,  які  зробили  великий  внесок у  розвиток
німецькомовної літератури (детективів).

Детективна проза відноситься до числа найбільш популярних жанрів
XX  століття. У порівнянні  з  іншими жанрами  літератури  детектив
з’явився не так давно, в першій половині ХІХ ст., і пов’язаний з виходом
у світ в 1841 році першого детективного оповідання Е. По «Вбивство
на вулиці Морг». Хоча, на думку дослідників детектива, його історія
простежується з глибокої давнини. Елементи детектива виявляються
і в Біблії, і в арабських казках, і в середньовічній китайській новелістиці,
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і  в  творах давньогрецьких філософів  (напр., Софокла),  і  в  пізнішій
європейській  літературі,  пов’язаній  з  іменами Шекспіра, Вольтера,
Бомарше, Діккенса, Бальзака,  Гофмана. В основу  всіх  детективних
творів  покладена  вічна  проблема  боротьби  зі  злочинністю,  яка
переслідує людську цивілізацію з початку її виникнення. У творах цього
жанру описується  складний  процес  розкриття  злочинів  і  перемоги
справедливості [1].

У Німеччині ставлення літературознавства і – в ще більшій мірі –
літературної критики до так званої масової літератури, в тому числі до
детективу, було протягом тривалого періоду дуже напруженим і багато в
чому схожим з вітчизняним. Періоди сплеску популярності розважальної
літератури (в німецькій традиції її прийнято називати тривіальною), історію
якої відраховують з середини XVIII ст., супроводжувалися посиленням
хвилі критики. Але разом з тим саме в ці роки, коли суспільна ситуація
поступово  стабілізувалася,  повсякденність  почала  набувати  для
«звичайних» людей риси нормальності,  стала  зростати популярність
масових жанрів літератури і мистецтва. В цілому дослідники схильні
вважати, що детективний жанр спрямований на визнання існуючого стану
речей. І це підкріплення звичних уявлень і забобонів є найважливішою
умовою для успіху детектива. Відновлення порядку – в найширшому
сенсі  слова  –  гарантує фігура  сищика. Він  стоїть  на  грунті  закону
і  так чи  інакше включений  в правоохоронну  систему,  його  погляди
на правопорядок поділяє більшість читачів [6].

Всі німецькомовні романи – «поліцейські історії» з офіційною фігурою
сищика-комісара в центрі дії, що працює часто «в команді» та уособлює
закон і порядок. Подібний вибір є красномовним свідченням констант
законослухняної  німецької  свідомості, що  апелює  обов’язково  до
державної  системи,  судової  справедливості  й  компетентності  слуг
закону. Навіть крайній варіант – гіпертрофоване розуміння законності
(цей  мотив  був  ще  у  Дюрренматта  –  в  «Аварії»),  що  дозволяє
звинуватити  будь-якого  і  методично  довести  первородну  провину
кожної людини, – є своєрідною зворотною стороною непохитної віри
середньостатистичного німця в одного разу правильно встановлений
порядок, всесилля бюрократії, логіку права [4].

У цьому  сенсі  герой –  детектив  в німецькому Krimi – це дійсно
слуга  закону, що  працює  не  на  страх,  а  на  совість  і  вважає  своїм
професійним  обов’язком  дотримання  поліцейського  кодексу,  чітку
побудову власних дій і в результаті – викриття злочинця і покарання
його в рамках закону [2].



64

Нова  структура  тексту  породжує  і  нові  авторські  стратегії  в
постмодерністському романі.  За  рахунок особливого  поведінкового
аспекту  автора  –  ігрового –  виникає  напруга,  властива  класичному
детективному  роману. У  класичній  парадигмі  детектива  зовнішня
напруженість сюжету і зовнішня яскрава інтрига створюються виключно
елементами детективного жанру (злочини, вбивства, таємниці, втечі,
погоні,  переслідування,  загадки),  які  стимулюють  посилені  активні
пошуки істини. У романі кінця XX століття злочини і вбивства, таємниці
і  загадки множаться,  нагнітаються,  дублюються,  деконструюються
і знову шикуються.

Детективна модель побудови тексту подвійного кодування програється
в романі німецького письменника Патріка Зюскінда «Парфумер. Історія
одного вбивці» (Das Parfum. Die Geschichte eines Moerders, 1985). Уже
в  підзаголовку  автор  вибудовує  помилкові  ідентифікації  (пастки),
налаштовуючи читача на детективний жанр. У першому ж абзаці роману
Зюскінд розкриває всі карти: він не тільки називає вбивцю на ім’я, а й
вписує Гренуя в ряд інших зловісних фігур людської історії, окреслюючи
жахливий масштаб  кримінального  генія.  Таким  чином,  дві  головні
складові детективного жанру – його побудова як гонитва – вистежування
злочинця і розповідь з точки зору собаки-шукача у Зюскінда з самого
початку відсутні. Основна інтрига будь-якого детектива – конфлікт двох
полюсів символічної дихотомії свій / чужий – в новій культурній ситуації
розмитості кордонів також перестає працювати [5].

Важливим для німецької ситуації було те, що детектив прийшов
як  щось  чужорідне,  запозичене,  тому  від  нього  простіше  було
відмахнутися.  Більшість  дослідників  вважають, що  про  німецький
детектив  можна  говорити  всерйоз  лише  приблизно  починаючи
з  середини 1960-х  рр. Мова  йде про ФРН,  коли  суспільство  вже  в
якійсь мірі оговталося від потрясінь війни.

В цілому, як висновок можна сказати, шо твори німецькомовних
авторів  демонструють  цікаве  положення.  Сучасний  німецький
кримінальний роман  зобов’язаний,  перш за  все, не  скрупульозному
зображенню  власне  німецьких  життєвих  обставин,  а  німецькій
літературній  традиції,  яка  в  більшій  мірі  демонструє  німецьку
ідентичність. Німці сприймають і відтворюють явища реальності через
явища  мистецтва  і,  конкретно,  літератури,  більш  значущі  для
національної свідомості, ніж сама реальність. Антитеза мистецтва і життя,
менталітет, відбитий літературою через саму літературу, – відбивають,
вірогідно, істинно німецький шлях.
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Перспективою роботи є аналіз лінгвостилістичних особливостей
німецькомовних детективних розповідей.
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Zolotukhina P.D. Lexical dimension of English literature for children.
The article analyses linguistic and extra-linguistic parameters of an illustrated
book for pre-schoolers as a creolized text, a medium for vocabulary aimed at
teaching language to a child and his / her socialization. Special attention is
focused on the choice of such lexical units in the context of language
ontogenesis and the analysis of their structure and meaning.
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Загальний  сплеск  інтересу  до  проблематики  «мова  і  культура»
в контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики зумовлює
підвищену увагу до вивчення мовних одиниць в контексті їх реалізації в
дискурсі окремої лінгвокультури або соціальної чи вікової групи. Процеси
формування мови у дитини є надзвичайно актуальними для лінгвістичного
аналізу у зв’язку з тим, що вони надають велику кількість інформації,
що сприяє розумінню сутності мовних процесів з точки зору лінгвістики,
соціолінгвістики та лінгвокультурології [2, с.  112].

Дитяче мовлення  є  об’єктом багатьох лінгвістичних  дисциплін,
проте, найбільш комплексний підхід до його вивчення пропонується
на  теренах  психолінгвістики  [4;  7]. Проаналізувавши  дослідження
останніх  років  [3;  10;  9;  8;  6],  ми  дійшли  висновку, що феномен
дитячого мовлення досі вивчається переважно в аспекті онтогенезу
мовлення у дитини та методики її навчання рідній або іншій мовам
в контексті  прескриптивного  підходу. Водночас,  недостатньо  уваги
приділяється аналітичному описанню лексики суто дитячого мовлення
та  текстів,  призначених  для  дітей,  що  є  необхідним  підґрунтям
для подальших методичних та теоретичних розробок. Таким чином,
актуальність дослідження визначається тим, що воно виконано в рамках
сучасної антропоцентричної парадигми лінгвістичного знання, а також
вибором творів, котрі є підґрунтям лінгвокультурної компетенції членів
англомовної лінгвокультурної спільноти.

Метою дослідження є систематизація та аналіз структури і семантики
лексикона творів для дошкільників. Тому об’єктом дослідження обрані
лексичні  одиниці  творів  для  дошкільників  як  осередку  реалізації
їх  концептуальної  та  мовної  картини  світу,  а  предметом  –  їхні
структурно-семантичні  характеристики. Матеріалом  дослідження
послугували лексичні одиниці, відібрані з 50 англомовних ілюстрованих
книжок для дошкільників методом суцільної вибірки. Цей метод разом
з інтерпретаційним методом, який використано при тлумаченні змісту
аналізованих  одиниць  та  елементами  лінгвостилістичного,
компонентного і функціонального аналізів, складають методологічну
основу дослідження.

Оволодіння мовою є складним процесом, обумовленим когнітивним
розвитком дитини. Першою книжкою дошкільників є креолізований
текст ілюстрованої книжки, що зумовлено співвідношенням онтогенезу
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дитячого  мовлення  та  потребам  когнітивного  розвитку  дитини  –
дивитися, впізнавати, чути і лише потім говорити/читати.

Креолізований  текст  розуміється  як  складне  утворення,  яке
формується з двох компонентів: вербального та невербального, котрі
утворюють єдине ціле і направлені на комплексний вплив на читача.
Ілюстрації у  креолізованому тексті мають вирішальне  значення для
сприйняття тексту та визначають його розуміння [5, с. 180].

Читання ілюстрованої книжки – це складний когнітивний процес,
тому що він вимагає здатності тлумачити не тільки вербальний текст,
а  й  невербальну  складову  (ілюстрації),  обидві  з  яких  сприяють
засвоєнню цінностей даної лінгвокультури.

Основними  невербальними  характеристиками  англомовної
ілюстрованої книжки для дошкільників є невеликий обсяг (у середньому
15 стор.), більшість якого використовується візуальним компонентом,
представленим антропоморфними персонажами-тваринами. Образи цих
героїв вербалізуються відповідними лексемами.

Приклад 1
The pink pigs are playing in the barn. (On the Farm)
Найважливішими для соціалізації дитини темами, відображеними

у англомовних ілюстрованих книжках для дошкільників, є
1) повсякденні справи (лексеми to make, to say, a house);
2) дозвілля  (to like, friend, hide-and-seek);
3) їжа (to eat, sweet, a dish);
4) транспорт (engine, fast, passengers);
5) одяг (to dress, shoes, dressing-gown).
Саме ці тематичні категорії є базовими для пізнання навколишнього

світу  дошкільниками  і  тематичними  організаторами  лексики
ілюстрованих  книжок. Основними  лексичними  одиницями,  котрі
вербалізують означені категорії, є to be, I, you, can, tohave.

Приклад 2
What can you see in the washing machine? (R. Campbell)
Лексичні  одиниці  у  словнику  дитини  вирізняються  своєю

фонетичною простотою, семантичною генералізацією та неоднорідністю.
Не  випадково  майже  половину  початкового  дитячого  лексикону
складають аморфні звуконаслідувальні слова (ономатопи) з так званої
«мови нянь» [7, с. 56]: woof, hissle, gurgle, miaow і їм подібні. Велика
частина слів, які вживає дитина в цей період, є споконвічно незмінними,
інші – сильно скороченими і модифікованими внаслідок складової елізії,
спрощення  кластерів,  субституції  та  інших фонетичних  процесів
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дорослої мови. Найбільш «впізнавані» терміни спорідненості – Mommy,
Daddy, Grandma [7, с. 60]; їх фонетична простота і фонемний склад
розраховані на недосконалі артикуляторні навички малюка і тому вони
йому доступні у досить ранньому віці.

Слід  пам’ятати,  що  слова,  які  вимовляє  дитина,  не  завжди
співпадають з її намірами, і єдиний компонент може виконувати наступні
функції [1, с. 208]:

1) вокатив: «Mommy!» – вимагає щось або просить про щось;
2) об’єкт вимоги: «Milk!» – просить, щоб дали молоко, тягнеться

за ним;
3) дія, що виконується суб’єктом: «yay!» – літак взлетів у небо;
4) адресат дії: «bowwow» – простягає матері шматок хліба для того,

щоб вона погодувала собаку;
5) об’єкт дії: «Milk!» – коли мати дістає молоко;
6) дія неживого предмета: «The trash truck» – вантажівка сховалась

за поворотом;
7) агент (суб’єкт) дії: «Me do it!» – показує на пірамідку, зібрану

самостійно самою дитиною.
Незважаючи на підпорядкованість лексики ілюстрованої книжки для

дошкільників її ілюстративному ряду, аналіз такої вербальної складової
дозволяє визначити основні тенденції в спрямованій соціалізації дитини
та очікування щодо засвоєння нею лексики. Лексикографічний аналіз
лексикона ілюстрованих книжок для дошкільників дозволив виявити
частотність вживання окремих мовних одиниць  і  судити про базові
цінності англомовної лінгвокультури. Такий аналіз також має прикладне
значення для навчання англійській мові на ранніх етапах.

Таблиця 1
Порівняльна частотність  лексем

глосарію ілюстрованих книжок для дошкільників
та словнику англійської мови

Частотність лексичних Частотність виділених одиниць
одиниць глосарія  в словнику англійської мови
tobe 287 12.545.825 (2-е місце)
the 241 22.038.615 (1-е місце)
a/an 129 10.144.200 (4-е місце)

I 115 3.978.265 (6-е місце)
and 105 10.741.073 (3-е місце)
it 95 3.872.477 (7-е місце)
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to 69 3.856.916 (8-е місце)
you 67 3.081.151 (10-е місце)
can 66 1.022.775 (15-е місце)
for 59 3.281.454 (9-е місце)
he 58 2.909.254 (11-е місце)
on 56 2.485.306 (13-е місце)

tohave 55 4.303.955 (5-е місце)
todo 52 2.573.587 (12-е місце)
tosay 41 1.915.138 (14-е місце)

Якщо порівнювати частотність виділених нами лексем з частотністю
лексем нормативного словнику англійської мови, то можна побачити,
що  загалом  частотність  проаналізованих  нами  лексем  співпадає
з частотністю лексем англійського словника. Аналіз лексем у книжках
для  дошкільників  дав  змогу  зрозуміти,  яку  картину  світу  дорослі
вихователі моделюють  для  дитини,  показати  які  слова  та  поняття
вважаються найбільш необхідними для спілкування дитини.

Однак у глосарії словнику ілюстрованих книжок для дошкільників,
хоч і з найнижчою частотністю, але представлені й рідкісні слова, які
не входять до списку найчастотніших слів англійської мови: kestrel,
bobble-hat тощо. Використання цих лексем та відповідних візуальних
образів при створенні ілюстрованих книжок для дошкільників сприяє
розвитку  дитини  та  її  невимушеному  знайомству  з  дійсною
концептуальною та мовною картинами світу англомовної лінгвокультурної
спільноти.

Процес  та  результати  онтогенезу  дитячого мовлення  розглянуті
як комплексний феномен мисленнєво-комунікативної діяльності, що
враховує як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні фактори, і проходить
поетапно,  від  передмовного  етапу  до  етапу мовленнєвого  вибуху.
Результатом такого процесу є утворення концептуальної і мовної картин
світу дитини унаслідок яскраво вираженої креативної та пізнавальної
діяльності дитини, спрямованої на адекватну презентацію реальності
та необхідністю назвати всі складові елементи світу.

Укладений під час роботи над темою глосарій лексики англомовних
ілюстрованих книжок для дошкільників дозволив дати її структурно-
семантичну характеристику і має прикладне значення для укладання
літератури для дошкільників та методики навчання англійській мові.

Продовження табл.  1
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Перспективним для подальшого дослідження, котре лише окреслює
основні напрямки та підходи до лексикографічного аналізу ілюстрованих
книжок  для  дошкільників,  є  проведення  детального  структурно-
семантичного  аналізу  лексики  укладеного  глосарію  із  застосування
компонентного, контекстуального та кількісно-якісного аналізів.
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інституціональному дискурсі. Стаття присвячена аналізу невербальних
компонентів  комунікації  та  особливостей  їх  взаємодії  з  вербальним
елементом в рамках міжкультурного інституціонального дискурсу. За умов
міжкультурного ділового спілкування невербальна поведінка комунікантів
несе більш усвідомлений характер, адже невербальні компоненти мають
значний вплив на перебіг комунікативного акту.
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Contexts. The article is dedicated to the analysis of non-verbal components of
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Актуальність  дослідження  зумовлена  необхідністю  урахування
особливостей  організації  комунікації  з  іншомовними  партнерами
у зв’язку зі зростаючою тісною взаємодією країн в умовах сучасної
глобалізації. Такий взаємозв’язок поширюється на різні сфери життя,
в тому числі і на ділову. Офіційні відносини на інтернаціональному
рівні  є  звичною для  нас  частиною сьогодення,  яка продовжує  свій
динамічний розвиток. Тому вивчення цієї теми ще неповністю вичерпано
і потребує детального аналізу. Об’єктом дослідження є міжкультурний
інституціональний  дискурс.  Предметом  стало  дослідження
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особливостей функціонування невербальних компонентів комунікації
в міжкультурному  інституціональному  спілкуванні  та  їх  взаємодія
з вербальними компонентами.

Метою дослідження є визначення ролі невербальних комунікативних
компонентів в організації міжкультурного інституціонального дискурсу
та  аналіз  того,  яким  чином  різні  типи  невербальних  компонентів
комунікації  (кінесичні,  просодичні  та  проксемічні)  взаємодіють
з  вербальними  компонентами.  Ділова  сфера  відіграє  надзвичайно
важливу роль у житті кожного індивіда, який є частиною соціуму. Щодня
ми контактуємо з різними організаціями, іноді в якості їх представників
або членів, а іноді в якості клієнтів [9, c. 92]. Прикладами офіційної
комунікації можуть бути не лише ділові переговори з партнерами або
спілкування  з  колегами  чи  керівництвом  на  роботі,  а  також  візит
до  лікаря,  розмова  з  викладачем  у  навчальному  закладі,  діалог
з продавцем у магазині тощо.

У такій ситуації комунікативні ролі співрозмовників розгортаються
у визначених координатах статусно-рольових відносин [4, с. 20]. Тож
інституціональний  тип  дискурсу  –  це  діалогічне  спілкування,  яке
відбувається  в  інституційно-виробничій  сфері,  при  якому  один  або
обидва  комуніканти мають  закріплений професійно-діловий  статус.
Метою такого спілкування є вирішення ділових питань або проблем
в  рамках  певної  інституційно-виробничої  сфери  [2,  c.  136]. В  його
процесі відбувається обмін інформацією та досвідом задля досягнення
конкретної мети [3, c. 191].

У кожній культурі існує сукупність норм поведінки під час ділового
комунікативного акту. Адже суть інституалізації полягає в типізації дій,
що повторюються, та пов’язаних з ними очікувань. Поведінка людей
за умов формального спілкування є передбачуваною, вона визначається
певними ролями, якими наділені учасники комунікації [1]. Такі норми
розповсюджуються  не  лише  на  вербальні  компоненти,  але  й  на
невербальні.

Невербальні комунікативні  засоби  (надалі НВК) – це  сукупність
немовних  засобів,  символів  та  знаків, що  використовуються  для
передачі інформації в процесі спілкування [5, с. 152]. До НВК відносимо
кінесичні, проксемічні та просодичні компоненти. Кінесичні включають
в  себе жести  та міміку,  постанову  тіла. Проксемічні  –  просторові
стосунки людей у процесі спілкування. До просодичних НВК відносимо
сукупність фонетичних  супрасегментних  характеристик мовлення
[6, с. 7]. Окрім того, виділяємо ще один компонент – надвербальний,
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тобто  певні  елементи  інформативного  характеру,  що  оточують
комуніканта та впливають на перебіг комунікації. Це може бути зовнішній
вигляд  (зачіска,  одяг,  коштовності),  технічні  пристрої  (мобільні
телефони, комп’ютер), тощо [7, с. 33]. Кожен із перелічених типів «має
певний дискурсотвірний потенціал, який по-різному виявляється в їхній
комбінаториці з вербальними компонентами в різних типах діалогічного
дискурсу, а саме в побутовому та діловому» [6, с. 33].

Варто зауважити, що незважаючи на те, що зазвичай НВК мають
неусвідомлений характер, що  пояснюється  їх  частково біологічним
походженням, в межах ділового спілкування НВК вже не є спонтанним
виразом думок і почуттів [6, c. 9]. Наприклад, при ділових переговорах
в умовах міжкультурної комунікації (далі – МКК) значущим фактором
успіху є саме обізнаність комунікантів щодо культурних особливостей
НВК один одного та правильна маніпуляція цими даними. І, навпаки,
невірна  інтерпретація НВК може  призвести  до  непорозуміння  або
конфлікту.

Яскравим  прикладом  є  реальна  історія,  що  трапилася  з
американськими  бізнесменами,  які  вели  перемовини  зі  своїми
японськими  партнерами.  У  процесі  переговорів  японці  часто
посміхалися,  у  результаті  чого  американці  вирішили, що перемови
проходили успішно, бо ж посмішка крізь призму їх культури означає
схвалення,  доброзичливість.  Тим  не  менш,  японська  делегація
полишила  переговори,  так  і  не  підписавши  контракту,  що  дуже
здивувало американців. Причиною непорозуміння стала необізнаність
щодо  культурних  особливостей НВК. Адже  відомо, що  в  Японії
посмішкою  намагаються  зменшити  негативний  ефект  розмови
на  співрозмовника,  і  навіть  трагічні  новини можуть повідомлятися
з  посмішкою.  Також  посмішка  може  означати  зніяковілість  та
замішання, особливо в умовах МКК. Тож посміхаючись японці зовсім
не мали  на  увазі  згоду,  а  лише  намагалися  виразити  збентеження
та небажання продовжувати співпрацю [8, с. 414].

Але якщо проаналізувати кореляцію вербального та невербального
компонентів  глибше,  матимемо  змогу  побачити, що  існує  більше
принципів  та  законів,  яким  підпорядкується  їх  взаємодія. Мовні
та  немовні  коди  можуть  по-різному  співвідноситися  в  рамках
діалогічного спілкування. В структурі діалогічного дискурсу кінесичні,
проксемічні та просодичні елементи комунікації можуть взаємодіяти
з вербальним компонентом на двох рівнях: макрорівні та мікрорівні
[7,  с.  85].
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На рівні макровзаємодії репліка повністю складається із НВК. Вони
діють у  автономному режимі  та не потребують мовного  супроводу,
тож репліка може бути створена взагалі без залучення слів [7, с. 85].
На макрорівні відбувається так званий «мовчазний діалог»:
1) Anna curtsied deeply, and then balanced herself as best as she could

with bent knees in the froglike position she had been told would be
acceptable. <…>
The King shook hands with her, watching her all the while out of hard
shrewd bird’s eyes. But he said nothing at all [3, p. 51].
Відбувається офіційна зустріч Анни, учительки з Англії, з королем

Сіаму, чиїх дітей вона навчатиме. Вони не промовляють жодного слова
під  час  цього  мовленнєвого  акту,  тим  не  менш мету  комунікації
досягнуто.  Вони  виявляють  повагу  один  до  одного,  застосовуючи
манери  привітання,  властиві  культурам  один  одного. Анна  робить
реверанс  таким  чином,  який  є  належним  для  суспільства,  в  якому
вона тепер перебуває, а король потискає їй руку. Обидва комуніканти
справили належне враження один на одного, що є важливим в умовах
ділового спілкування.

Мікровззаємодія  мовного  та  немовного  кодів  є  їх  поєднанням
у межах однієї репліки. Тож у структурі репліки представлені обидва
компоненти, які певним чином співвідносяться один з одним [7, с. 92].
Залежно від характеру такої взаємодії було виділено чотири основні
принципи співвідношення вербального та невербального компонентів:
принципи  координації,  субординації,  ідентифікації  та  контрадикції
[7,  с.  92].

Принцип  координації  характеризується  тим,  що  смислове
навантаження вербального та невербального повідомлень є ідентичними.
Семантично  та  інформативно  вони  є  односпрямованими. У  такому
випадку мовне  та  немовне  повідомлення  несуть  ідентичний  зміст
[7, с.  92]:
2) «Perhaps Jacques Sauniere knew of your manuscript?» Fache offered.

«And he called the meeting to offer his help on the book.»
Langdon shook his head.  «Actually,  nobody yet knows about my
manuscript.» [2, p. 20].
Під  час  допиту французьким  слідчим  американський  професор

заперечно відповідає на запитання першого. Він не лише говорить, але
й хитає головою, що підсилює ефект його слів. Тож у такому випадку
НВК оптимізують комунікативний ефект у діловому міжкультурному
спілкуванні.
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Принцип  субординації  описує  таку  взаємодію,  коли  інформація
розподіляється між вербальним та невербальним каналами передачі
інформації. Таким чином цілісність та значущість репліки досягається
лише за наявності обох компонентів [7, с. 100]:
3) Mounted high on the walls, the visible security cameras sent a clear

message to visitors: We see you. Do not touch anything.
«Any of them real?» Langdon asked, motioning to the cameras.
Fache shook his head. «Of course not» [2, p. 22].
Знов-таки,  діалог  відбувається  між французом  та  американцем

під  час  допиту,  а  отже  тип дискурсу  –  інституціональний. Ленгдон
питає, чи є «вони» (камери) справжніми. Аби пояснити, що саме він
має на увазі, він указує на камери рухом. Без такого уточнення фраза
не була б зрозумілою. Француз розуміє питання, відповідає на нього.
Отже, мету комунікації досягнуто.

Принцип  ідентифікації  пояснює  таку  взаємодію  мовного  та
немовного  кодів,  за  якої  інтенція  комуніканта  пояснюється  саме
невербальним оформленням вербальної частини репліки. Невербальний
компонент необхідний для декодування мети комунікації [7, с. 105].
Це  є  розповсюдженим  у  міжкультурній  діловій  комунікації,  коли
деякі повідомлення не прийнято виражати прямо:
4) – А он сегодня будет?

<…>
– Вряд ли, – промолвила она. – Он в Нью-Йорке.
– В Нью-Йорке? – чуть не заорал Алан [1].
Алан –  американець,  який  поїхав  до Саудівської Аравії  в  якості

торговельного представника своєї компанії, аби провести презентацію
певного продукту. У діалозі він спілкується із секретаркою компанії-
партнера,  саудиткою. У  відповідь на  репліку жінки Алан  повторює
її  слова,  надаючи  їм  іншого  інтонаційного  забарвлення. У  такому
випадку він не має на меті перепитати інформацію, а виражає своє
обурення. Тож його інтенцію передають не слова, а інтонація.

Принцип контрадикції полягає у передачі протилежно спрямованої
за  змістом  інформації, що  надається  вербальним  та  невербальним
компонентами репліки. Слова та немовні символи в такому випадку
суперечать  один  одному  [7,  с.  111].  Така  неузгодженість  може
зумовлюватися двома причинами. Або мовець хоче цілеспрямовано
дезінформувати  свого  співрозмовника,  щоб  вплинути  на  його
подальшу стратегію формування спілкування. Або ж мовець просто
хоче приховати деякі факти. Обидві причини є особливо актуальними
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для декодування у сфері бізнес-комунікацій:
5) Kitty cast down her eyes, reddening a little; she did not want the Mother

Superior to see into her heart.
«I need not tell you how sincerely all of us here sympathize with you.»
«You are very kind,» whispered Kitty [4, p. 231].
Діалог відбувається між двома жінками – представницями різних

культур:  англійської  (Kitty)  та  французької  (Mother  Superior).
Француженка є головуючою в монастирі, а англійка тимчасово працює
там. Хоча остання робить комплімент француженці, можна здогадатися,
що її відношення не є надто дружнім, це видає її невербальна поведінка.
Вона відводить очі, а також червоніє.

Проаналізувавши  приклади,  робимо  висновок,  що  взаємодія
вербальних та невербальних компонентів комунікації у міжкультурному
діалогічному  інституціональний  дискурсі  підпорядковується  усім
наведеним вище принципам. Тим не менш, існують певні особливості.
Хоча НВК зазвичай застосовуються несвідомо, бачимо, що в діловому
спілкуванні вони мають більш усвідомлений характер та можуть бути
використаними задля маніпуляції, приховання правди, або ж справлення
належного  враження.  Більш  того,  свідомий  вибір  належного
невербального  оформлення  репліки  у  рамках  міжкультурного
інституціонального спілкування може значно підвищити вірогідність
успішності комунікативного акту у діловій сфері.

Тож  готуючись  до  акту  інституціонального  міжкультурного
спілкування, надзвичайно важливо ознайомитися з усіма культурними
особливостями НВК майбутніх партнерів по комунікації, аби в цілому
адекватно  розцінювати  ситуацію  та  уникнути можливих  конфліктів
культур.

Перспективним напрямом розвитку вважаємо подальші дослідження
взаємодії вербальних та невербальних компонентів у міжкультурному
побутовому дискурсі.
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Івашина О.О. Фразеологізми німецької мови з національно-культурним
компонентом: онтогенез, семантика, системність. У запропонованій роботі
розглядається проблематика фразеологізмів у поєднанні з ідентичністю
німецького  народу  та  надається  класифікація фразеологічних  одиниць
з національно-культурним компонентом.
Ключові  слова:  антропоніми,  евентоніми,  конотація,  національно-

культурний компонент, семантика, топоніми, фразеологізми.

Ivashyna O.O. German phraseologisms with national and cultural
component: ontogenesis, semantics, systematology. The problem of
phraseologisms in connection with German folk identity is considered in the
given research as well as the classification of phraseological unities with national
and cultural component.

Key words: anthroponyms, connotation, eventonyms, national and cultural
component, phraseologisms, semantics, toponyms.

Актуальність  дослідження  полягає  у  необхідності  подальшого
вивчення національно-культурного інформаційного простору у мовній
системі, що сприяє розумінню ментального феномену певної етнічної
групи. Мета дослідження полягає у визначенні мовних особливостей
німецьких фразеологізмів  з  національно-культурним  компонентом.
Об’єктом дослідження є німецькі фразеологізми, які містять національно-
культурний компонент. Предмет дослідження – семантичні особливості
компонентної  структури фразеологічних  одиниць  німецької мови,
які визначають національно-культурну особливість.
Останнім часом спостерігається значна зацікавленість гуманітаріїв

до  вивчення  національних менталітетів  (національних  цінностей).
Це питання цікавить філологів у зв’язку з категорією «національної
ідентичності», що охоплює поняття спільної мови, культури, поведінки,
вигляду,  звичок.
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Фразеологічні  одиниці  з  так  званим національним  компонентом
виявляються цікавими з точки зору того, що вони містять культурну
та  змістову  інформацію,  є  надійним  джерелом  знань  про  культуру
та  менталітет  народу.  Багато  видатних  лінгвістів  як  В.  Телія,
О. Добровольський, Т. Черданцева, О. Райхштейн та інші присвятили
свої роботи вивченню національного компонента.
Люди  завжди  цікавились  образом життя  інших  народів. Мова,

а  саме фразеологія,  є  однією з можливостей надбання таких  знань.
Спілкуючись  однією  мовою,  люди  не  завжди можуть  правильно
зрозуміти  один  одного.  І  причина  цього  –  різниця  культур.  Тому
предметом багатьох  досліджень  є мовні одиниці,  які  відображають
культурні  та  національні  особливості  країни.  «Фразеологізм  –  це
віртуальний знак на зразок словосполучення й речення з повним або
частковим  переосмисленням  компонентів,  призначення  якого  –
виконання номінативно-експресивної функції» [1, с. 39].
Питання національно-культурної специфіки є актуальним у сучасній

лінгвістиці, особливо у фразеології. Вивчення цього питання пов’язано
із загальною проблемою співвідношення, взаємовпливу та взаємодії
мови  і  культури. Національно-культурна  орієнтація  у  фразеології
визначила виникнення великого інтересу дослідників до вивчення саме
цієї специфіки фразеологічних одиниць. Фразеологізм як мовна одиниця
має не тільки певну семантику, яка зображує частину мовного образного
світу та виражає експресивні нюанси мови, але й походження, зв’язок
з  іншими мовними одиницями,  етимологію та  історію  індивідуума.
Фразеологія як лексикологічна дисципліна найяскравіше відображає
специфічно-когнітивний  та  емоційний досвід  етнічної  групи,  риси
її духовної культури. Фразеологічні одиниці разом з універсальною
мудрістю  відображають  національно-специфічні  цінності,  ідеали
та бачення, які представлені у певній мовній групі.
Для вирішення питання про фразеологічні одиниці з національною

специфікою треба звернутися до функціональної класифікації. За цією
класифікацією усі фразеологічні одиниці поділяються на дві групи.
В основі поділу на групи лежить наявність чи відсутність експресивності.
Експресивність – це «здатність оцінювати суб’єкти, об’єкти, явища
та градуювати таке оцінювання» [7, с. 17]. До класу експресивних
символів  належить  інтенсивність  семантичного  змісту,  градація
ступеня впливу симптомів. Наприклад, деякі фразеологічні одиниці
викликають співчуття, презирство та ін. Зі зміною мовної системи
може  змінитися  експресивність  фразеологізмів.  «Існують  такі
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фразеологічні одиниці, у яких експресивність є домінантним семантичним
символом»  [7,  с.  19].
Фразеологічні одиниці з антропонімами як компонентами викликають

зацікавленість щодо лінгвокультурної інформації, яку вони вміщують.
Асоціації, які пов’язані з особистими іменами, актуалізують ментальну
картину  та  визначають  цим  значення  фразеологічних  одиниць.
У  німецькомовній  лінгвокультурі  деякі  особисті  імена  стали
фразеологічними компонентами.
Ім’я Hans (скорочено від Johannes), яке протягом століть було одним

з найпоширеніших у Німеччині, з часом перейшло у групу номінальних
імен і набуло значення «дурень», «простак». Таким чином, соціальне
та  культурне  значення  імені Hans  обумовлюється  приналежністю
до нижчого стану у суспільстві з низьким культурним рівнем. Відомо,
що це ім’я давали виключно дітям з селянських родин. Тут доречна
аналогія з російським ім’ям Іван.
Такий самий принцип розпізнається на основі інших фразеологічних

одиниць  з  антропонімом Hans:  Ich will Hans  hei²en (я  хочу  зватися
Гансом, якщо це не відповідає дійсності – розм. назвіть мене дурнем,
якщо це не так); Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr (треба
здобувати знання змолоду); Den Hanswurst spielen (machen) (поводитися
неначе  клоун); Hanswurst, Hans Wurst (комічна фігура  німецького
національного театру XVI–XVIII ст.); Hans Ohnesorge (розм. безтурботна
людина); Hans Dampf in allen Gassen (людина, яка все встигає); Hans
Huckebein (розм. бідний диявол); Bei j-m ist Schmalhans Küchenmeister
(у когось є мало що їсти); Hans Liederlich (розм. безнадійна людина);
Du sprichst  ja wie Hans Liederlich,  / Der begehrt  jede  liebe Blum’  für
sich… (J.W. Goethe. Faust. I.101.). Hans Guck-in-die-Luft (розм.
роззява); Hans Immerdurst (розм.  п’яниця); Hans Hasenfu² (розм.
боягуз); Hans Namiddag (людина, яка відкладає справи на потім); Hans
Allerlei (торговець дрібних товарів); Mit jemandem Hänschen machen
(вважати когось за дурня). Значення наведених фразеологічних одиниць
містять наступні слова: дурень, клоун, безтурботний, бідний, роззява
та  ін. Вони передають  негативне  забарвлення  та пов’язані  з  таким
соціальним поняттям як «простота», «тривіальність», «буденність».
Особисте ім’я Lieschen має також певне соціальне забарвлення. Liese,

Lieschen – типові жіночі імена для черні середньовіччя [5, с. 122]. Як
ми бачимо, ім’я Lieschen було дуже розповсюджене у Німеччині. Частота
використання та той факт, що це ім’я давали дівчатам з простих сімей,
привело до того, що воно перейшло у номінальну групу зі значенням
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«дурочка». Образ «пересічної дівчини» визначає поняття «представник
середнього класу». Той самий принцип розпізнається на основі інших
фразеологічних одиниць з антропонімом Lieschen: Eine dumme Liese
(дурочка); Ach, du liebes Lieschen! (вираз  подиву); Ein vergessliches
Lieschen (той, хто усе забуває). Значення фразеологізмів містять наступні
семи: дурочка, дурна та ін. Вони, як і у випадку з ім’ям Hans, не мають
прямого  значення,  а  передають  лише  зневажливе  ставлення.  Так
характеризують людей низького стану.
Проте той факт, що протягом довгого часу дітям давали імена (Hans

та Lieschen)  з  таким  значенням, має  забобонні  коріння. У  багатьох
народів  в  давнину  існувала  традиція  давати  дитині  відразливе  ім’я
зі  значенням  «дурінь»,  «негідник».  Існувало  повір’я, що  злий  дух
не  забере  таку  дитину. Навіщо  йому  дурень? Це  було  пов’язано
з  епідеміями  хвороб,  які  у  ті  далекі  часи  забирали численні життя.
З історії достовірно відомо, що хлопчикам з монархічних сімей давали
жіночі імена, щоб таким чином обдурити злого духа.
Конотативний  компонент  значення  фразеологізмів  будується

на основі образа, вивчення якого є найцікавішим. Образна складова
фразеологізмів  дозволяє  передбачити  набір  їх  актуальних  значень,
а також риси семантики цих значень. Частотність вживання та буденність
особистих імен призводить до переходу їх у загальні, які мають або
позитивне, або негативне забарвлення. Таким чином, особисте ім’я –
це  складна  вагома  мовна  одиниця.  Ім’я  має  особливе  значення,
яке  розпізнається  тільки  тими,  хто  знає  цю  культуру. При  спробі
перекладу  фразеологічних  одиниць  цієї  тематичної  групи  без
краєзнавчого коментара втрачаються всі конотативні значення. Отже,
фразеологічні одиниці з антропонімами у компонентному складі мають
комунікативну  значущість.  Тому  краєзнавчий  зміст  повинен  бути
розкритий для того, хто вивчає мову.
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Івченко Н.С. Комічна рефлексія антропоніма (на матеріалі повісті-
казки Р. Дала “Charlie and the Chocolate Factory”). У статті розглядаються
антропоніми твора Р. Дала “Charlie And The Chocolate Factory” через призму
різнорівневих стилістичних прийомів, за допомогою яких автор моделює
промовисте  ім’я,  що  є  засобом  створення  комічного  фону  мовної
особистості.
Ключові слова: антропонім, комічне, мовна особистість, рефлексія, фон

персонажа.

Ivchenko N.S. Comic reflection of anthrophonym (based on the fairy-tale
story  “Charlie  and  the  Chocolate  Factory”).  The article considers
anthrophonyms  of  the  fairy-tale  story  “Charlie  and  the Chocolate  Factory”
through the prism of the multilevel stylistic techniques, by means of which the
author creates a charatonym, which is a device in founding comic background
of a character.

Key words: anthrophonym, comic, language personality, reflection,
background of a character.

Антропоцентрична система поглядів на світ є актуальною на даний
час, оскільки її вивчення дає змогу визначити місце та роль людини
в  сучасному  світі  [10;  11;  12].  В  свою  чергу,  людина  як  призма
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сучасного світогляду, нерозривно пов’язана з антропонімом або ім’ям,
яке не просто називає кожну людину окремо, але й виділяє її з-поміж
інших. У  художніх  творах,  особливо  в  тих, що  написані  для дітей,
антропонім може не  тільки називати людину,  персонажа або мовну
особистість, але й характеризувати, тим само допомагаючи читачеві
осмислити  діяльність  та  мову  персонажа  у  тексті,  оскільки
антропонімічна  гра  в  художніх  текстах,  написаних  для  дітей,
проявляється найбільш яскраво  [6; 7]. Тож актуальність цієї роботи
полягає  в  тому,  що  антропонім ще  не  розглядався  з  точки  зору
створення комічного ефекту,  і того,  як він відображається на мовну
особистість художнього твору Р. Дала, написаного для дітей “Charlie
and  the  Chocolate  Factory”. Новизна  дослідження полягає  в  тому,
що вперше антропоніми комічного твору розглядаються через призму
різнорівневих стилістичних прийомів, що є рефлексією для створення
комічного  ефекту. Вперше  осмислено  зв’язок  між  стилістичними
засобами та функціями комічних антропонімів. Антропоніми вперше
вивчено  як  засіб моделювання  комічного фону мовної  особистості
у художньому творі.

Об’єктом цієї роботи є антропоніми художнього дитячого комічного
твору, написаного для дітей. Предметом дослідження є стилістичні,
фонетичні, лексичні, граматичні, семантичні структурні особливості
як прийоми та  засоби  створення  комічного  ефекту  в  антропонімах,
які є провідним засобом у характеризації та моделюванні комічного
фону персонажа (мовної особистості). Метою роботи є комплексний
аналіз стилістичних, фонетичних, лексичних, граматичних, семантичних,
структурних й  власне  контекстуальних  особливостей  антропонімів
як засобу створення комічного фону мовних особистостей дитячого
твору “Charlie and the Chocolate Factory”.

Роальд Дал,  безсумнівно,  є  майстром  підбору  значущих  імен,
особливо  яскраво це  видно  у  вищеназваному  творі,  де  вже у  назві
автор за допомогою алітерації літер «ch» та асонансу звуку «і:» наприкінці
імені хлопця та слова фабрика «Charlie and the Chocolate Factory» [9]
починає натякати читачеві на особливий зв’язок між головним героєм
та шоколадною фабрикою. Також його ім’я та ім’я директора фабрики:
«Charlie»  та  «Willy»  [там  само]  –  дуже  звичайні  англійські  імена,
які містять  “римовану” фінальну  (англ.  [li]), що  в жодному  іншому
випадкові у творі не спостерігається [3]. «Mr Willy Wonka» [9] – у цьому
імені Дал  використовує  алітерацію  літери  «W»,  а  його  прізвище  є
нетиповим для англійських прізвищ як своєю структурою (кінцеве -а),
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так і особливою етимологією. Воно походить від сленгового «wonky»,
яке  розвинулося  від  середньоанглійського «wanke» «нестабільний»,
«хиткий») [13]. І це значуще ім’я характеризує його, підкреслює його
непостійність та рухливість: «And oh, how clever he looked! … He was
like a squirrel in the quickness of his movements, like a quick clever old
squirrel from the park. Suddenly, he did a funny little skipping dance in
the snow, and he spread his arms wide, and he smiled at the five children
who were clustered near the gates, and he called out, “Welcome, my little
friends! Welcome  to  the  factory!”»  [9,  c.  30]. Втім,  сам Вонка  вказує
на  інші  зв’язки,  вихваляючи  свій  супервітамінний шоколад. Серед
інших з вітамінів він виділяє найбільш чарівний вітамін «Wonka» – «But
it does have in it a very small amount of the rarest and most magical
vitamin of them all – vitamin Wonka» [там само, c. 65]. Автор водночас
насміхається і трохи іронічно вихваляє директора фабрики. Отже, його
ім’я виконує експресивно-емоційну та фатичну функції [5, с. 280–282],
що створюють гумористичний фон з елементами іронії, пов’язаної
з етимологією прізвища.

У той час як для конкурентів містера Вонки, чиї  прізвища різко
контрастують його евфонічним ім’ям, автор створює сатиричний фон.
«Mr Fickelgruber, Mr Prodnose, Mr Slugworth» [9] – на перший погляд,
в  цих  іменах  немає  нічого  спільного,  але  завдяки  скупченням
приголосних імена звучать какофонічно та грубо, що підкреслюється
технонімом «Mr» та додає їм пихатості. Ці антропоніми зустрічаються
у творі три рази [там само, c. 11, c. 12, c. 44] і саме у такій послідовності,
до  того ж  у  кожному  наступному  імені  на  одну  голосну  менше
«Fickelgruber, Prodnose, Slugworth». У  першому  прізвищі  можна
побачити каламбур до  прізвища фашистського  диктатора Гітлера  –
Шикельгрубер  [3,  c.  54],  а  імена  «Prodnose»  та  «Slugworth»  легко
прочитуються англійцями як «той, кого тицьнули носом» та «той, хто
заслуговує стусана» [8]. Ці промовисті прізвища, які протиставляються
імені Вонки, ще раз підкреслюють, але вже на семантичному рівні,
що ці фабриканти не дуже хороші. Крім того, ці антропоніми здаються
евфемізмами та несуть у собі експресивно-емоційну, комунікативну
та орієнтуючу функції  [5, с. 280–282], що говорить про цих крадіїв
більше, ніж достатньо.

Ще одним значущім антропонімом є «Professor Foulbody» [9], його
ім’я в казці зустрічається лише раз, але, безсумнівно, є промовистим.
Технонім «Professor» є гіперболізацією до його прізвища «Foulbody»
[9], у  якому  «Foul»  визначається  як  «dirty and smelling bad» [8],
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а у британській англійській має специфічне значення «very unpleasant;
very bad» [3, c. 53], та «body» має значення «the main part of a body not
including the head, or not including the head, arms and legs» [8], що ще
раз підкреслює першу частину прізвища, виключаючи у визначенні
голову. Підтвердження цьому бачимо у  такому уривку:  «The famous
English scientist, Professor Foulbody, invented a machine which would
tell you at once, without opening the wrapper of a bar of chocolate, whether
or not there was a Golden Ticket hidden underneath it...But unfortunately,
while the Professor was showing off the machine to the public at the sweet
counter of a large department store, the mechanical arm shot out and
made a grab for the gold filling in the back tooth of a duchess who was
standing near by. There was an ugly scene, and the machine was smashed
by the crowd»  [9].  Таким  чином,  власна  назва  виконує  алюзивну,
орієнтуючу та культурологічну функції [5, с. 280–282], що створюють
сатиричний фон,  указуючи, що  професор  зовсім  не  такий  уже
й розумний.

Першим, хто ж таки знайшов золотий квиток, був Augustus Gloop.
Тільки прочитавши його ім’я, можна з упевненістю сказати, що це –
товстий хлопчина, бо його ім’я походить від древньогрецької і означає
«величний», тобто автор у їдко сатиричній формі та дещо гротескно
описує  хлопця  «…nine-year-old  boy who was  so  enormously  fat …»
[9, c. 14]. Його прізвище походить від слова «glop», що позначає щось
вонюче, аморфне, слизьке  (жилеподібне) та, як правило, неприємне
та бридке [12]. Роальд Дал не тільки надає цьому персонажеві значуще
ім’я,  але  й  підкреслює  цю  значущість  графічно,  за  допомогою
подвійного «о», що ніби окреслює фігуру хлопця «he looked as though
he had been blown up with a powerful pump» [9, c. 14], та фонетично:
подвійне  «оо»  створює  довгий  звук  «u:», що  сатирично  вказує  на
бридкість речовини, що означає ім’я і знову характеризує його: «Great
flabby folds of fat bulged out from every part of his body, and his face
was like a monstrous ball of dough with two small greedy curranty eyes
peering out upon the world»  [там  само,  c.  14].  Також  слово  «gloop»
перекладається як «дурний». А у пісні Умпа-лумпа автор римує його
прізвище  зi  словом  «nincompoop»,  яке  знов-таки перекладається
як «дурний». Таким чином, ми бачимо, що йогo ім’я – це змішаний
фонетичний  та  семантичний  оказіоналізм,  створений  шляхом
семантичної  деривації  [3,  с.  53], що  виконує  орієнтуючу,  алюзивну
та комунікативну функції [э05, с. 280–282], що створює гротескний
фон персонажа.
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Ще  однією  відвідувачкою  фабрики  є Veruca  Salt.  «Veruca»  –
нестандартна  трансформація  імені  Veronica,  що  походить  від
древньогрецької і перекладається як «та, що приносить перемогу». Отже
дівчинка має аристократичне ім’я і походить з заможної родини «The
lucky person was a small girl called Veruca Salt who lived with her rich
parents in a great city far away» [9, c. 14]. Проте автор називає її саме
Верука,  що  перегукується  з  апелятивом:  англ.  «verruca»  означає
“бородавка; наріст на руці чи нозі”  [3]  і  саме на це значення цього
слова звертає свою увагу директор фабрики «You do have an interesting
name, don’t you?I always  thought that a veruca was a sort of wart that
you got on the sole of your foot!» [9, c. 30]. Salt – “сіль” – синонімія та
гіпербола на норовливий характер дівчинки «“Daddy!” shouted Veruca
Salt (the girl who got everything she wanted). “Daddy! I want an Oompa-
Loompa! I want you to get me an Oompa-Loompa! …Get me an Oompa-
Loompa!” “Now, now, my pet!” her father said to her, “we mustn”t interrupt
Mr Wonka.’ «But I want an Oompa-Loompa!’ screamed Veruca» [там само,
c. 15]. У цьому уривку автор демонструє, що дівчинка – не маленьке
янголя, а вередливе дівчисько, що з радістю «насипе вам сіль на рану».
А  її  ім’я  –  це  семантичний  оказіоналізм,  створений  за  допомогою
семантичної деривації [3, с. 53], яке має алюзивну та комунікативну
функції [5, с. 280–282], що створює сатиричний фон.

Також  у  контексті  казки ми  дізнаємося  ім’я  її матері,  коли  вона
намагається витягнути доньку з каналізації “What’s it like down there,
Angina?” – питає її чоловік [9, с. 145–146]. Імя Angina утворене так
само, як і імя доньки, і є синкопою імені Angelina. Але результат збігся
з  апелятивом  angina  –  назвою  хвороби  грудної  жаби,  стенокардії
[3,  с.  53].  Тож можна  сказати, що  ім’я має  експресивно-емоційну
та комунікативну функції [5, с. 280–282] та створює інвективний фон.
Письменник  підбирає  та  вживає  імена,  дотепно  використовуючи
їх характеризуючу силу.

Violet Beauregarde. Ім’я Вайолет – з лат. viola – “фіалка”. Англійське
слово violet означає й колір – фіолетовий чи ліловий. «Violet, you’re turning
violet, Violet!» [там само, c. 15] – кричить їй мати. В цьому уривку автор
за  допомогою  каламбуру  та  омонімії  сатирично  описує  дівчинку.
Прізвище дівчинки, яке є французького походження, beau – «гарний,
прекрасний», а фр. regard – «вигляд» Beauregarde – «прекрасний вигляд».
Тобто  на  початку  твору  прізвище  є  синонімізацією  та  перефразом
зовнішності дівчинки, але під кінець твору воно виявляється сатирою на
те, що сталося з дівчинкою «Her face and hands and legs and neck, in fact
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the skin all over her body, as well as her great big mop of curly hair, had
turned a brilliant, purplish-blue, the colour of blueberry juice!» [там само,
c.  15].  Це  ім’я  теж  є  семантичним  оказіоналізмом,  створеним за
допомогою семантичної деривації та несе комунікативну та алюзивну
функції [5, с. 280–282], що утворюють сатиричний фон.

Будучи вимовленим, прізвище Teavee є омонімом абревіатури TV –
television, що вказує на погану звичку хлопця «The nine-year-old boy
was seated before an enormous television set, with his eyes glued to the
screen…» [там само, c. 19]. Автор також указує на цей зв’язок «That’s
Mike  Teavee! He’s  the  television  fiend!»  [там  само,  c.  28]  та  досить
сатирично описує вади хлопця. А його фонетична форма, повторення
звуку  «і»  –  ономатопея  до  звуку,  який  створювали  старі  лампові
телевізори. Ім’я хлопчика Mike – типова гіпокористика поширеного
імені Michael. Але й ця гіпокористика не є випадковою і бере активну
участь  у  створенні  образу. Адже  існує  омонімічний  просторічний
апелятив mike – «ледарювати, байдикувати» [3, c. 56]. Таким чином,
це ім’я є фонетичним оказіоналізмом і несе комунікативну та алюзивну
функції [5, с. 280–282] та має сатиричний фон.

Таким чином, можна зробити висновок, що у комічних художніх
текстах антропоніми займають провідну позицію у створенні комічного
фону  персонажа. Автори широко  використовують  промовисті  та
характеризуючі імена, щоб утілити художній задум, поділитися своєю
картиною світу, сформувати правильне ставлення до героя та, звичайно
ж, розсмішити. Комічність ситуацій у художньому тексті часто залежить
від використання комічних антропонімів, потенційні можливості якого
у  створенні  комічного  ефекту  є  величезними  на  всіх  рівнях  тексту:
фонетичному,  лексичному,  фразеологічному,  текстовому  та
семантичному. Дослідження антропонімів художнього твору «Charlie
and  the Chocolate  Factory»,  написаних  Роальдом Далом  для  дітей,
дозволяє  з’ясувати  антропонімічні  особливості  як  взагалі  дитячої
літератури, так і ідіостилю Р. Дала. Антропоніми в його дитячому творі
«Charlie and the Chocolate Factory» – це не тільки назви, а й пояснення
та  ілюстрації,  які  моделюють  фон  як  тексту,  так  і  персонажу.
За  допомогою  власної  назви  дитина  ліпше  і  легше  сприймає  твір
та психологічно засвоює світ. Таким чином, Роальд Дал є майстром
підбору значущих комічних імен, які описують та характеризують його
персонажів на усіх рівнях.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в аналізі комічних
антропонімів  у  художніх  та  фольклорних  текстах  різних жанрів,
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виявленні способів створення комічного ефекту через антропоніми;
вивчення  виняткових можливостей  антропонімів  задля  вираження
якомога точніше авторського задуму.
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У  літературознавстві  останніх  десятиліть,  ознаменованих
«культурологічним поворотом», важливе місце займають дослідження
феномену пам’яті в художньому світі літературних текстів. У центрі
уваги дослідників знаходяться, таким чином, категорії історіі, пам’яті,
спогаду тощо. Ці теми набуваєть особливої актуальності у контексті
німецької літератури, яка ще з середини минулого століття – тобто вже
протягом кількох поколінь – веде свою історію «подолання минулого»
і  є  невід’ємною  частиною  меморіального  дискурсу  німецької
суспільства. Одним з найяскравіших та найсуперечливіших зразків цієї

http://www.oxforddictionaries.com/definition/
https://en.wiktionary.org/wiki/
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традиції став автобіографічний роман Ґюнтера Ґрасса «За чищенням
цибулі»  (2006), що поряд  із  романом Мартіна Вальзера «Вируючий
фонтан»  (1998)  є  спробою через  реконструкцію власного минулого
зрозуміти мотиви та дії всього покоління. Тож, дослідження форм пам’яті
та статегій пригадування в романі Ґ. Ґрасса  із  залученням сучасних
культурологічних  теорій  пам’яті  дозволить  розширити  уявлення
про тенденції репрезентації минулого в сучасній німецькій літературі,
що і обумовлює актуальність даного дослідження.

Об’єктом  дослідження  є  роман  Ґ.  Ґрасса  «За  чищенням цибулі»
(2006).

Предметом дослідження є стратегії пригадування в романі Ґ. Ґрасса
«За чищенням цибулі».

Метою  дослідження  є  визначення  феномена  пам’яті  та  її
культурологічних концепцій, роману-спогаду як жанру та виявленння
форм пам’яті в романі «За чищенням цибулі» Ґ. Ґрасса.

Методологічною  базою  дослідження  послугували  представлені
в працях зарубіжних вчених наукові положення в сфері дослідження
феномену  пам’яті,  її  культурологічних  концепцій  (Ассман  А.,
Ассман Я., Гюмних М., Ерлл А., Зебальд В.Г., Лубих Ф. А., Нора П.,
Нюннинг А., Фреверт У.).

Методичною  базою  дослідження  послугувало  поєднання
контекстуально-інтерпретаційного аналізу та герменевтичного метода
для визначення форм пам’яті  в романі та біографічного методу для
визначення змін світогляду автора.

Практичне  значення роботи полягає  у можливості  використання
набутих знань при викладанні курсів з історії літератури та при написанні
курсових та дипломних робіт.

Своє особливе трактування феномена культурної пам’яті пропонує
єгиптолог Ян Ассман,  який  на  матеріалі  стародавніх  цивілізацій
робить важливі спостереження над особливостями її функціонування,
механізмами підтримки. Так, Ассман говорить про культурну пам’ять
як  розтягнення  в  часі  комунікативної  ситуації,  яка  існує  завдяки
принципам повторення («канону») і «відновлення», причому останнє
здійснюється  через  тлумачення,  герменевтику  [2,  c.  21]. Я. Ассман
особливо підкреслює роль «фігур спогадів» у створенні  і підтримці
політичної / соціальної ідентичності. Серед інших відмінних рис «фігур
спогадів»  дослідник  називає  важливі  для  нас  втілення  в  певному
просторі,  піднесеність над  буденністю  і  повсякденністю, наявність
центральної влади як збудника спогадів.
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Минуле  не  виникає  в наших  знаннях  саме  по  собі.  Тому метою
вивчення  «історії  пам’яті»  Я.  Ассман  вважає  не  виокремлення
«історичної правди» від існуючої традиції, а в аналізі самої цієї традиції
як  феномену  колективної  чи  культурної  пам’яті.  Розглянута  як
індивідуальний чи колективний фонд культурна пам’ять являє собою
не просто сховище фактів минулого, а безперервно функціонуючий
реконструктор  уяви. Тут Я. Ассман  вважає, що минуле не  дає  себе
«зберегти»,  «законсервувати»,  воно  постійно  опосередковується
теперішнім, пристосовується до нього. Те, як і в якій мірі відбувається
це опосередкування, залежить від духовних потреб та інтелектуального
потенціалу даних індивіда чи групи в даному сьогоденні. Спогади можуть
бути  невірними.  Тому  для  істориків, що  їх  вивчають,  «істинність»
спогадів полягає не в їх «фактичності», а в їх «актуальності»: події або
продовжують жити в культурній пам’яті, або забуваються. Установити,
чому та чи інша подія продовжує жити у спогадах, і є найважливіше,
оскільки відображає його відносність  і специфіку. Іншими словами,
«історія  пам’яті»  аналізує  значення,  яке  теперішнє  додає  подіям
минулого. Істинність спогадів зумовлена тією самою ідентичністю, яка
формується культурною пам’яттю, оскільки будь-яке товариство являє
собою те, що воно саме про себе пам’ятає, і ця істинність обумовлена
його  історією,  але  не  тією,  яка  «була»,  а  тією,  яка  зберігається  і
розвивається у культурної пам’яті. Отже, Ассман розуміє культурну
пам’ять як безперервний процес, в якому будь-яка культура, будь-яке
суспільство чи громадська група формує і стабілізує свою ідентичність
за допомогою реконструкції власного минулого [2, c. 56].

У свою чергу А. Ассман, спираючись на роботи М. Хальбвакса,
Р. Козеллека  і  Я. Ассмана,  вибудовує  свою  робочу  класифікацію,
виділяючи чотири форми пам’яті:

1) індивідуальна  пам’ять,  яка  «як  конгломерат  наших  спогадів
вростає у людину ззовні, подібно до мови, яка, безперечно, є для неї
найважливішою  основою»  та  у  даному  відношенні  не  може  бути
протиставлена  колективній,  адже  це  інша формація пам’яті,  інший
її носій. Ми значною мірою являємо собою те, про що пам’ятаємо і що
забуваємо. При цьому наша пам’ять служить не тільки частиною пам’яті
інших  людей,  але  і  частиною символічного  універсуму  культурних
об’єктивацій» [1, с. 61-62];

2) соціальна пам’ять належить до  пам’яті  поколіннь:  «динаміка
пам’яті суспільства істотно визначається зміною поколінь. Кожна така
зміна, яка відбувається приблизно з тридцятирічним періодом, помітно
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зрушує  в  суспільстві  профіль  його  спогадів.  Позиції,  які  раніше
панували або вважалися репрезентативними, поступово переміщуються
від центру до периферії. Живою можна назвати ту пам’ять, яка всередині
досить інтимного контексту актуалізує минуле у розмові. Якщо мережа
живої комунікації переривається, зникає і спільний спогад» [так само,
с.  24,  25];

3) політична пам’ять, яка будує загальну пам’ять спільноти і загальне
забуття, перетворюючи «ментальні образи в ікони, а наративи стають
міфами,  найважливішими  властивостями  яких  є  переконлива  сила
і могутній афективний вплив. Подібні міфи відокремлюють історичний
досвід  від  конкретних умов  його формування,  перетворюючи його
у позачасові  оповіді,  які  передаються  від покоління  до  покоління»
[так само, с. 38];

4) культурна пам’ять, на відміну від соціальної пам’яті, яка існує
в рамках комунікації поколінь та спирається на людей як на своїх носіїв,
обмежених їхнім фізичним існуванням, потенційно не обмежена у часі.
У  свою  чергу  культурна  пам’ять  підрозділяється на функціональну
і  накопичувальну  –  якщо  перша  забезпечує  повторюваність,  тобто
реалізується через традиції, ритуали і т.п., то накопичувальна пам’ять,
носіями якої є вже не символічні практики, а матеріальні репрезентації
(книги, картини, архіви і т.д.), здатна зберігати неактуальне і є ресурсом
для «іншої пам’яті», «відновленої пам’яті» і для критичної перевірки
того, що  пам’ятається.  Культурна  пам’ять  обов’язково  пов’язана
з соціальними групами, для яких вона служить умовою самоідентифікації,
зміцнюючи в них відчуття єдності і власної своєрідності. [так само,
c. 43].

А. Ассман  стверджує, що роман-спогад – великий  епічний  твір,
прототипом  головного  героя  якого  є  автор. Сюжет роману-спогаду
становлять  художньо  оброблені  події  і  характери,  засновані  на
автобіографії автора з використанням художньої вигадки. Література
спогадів  ставить  перед  літературознавством  нову  проблему,  тому
що у ній  змиваються межі  літератури  та життя, фактів  та  вигадок.
У маленьких особистих історіях відображається велика історія. Роман
спогад  розкриває  власні  історії  його  автора  з  різними  поглядами
та ракурсами [5, c. 79]. Ґ. Ґрасс у романі-спогаді «За чищенням цибулі»
досліджує  свою  епоху  і  намагається  знайти  відповіді  на  питання:
як у сім’ї крамаря виріс свідомий громадянин, який багато років служив
німецькій нації, не даючи їй забути про вчинені нею злочини проти
людства.  У  творчості  Ґ.  Ґрасса  виділяється  особлива  техніка,  яку
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винайшов сам автор, назвавши її «Vergegenkunft» – складений неологізм
з  німецьких  слів  «Vergangenheit»  (минуле),  «Gegenwart»  (справжнє)
і  «Zukunft»  (майбутнє). Літературні  критики  називають це  поняття
«четвертий  час». В  інтерв’ю  1991  р.  газеті  «Paris  review»  Ґ.  Ґрасс
прокоментував  функції  і  причини  виникнення  цього  неологізму:
«Завжди,  коли  я  думаю  про  майбутнє,  мої  знання  про  минуле  та
сьогодення також притаманні цим думкам, і ці знання впливають на те,
що  я  називаю майбутнім. Розумово ми  не  обмежені  хронологією  –
ми  знаємо  про  одночасне  існування  різних  часових  вимірів,
представляючи їх як єдність. Як письменник, я зобов’язаний розуміти
і вміти виразити це взаємопроникнення часів. Темпоральна тема стала
однією з найважливіших у моїй творчості» [6].

Розповідаючи  про  себе,  автор  використовує  різні  механізми  –
займенник  «Я»  корелюється  постійно з  «він»  і  «ми».  Він  бажає
розчинитися у натовпі. Наприклад: «ми увірували», «ми спокусилися»
[3,  c.  113].  Згадуючи  своє життя  в  автобіографічному  романі  «За
чищенням  цибулі»,  Ґрасс  використовує  нову  спеціальну  художню
практику для опису подій у далекому минулому. Він поєднує у собі
власні  спогади  таким  чином,  нібито  вони  приходять  з пам’яті. Він
тонко переплітає реальні факти свого власного життя з істинними або
вигаданих подіями життя своїх друзів, родичів, знайомих, художніх
персонажів.  Ґрасс  проводить  активну  полеміку  з  письменниками
минулих  століть. Його  спогади  виражені не  лінійним  способом,
а сплітаються хаотично на просторі часових вимірів: минуле з’єднується
з  теперішнім  або навіть  з майбутнім. Однак,  спогади  письменника
не контролюються і не драматизуються. Він виражає їх спонтанно, наче
вони тільки-но до нього прийшли, він виражає їх емоційно та живо [4].
Здається, що автор не ставив перед собою мети досконало та послідовно
реконструювати  своє  власне  життя,  він  намагається  відповісти
на  питання,  проаналізувати  свої  помилки  та  вчинки  прилюдно.
Художній концепт «пам’ять» відображає у картині світу письменника
тему провини – національної та індивідуальної. За допомогою гіркої
іронії та сарказму Ґюнтер Ґрасс демонструє своє негативне ставлення
до прагнення багатьох німців забути про злочини війни.

Висновки.  Отже,  феномен  пам’яті  –  це  розтягнення  в  часі
комунікативної ситуації, яка здійснюється за допомогою повторення
та її тлумачення. Я. Ассман розуміє культурну пам’ять як безперервний
процес, в якому будь-яка культура, будь-яке суспільство чи громадська
група формує і стабілізує свою ідентичність за допомогою реконструкції



94

власного минулого. У свою чергу, А. Ассман виділяє чотири форми пам’яті:
індивідуальну, соціальну, політичну та культурну пам’ять. Такий жанр як
роман-спогад дозволяє відображати власний досвід, власну історію на тлі
національної історії автора. У романі-спогаді «За чищенням цибулі» Ґ. Ґрасса
йдеться про  виявлення  індивідуальної пам’яті  на  тлі  соціальної,  він
намагається відповісти на питання, проаналізувати свої помилки та вчинки
прилюдно та відчуває індивідуальну та національну провину.

Перспективою роботи є розгляд та визначення форм пам’яті у творах
інших  німецьких  авторів  за  допомогою  зазначених  у  роботі
культурологічних концепцій.
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Веймарської республіки та вивчається його віднесеність до течії “нової
діловитості” з притаманними їй естетичними характеристиками.
Ключові слова: Веймарська республіка,жанр, “нова діловитість”, роман,

урбанізація.

Karachevtseva A.D. Aesthetics of literature of “new objectivity” in Alfred
Dцblin’s novel “Berlin. Alexanderplatz”. In the research is considered the
novel “Berlin Alexanderplatz” in the context of the literature of the Weimar
Republic, and studied its relatedness to the tendency “new objectivity” with
its aesthetic characteristics.

Keywords: genre, “new objectivity”, novel, urbanization, Weimar Republic.

Романом “Берлін Александерплац” Альфред Дьоблін створив один
із  найноваторських  текстів  літератури Веймарської  республіки, що
увібрав у себе майже все розмаїття модерністських естетичних тенденцій
свого  часу.  Таким  чином,  роман  увійшов  у  скарбницю  німецької
літератури як літературний документ своєї епохи, навколо естетичної
платформи  якого  досі  точаться  жваві  літературознавчі  дискусії.
Дослідники  знаходять  в  романі  ознаки  експресіонізму,  натуралізму,
“нової діловитості” тощо (В. Бен’ямін, Г. Зандер, Н. Павлова, І. Роскотен,
М. Укер, А. Фурсенко та ін.). Особливе місце в цій художній палітрі
займає  естетика  “нової  діловитості”,  домінантної  течії  в  літературі
Веймарської  республіки. Концентрований  погляд на  роман  “Берлін
Александерплац” з позицій естетики “нової діловитості” може суттєво
увиразнити  його місце  в  літературі  Веймарської  республіки,  чим
і обумовлена актуальність даного дослідження.

Об’єкт дослідження: роман А. Дьобліна “Берлін Александерплац”.
Предмет дослідження: естетичні засади “нової діловитості” в романі

А. Дьобліна “Берлін Александерплац”.
Методологія:  на  вибір  методології  вплинули  роботи С.  Бекер,

П. Бекеса, В.  Буша, В. Делабара, Х.  Еггерта, У. Ельм, О. Келлера,
С. Нойманна та ін.

Методи:  у  роботі  використані  контекстуальний  (для  вивчення
літератури Веймарської республіки та “нової діловитості” та структурно-
семантичний (для класифікації естетичних ознак) методи.

Наукова  новизна:  у  роботі  дається  комплексна  характеристика
естетичних засад роману “Берлін Александерплац” з позицій літератури
“нової діловитості”.

Мета  дослідження:  з’ясувати,  які  характеристики  та  художні
особливості  “нової  діловитості”  відображаються  в  романі  “Берлін
Александерплац”.
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Література Веймарської  республіки  (1918  –  1933)  –  це  цікавий
феномен, в якому відображаються різноманітні та суперечливі ідеї та
тенденції епохи, її можна розглядати і як трансформацію експресіонізма,
і як його заперечення. На зміну екстазу приходить своєрідна естетика
“шматка життя”, вироблена з урахуванням відкриттів кінематографічної
техніки. “Література між німецькими катастрофами” називає цей
період відомий німецький критик Марсель Райх-Раницький [6, c.127].

Головним  завданням  творів  “нової  діловитості”  стає  правдиве
зображення дійсності і просвітницький вплив на читача. Провідним
жанром  стає  соціальний  роман,  в  якому  частково  продовжується
традиції натуралістичного соціального роману.

Своєрідність роману А. Дьобліна “Берлін Александерплац” (1929)
полягає в тому, що, не дивлячись на свою глибоку філософію, роман
дуже близько втілює проблеми свого часу. Хоча один з перших критиків
роману – В. Бен’ямін відмічає, що “на смак це зовсім не соціальний
роман” [4, c.112], проте, в романі з’являється атмосфера Веймарської
республіки, він поєднує настрій кризи і оновлення, проблеми життя
в мегаполісі, безробіття, житло. Ці тематичні аспекти були також розкриті
або згадані в інших соціальних романах. Г. Зандер в статті “Альфред
Дьоблін  і реалізм великого міста” вважає, що в романі А. Дьобліна
цілком можна побачити розвиток традицій реалістичного соціального
романа, наприклад, в достовірному зображенні певного середовища
[8, c.146]. І. Роскотен пише, що «репортажність, тверезість та іронія
характеризують його як роман “нової діловитості” [7, с. 217]. В той
же  час М. Укер  висловлює  точку  зору,  згідно  якої  роман  “Берлін
Александерплац” може бути зарахований до “нової діловитості” лише
через непорозуміння,  оскільки функція  документального матеріалу
в романі “Берлін Александерплац” істотним чином відрізняється від
тієї, що, на думку дослідника, властива романам “нової діловитості”,
де  документ  використовується  як  джерело  об’єктивної  інформації.
У романі  “Берлін Александерплац”  документи  вирвані  з  контексту
і є окремими деталями, зміст яких сам по собі не важливий, але дозволяє
створити  “конструкцію  грандіозного,  неподіленого  суспільного
простору”  великого міста  [10,  с.347]. Х. Зегерберг  розглядає  роман
“Берлін Александерплац” і “нову діловитість” як явища в контексті
“індустріальної культури” Веймарської республіки, одним з центральних
аспектів  якої  є  розвиток нових медіа:  кінематографа,  радіо,  преси.
“Берлін Александерплац” – найбільш радикальний приклад їх взаємодії
з  художнім  словом. Але,  на  думку  дослідника,  роман А.  Дьобліна
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не лише орієнтований на нелітературні медіа, але і осмисляє їх в рамках
нарратива і через це є “радикальною літературою” [9, с. 96–102].

Письменники  “нової  діловитості”  концентруються  на феномені
великого сучасного міста (Е. Кестнер “Фабіан”, Г. Кестен “Йозеф шукає
свободу”). Для них місто – це соціальне середовище, під впливом якого
формується людська особистість, а мотив “пізнання людини та світу
(міста) через характер реакцій один на одного проходить червоною
ниткою через твори урбаністичної тематики Г. Фаллади, Л. Франка,
Б. Келлермана та інших”.

А.М. Фурсенко зазначає, що розвиток міст зумовлений формуванням
робітничого  класу  – широких мас  населення,  –  який  стікається  до
великих мегаполісів, тому інтерес письменників до урбаністичної топіки
настільки великий [3, c.27]. Взяти, наприклад, “маленьку людину” –
предмет цікавості авторів літератури “нової діловитості”, – вийняти її зі
звичного середовища існування, тобто великого міста, і ми отримаємо
зовсім  інший  тип  особистості,  в  якому  вже  не  домінують  риси,
притаманні  технічно-індустріальному  суспільству. У  письменників
кореляція  особистості  і міста  розглядається  у  різнорідних  зв’язках
останнього як з окремою людиною, так і з суспільством в цілому.

Також, А.М. Фурсенко зазначає, що А. Дьоблін, як й інші автори,
відтворив з точністю життя Берліна 20-х років, звернувшись до образу
звичайної людини як частини колективу [3]. А Н.С. Павлова відзначає
і  залежність  роману  “Берлін.  Александерплац”  від  круга  ідей,
характерних для “нової діловитості”, та його вихід за межі, оскільки
створена А. Дьобліном дійсність багатошарова, сьогодення в романі
поєднує в собі минуле і майбутнє, крізь об’єктивну данність проглядає
“глибинний сенс життя” [2, c. 119].

Про  свій  роман А. Дьоблін  пише  в  статті  “Моя  книга  “Берлін
Александерплац” (1932), яка призначена для широкого кола читачів,
в якій А. Дьоблін досить просто пояснює вміст свого романа. А. Дьоблін
відсилає до просвітницької ідеології “нової діловитості”, задаючи певний
ракурс сприйняття романа і підкреслюючи його користь для читача.
Йдеться не лише про перевиховання героя, але і перевиховання читача.
Паралель між читачем і героєм надалі актуалізуватиметься і в тексті
романа.

Главам  романа  предпослані  короткі  характеристики  вміста,  які,
на  думку К. Мюллера-Зальгета,  виконують  важливу  функцію  по
організації комунікації між розповідачем і читачем. Розповідач активно
спрямовує процес читацького сприйняття, роз’яснюючи йому вміст того
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або  іншого епізоду  [5, S.202]. Даючи зрозуміти  заздалегідь, про що
йтиме  мова  в  главі,  розповідач  як  би  зрушує фокус  уваги  читача
із захоплюючого сюжету на повчальний сенс історії.

Висновки. В цій роботі ми розглянули роман Альфреда Дьобліна
“Берлін. Александерплац” в контексті літератури “нової діловитості”.
Ми ознайомилися з загальними рисами літератури “нової діловитості”.
Близькість романа “Берлін. Александерплац” до цієї течії пов’язана
з тим, що в ньому представлено багато тем і мотивів, що розвиваються
в соціальних романах “нової діловитості”, які видаються після нього, –
безробіття, транспорт, зміну гендерних ролей, життя великого міста.

У  романі  Альфреда  Дьобліна  взаємодіють  міф  і  сучасність,
авторський коментар і безособовий документ, експресивна символіка
і раціональність, що стають в рівній мірі об’єктами авторської іронії.

Перспектива: дослідження естетики “нової діловитості” в  інших
творах Веймарської республіки.
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Колотіліна К.М. Мовні властивості поезії Райнера Мария Рільке.
У  статті  встановлюються  мовні  особливості  поезії  Райнера Марія
Рільке: лексичні – слова, що належать до областей «смерть, людина, душа,
любов,  страждання,  воля, життя»,  лексичний  повтор,  конкретизація;
фонетичні  –  асонанс,  алітерація,  паронімічна  атракція;  синтаксичні  –
лексико-синтаксичний  повтор  і  синтаксичний  паралелізм;  образні  –
метафора,  порівняння,  епітет.  Вони  виступають  найголовнішими
інструментами відтворення світу в поезії Р.М. Рільке.
Ключові  слова:  алітерація,  асонанс,  епітет,  метафора,  паронімічна

атракція,  повтор,  порівняння,  Райнер Марія  Рільке,  синтаксичний
паралелізм.

Kolotilina K.M. An analysis of the poetry of Rainer Maria Rilke. In the
article the language features of the poetry of Rainer Maria Rilke are established:
lexical – words  belonging  to  the  fields  «death, man,  soul,  love,  suffering,
freedom, life», lexical repetition, concretism; Phonetic – assonance, alliteration,
paronymic attraction; Syntactic – lexico-syntactic repetition and syntactic
parallelism; Figurative – metaphor, comparison, epithet. They are the main
instruments for recreating the world in the poetry of RM. Rilke.
Key words: alliteration, assonance, comparison, epithet, metaphor, paronymic

attraction, Rainer Maria Rilke, repetition, syntactic parallelism.

Актуальність  теми  зумовлюється потребою у  всебічному  аналізі
поетичного спадку Р.М. Рільке, який збагатив літературу новим баченням
світу, що  ґрунтується на поєднанні  його філософського  осмислення
з  романтичною піднесеністю настрою  і  високою  естетикою  слова.
Творчість Р.М Рільке актуальна і сьогодні, оскільки зараз світ сповнений
політичного антагонізму та релігійної ворожнечі, що можна подолати
тільки за допомогою високо духовних творів художньої літератури.

Основну увагу дослідників творчості Р.М. Рільке присвячено аналізу
філософських мотивів його творчості, особливостей імпресіоністської
техніки  вражень,  основних  характеристик  його  етики  та  естетики
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як представника поезії романтизму та модерну, насамперед, з позицій
літературознавства. Проте,  мовні  особливості  поезії  Рільке  все ще
недостатньо досліджено. Тому метою статті є встановлення лінгвальних
характеристик  поезії Р.М. Рільке  на  всіх  рівнях  мовної  системи.
Об’єктом дослідження є поетичні твори Р.М. Рільке, а його предмет
становлять лексичні, евфонічні, синтаксичні й стилістичні властивості
поезії Р.М. Рільке.

Твори Р.М. Рільке створювалися на стику двох літературних епох:
неоромантизму та символізму. Тож характерним для них є звернення
до незвичайного, прекрасного, таємничого, магічного. Спостерігається
також презирство  сьогодення,  актуалізація  оповідей, міфів,  легенд
і містики, звернення до історії. Це накладає свій відбиток на лексику
творів  Р.М. Рільке. Ключовими  словами  лірики  Р.М.  Рільке  є  такі:
Dämmerung, Gott,  Sehnsucht, Einsamkeit, Fremd, Ewigkeit, Angst, Zeit
та ін., що свідчить про те, що основні текстові концепти формуються
навколо областей «смерть, людина, душа, любов, страждання, воля,
життя». Згадки про смерть, самоту, сутінки, темряву (як символ смерті),
про сон (як маргінальний стан), про тугу, страх є лейтмотивом творчості
Р.М. Рільке. На думку К. Вітковського, філософія Р.М. Рільке, викладена
в «Дуїнезських елегіях», ґрунтується на думці, що смерть – внутрішня
властивість життя [4, с. 28]. Важливе місце у творчості поета зайняла
і тема Бога та релігійних пошуків, мотив самотності, відчуження людей,
охоплених скорботою і ненавистю.

У Р.М. Рільке немає поділу слів на важливі і неважливі. Будь-яке,
навіть, здавалося б, найнезначніше слово може бути виділеним, нести
особливе  навантаження. Приміром,  дієслово-зв’язка,  потрапляючи
в риму  і  віддаляючись  від  іншої  частини  того підрядного речення,
до якого воно належить, стає особливо вагомим:

Du wei²t vielleicht nicht, wie die Nachte
 für Menschen, die nicht schlafen, sind ... (Ich bin derselbe noch, 167)
Для лексичного складу поезії Р.М. Рільке характерна розгорнута

конкретизація, яка зближує подібні поняття зі справжніми діячами, зі
справжніми предметами. У такий спосіб «предмет живе, як живе все
суще на землі. Тому й стає у Рільке навіть неживий предмет у свідомому
розумінні  аналогом  такої  невловимої,  «непредметної»  субстанції,
як душа поета, душа людини взагалі» [6, с. 15]. Наприклад, такі слова,
як Schauer, Sehnsucht, Einsamkeit виступають як «виробники» дії, тобто
у персоніфікованому значенні, яке передбачає перенесення властивостей
та якостей живої істоти на неживий предмет [9, с. 672]:
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In blanken Sälen schleichen leise Schauer...
Und langst der wei²en Wande
hilft sich die Sehnsucht fort
mit irren Händen ...
bis in das Tal, wo tiefgeschmiegt
an abendrote Einsamkeiten
die Sehnsucht wie ein Garten liegt. (Advent: Frau Carry Brachvogel,

27)
Дуже предметно, нехтуючи очевидними ознаками і просторовою

характеристикою,  вживаються  слова, що позначають  відрізки часу.
Наприклад, вечір малюється у такий спосіб:

Er sucht sich wund an der Wand.
Und mit hilfloser Hand
in das Säulengedränge
in ewige Wände
wirft er den Brand. (Advent: Ernst von Wolzogen, 31)
В п’ятій елегії «Дуїнезських елегій» за допомогою лексичного повтору

автор привертає увагу до головної ідеї. Мова йде про акробатів, підвладних
невгамовній волі, яка стискає, згинає, скручує їх, то кидає на стертий
від постійних  стрибків  килимок,  то  знову підкидає  їх. Акробат  – це
будь-яка  людина, маріонетка  в  руках  долі. Повтор  слова  «Teppich»
є  символом  того, що  визначено  долею. Якою б  сильною  волею не
володіла людина, далі цього «килимка» їй не ступити.

... wie aus geölter,
 glatterer Luft kommen sie nieder
 auf dem verzehren, von ihrem ewigen
 Aufsprung dünneren Teppich, diesem verlorenen
 Teppich im Weltall. (Duineser Elegien: Die Fünfte Elegie, 266)
Для Р.М. Рільке характерний звукопис – спеціальний підбір звуків

для  створення  певного  образу,  враження;  передані  фонетичними
засобами мови звуки природи чи навколишньої дійсності. Це повторення
певних  звуків  з  художньою метою,  завдяки  чому  досягається  дуже
великий експресивний ефект.

Повтор  голосних  фонем  –  асонанс  впливає  на  створення
мелодійності вірша, підсилює сугестивний ефект, наприклад:

Er ging hinauf unter dem grauen Laub
ganz grau und aufgelöst im Ölgelände
und legte seine Stirne voller Staub
tief in das Staubigsein der heiâen Hände. (Der Ölbaumgarten, 11)
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Повтор  приголосних фонем  –  алітерація  –  сприяє  фонетичної
виразності та напруги, наприклад:

Voran der schlanke Mann im blauen Mantel, 
der stumm und ungeduldig vor sich aussah. 
Ohne zu kauen fra² sein Schritt den Weg 
in gro²en Bissen; seine Hände hingen 
schwer und verschlossen aus  dem Fall der Falten… (Die  Sonette  an
Orpheus: Erster Teil, XXV, 258)
Словосполучення aus dem Fall der Falten ілюструє такий евфонічний

прийом, як паронімічна атракція, тобто семантичне зближення слів,
що мають звукову подібність.

Р.М.  Рільке  вдається  і  до  засобів  синтаксичного  виділення,  не
характерним для його попередників, це є тією основою, на якій базується
індивідуальний  стиль  Р.М. Рільке. Найбільш  часто  зустрічаються  у
Р.М. Рільке приклади займенникових і синонімічних повторів. Обидві
ці  різновиди  повторів  мають  єдину  мету  –  усунення  тавтології
[2, с. 271]. Вони дозволяють надати тексту змістову багатоплановість,
актуалізувати семантику строфи, а іноді і цілого вірша. На використанні
синонімічного повтору побудований  весь цикл  «Дуїнських  елегій».
Повтор в літературі символізму, на думку І.В. Арнольд, служить для
вираження:  1)  емоційно-забарвленої  мови;  2)  монотонності,
одноманітності,  безнадійності,  відчаю,  страху;  3)  нерішучості,
сором’язливості; 4) основної ідеї ліричного твору [1, с. 300].

Зв’язок синтаксису з лексикою демонструють лексико-синтаксичні
повтори, наприклад, контактний і дистантний:

Niemals bin ich allein.
Viele, die vor mir lebten
und fort von mir strebten,
webten,
webten
an meinem Sein. (Die frühen Gedichte: Gebet der Mädchen zur Maria,
203)
Синтаксичний паралелізм як поєднання двох і більше речень або їх

частин шляхом строгої граматичної і семантичної відповідності їхньої
структури є засобом експресивного синтаксису. У Р.М. Рільке він часто
виконує  композиційну функцію.  Приміром,  у  вірші „Herbsttag“
паралельними є спонукальні конструкції як звертання до Бога:

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gro².
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und auf den Fluren la² die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Sü²e in den schweren Wein. (Das Buch der Bilder: Herbsttag,
129)
Найбільш  характерними  засобами  образності  для  Р.М.  Рільке  є

метафора, порівняння і епітет. Епітет – це одностороннє визначення
слова, яке описує його загальне значення або підсилює, підкреслює
яку-небудь  характерну,  видатну  якість  предмета  [3,  с.  404]. Для
художньої літератури епітет є одним з головних стилістичних прийомів
[8,  с.  23].

Dann ist die Sehnsucht Dir erwacht,
Stolz zu entfliehn den eitlen Schreiern,
Die plump, mit Händen, blöd und bleiern,
Auf Deiner Silberseele leiern
Das irre Lied, das sterblich macht.
Zu fliehn in eine blaue Nacht,
Drin alle Wipfel lauschend feiern,
Der Glieder Hymne zu entschleiern
Und scheu im Schoss von wei²en Weihern
Zu finden ihre nackte Pracht. (Das Stundenbuch, Erstes Buch: Das
Buch vom mönchischen Leben, 124)
Основою для порівнянь у Р.М. Рільке найчастіше служить емоційно-

функціональна близькість речей і явищ, тобто паралелізм в їх відношенні
до інших речей і явищ, взагалі до світу. Наприклад:

Ich war wie eine Stadt am Meer
... wenn eine Seuche sie bedrangte
Und auf einmal war ich das Erbarmen ... (Die Stadt, 197)
Під метафорою (др.-гр. «переносне значення») розуміють смисловий

зв’язок між значеннями одного полісемантичного слова, що ґрунтується
на наявності  подібності  (структурної,  зовнішньої,  функціональної)
[7, с. 917]. За І.Р. Гальпериним, це «зіставлення предметно-логічного
значення і контекстуального, що ґрунтується на схожості ознак двох
понять» [5, с.  460].

Р.М. Рільке не завжди зберігає в образній системі предметно-логічні
зв’язки. У  вірші  «Das  Portal»  будівля,  якій  належить  цей  портал,
ототожнюється  з живою  істотою,  навіть,  можна  сказати,  з живим
організмом:  портал  тут  – це  вуха  всієї  будівлі,  які  слухають  стогін
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народу, його смуток. Собор – це місце,  в  яке стікається народ, щоб
залишити там свої печалі, отримати прощення від Бога:

... jetzt fortgerьckt ins Leere ihres Tores,
waren sie einst die Muschel eines Ohres
und  fingen  jedes Stцhnen dieser  Stadt.  (Neue Gedichte: Das Portal,
190)
Таким  чином,  аналіз  мовних  властивостей  поезії  Р.М.  Рільке

уможливлює висновок, що найголовнішими інструментами відтворення
світу в поезії Р.М. Рільке виступають такі мовні  засоби: лексичні –
слова,  що  належать  до  областей  «смерть,  людина,  душа,  любов,
страждання,  воля,  життя»,  лексичний  повтор,  конкретизація;
фонетичні – асонанс, алітерація, паронімічна атракція; синтаксичні –
лексико-синтаксичний повтор  і синтаксичний паралелізм; образні –
метафора, порівняння, епітет.

Перспективи дослідження стосуються поглиблення аналізу мовних
особливостей поезії Р.М. Рільке із залученням дискурсивного підходу.
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Компанієць В.В. Фразеологічна репрезентація емоційного стану
«ГОРЕ» (на матеріалі французької мови). У статті висвітлено результати
дослідження,  присвяченого  аналізу  емоційного  стану  людини  «Горе»
у фразеологічних одиницях емотивного типу.
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означення, мікрополе «Горе», семантичне поле «Емоційні стани людини»,
фразеологічна одиниця.

Kompaniiets V.V. The phraseological representation of the human emotional
state «Grief» (on the basis of the French language). The article presents the
results of the research devoted to the analysis of the emotional state «Grief» in
emotive type phraseological units.

Key words: artifact, biblical expression, color nomination, emotional state,
micro-field «Grief»,  phraseological  unit,  semantic  field  «Human Emotional
States».

Мова як потужний засіб вираження людської індивідуальності існує
не лише для передачі думок,  а також емоцій та почуттів. Людина –
істота соціальна, тому вираження свого внутрішнього стану є важливою
частиною у її житті. Мова є ключем до вивчення емоцій. Вона виражає,
описує, ділить на категорії та класифікує, формує емоційну картину
світу, складовою частиною якої є фразеологічні засоби їх репрезентації.

Актуальність  даного  дослідження  обумовлена  відносно  малою
вивченістю лінгвістичних засобів вираження емоційних станів людини,
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а  також великим  інтересом до визначення національно-культурного
компоненту у фразеологічних одиницях та їх ролі у формуванні мовної
картини світу. Вербальне вираження емоцій є реалізацією емоційної
функції мови, для вираження якої вона має широкий спектр емоційно-
забарвлених лінгвістичних  засобів,  де  одне  з  найважливіших місць
посідають фразеологічні одиниці емотивного типу. Вони є невід’ємною
частиною національної  свідомості,  передають  специфіку  мовного
багатства народу. Фразеологічні одиниці емотивного типу викликають
особливий  інтерес  у  лінгвістів-науковців. Вивченням особливостей
фразеологізмів,  які  зображують  емоційний  стан  людини  займалися
А.В. Бондарко [1], В.В. Виноградов [2], С.О. Моісєєва [3], Н.М. Шанський
[4]. Цінними вважаються праці з дослідження національно-культурного
значення фразеологізмів М. Лавірей [5] та А.Г. Назарян [6].

Метою нашого дослідження є шляхом аналізу фразеологічних одиниць
та  їх  складових визначити,  яким чином  зображений  емоційний  стан
«Журба», який входить до семантичного поля «Емоційні стани людини»,
у фразеолексиконі французької мови.  Звідси ми  виділямо  об’єкт  –
базовий  емоційний  стан людини  «Горе»  та  предмет  дослідження  –
способи репрезентації національно-культурного компоненту у французьких
емотивних фразеологізмах.

Розуміння  мови  як  системи  систем  є  одним  з  найважливіших
положень  сучасної  лінгвістики. Поняття  «поля»  достатньо  глибоко
ввійшло у методи дослідження різноманітних галузей та рівнів мови
наших  часів. Поле  розглядається  не  лише  як  одне  ціле,  але  також
як складне утворення, що містить в собі ряд ієрархічних компонентів
[3,  с.  65].  Семантичне  поле  «Емоційні  стани  людини»  виступає
системоутворюючою частиною мови як мегасистеми. Воно зображене
у вигляді суворо налаштованої системи, у якій є упорядковані ієрархічні
відношення  між  підсистемами,  компоненти  якої  характеризуються
загальною  інваріантною  ознакою. Такий  принцип  упорядкування
елементів  витікає  безпосередньо  з мовних  даних  та  чинних у мові
активних процесів [6, с. 115].

Семантичне  поле  «Емоційні  стани  людини»  визначаємо  як
упорядковану  множину  фразеологічних  одиниць,  об’єднаних
семантичним  примітивом  «відчувати  певний  емоційний  стан»,
«перебувати  у  будь-якому  емоційному  стані».  Як фразеологічна
макросистема  це  поле має  такі  ознаки  як  автономність,  цілісність
та  специфічність  для  кожної  окремої  мови.  Для  побудови  цього
семантичного  поля  використовується  ідентифікаційний  принцип,
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активно  використовуваний  дослідниками  [3,  с.  71].  Згідно  нього
дослідження базується на словникових дефініціях, що дозволяє не тільки
об’єднати фразеологічні одиниці зі спільним семантичним показником
у складі одного поля, але також визначити рівень інтенсивності певного
емоційного стану, що є найважливішим моментом для виділення ядра,
центру та периферії поля.

Згідно дослідження вченого А.В. Бондарко ми приймаємо наступні
ознаки,  які  лежать  в  основі  виділення  центру  та  периферії  поля:
максимальна концентрація специфічних ознак простежується у центрі,
на периферії ці ознаки розряджаються; зосередження зв’язків, участь
у максимальному числі опозицій характерно для центру, на периферії
зв’язки  слабшають;  у  центрі  бачимо максимальне  функціональне
навантаження,  коли  його  зменшення  характерно  для  периферії;
найбільша  спеціалізованість  представленого  мовного  засобу
відмічається  у  центрі,  тоді  як  побічна  роль  у  реалізації  загальної
семантичної функції спостерігається на периферії; для центру характерна
регулярність, висока частота функціонування даного елементу, у той
час як для периферії притаманна нерегулярність або менша регулярність
використання [1, с. 18].

Характеризування відносин у семантичному полі виконується  за
допомогою компаративного аналізу, виходячи з того, що кожна частина
семантичного поля відрізняється від іншої хоча б однією семою.

Семантичне  поле  «Емоційні  стани  людини»  є  багатовимірним
утворенням,  яке  містить  в  собі  декілька  субполів,  тобто  полів
обмежуваного розміру у складі єдиного розглядуваного семантичного
поля. Отож назвемо  їх: 1)  субполе «Спокій – нульова точка відліку
емоційного стану»; 2) субполе «Позитивні емоційні стани»; 3) субполе
«Негативні емоційні стани»; 4) субполе «Емоційні стани з біполярною
модальністю». У свою чергу, субполе «Позитивні емоційні стани» має
у своєму складі мікрополя – менші за розміром, у порівнянні з субполем,
польові утворення. Це «Любов», «Радість», «Щастя», «Задоволення»,
«Захоплення». Субполе «Негативні емоційні стани» виділяє мікрополя
«Гнів»,  «Сором»,  «Страх»,  «Горе»,  «Збентеження-Хвилювання».
Наостанок,  останнє  з  виділених  субполів  складається  з мікрополя
«Подив» та мікрополя «Сміх» [7, с. 25]. Таким чином, ми бачимо, що
досліджуване поле має трьохрівневу структуру.

Нашу детальну увагу привернуло субполе «Негативні емоційні стани
людини», а саме – мікрополе «Горе» як одне з найяскравіших за своїм
вираженням семантичне поле, що має безліч характерних особливостей.
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Воно  складається  з  декількох  емоцій, що  зумовлено  тим, що  стани
у формі суму, журби та горя репрезентують зміну оцінки у відношенні
суб’єкта до дійсності у гірший бік. Загалом, сум та журба є різними
модальностями одного  емоційного  стану –  горя  [8,  с.  31]. Тому ми
об’єднали фразеологічні  одиниці, що  відображають  різні  градації,
у єдине мікрополе. Ідеограмою, яка слугує семантичним інваріантом
для досліджуваного мікрополя, є архісема «знаходитися у поганому
гуморі». Відповідно з цим його ядро утворюють фразеологізми être en
dehors de son assiette, ne pas être (ne pas se sentir) dans son assiette –
бути  не  в  гуморі.  Ці фразеологічні  одиниці  об’єднані  спільними
дієсловом être та додатком dans son assiette, що дослівно можна передати
як  «відчувати  себе  не  у  своїй  тарілці».  Їх  можна  віднести
до  артефактних фразеологізмів  (з  використанням  назв  речей)  як
і фразеологізми ne pas être à prendre avec des pincettes – мати дуже
поганий  настрій, avoir une figure de croque-mort (un  croque-mort  –
працівник а також être triste comme un bonnet de nuit, triste comme un
bonnet de nuit sans coiffe – бути вкрай засмученим, де перша частина
un  bonnet  de  nuit  – це  нічний  ковпак,  що  використовували  уночі
чоловіки, а друга – une coiffe (чепчик) – жінки.

У  досліджуваному  мікрополі  виділяються  ближня  та  дальня
периферії. До першої периферійної зони належать дві опозиції. Першу
утворюють фразеологічні одиниці з диференціальною семантичною
ознакою «відчувати сильне горе», «дуже горювати». Наприклад: triste
à pleurer – сумний до сліз, ne pas avoir assez de ses yeux pour pleurer –
виплакати всі очі. Ці одиниці характеризуються тим, що у них наявне
дієслово pleurer – плакати, перший вислів виражений прикметником
(triste),  коли  другий  –  дієсловом avoir.  Другу  опозицію  складають
фразеологізми,  які  мають  додаткові  характеристики  стану,  такі  як
високий ступінь поглиблення у нього. Таким є вислів pleurer comme
une vache (розм.) – плакати як корова, що є фразеологічним порівнянням
з функціональною диференціальною семою, на що вказує словникова
позначка (розм.) – розмовний стиль. До дальньої периферії мікрополя
входять фразеологічні поєднання, що мають фазове взаємовідношення.
Вони мають диференціальну семантичну ознаку «викликати стан суму,
журби, горя». Наприклад: arracher (déchirer, fendre) le cœur, blesser qn au
cœur  –  завдати  більшого  горя; faire  gros  cœur –  засмутити,
ficher  (filer,  foutre)  le  bourdon à –  зіпсувати комусь  настрій; faire du
chagrin – засмутити когось. Спільною для перших трьох фразеологізмів
є наявність іменника coeur у значенні «розривати серце», коли останні –
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мають іменники le bourdon та le chagrin, що самі по собі виражають
журбу.

У  зоні  дальньої  периферії  виділяються дві  опозиції  компонентів
мікрополя. Першу  складають  полісемічні  фразеологічні  одиниці,
наприклад: être sur le côté – 1) бути на дні; 2) хворіти; 3) бути у складній
ситуації; 4) попасти під гарячу руку; 5) відчувати себе засмученим. Вони
охоплюють периферійні зони різних фразеологічно-семантичних полів:
«Фізичний стан», «Матеріальний стан», «Емоційний стан», що належать
до  єдиного  макрополя  «Людина».  Іншу  опозицію  виокремлюють
поліемоційні фразеологізми, які відносяться до різних мікрополів одного
семантичного поля «Емоційний  стан  людини». Наприклад: briser le
cœur – 1) розбити серце, завдати душевного болю; 2) розчулити; сrever
le cœur – 1) розривати серце на шматки, 2) пом’якшити.

Варто зауважити, що важливе місце у зображенні емоційного стану
«Горе» має градуальний зв’язок компонентів мікрополя. Він припускає,
що синонімічні одиниці мають різний ступінь  інтенсивності  одного
й того емоційного стану. Фразеологічні одиниці мають диференціальну
граматичну  сему,  яка  реалізується  за  допомогою прикметників gros
(сповнений), bas  (низький),  lourd  (важкий): avoir le coeur gros, avoir
gros sur le coeur – бути сумним, avoir le coeur bas – бути у пригніченому
стані, avoir le coeur lourd –  бути  вкрай  засмученим.  Семантичні
відмінності цих прикметників дозволяють градуювати стан за шкалою
його посилення. Наявність  означення у  зв’язку  з  іменником впливає
на  семантику  кожної фразеологічної  одиниці. Коли  іменник  coeur,
зберігаючи свою незалежність, є пов’язаним з іншим словом, що виражає
якість (bas, gros, lourd), роль цього слова зводиться до того, що воно
посилює основне значення іменника, не надаючи йому жодного нового
відтінку. Така взаємодія і сприяє посиленню інтенсивності зображуваного
стану. Кожне нове означення при іменникові «coeur» змінює значення
одиниці у бік збільшення стану від журби: avoir le coeur gros до депресії:
avoir le coeur bas, а навіть і до відчаю: avoir le coeur lourd. Печаль, депресія
та відчай представлені як різні градації горя.

Цікавим є те, що серед емотивних фразеологізмів для позначення
стану «Горе» також використовуються біблеїзми – словосполучення
або  слово  достеменно  встановленого  біблійного  походження, що
входить до  лексичного  складу мови  й  зафіксоване  в  різноманітних
текстах. Наприклад, розглянемо відому одиницю мікрополя «Горе» –
pleurer  comme  une Madeleine  –  ридати  як  ніколи,  невпинно  лити
сльози, яка знаходить своє пояснення у релігійних писаннях, в епізоді,
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коли  грішниця Магдалина  омила  своїми  гіркими  сльозами  ноги
Ісуса Христа. Варто звернути увагу на те, що незважаючи на те, що
Магдалина – це біблійське власне ім’я, у ролі компаративної лексеми
фразеологізму  вживається  разом  з  неозначеним  артиклем  –  une
Madeleine. Таким  чином  воно  стає  загальним  ім’ям,  наповнюється
іншим, новим та узагальнюючим змістом. Інший фразеологізм avoir
une  figure  de Christ  (розм.)  – мати  сумний вигляд,  бути  як  з  хреста
знятим,  відносить  нас  до  епізоду  розп’яття  Ісуса Христа,  немов
нагадуючи нам про його страждання та нелегку долю. У даному випадку
біблеїзми виступають інтенсифікаторами дії людини.

Для передачі емоційного стану «Горе» використовуються кольорові
позначення. Найбільш частотним є використання чорного кольору (noir).
Розглянемо наступні фразеологічні одиниці: bile noir – чорна меланхолія
(у центрі фразеологізму прикметник noir та іменник bile – жовч), chagrin
noir – глибока журба, avoir le noir – бути вкрай  засмученим, broyer
(faire) du noir – бути  похмурим, журитися, humeurs noires –  чорна
меланхолія, дуже засмучений, а також біблеїзм soleil noir – чорне сонце,
символ відчаю та кінцю. Але не тільки чорний колір слугує для передачі
емоційного стану «Горе», наприклад, avoir la grise – сумувати, тужити,
avoir les diables bleus – журитися тощо. Також ми бачимо фразеологічні
одиниці, що  репрезентують  емоційний  стан  «Горе»  за  допомогою
іменника sang (кров). Це такі фразеологізми як pisser du sang – мучити,
потерпати від страждань, avoir le sang tourné (розм.) – душа болить,
страждати та suer sang et eau – мучитися, які відносяться до ближньої
периферії зображуваного мікрополя «Горе».

Отже,  емоційний  стан  «Горе»  –  одне  з  найяскравіших  за  своїм
вираженням семантичне поле, що має безліч характерних особливостей
завдяки наявності декількох емоцій – стани у формі суму, журби та
горя репрезентують зміну оцінки у відношенні суб’єкта до дійсності
у гірший бік. Досліджуваний емоційний стан може бути представлений
широким спектром фразеологічних одиниць, а саме фразеологізмами,
які позначають артефакти, мають кольорові означення, зображують певну
частину  тіла  та  кров  (соматизми),  виражені  біблеїзмами,  а  також  –
іменниками, що називають представників фауни.

Перспективним є дослідження національно-культурного компоненту
у фразеологізмах інших субполів семантичного поля «Емоційні стани
людини»,  а  також  –  ії  порівняння  з  українськими  емотивними
фразеологізмами.
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Кравцова Г.В. Національно-специфічна лексика в лексикографічному
и перекладацькому ракурсах (на материалі англомовних перекладів
українських казок). Стаття присвячена питанню перекладу українських
реалій  англійською  як  мовою  міжнародного  спілкування.  Реалії
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розглядаються  в  лінгвокультурологічному  аспекті  як  мовні  маркери
національно-культурної свідомості, яким в мові перекладу відповідають
різні  види  лакун.  Компенсація  таких  лакун  відбувається  за  рахунок
перекладацьких трансформацій.
Ключові слова: казка, лакуна, міжкультурна комунікація, перекладацька

трансформація, реалія.

Kravtsova H.V.  Nationally-Specific Lexical Units from the Lexicographic
and Translation Perspective (based on English translations of Ukrainian tales).
The article investigates the strategies of translating Ukrainian realia into English
as a language of international communication. Realia are analyzed within the
linguistic cultural approach as linguistic markers of national and cultural outlook,
which correspond to lacunas in the translation language. Such lacunas can be
compensated via translation transformations.

Key words: intercultural communication, lacuna, realia, translation
transformation, tale.

У  сучасному  світі  проблема міжкультурної  комунікації  набуває
надзвичайного значення; не менш важливою є пов’язана з нею проблема
етнокультурної  ідентичності. У цьому  контексті  переклад  є  одним
з небагатьох засобів зберегти етнокультурні особливості на міжнародній
арені. Ця проблематика є предметом дослідження сучасних дисциплін
лінгвістики та перекладознавства, які успішно розвиваються на теренах
антропоцентричного підходу до вивчення мови.

Наша  робота  виконана  у  річищі  антропоцентричного
перекладознавства і досліджує засоби перекладу українських реалій
мовою міжнародного спілкування, що й обумовлює її актуальність.

Об’єктом  дослідження  є маркери  етнокультурної  ідентичності  –
реалії, а предметом – засоби їх відтворення мовою перекладу. Метою
дослідження  є визначити реалії  як  етнокультурно-специфічні мовні
одиниці та розглянути шляхи їх перекладу. Наукова новизна роботи
полягає  у  визначенні  особливостей фольклорних реалій  як мовних
маркерів  національно-культурної  свідомості  та  їх  співвіднесеності
із  різними типами лакун  з  позицій лінгвокультурології,  когнітивної
лінгвістики та перекладознавства.

В нашій роботі ми намагалися вирішити проблему неперекладності
реалій, знайти еквіваленти казковим реаліям в небагатьох перекладах
української фольклорної літератури англійською мовою.

Термін  «реалія»  еволюціонував  з  розвитком перекладознавства.
Спочатку реаліями вважали предмети матеріального світу, а не лексеми,
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що  їх  позначають.  Але  в  сучасній  лінгвістиці  саме  слова  та
словосполучення, що  позначають  національні  предмети  та  явища,
вважаються реаліями [6; 7; 8; 9]. Реалії ми розуміємо як мовні феномени,
обумовлені окремою лінгвокультурою, що відображають її національну
самобутність [2]. Саме таке розуміння сприяє заміні терміну «реалія»,
багатьма науковцями  замінюється  виразом «національно-маркована
мовна одиниця» [5].

Реалії можна класифікувати з історико-семантичного погляду на [2]:
1) власне міжмовні (пан Коцький – Sir Cat-o-Puss);
Приклад 1
“I am Sir Cat-o-Puss.” (Sir Cat-o-Puss. – P. 31)
2) історичні внутрішньомовні реалії (сіяти муку калиткою – to sift

flour).
Приклад 2
Beneath a lime-tree, sifting flour (Beneath a Lime-Tree, Sifting Flour. –

P. 27)
У структурному плані серед реалій виділяються:
1) реалії-одночлени (ведмедик – Grumbly-Rumbly);
Приклад 3
“How can I help it, Grumbly-Rumbly!” (Nibbly-Quibbly the Goat. – P. 11)
2) реалії-полічлени номінативного характеру (писана торба – bright

pictured sack);
Приклад 4
But he got to thinking after a while, and, taking his fiddle and a bright

pictured sack, set out for the Fox’s house. (The Cat and the Cock. – P. 27)
3) реалії-фразеологізми (гратися у довгої лози – play leapfrog).
Приклад 5
And the mice went on hopping and skipping about and playing leapfrog.

(The Mice and the Cock. – P. 43)
З погляду перекладацької практики є реалії:
1) явні (кабан-іклан – Snout-Routthe Boar);
Приклад 6
“Snout-Rout the Boar. And  I`m  sure you want me  too.”  (The Magic

Mitten. – P. 15)
2) скриті реалії (піч – stove).
Приклад 7
I can wash myself very well sitting on a stove. (Why Geese Bathe in

Water, Cats Wash on the Top of a Stove, and Chickens Take Dust Baths. –
P. 42)
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Реалія є відносною категорією, яка виникає лише при зіставленні
двох  мов  [2].  Вони  не  мають  еквівалентів  в  інших мовах,  тому  є
«безеквівалентними словами» [3]. Онтологічно реалія є вербалізованим
концептуальним утворенням, зазвичай багаторівневим і стійким, котре
складається з ядра, утвореного прототиповою одиницею УПК, базових
та периферійних шарів [4].

У мові перекладу реаліям відповідають лакуни [1]. Можливі наступні
варіанти  співвідношення  концепту,  значення  і  лексеми,  за  думкою
З.Д. Попової та Й.А. Стерніна [4]:

1) є концепт, немає семеми, немає лексеми;
2) є концепт, є потенційна семема, немає лексеми;
3) є концепт, є семема, є лексема;
4) немає концепту, немає семеми, немає лексеми.
Отже,  за  співвідношенням  слова  з  концептом  слід  розділяти

лексичні (2), семантичні (1) і когнітивні (концептуальні) (4) лакуни.
Таким чином, фактично при відтворенні реалій перекладач повинен
описати денотат та референт, відсутній в його концептуальній / мовній
картині світу. Звісно, перекладач зустрічається з багатьма труднощами
[2], основними з яких є безеквівалентність реалій, тобто відсутність в
мові-переймачі відповідника, який би повністю відповідав денотативному
і конотативному значенню реалії, а також стилістична забарвленість
реалій,  які  здебільшого  вміщують  семи  локальності,  національної
самобутності, котрі необхідно передати в перекладеному тексті.

Серед засобів подолання цих труднощів можна виділити [2]:
1) транскодування  (транскрипцію  або  транслітерацію)  (борщ –

borshch);
Приклад 8
“I will go and get the meat for the borshch.” (Sir Cat-o-Puss. – P. 31)
2) гіперонімічне перейменування (генералізацію) (наймит – servant);
Приклад 9
He …decided that the best thing for him to do was to become the servant

of one who was stronger than anyone on earth... (How the Dog Found
Himself a Master. – P. 34).

3) дескриптивну перифразу (описовий переклад) (богатир – manta
arms);

Приклад 10
The tsar summoned the best and bravest of his menat arms…. (Ivan the

Peasant’s Son. – P. 201)
4) комбіновану реномінацію (чумаки – chumak carters);
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Приклад 11
By and by some chumak carters  came driving up….  (Sister Fox and

Brother Wolf. – P. 21)
5) повне і часткове калькування (дід та баба – Old Man and Old Woman);
Приклад 12
Once upon a time there lived an Old Man and an Old Woman. (Nibbly-

Quibbly the Goat. – P. 9)
6) міжмовну транспозицію на конотативному рівні;
7) метод уподібнення (субституцію) (стьожки – beads);
Приклад 13
“Let me go free, and I`ll bring you beads and earrings and ribbons.”

(The Little Straw Bull with the Tarred Back. – P. 25)
8) віднайдення  ситуативного  відповідника  (контекстуальний

переклад);
9) контекстуальне розтлумачення  (інтерпретацію)  реалій  (коза-

дереза – Nibbly-Quibbly).
Приклад 14
“Tell me, Little Goat, tell me, Nibbly-Quibbly, have you had enough to

eat and to drink?” (Nibbly-Quibbly the Goat. – P. 9)
Отримані  дані  (367  реалій,  отримані методом  суцільної  вибірки

з 50 українських казок та їх перекладів англійською) дозволили виявити,
що найбільш типовими для українських фольклорних казок та пісеньок
є власне реалії, які не входять до історично-дистантної лексики, реалії-
одночлени  та  явні  реалії,  які  не мають  конотативного  значення,  не
зрозумілого іноземному читачеві.

Найскладніше  перекладати  реалії-семантичні  архаїзми,  яким
властива сема «минуле» та скриті реалії, які начебто мають відповідники
у  мові-сприймачі,  але  їх  денотати  в  позамовній  дійсності  дуже
відрізняються між собою.

Означені труднощі при відтворенні українських фольклорних реалій
англійською мовою долаються перекладачами за допомогою типових
способів відтворення реалій засобами цільової мови, найчастотнішими
з  яких  є  повне  калькування,  гіперонімічне  перейменування  та
дескриптивна перифраза.

Перспективним для подальшого дослідження означеної тематики
є застосування лінгвостатистичних методів для верифікації отриманих
даних, дослідження релевантних автоматизованих засобів укладення
словників, а також розширення матеріалу укладеного глосарію реалій
за рахунок обробки нових текстів.
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Лупинос Ж.В. Макро- та мікровзаємодія невербальних і вербальних
компонентів  комунікації  у  дискурсі  дружини.  Стаття  присвячена
дослідженню  особливостей  застосування  невербальних  компонентів
комунікації дружиною як учасником родинного дискурсу кооперативного
та конфронтативного спрямування та специфіки мікро- і макровзаємодії
невербальних засобів з вербальними у межах цього дискурсу.
Ключові слова: дискурсивна особистість, конфронтативний дискурс,

кооперативний дискурс, макро-, мікровзаємодія, невербальні компоненти
комунікації, родинний дискурс.
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Мова  є  найважливішим  та  найефективнішим  засобом  передачі
інформації,  а  також  індикатором  соціального,  емоційного  та
психофізіологічного стану того, хто застосовує її як знаряддя впливу,
переконання, втілення думки, виклику почуттів тощо в комунікативному
процесі. У суспільстві, де не припиняє бути актуальною тема фемінності
та методів покращення сімейних стосунків, вивчення мовних звичок
жінок, що  стали  дружинами,  поступово  набуває  важливості  [5].
Фокусом дослідження цієї статті є специфіка застосування дружиною
як  суб’єктом  родинного  дискурсу  невербальних  компонентів
комунікації, що взаємодіють з вербальними на макро- та мікрорівнях
у  дискурсивних  ситуаціях  кооперативного  та  конфронтативного
спрямувань.

Мета  роботи  –  дослідити  особливості  статусу  дружини  як
дискурсивної  особистості  у  дискурсивній  парадигмі  англомовної
лінгвокультурної спільноти, зокрема її комунікативної поведінки з огляду
на  специфіку  застосування  невербальних  компонентів  комунікації
у поєднанні з вербальними на різних рівнях взаємодії.

Актуальність роботи  полягає  у  концентруванні  дослідження
на  опрацюванні  лінгвістичних  особливостей  родинного  дискурсу,
що в  теорії та на практиці дозволяє оперувати здобутими знаннями
з метою удосконалення комунікації. Об’єктом дослідження є мовлення
дружини  як  дискурсивної  особистості,  а  предметом  –  особливості
використання нею невербальних компонентів мовлення та рівні їхньої
взаємодії з вербальними у діалогічному дискурсі.

Науковою новизною роботи є те, що різні типи взаємодії вербальних
та невербальних компонентів комунікації як засобів різнорідної знакової
природи, що відрізняються за своїми функціями та комунікативною
значущістю,  досліджуються  з  точки  зору  їхнього  застосування
дружиною в родинному дискурсі.

Сім'я  як  загальнолюдська  цінність  є  транслятором  культурного
спадку, етнічних норм  і традицій, значення яких в сучасних умовах
виростає не тільки для кожної окремої особистості, але й для суспільства
загалом [1, с. 12]. Соціальні стереотипні уявлення та відкритий характер
сімейних стосунків є підґрунтям для застосування конфронтативних
та  кооперативних  комунікативних моделей  чоловіком-адресантом
[2, с. 5]. Дружина-адресат, у свою чергу, застосовує у практиці загально
прийняті “жіночі” комунікативні тактики, метою яких є збереження
„обличчя” адресата, мінімізація конфліктів  і досягнення консенсусу
[3, с. 34-36]. Під час аналізу сімейних діалогів було зроблено висновок,
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що, незважаючи на емансипаційні зміни в суспільстві та законодавчі
акти про рівноправність, жінкам все ще приписують добре вивчені ролі
матері та домогосподарки [3]. Однак в сучасному суспільстві дружини
також мають можливість реалізувати інтелектуальний потенціал, що
є очевидним показником прогресу.

Використання дружиною тих чи інших вербальних та невербальних
компонентів  комунікації  обумовлено  характером  стосунків
між  учасниками  діалогічного  дискурсу,  контекстним  підґрунтям
дискурсивної  ситуації. Важливу роль  відіграють  також особливості
“комунікативного  паспорту”  мовця  –  сукупності  індивідуальних
комунікативних  стратегій  і  тактик, що  сформувалися  в  процесах
спілкування [8]. Хоча вважається, що невербальні засоби спілкування
мають  загальновідомі  характеристики,  кожен  користується  ними
та інтерпретує їх по-своєму, залежно мети спілкування, комунікативних
інтенцій тощо.

Виділяють наступні класи невербальних комунікативних компонентів:
кінесичні (рухи тіла, міміка), просодичні (інтонація, тональність голосу,
акценти  тощо)  та  проксемічні  (встановлення  дистанції  між
комунікантами)  [6,  с.  35],  що  і  формують  поняття  невербальної
поведінки.

Частота та ефективність використання невербальних компонентів
дружиною як дискурсивною особистістю визначається необхідністю
підтримання злагоджених стосунків у сім’ї [6], ведення домашнього
господарства, кооперування з метою виховання дітей та надання  їм
оптимальних умов для життя і розвитку, а також прагненням реалізації
соціальних і духовних потреб.

З іншого боку, дружина є часто одноосібним модератором сімейної
міжособистісної  комунікації. Діадичне  спілкування між  чоловіком
і  дружиною є  конфліктним  з  перспективи  волевиявлення  [3,  с.  35].
У межах конфронтативного дискурсу дружина зазвичай користується
такими  тактиками,  як  виклик  співчуття,  нагадування  минулого  та
використання непрямих директив [5]. Це пояснюється психологічною
близькістю та сумісним існуванням комунікантів-учасників сімейного
дискурсу.

Одним з напрямків вивчення невербальних компонентів є ступені
їхньої  взаємодії  з  вербальними.  Невербальні  компоненти  здатні
функціонувати автономно, що забезпечується і конвенційною природою
самого невербального  засобу,  і  здатністю дискурсивної  особистості
відповідно  його  інтерпретувати,  що  підтверджує  полікодовість
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комунікативного  процесу  [7,  с.  234].  Взаємодію  вербальних  та
невербальних комунікативних засобів на сучасному етапі лінгвістичних
досліджень вивчають на мікро- та макрорівнях залежно від ступеню
самостійності невербальних компонентів.

Можемо говорити про макровзаємодію вербальних і невербальних
компонентів, коли діалог повністю побудований за участю невербальних
компонентів  комунікації.  Такі  репліки  не  потребують  доповнення
вербальними засобами спілкування, а отже, мають досить незалежну
природу функціонування  [7].  Розглянемо  цей  вид  взаємодії  в  руслі
кооперативно та конфронтативно спрямованих дискурсивних ситуацій,
де безпосереднім учасником є дружина.

Звернемось  до  прикладу  1,  який  демонструє  кооперативну
комунікативну  ситуацію.  У  ньому  застосовуються  кінесичні  та
проксемічні невербальні компоненти:
(1) We sit facing each other at the table. Lourdes brings small plates of

exquisitely arranged antipasti... In the candlelight Clare’s skin is warm
and her eyes are shadowed. The pearls she’s wearing delineate her collar
bones and the pale smooth area above her breasts; they rise and fall with
her breath. Clare catches me staring at her and smiles and looks away.
I look down and realize that I have finished eating my mussels and am
sitting there holding a tiny fork in the air like an idiot. I put it down and
Lourdes removes our plates and brings the next course  [4, p. 324].
Чоловік  і  дружина  лише  обмінюються  поглядами,  але  цього

достатньо для початку флірту і наповнення атмосфери інтимністю. Клер
ловить на собі погляд Генрі і демонструючи ніяковість, опускає очі, але
водночас показує посмішкою, що їй лестить його увага.

Невербальні компоненти конфронтативного характеру поділяють
за комунікативно-когнітивними характеристиками на стереотипні – такі,
що є втіленням взаємозв’язку знак – стереотип свідомості та ситуативні –
ті, що відрізняються реалізацією взаємозв’язку невербальний знак –
ментальна репрезентація ситуації спілкування [4, с. 53]. Розглянемо
приклад макровзаємодії  невербальних  компонентів  з  вербальними
в конфронтативно спрямованому дискурсі за участю дружини:
(2) “Then Idgie went really crazy and started crying and screaming in a

rage and all Ruth could hear in that screaming was “YOU”RE A LIAR
AND I HATE YOU! I HOPE YOU DIE! I DONT EVER WANT TO
SEE YOU AGAIN AS LONG AS I LIVE!  I HATE YOU!” [1].
З контексту зрозуміло, що ці  слова не були виражені вербально,

але розуміючи злість і біль Іджі, Рут чула саме їх. Отож, виникла ілюзія
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вербального  вираження. Конфронтативні  невербальні  компоненти
в цьому прикладі є стереотипними, адже слова, що обирає автор, мають
загальновизнану конотацію конфлікту.

Невербальні компоненти взаємодіють з вербальними на мікрорівні
у  межах  однієї  репліки  (гетерогенні  мовленнєві  акти),  де  вони
співіснують  за  чотирма  принципами:  координації,  субординації,
контрадикції  та  ідентифікації  [7].  Їх  виділяють  згідно  з  характером
узгодження взаємодії компонентів в репліках. Застосування дружиною
невербальних компонентів мовлення, що взаємодіють з вербальними
на мікрорівні, залежить від інтенцій, життєвих ситуацій, особливостей
характеру мовців, дискурсивного оточення тощо.

Тактика удавання слабкості з метою надання чоловікові можливість
проявити свою мужність та відчути  значущість завжди була однією
з найефективніших в арсеналі дружини:
(3) “I got some wine,” she said, “for a treat, since it’s such a nice day. But

I can’t open. You do it, Stopak, you big strong man.” And she “oohed”
and “aahed” over his muscles… “Pour me some wine, you silly man,”
Agathe said and managed a laugh [3].
Цей приклад демонструє ситуацію, в якій невербальна інформація

є більш істинною, ніж вербальна, що виникає в результаті розходження
смислу,  переданого  комунікативними  компонентами,  а  отже,  він
демонструє імплементацію принципу контрадикції.

Наступний  приклад  демонструє  принцип  ідентифікації  при
мікровзаємодії  комунікативних  компонентів  у  конфронативно
спрямованому дискурсі:
(4) “I feel so foolish, Robert. So incredibly foolish.”

“Stephanie, I – ” he said quickly.
She held up a hand, silencing him. “If there is no future for us, just say
so. I can handle it. It will hurt, but I’ll get over it. I’ll survive” [2].
Стефані,  прагнучи  дати  волю  своїм  думкам  та  емоціям,  не  дає

можливості Робертові дати відповідь на її обвинувачення. Жест підняття
руки означає, що жінка ще не закінчила  говорити  і що  їй потрібно
розставити крапки над «і».

Роблячи  висновки,  можна  говорити  про  те,  що  в  умовах
кооперативної  спрямованості  дискурсу  дружина  ефективно  оперує
невербальними комунікативними компонентами, для яких є характерною
як макро-, так і мікровзаємодія з вербальними компонентами. Щодо
конфронтативно спрямованого дискурсу, в його межах макровзаємодія
невербальних засобів спілкування з вербальними є менш поширеною.
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Це обумовлено тим, що жінки стереотипно використовують вербальні
засоби у поєднанні  з невербальними в напружених ситуаціях, адже
за їх допомогою можна ефективніше передати біль, відчай, розчарування
тощо.

Тема роботи є перспективною з точки зору необхідності поглиблення
досліджень  особливостей  взаємодії  вербальних  та  невербальних
компонентів комунікації у різних типах діалогічного дискурсу.
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Медведенко А.В. Жанрова  своєрідність  роману Клауса Манна
«Мефістофель» у контексті літератури вигнання. Стаття присвячена
жанровій характеристиці роману Клауса Манна «Мефістофель» у контексті
літератури вигнання. У ході дослідження було висвітлено поняття роману
як жанру та виявлено, що роман містить у собі риси одразу декількох жанрів,
а саме – роману про сучасність, роману про митця та роману з ключем.
Ключові слова: вигнання, жанр, Клаус Манн, роман, роман з ключем,

роман про митця, сучасність.

Medvedenko A.V. Genre  characteristics  of  Klaus Mann’s  novel
Mephistopheles in the context of exile literature. This article refers to the
features  of Klaus Mann’s  novel  «Mephistopheles»  in  the  context  of  exile
literature. In the course of our research it was revealed that the novel contains
features of several genres in parallel which are Zeitroman (contains author’s
critical analysis of the age he/she lives in), artist novel and roman à сlef. (based
on real events, but with changed names).

Key words: artist novel, exile, genre, Klaus Mann, novel, roman à сlef.

Актуальність роботи зумовлена наступними чинниками. По-перше,
жанр роману завжди слугував підґрунтям для літературних дискусій
і  вважається  комплексним  явищем  з  точки  зору  літературного
й історичного процесу. По-друге, роман не втратив своєї самобутності

http://www.anyreads.net/read/The_Affair/index.html


124

з часів виникнення та залишається одним із найпопулярніших жанрів
сьогодення. Роман Клауса Манна «Мефістофель» досліджувався такими
науковцями, як Архіпов Ю.А, Кудачинова Ч.В., Шевченко О.М. та інші.
Об’єктом дослідження став роман Клауса Манна «Мефістофель» (1936).
Предметом – жанрова специфіка роману «Мефістофель». Метою роботи
є аналіз жанрової своєрідності роману К. Манна «Мефістофель» як
важливої складової літературного процесу 1933-1945 років в Німеччині.
Методологічна  основа.  Застосований  у  роботі  підхід  передбачає
поєднання герменевтичного, формально-структурного, контекстуального
підходів.  Наукова  новизна  полягає  в  тому,  що  в  роботі  вперше
в вітчизняному літературознавстві досліджується жанрова специфіка
роману «Мефістофель» під кутом зору жанрової палітри літератури
вигнання 1933-1945 років.

Поява  роману  як жанру одразу ж привернула увагу дослідників,
що прагнули пізнати цей жанр, аналізуючи його характерні риси та
змістові аспекти. Роман – це велика за обсягом форма епічного жанру
літератури Нового часу. Перші  романи  були  написані  романськими
мовами. Вважається, що роман з’явився на перетині епохи античності
та Середньовіччя. Цей жанр характеризується описом широкого спектру
життєвих  подій,  у  яких можна  спостерігати формування,  розвиток
чи деградацію окремих персонажів [8; 9].

Протягом  століть  роман  зазнає  значних  модифікацій,  але  суть
залишається незмінною – зображення людської долі на тлі подій, що
впливають  на  стрімкий  розвиток  особистості  чи  навпаки  –  повну
моральну деградацію. До характерних рис роману можна віднести:
 зображення людини у складних умовах життєвого процесу;
 багатолінійність  сюжету,  який  зазвичай  охоплює  долі  дійових

осіб;
 великий за обсягом;
 значна тривалість подій за часовими мірками [9].

Поняття  «літератури  вигнання»  (або  «літератури  еміграції»)
є  загальноприйнятим  терміном  на  позначення  німецькомовного
літературного процесу  антифашистської  еміграції  1933-1945  років.
На цьому сходяться більшість дослідників. Як зазначає Хрістіан Ґанке
у статті «Salon Exil», слово «Exil» (німецький термін на позначення
вигнання) походить із латинської й означає «знаходитися на чужині».
Література вигнання або література еміграції – словесність, створена
авторами, які перебувають у вимушеному вигнанні за межами власної
країни (експатріація,  еміграція), як правило,  з політичних, расових,
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національних  або  релігійних  мотивів,  під  страхом  примусового
ув’язнення або знищення на Батьківщині [2; 11].

Проблема еміграції відома ще з біблейських часів, а саме – вигнання
з Раю Адама та Єви; вигнання євреїв із землі обітованої тощо. Варто
звернутися до подій Третього Рейху (1933-1945 р.), що ознаменувався
пануванням нацистської партії на чолі з Адольфом Гітлером. В умовах
тоталітаризму письменники були  вимушені  обирати між обмеженою
тематикою творів та свободою. Критикуючи політику уряду, інтелігенція
неодноразово піддавалася переслідуванню та була вимушена покинути
територію держави, аби продовжувати творити поза межами країни.
Стефан Цвейг, Томас Манн, Франц Верфель, Роберт Музиль, Фелікс
Зальтен та інші подорожували світом. Найчастіше письменники зупиняли
свій вибір на Сполучених Штатах Америки, Швейцарії, Швеції тощо [3].

 «Мефістофель» (1936) вважається одним із найвідоміших романів
К. Манна, що був написаний у період перебування в еміграції в 1936 році
та тривалий час був заборонений на Батьківщині. Роман «Мефістофель»
втілює в собі риси роману про сучасність. У романі про сучасність
події займають другорядне місце. Вони слугують лише для того, щоб
зберегти послідовність дій у часовому просторі. Через життя суспільства
зображується основні духовні пориви та тенденції сучасності автора.
Дуже часто письменник навмисно критикує або ж навпаки зображує
дійсність утопічно [5; 12].

У своєму романі К. Манн відтворює атмосферу та настрої останніх
років Веймарської Республіки та початок Третього Рейху. До речі, всі
герої  роману  мають  безпосереднє  відношення  до  життя  самого
К. Манна, оскільки автор надав своїм персонажам риси, притаманні
його друзям, знайомим або окремим представникам влади чи інтелігенції,
яких письменник намагався висміяти та показати їх у справжньому світлі.
Із цього можемо зробити висновок, що «Мефістофель» можемо віднести
також до роману з ключем (Schlüsselroman), де зображені реальні події,
а  змінені лише  імена героїв. Безперечно, роман має документальне
підґрунтя. Велика кількість фактів підживлює увагу та інтерес читачів,
і  в  цьому  є  своєрідна  риса К. Манна,  який  вдало  застосовує факти
у своїх розповідях. Однак, письменник не сліпо копіює та переносить
дійсність  на  аркуш,  він  ретельно  підбирає  ракурси  для  того, щоб
якнайвигідніше  висвітлити  ту  чи  іншу  проблему.  До  питань,  які
викликають у нього підвищений  інтерес та  водночас  занепокоєння,
належать проблеми митця й влади, мистецтва й політики та питання
моралі, що й зараз мають неабияку актуальність [10].
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Вважаться, що прототипом головного героя роману Гендріка Гефгена
став актор та друг юності Густав Грюндгенс, що під час панування
нацистів очолював Імперську театральну палату. Усе, що його турбує, –
це просування по кар’єрним сходам. На перший погляд, ми не бачимо
нічого поганого в бажанні конкретної людини бути успішною у сфері
своєї діяльності. Проте якою ціною? Гефген вважає, що на шляху до
перемоги не може бути ніяких перешкод – ані моральних, ані духовних.
Тож, він поступово просувається «вгору» шляхом зрад та обману. Проте
чи дійсно це можна назвати сходженням? Адже моральна сторона дедалі
деградує, й тепер актор стає головним діячем псевдокультури Третього
Рейху. Моральне спустошення душі веде до руйнації як митця, адже
справжнє мистецтво, на думку автора, вимагає чистоти думок та дій,
гуманності та справжності. Саму ідею роману навряд чи можна назвати
новаторською, проте те, як самобутньо та нетривіально автор  зумів
втілити антифашистську ідею в романі, заслуговує визнання та поваги.
У цьому й полягає новаторство та своєрідність К. Манна [1].

На тлі подій у романі автор відображає театральне життя Німеччини
ХХ  століття. Оскільки  події  відбуваються  в найбільших  німецьких
театрах, читач має змогу пережити разом із героями всі колізії. Тема
мистецтва  відіграє  важливу  роль  у  романі.  На  думку  К. Манна,
будь-який митець, що  позбавлений моральних  якостей,  не  може
й  надалі  бути  художником  чи  актором. Творити  означає  відчувати,
любити, співчувати. Мистецтво, позбавлене моралі, часто називають
«комедіантством»  [6].  Тому  не  дивно, що  головний  герой Гендрік
Гефген не зміг гідно зіграти роль Гамлета, а його вистава була приречена
на провал  та  ганьбу. Тут  спостерігається  своєрідна амбівалентність
у  поняттях  –  мистецтво-псевдомистецтво,  краса  й  потворність. Із
філософської точки зору, проблему «комедіантства» можна розглянути
як  загальну філософську  проблему  та  тотожність  із  «нацистським
режимом»  [4].

Таким  чином,  «Мефістофель»,  безумовно, має  риси роману про
митця. На думку літературознавця Ю. Ковалева, роман про митця –
це  великий  за  обсягом  епічний  твір,  що  зображує  долі  творчих
особистостей – художників, письменників, музик чи акторів. Питанням
є, чи можна назвати героя роману «Мефістофель» Гендріка Гефгена
справжнім митцем? На наш погляд, навряд чи, адже людина, абсолютно
позбавлена морально-етичних принципів, не може творити прекрасне.
Творчість – це прямий шлях до  гуманізму,  це утвердження людини
як вільної особистості [7; 8].
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Отже, встановивши поняття та історико-літературне підґрунтя роману
та  проаналізувавши  роман К. Манна  «Мефістофель»  з  точки  зору
історичних подій минувшини та розглянувши його в контексті літератури
вигнання,  ми  дійшли  до  наступних  висновків. По-перше,  роману
притаманна  багатолінійність  сюжету  та  значна  тривалість  подій
у часовому просторі. У контексті літератури вигнання метою роману
«Мефістофель» було представити суспільство та проаналізувати його
розвиток. Таким чином, можна назвати його романом про сучасність.
Крім того, представлений твір втілює в собі риси роману з ключем,
театрального роману та роману про митця.

У  перспективі  цікавим  видається  подальше  вивчення жанрової
специфіки  романів  німецької  літератури  вигнання,  типологічне
зіставлення та створення класифікації романного доробку цього періоду.
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креолізованих  текстів  газетного  стилю. Описана лінгвістична  природа
креолізованого тексту, види і функції іконічних елементів, визначені основні
моделі побудови та стильові характеристики текстів якісних видань і таблоїдів.
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Meleshchenko O.O. The stylistic characteristics of modern English
creolized texts (by the example of the newspaper style texts). The article is
dedicated to the study of stylistic characteristics of the modern English creolized
texts in the newspaper style. It describes the linguistic nature of the creolized
text, types and functions of iconic elements, the basic models of building and
stylistic characteristics of the creolized texts of broadsheets and tabloids.
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Дослідження функціонування  вербального  тексту  в  реальних
комунікативних  процесах  привело  до  розуміння, що  в  сучасному
комунікативному середовищі мова не існує ізольовано. У ряді випадків
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саме у взаємодії із знаками іншої природи вербальні знаки найбільш
успішно реалізують свої комунікативні функції. Саме тому в межах
сучасної лінгвістики вивчаються гетерогенні тексти, що складаються
з двох і більше семіотичних кодів і які часто називають креолізованими
[4,  с.  4].

Актуальність дослідження обумовлена тим, що на сьогодні немає
розгорнутого  наукового  опису  стильових  характеристик  сучасних
англомовних креолізованих текстів  газетного стилю, види  і функції
іконічних елементів у їхній структурі, моделі їх побудови не вивчені
повною мірою. Об’єктом дослідження є креолізовані тексти газетного
стилю,  як  єдність  вербальних  і  іконічних  елементів. Предметом
дослідження  є  стильові  характеристики  сучасних  англомовних
креолізованих текстів газетного стилю.

Мета  статті  полягає  у  виявленні  стильових  характеристик
креолізованих текстів, що належать газетному стилю. Досягнення цієї
мети передбачає вирішення наступних завдань: 1) визначити поняття
креолізованого тексту; 2) виявити види і функції іконічних елементів
в  креолізованих  текстах;  3) визначити  основні  моделі  побудови
креолізованих текстів; 4) зробити порівняльний аналіз креолізованих
текстів якісних видань і таблоїдів.

Матеріалом  дослідження  є  тексти  газетного  стилю на  прикладі
якісного видання «The Wall Street Journal» та таблоїду «The National
Enquirer» – найбільших видань США типу “broadsheets” та “tabloids”
за денним обігом [9]. Методи дослідження включають абстрагування,
аналіз і синтез, порівняння та метод контент-аналізу для веріфікації
отриманих результатів.

Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше, за допомогою
запропонованої методики дослідження, було зроблено компаративний
аналіз стильових характеристик креолізованих текстів газетного стилю
якісних  видань  і  таблоїдів, що дало можливість  визначити основні
відмінності видів і функцій іконічних елементів та моделей побудови
креолізованих  текстів  в  цих  типах  видань.  Практичне  значення
дослідження  полягає  у  використанні  його  результатів  у  розробці
лекційних курсів з лінгвістики тексту.

З другої половини ХХ століття різні аспекти текстів вивчаються
з  позицій  семіотики,  прагматики,  літературознавства,  психології,
що  призвело до  виникнення  окремої  галузі філології  –  лінгвістики
тексту. Під терміном «текст» ми маємо на увазі об’єднану граматичним,
семантичним, комунікативним і когнітивним зв’язком послідовність
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знакових  одиниць  (вербальних  або  невербальних)  [5,  с.  32].  Із
зростанням  ролі  зображення  в  сьогоднішньому  інформаційному
суспільстві  все  більше  дослідників  приділяють  увагу  вивченню
невербальних,  тобто паралінгвістичних  засобів  комунікації  в  тексті
(О.Є. Анісімова, Н.С. Валгіна, М.Б. Ворошилова, О.В. Пойманова,
Ю.О. Сорокін, Є.Ф. Тарасов, Д.П. Чігаев).

Паралінгвістичними засобами письмової комунікації є невербальні
(немовні) засоби, що включені в мовне повідомлення  і передають,
разом  з  вербальними  засобами,  смислову  інформацію  [3,  c.  337].
В  паралінгвістично-активних  текстах  немовні  засоби мають  певне
смислове навантаження, що робить  неможливим повне  розуміння
сенсу без аналізу  інформації, що міститься в невербальних засобах.
Особливою  групою  паралінгвістично-активних  текстів  вважають
креолізовані  тексти,  які  складаються  з  двох  негомогенних  частин
(вербальної  і  невербальної)  та  в  полі  паралінгвістичних  засобів
яких  переважають  іконічні  компоненти  [1,  с.  8].  Ключовими
характеристиками креолізованих текстів є складна форма, поєднання
одиниць  різних  семіотичних  систем  (двох  і  більше),  відношення
взаємозв’язку, взаємодоповнення, взаємовпливу і комплексний вплив
на адресата [2, с. 21].

Отже,  для дослідження  стильових  характеристик  креолізованих
текстів газетного стилю ми запропонували методику, яка складається з:
1)  аналізу  засобів  візуалізації  інформації  в  конкретному  тексті  –
визначення видів і функцій іконічних компонентів; 2) виявлення моделей
побудови креолізованого тексту; 3) контент-аналізу – кількісного аналізу
креолізованих  текстів  з метою подальшої  змістовної  інтерпретації
виявлених числових закономірностей. Ця методика дала змогу зробити
наведений нижче компаративний аналіз креолізованих текстів якісних
видань і таблоїдів.

Майже будь-яка газетна публікація є креолізованим текстом (далі –
КТ),  у  якому  інформація  доноситься  до  читача  за  допомогою
вербальних й іконічних компонентів. Це обумовлено тим, що іконічні
елементи, які мають великий прагматичний вплив, служать реалізації
головної мети газетного стилю – впливати на людей через засоби масової
інформації  та  формувати  певне  відношення  читачів  до  того,  що
висвітлюється  [7,  c.  36].  Залежно  від  характеру  цільової  аудиторії,
сучасні англомовні газетні тексти поділяються на тексти якісних видань,
де висвітлюються важливі питання соціально-політичного характеру,
та  які  характеризуються  ретельним  відбором фактів  і  глибинним
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аналізом.  Текстам  якісних  видань  протипоставлені  таблоїди,  які
орієнтовані  на  більш широкі маси  та  написані  популярним  стилем
з переважною долею матеріалу сенсаційного характеру [6].

Контент-аналіз різновидів іконічних компонентів (далі – ІК) у КТ
газетного стилю якісного видання «The Wall Street Journal» та таблоїду
«The National Enquirer» показав, що у якісних виданнях 74 % іконічних
елементів  складають фотографічні  ІК,  з  яких  72 %  припадає  на
фотографії. Фотоколажі, тобто декілька зв’язаних в одне ціле фотографій,
не  є  характерними  для  якісних  видань  (їхня  частка  складає  2 %).
Переважну  більшість  іконічних  елементів  у  таблоїдах  складають
фотографічні  –  99 %  (1 %  припадає  на  долю  малюнків).  Серед
фотографічних  іконічних  елементів  на  долю фотографій  припадає
53 %,  а  на  долю фотоколажів  –  46 %. У  таблоїдах  фотоколажі  є
переважно  складними,  створені  за  допомогою  сучасних  графічних
редакторів. Це може бути заміна або додавання об’єкта до фотографії,
заміна фону,  зміна  кількості людей на  знімку,  накладення рамки на
фотографію. Високий процент фотоколажів у текстах таблоїдів порівняно
з якісними виданнями обумовлений розважальним характером контента
таблоїдів. В цілому, частка фотографічних елементів у таблоїдах більша
ніж у якісних виданнях (99 % проти 74 % відповідно), що обумовлено
їхніми різними цільовими аудиторіями.

Серед нефотографічних  іконічних компонентів текстів газетного
стилю виділяємо інфографіку, тобто використання візуальних засобів
з метою швидкого та  зрозумілого подання  інформації,  яка  охоплює
графіки,  схеми,  діаграми,  карти  [8,  c.  220],  та малюнки. У  якісних
виданнях  інфографіка  складає  22 %  загального  обсягу  іконічних
елементів, що обумовлено висвітленням серйозних питань політики,
економіки, культури. Інфографіка не зустрічається у таблоїдах через
відсутність глибокого аналізу матеріалу. На долю малюнків припадає
4 % у текстах якісних видань та 1 % у текстах таблоїдів.

У  газетних  текстах  існує  чотири моделі  креолізації.  Більшість
креолізованих текстів газетного стилю (83 % текстів якісних видань
та  42 %  таблоїдів)  побудовані  за  першою  моделлю:  «основний
вербальний  текст  +  іконічний  компонент  +  підпис  до  іконічного
компоненту». У якісних виданнях вербальний та іконічний компонент
розташовуються окремо, коли у таблоїдах спостерігаємо накладення
підпису на зображення.

Другою моделлю  побудови КТ  газетного  стилю  є  сполучення
іконічного компоненту та підпису, яке представлено у 12 % КТ якісних
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видань та 10 % КТ таблоїдів. Таке співвідношення текстів газетного
стилю,  побудованих  за  цією моделлю,  обумовлено  тим, що  вони
належать до жанру фотозамітки та анонсів статей, які однаково часто
зустрічаються як у текстах якісних видань, так і у таблоїдах.

Третьою моделлю креолізації текстів газетного стилю є тексти, які
складаються з вербального тексту і зображення, що примикає до нього
(2 % КТ якісних видань і 38 % КТ таблоїдів). Відсутність підпису до
зображення обумовлено тим, що іконічний елемент добре знайомий
адресату та не потребує пояснення.

Четвертою  моделлю  креолізації  є  сполучення  основного
вербального тексту, іконічного компоненту з підписом та іконічного
компоненту без підпису. Така побудова КТ зустрічається у 3 % текстів
якісних  видань  і у  10 %  текстів  таблоїдів, що обумовлено більшим
ступенем стандартизації текстів якісних видань.

Іконічні  елементи  в  газетних  текстах  виконують  інформативну,
атрактивну  і  експресивну  функції.  Інформативна  функція  ІК
проявляється, перш за все, у тому, що іконічні елементи повідомляють
певну інформацію, яка в рамках смислової структури тексту має статус
ілюстрації до висловлювання. Частка ІК, що виконують інформативну
функцію  в  якісних  виданнях  більша,  ніж  у  таблоїдах  (66 % проти
38 %). У таблоїдах атрактивна функція ІК є провідною (44 %), особливо
часто  вона  використовується  задля  ефекту  обманутого  очікування,
коли заголовний комплекс і іконічні елементи вводять в оману щодо
основного змісту тексту, що пов’язано з прагненням привернути увагу
аудиторії будь-якою ціною. У якісних виданнях атрактивна функція
зображення  (з  часткою  19 %)  зустрічається  в  анонсах  або  як  засіб
привертання уваги до тексту, де зображення виступає другорядним по
відношенню до тексту, але робить публікацію більш привабливою для
читача. Експресивна функція іконічних компонентів у креолізованих
текстах таблоїдів (20 %) реалізується частіше, ніж у текстах якісної
преси (11 %) та найчастіше буває виражена в емоційному ставленні
автора  до  написаного  за  рахунок фотопортрета  персонажа,  коли
зображений психологічний стан героя корелюється із змістом вербального
тексту. Дані, отримані в результаті кількісного дослідження функцій ІК
у  текстах  газетного  стилю, показали, що у  текстах  якісних  видань
домінує  інформативна  функція  ІК  (66 %),  що  обумовлено  тим,
що  більша  частина  публікацій  повідомляє  певну  інформацію.
У  таблоїдах  більшість  ІК  виконує  атрактивну функцію  (44 %), що
обумовлено сенсаційним характером інформації, тому що у сучасному
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суспільстві таблоїдам доводиться конкурувати з візуальними джерелами
інформації – телебаченням і інтернетом.

Отже, за допомогою вищенаведеного аналізу стильових характеристик
креолізованих текстів якісних видань і таблоїдів ми дійшли висновку,
що в обох типах видань переважну кількість іконічних компонентів КТ
складають фотографічні іконічні компоненти (74 % у якісних виданнях
і 99 % у таблоїдах), але на відміну від якісних видань у таблоїдах велику
частину фотоілюстрацій  складають фотоколажі  (46 %  у  таблоїдах
та 2 % у якісних виданнях). Характерною відмінністю якісних видань
є  присутність нефотографічних  елементів  –  інфографіки  (22 %),  за
допомогою якої проводиться глибинний аналіз матеріалу і яка повністю
відсутня у таблоїдах (0 %). Більшість КТ газетного стилю побудовано
за моделлю, яка включає основний вербальний текст, ІК і підпис до
нього  (81 %  текстів  якісних  видань  і  42 %  текстів  таблоїдів), що
обумовлено тим, що основне смислове навантаження несе вербальний
текст. Серед ілюстрацій якісних видань переважають ІК, які виконують
інформативну функцію  (66 %). У  таблоїдах  переважає  атрактивна
функція ІК (44 %), що обумовлено їх головною метою – привернути
до себе увагу читача.

Перспектива  досліджень  полягає  в  подальшому  вивченні
характеристик  креолізованих  текстів  в  окремих жанрах  газетного
стилю.
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Друга  половина  XX  століття  була  для  фразеології  періодом
надзвичайно  інтенсивного  розвитку,  що  дало  їй  можливість
виокремитися  в  самостійну  лінгвістичну  дисципліну,  характерною
рисою якої є істотне розширення фразеологічної проблематики.

Актуальність даного дослідження визначається динамізмом розвитку
та створення нових фразеологічних одиниць в німецькій мові. Метою
роботи  є  встановлення  семантичних  властивостей фразеологічних
одиниць  зі  значенням  рис  та  якостей  людини шляхом  виявлення
основних механізмів формування та розвитку семантики аналізованих
фразеологізмів у німецькій мові. Об’єкт дослідження – фразеологізми
німецької мови,  які об’єднані  загальним  значенням  “риси та  якості
людини”. Предмет  дослідження  –  семантичні  властивості ФО,  які
називають риси характеру людини, що виявляються в особливостях їх
утворення, закономірностях реалізації їх дистрибутивних зв’язків при
узуальній  та оказіональній  актуалізації  їх  значення в мовленнєвому
контексті.

Фразеологія  (грец. Phrasis  –  «вираз»,  logos  –  «вчення»)  –  розділ
мовознавства,  що  вивчає  стійкі  ідіоматичні  (в широкому  сенсі)
поєднання в мові. Фразеологією називається також сукупність стійких
поєднань  в мові  в  цілому,  в  дискурсі  того  чи  іншого  письменника,
художнього  твору  і  т.д.  «Фразеологія  –  це наука  про фразеологічні
одиниці (фразеологічних оборотах), тобто про стійкі сполучення слів
з  ускладненою  семантикою, що  не  утворюються  за  структурно
семантичними  моделями  змінних  сполучень»  [8,  с.  5].  У  коло
досліджень фразеології входять фразеологічні одиниці (ФО), які в різних
джерелах іменуються по-різному: «нерозкладні поєднання» [9, с. 208],
«стійкі поєднання» [1, с. 120], або «незмінні вирази» [2, с. 43]; тісні
єдності, що складаються з декількох слів, виражають цілісне поняття.
До завдань фразеології як лінгвістичної дисципліни входить всебічне
вивчення фразеологічного  фонду  тієї  чи  іншої  мови.  Важливими
аспектами дослідження цієї науки є: стійкість фразеологічних одиниць,
системність  фразеології  і  семантична  структура  фразеологічних
зворотів, їх походження та основні функції.

Неоднозначним  є  тлумачення ФО  в  західній  лінгвістиці.  Так,
Теа Шиппан  у  книзі  «Лексикологія  сучасної  німецької  мови»
під  фразеологізмом  розуміє  «стійку  єдність».  Основна  сфера
фразеологічного  складу  мови  характеризується  на  її  думку
відтворюваністю, постійністю, лексикалізацією, ідіоматичністю.

Утворення нових ФО тісно пов’язане та безпосередньо корелює
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з соціальним, культурно-історичним контекстом існування німецького
суспільства. Значне розширення кола рис характеру людини (22 нові
риси),  які  виражені ФО німецької мови  (78  одиниць),  відбувається
в період з 1871 р. по 1918 р. В умовах економічного зростання в кінці
XIX cт. у німецькому суспільстві актуальними стають риси характеру,
що визначають людину з точки зору її ділових якостей (працьовитості,
енергійності): ein Freund der Arbeit – „flei²iger Mensch“, wüster Hecht –
„tüchtiger,  energischer Mensch“.  Перегляд  традиційних  цінностей
виявляється в появі нових ФО, які при позитивній раціональній оцінці
не несуть позитивну емотивну оцінку: pünktlich wie die Maurer – „sehr
pünktlich“.

Певні  риси  характеру, що  традиційно маркувалися  в  культурній
парадигмі німецької спільноти як негативні, наприклад, марнотратство:
das  Geld  zerrint  Einem  unter  den  Fingern  –  „er  ist  überaus
verschwenderisch“, заздрість: neidisch wie ein Hund – „sehr neidisch“
знаходять вираження в німецькій фразеології тільки у названий період
часу. Фразеологічна  система  німецької  мови  активно  реагує  на
перебудову ієрархії ціннісних орієнтирів соціуму, обумовлену змінами
в культурній парадигмі.

Систематизація, а також аналіз фразеографічних джерел і вивчення
різних стилістичних класифікацій ФО уможливлюють виділення таких
груп ФО :
І. Розмовні ФО, що виконують комунікативну функцію і вживаються,

передусім, в усному мовленні і яким притаманне “знижене” експресивно-
стилістичне забарвлення: 1) повсякденно-побутові: das Bewusstsein
verlieren – втратити свідомість, in Ohnmacht fallen – знепритомніти;
2)  розмовно-фамільярні ФО:  in  keiner  guten Haut  stecken  –  бути
хворим; 3)  просторічні ФО:  einen  dicken  Bauch  haben  –  бути
вагітною.
ІІ. Книжні ФО,  які  вживаються,  в  основному,  у  писемній мові

і  характеризуються  “підвищеним”  експресивно-стилістичним
забарвленням:  книжність,  святковість,  урочистість,  патетичність,
поетичність тощо: die Zeit des grossen Sterbens  – час  великого мору
(епідемія чуми в середньовічній Німеччині).
ІІІ.  Міжстильові  ФО,  які  експресивно  незабарвлені,

загальновживані,  функціонують  у  всіх  стилях  мови  й  умовно
поділяються на дві підгрупи:

До І підгрупи належать:
 субстантивні ФО (3,3%), der grüne Star – глаукома;
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 дієслівні ФО  (43,3%),  які  охоплюють  абстрактний  іменник
і  повнозначне  чи допоміжне  дієслово:  sich  fühlen wie  ein Fisch  im
Wasser – почувати себе так добре, як риба у воді;
 ад’єктивні ФО (16%), які дають якісну характеристику предмету

або особі: schlecht zu Fuss sein – бути хворим, ледве стояти на ногах,
bei guter Gesundheit sein – добре почувати себе;
 адвербіальні ФО  (20%),  які  характеризують  якість  дії  або

вказують на ступінь якісної характеристики особи, предмета. У реченні
ці ФО  виконують  роль  обставин.  Характерною  рисою  цих  ФО
є стабільний характер розміщення компонентів і неможливість будь-
яких перестановок.
 ganz auf der Höhe sein
 wieder auf dem Damm sein бути здоровим,
 in guter Verfassung sein добре почуватися
 immer auf dem Posten sein
До  ІІ  підгрупи  належать:  ідіоми,  парні  зрощення,  прислів’я,

приказки, крилаті вирази:
 den Kopf hält kühl, die Füsse warm, das macht den besten Doktor

arm – людині, яка веде здоровий спосіб життя, не потрібен лікар.
Фразеологізми вживаються у синтаксичній функції підмета, предиката,

означення,  додатка.  У  ролі  предикатива,  означення  субстантивні
ФО актуалізують сему якісної ознаки, категоріальна сема предметності
зникає,  наприклад, eine treue Haut –  „treuer,  anhänglicher Mensch“,
що посилює значення характеристики об’єкта та, як наслідок, – емотивної
оцінності ФО.

Наявність сем лінгвокультурного компонента ‘культурна обумовленість’,
‘типовість для німецькомовної спільноти’ у значенні ФО обумовлена
зв’язком семантики фразеологічного компонента (слова – етнореалії,
фонового слова), прямого значення прототипу ФО з відомостями про
реалії  етнокультурної  дійсності,  культурно – ментальні факти. Для
частини ФО  є  характерною  комплексна  культурна  маркованість,
наприклад, des Teufels sein – „besessen, toll sein. Первинна форма ФО:
des  Teufels  Eigen  sein  –  „dem  Teufel  zugehören“.  За  народними
віруваннями, людина, яка поводиться нерозумно, перебуває під владою
нечистої сили. Компонент Teufel виражає комплекс асоціацій з образом
диявола, що поєднують язичницькі й християнські вірування.

Постійне  розширення  та  перебудова  корпусу  аналізованих ФО
сигналізує  про  підвищену  значущість  референтної  сфери  “риси
характеру людини” для німецької лінгвоспільноти. Велика питома вага
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раціональних рис  характеру  у  суб’єктивних  цінностях  зумовлює  їх
переважне вираження у фразеологічному складі німецької мови.

Висновки
Отже,  досліджувані  німецькі  фразеологізми  з  компонентом

на позначення рис та якостей людини як номінативні одиниці мови
є  продуктом  культурно-гноселогічної  здатності  німецького  етносу,
які фіксують стереотипне власне антропометричне ставлення до мовної
картини світу, яке представлене в його культурі, традиціях,  звичаях
і вербалізованій фразеосистемі.

Перспективою роботи є класифікація фразеологізмів німецької мови
на позначення рис і якостей людини за різними ознаками.
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Оцупко А.В. Мовна особистість успішної людини у англомовному
кінематографі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Стаття присвячена аналізу
мовної  особистості  успішної  людини  у  англомовних  кінострічках
кінця XX – початку XXI століття. Дослідження базується на висвітленні
основних категорій та патернів лінгвістичних засобів визначення лексикону
успішної людини у різноманітних сферах соціального та культурного життя.
Ключові  слова:  дискурс,  кінодискурс, мовна  особистість,  успішна

людина.

Otsupko A.V. The linguistic personality of a successful person in the
English  cinema of  the  end  of  the  20th  century  –  the  beginning  of  the
21st century. The article is dedicated to the analysis of the linguistic identity of
a successful person in the English-speaking movies of the end of the 20th
century – the beginning of the 21st century. The study is based on highlighting
the major categories and patterns of linguistic means of definition of a successful
person’s vocabulary in various fields of social and cultural life.

Key words: cinematic discourse, discourse, linguistic personality, successful
person.

Зацікавленість  сучасної  науки  у  пізнанні  людини  через  її  мову
пояснюється тим, що існування та повноцінний розвиток людини поза
мовою є неможливим.

Хоча  мовна  особистість  вже  давно  досліджується  різними
вченими –  такими  як Т. Вепрєва  [4], В. Виноградов  [5], В. Карасик
[8],  Ю. Караулов  [9],  В. Конецька  [10],  О. Кубрякова  [11],
О. Сиротинина [13] – саме мовна особистість успішної людини, а тим
більш  її мовна особистість у англомовних кінострічках кінця ХХ –
початку ХХІ століття, раніше не розглядалася. Таким чином, це поняття
не  є  вивченим, що  зумовлює  актуальність  цієї  проблеми. Наукова
новизна дослідження визначається в аналізі поняття «успішна людина»,
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впливу мовної особистості на успіх індивіда, аналізі мови успішної
людини на базі 15 кінострічок та аналізі вживання успішною людиною
категорій мови загалом, у кожному окремому фільмі, а також в окремих
сферах діяльності. Об’єктом дослідження є мовна особистість успішної
людини. Предметом дослідження є мовна особистість успішної людини
у англомовному кінематографі кінця ХХ – початку ХХІ століття. Метою
дослідження є аналіз специфіки мовної особистості успішної людини
у англомовному кінематографі кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Мовна  особистість  –  це  індивід, що  оволодів  здатностями  та
характеристиками, що зумовлюють створення та сприйняття текстів,
котрі відрізняються рівнем структурно-мовної складності та глибиною
й точністю відображення дійсності [1, с. 135]. Згідно іншого визначення,
мовна особистість – це особистість, що розглядається з боку впливу
засвоєної  мовної  культури  на  її  якості  та  соціально-культурну
ефективність  діяльності  як  суб’єкта  суспільних  відносин.
За  функціональною  природою  такій  особистості  притаманні
характеристики, що мають позитивний вплив на процес соціально-
культурної  трансформації  [3,  с. 68].  Це  підтверджує,  що  мовна
особистість є соціальним феноменом та повинна розглядатися не окремо,
а з точки зору тієї чи іншої соціально-культурної ситуації.

Проаналізувавши  історію  вивчення  концепцій  мовної  та
комунікативної особистості, ми можемо виділити три основних підходи,
що визначають співвідношення даних понять:

1. Поняття мовна  особистість ширше  за  поняття  комунікативна
особистість  (С.Г. Воркачєв,  В.В.  Соколова,  С.С.  Галстян).  Згідно
цієї  точки  зору, мовна  особистість  постає  у  чотирьох  іпостасях  –
розумовій,  мовній,  мовленнєвій,  комунікативній  –  та  трактується
як «суперкатегорія» [7].

2.  Поняття  мовна  особистість  та  комунікативна  особистість
не розрізняються. Так, В.І. Карасик зауважує, що мовна особистість
в умовах спілкування може розглядатися як комунікативна [8, с. 109].

3. Поняття  комунікативна  особистість ширше  за  поняття мовна
особистість.  В.П.  Конецька  вважає,  що  поняття  комунікативна
особистість передбачає характеристики, пов’язані з вибором не тільки
вербального, але й невербального комунікативного коду, що зумовлює
використання  штучних  та  змішаних  комунікативних  кодів,  що
забезпечують взаємодію людини та машини [10, с. 35].

У розумінні Ю.Н. Караулова мовна особистість постає  як  homo
loquens  взагалі,  а  сама  здібність  користуватися мовою –  як  родове
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вміння  людини  (homo  sapiens).  Під  мовною  особистістю  у  даній
концепції розуміється «сукупність здібностей та характеристик людини,
що зумовлюють створення та сприйняття нею мовних творів (текстів),
що розрізняються ступенем структурно-мовної складності, глибиною
та точністю відображення дійсності, цільовим напрямком» [9, с. 38].

На сьогоднішній день соціальне трактування успішності чи невдачі
суб’єкта не викликає жодних питань. Однак ця смислова категорія стала
частиною мовленнєвої картини світу не так давно, а її соціокультурне
походження  відсилає  нас  до  зародження Американської  культури
[2, с. 580]. Сполучені Штати Америки – це суспільство, центром якого
є успіх, тому в Западній системі цінностей він посягає перше місце [6].

The American Myth of Success (1969) розглядає поняття успіху як
міф, систему цінностей, через яку кожна людина сприймає оточуючий
світ та робить свої особисті висновки [2, с. 581]. Оскільки пурітанізм
вплинув  на життя Новоанглійського  суспільства,  він  започаткував
розвиток таких цінностей, що стали основою феномену успіху:
 індивідуалізм;
 егалітаризм;
 прагнення до покращення матеріального положення;
 високе значення освіти.
Індивідуалізм, що зародився в канонах раннього пурітанізму, став

смисловою  основою  концепту  “self-made-man”,  тобто  «людина, що
зробила  себе  сама». Цей  концепт  став  ключем  до  американського
поняття успіху. Суть концепту в тому, що успішна людина – та, що
сама досягла успіху чесною працею [14, с. 89]. Він протиставляється
старому суспільству, де дворянський титул мав більше значення, ніж
конкретна людина та її досягнення [17, с. 153]. Для жителів Сполучених
Штатів характерна впевненість у тому, що їх модель життя являється
прикладом  для  інших  націй  [12,  с. 205].  В  їх  розумінні  успіх
є абсолютною цінністю, котрої прагне досягнути кожна людина. Крім
того,  для  американської моделі  успіху  одним  з  основних  критеріїв
вважається відомість та публічність. Підтвердженням цього факту можна
вважати журнал “Success” («Успіх»), де публікуються поради людей,
що досягли успіху: бізнесменів, політиків, акторів тощо. У словнику
“The Cambridge Thesaurus of American English” приводяться наступні
синоніми до словосполучення «успішна людина»: celebrity, star, VIP,
somebody, winner (знаменитість, зірка, «дуже важлива персона», хтось,
переможець) [15, c. 447]. Усе це підтверджує американський погляд
на успіх: для того, щоб мати право зватися успішною, людина повинна
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перемогти чи досягти певного фінансового та соціального рівня, але
існує проблема з визначенням успіху тих, хто неспроможний працювати.
У такій ситуації успіх можна розглядати на двох рівнях [2, с. 581]:

1. Багатство та визнання суспільства (макрорівень).
2. Щоденні перемоги конкретного індивіда в рамках власного життя

(мікрорівень).
Перший рівень – оцінка успіху відомих людей, що є домінантною.

Про  успіх  знаменитих  особистостей можливо дізнатися  з  багатьох
джерел, а головною тезою є можливість досягти успіху у будь-якому
віці, незважаючи на власне матеріальне та соціальне становище. Другий
рівень  викриває життя  основної маси населення. Вони  не  досягли
значних успіхів та не стали відомими, тому намагаються змінити себе
самих та світ навколо себе. Одним з прикладів макрорівня може бути
чесне життя та передача досвіду іншому поколінню [16, с. 105]. Іншим
прикладом може слугувати діяльність волонтерів.

Для аналізу мовної особистості успішної людини було обрано п’ять
кінострічок кінця ХХ – початку ХХІ століття, отже, п’ять персонажів,
які тим чи іншим шляхом досягли успіху. Визначимо цих персонажів:

1. Стівен Хокінг – «Стівен Хокінг. Теорія всього».
2. Кетрін – «Доказ».
3. Джон Неш – «Блискучий розум».
4. Алі – «Бурлеск».
5. Мерлін Монро – «Мій тиждень з Мерлін».
Для більш точного аналізу ми розділили відібрані кінострічки на

дві сфери діяльності. У кожного з героїв є своя історія, але є й спільна
риса: кожен з них пройшов свій шлях становлення успішною людиною.

Сфера 1: Успіх в області науки.
Стівен Хокінг – юний астрофізик, що усе життя боровся зі своєю

хворобою та негараздами у житті заради науки. Кетрін – дочка відомого
математика, що хворий на шизофренію, яка боїться сама зійти з глузду.
Джон Неш – геніальний математик, що страждає на шизофренію.

Сфера 2: Успіх в області естради.
Алі – дівчина з невеликого містечка, що не має нічого, окрім таланту,

та повинна боротися за місце у житті. Мерлін Монро – відома акторка,
яка досягла успіху у роботі та шукає його у особистому житті.

Кожна з цих історій дає змогу оцінити значення особистості для
соціуму. Згадаємо американську модель успіху: якщо людина здобула
визнання багатьох, вона стала успішною. Усі вищеозначені персонажі
стали  відомими,  зробили  свій  внесок  у  світову  історію,  науку  чи
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культуру, або просто допомогли багатьом людям. Цей факт дає змогу
підтвердити  успішність  кожної  з  десятьох  особистостей.  Нижче
ми  розглянемо,  яку  мову  використовують  успішні  персонажі
у  англомовному  кінематографі  кінця ХХ  –  початку ХХІ  століття
та наскільки розвинена їх мовна особистість.
(1) My napkin just walked in.
(2) Keep winding! Back to the beginning of time… Keep winding…

Стівен Хокінг (5) використовує різноманітні риторичні прийоми –
наприклад, метафору та метонімію, риторичне кільце “keep winding –
keep winding”  –  у  своїй  мові, що  свідчить  про  розвинену  мовну
особистість персонажу та високий рівень володіння мовою.
(1) If I go back to the beginning, I could start it over again.
(2) I’d have no idea how to get to the next one, if there was the next one.

Мовна особистість Кетрін (4) розвинена на достойному рівні. Вона
вживає метафори, її мова виглядає цільною, правильно построєною.
(1)That’s the only way we win. That’s the only way we all get laid.
(2)Don’t you see? Adam Smith was wrong. The father of economics was

wrong.
Джон Неш (1) використовує риторичне питання, епіфору, анафору.

Він  будує  свою мову  таким  чином, щоб  кожна фраза  впливала  на
слухача, що свідчить про високий рівень володіння мовою, а також
про високий рівень мовленнєвої компетенції.
(1)One night. If I’m not 20 times better than boobs-for-brains over there,

you don’t have to pay me.
(2) I told you I could dance, did you listen? No. Big mistake. I told you

I could sing, did you listen? No. Big mistake.
Алі (2) також використовує риторичні питання, анафору, метафори

та метонімію у своїй мові, хоча загалом це супроводжується вживанням
сленгу або ненормативної лексики. Тим не менш, ми можемо бачити,
що її мовна особистість доволі розвинена, незважаючи на те, що вона
користується своїм потенціалом не так часто. Її мова більш проста,
адже  її сфера діяльності – творча, але вона точно знає, як будувати
свою мову ефективно, та може переконати співбесідника.
(1)As I’m in England let’s say I sleep in nothing but Yardley’s Lavender.
(2) Gee, Mister Sir, I could listen to your accent all day.

Мерлін Монро (3) використовує просту, але правильну мову, тим
не менш не забуваючи про порівняння та підміну понять. Наприклад,
замість  “sleep  naked”  вона  вживає  “sleep  in  nothing  but Yardley’s
Lavender”, що є назвою парфумів. В  її мові можна побачити слово-



144

паразит “Gee”, що більш описує її характер, ніж мовну особистість.
У цілому ми можемо бачити високий рівень володіння мовою.

Для того, щоб визначити особливості мовної особистості успішної
людини у кінострічках ХХІ століття, було проведено дослідження на
базі  мовних  особистостей  персонажів  обраних  фільмів.  Нижче
приведено  приклади  категорій, що  виявилися  спільними  для  усіх
мовних особистостей.
 Прості речення:
Фільм «Стівен Хокінг. Теорія всього» (5):

(1) Cosmologist. I’m a cosmologist.
Фільм «Доказ» (4):

(1) It’s degrees. It’s the middle of the night.
Фільм «Блискучий розум» (1):

(1)But that’s all I am. Smart. I’m not warm. I don’t do people well.
Фільм «Мій тиждень з Мерлін» (3):

(1) I bet it is.
Фільм «Бурлеск» (2):

(1)Only if you’re buying.
 Непрофесійний сленг:
Фільм «Стівен Хокінг. Теорія всього» (5):

(1) A mildly terrifying face-to-face thingy.
Фільм «Доказ» (4):

(1) Because I wanna look inside it.
Фільм «Блискучий розум» (1):

(1)That’s me. Big chip.
Фільм «Мій тиждень з Мерлін» (3):

(1) Gee, it’s quiet.
Фільм «Бурлеск» (2):

(1) If I’m not 20 times better than boobs-for-brains over there, you don’t
have to pay me.
 Доступне пояснення:
Фільм «Стівен Хокінг. Теорія всього» (5):

(1) It’s kind of religion – for intelligent atheists.
Фільм «Доказ» (4):

(1) For your friends to take you out, you have to have friends. Funny how
that works.
Фільм «Блискучий розум» (1):

(1) I cannot waste time with these classes... and these books. Memorizing
the weaker assumptions of lesser mortals! I need to look through... to
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the governing dynamics. Find a truly original idea. That’s  the  only
way I’ll ever distinguish myself. It’s the only way that I’ll ever-
Фільм «Мій тиждень з Мерлін» (3):

(1)As I’m in England let’s say I sleep in nothing but Yardley’s Lavender.
Фільм «Бурлеск» (2):

(1) I start with the six beers I brought you, add the four spills I cleaned up,
the five times I refilled your peanuts, plus the three times you «acciden-
tally» touched my ass, then I tack on lying to your wife when she called
looking for you, twice, and I come up with a sum that’s a hell of a lot
more than twenty-five cents.
 Манери:
Фільм «Стівен Хокінг. Теорія всього» (5):

(1) Sorry. It’s on the back. Had a little accident.
Фільм «Доказ» (4):

(1)That’s exactly it. I so much appreciate being able to be here.
Фільм «Блискучий розум» (1):

(1) Be my guest, Martin.
Фільм «Мій тиждень з Мерлін» (3):

(1) Excuse the horrible face.
Фільм «Бурлеск» (2):

(1) Uh, excuse me? You forgot something.
Для  наочності  частотність  вживання  всіх  визначених  категорій

наведено у вигляді діаграми (див. Рис. 1):

Рис. 1. Загальна частотність вживання визначених категорій
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На основі  цієї  діаграми можна  зробити  висновок, що  найбільш
вживаним  засобом мовної  особистості  успішної  людини  є  прості
речення. Майже на тому ж самому рівні використовуються доступне
пояснення та манери.

Отже,  мовна  особистість  успішної  людини  у  англомовних
кінострічках кінця ХХ – початку ХХІ століття виражається не тільки
в  умінні  виражати  думки  короткими,  доступними  фразами,  а  й
у ввічливому ставленні до співбесідника.

Розвинена мовна  особистість  дозволяє  гармонійно  та  успішно
функціонувати у сучасному світі. Якщо людина не має у розпорядженні
певного словникового запасу чи не вміє його використовувати, вона
не стане успішною. Тому що, згідно з американською моделлю успіху,
успішна людина являється людиною публічною, а публічність вимагає
відповідного рівня вживання мовних засобів та прийнятого у даних
колах словникового запасу на різноманітні теми.

Перспективою проведеного дослідження вважаємо більш детальний
розгляд мовної  особистості  успішної  людини  на  базі  англомовних
кінострічок кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Література
1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник /
Ф.С. Бацевич.  –  К. :  Видавничий  центр  «Академія»,  2004. –
304  с. 2.  Бєльцова І.О.  Ценностные  приоритеты  и  образ
успешного  человека  в  культуре  и  СМИ США  [Електронний
ресурс] / І.О. Бєльцова // Молодой ученый. – 2013. – № 10. – С. 578–
583.  –  Режим доступу :  http://www.moluch.ru/archive/57/7845/
3.  Боринштейн Є.  Соціокультурні  особливості  мовної
особистості / Є. Боринштейн. – Одеса : Астропринт, 2004. – № 5. –
С. 63–72. 4. Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую
эпоху  / И.Т. Вепрева.  – М.  : ОЛМА-ПРЕСС,  2005. –  384  с. 
5.  Виноградов В.В.  О  языке  художественной  прозы /
В.В. Виноградов. – М. : Наука, 1930. – 362 с. 6. Воскресенський О.
Китай в контексте глобального лидерства, 2004 [Електронний
ресурс]  /  О. Воскресенський.  –  Режим  доступу :  http://
www.intertrends.ru/five/002.htm  7.  Галстян С.С.  Языковая
личность – основа телевизионной коммуникации [Електронний
ресурс] / С.С. Галстян. – Режим доступу : Вепрева И.Т. Языковая
рефлексия в постсоветскую эпоху / И. Т. Вепрева. – М. : ОЛМА-
ПРЕСС, 2005. – 384 с. 8. Карасик В.И. Языковой круг: личность,
концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. –

http://www.moluch.ru/archive/57/7845/
www.intertrends.ru/five/002.htm


147

477  с. 9. Караулов Ю.М. Русский язык и языковая личность /
Ю.М. Караулов. – М. : Наука, 1987. – 263 с. 10. Конецька В.П.
Соціологія комунікації [Електронний ресурс] / В.П. Конецька. –
Режим доступу : http://psm.in.ua/03.aspx-82.html 11. Кубрякова О.С.
О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной
лингвистике (Обзор) / О.С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая
деятельность :  функциональные  и  структурне  аспекты :
сб. обзоров. –  М. :  РАН,  2000. –  С.  7–25. 12.  Рихтік М.І.
Стратегическая  культура  и  новая  концепция  национальной
безопасности США / М.І. Рихтік // Вестник Нижегород. ун-та
имени Н.И. Лобачевского. – Н. Новгород : ГИПП, 2003. – № 1. –
С. 203–219. 13. Сиротинина О.Б. Языковая личность и факторы,
влияющие на ее становление / О.Б. Сиротинина // Термин и слово :
межвуз. сб., посвящ. 80-летию проф. Б.Н. Головина. – Н. Новгород :
НГУ, 1997. – С. 7–12. 14. Douglass F. Self-Made Men. Address before
the students of the Indian Industrial School at Carlisle, Pa
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://memory.loc.gov/
cgi-bin/ampage?collId=mfd&fileName=29/29002/29002
p a g e . d b & r e c N u m = 0 & i t e m L i n k = / a m m e m / d o u g h t m l /
dougFolder5.html&linkText=7 15. The Cambridge Thesaurus of
American English / Compiled by William D. Lutz. Rutgers University :
Cambridge University Press, 1994. – 526 р. 16. Watson S.J. Success
in  old  age  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :  http://
www.videcomp.com/watson/watson18.html 17. Wyllie I.G. The self-
made man in America / I.G. Wyllie. New Brunswick, New Jersey :
Rutgers University Press, 1955. – 210 p. 

Список джерел ілюстративного матеріалу
1. A Beautiful Mind  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.cinefile.biz/script/beautifulmind.pdf 2. Burlesque
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imsdb.com/
scripts/Burlesque.html  3. My Week With Marilyn  [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://downloads.bbc.co.uk/writersroom/
scripts/My-Week-with-Marilyn.pdf 4. Proof [Електронний ресурс]. –
Режим доступу :  http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/
proof-script-transcript-paltrow-auburn.html 5. The Theory of
Everything  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :  http://
focusguilds2014.com/workspace/media/the-theory-of-everything-
screenplay.pdf

http://psm.in.ua/03.aspx-82.html
http://memory.loc.gov/
www.videcomp.com/watson/watson18.html
http://www.cinefile.biz/script/beautifulmind.pdf
http://www.imsdb.com/
http://downloads.bbc.co.uk/writersroom/
http://www.script-o-rama.com/movie_scripts/p/


148

УДК 378.091.212:005.32

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НА МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

Парчеллі А.В.  (Харків)
Науковий  керівник:

канд. пед. наук, доцент Варенко Т.К.

Парчеллі А.В. Підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної
мови на мовних факультетах. Стаття присвячена дослідженню засобів
підвищення мотивації  до  вивчення  іноземної мови  у  студентів  мовних
факультетів. На прикладі факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна
проаналізовано  використовувані  засоби  навчання  та  запропоновано
способи підвищення мотивації у студентів.
Ключові слова: вивчення іноземних мов, мовний факультет, мотивація.

Parchelli A. Boosting Students Motivation for Foreign Language Learning
at Schools of Foreign Languages. The article addresses means of boosting
motivation for foreign language learning among students of schools of foreign
languages. Using the School of Foreign Languages at Karazin University as an
example, the paper analyzes the teaching and learning means currently used
and comes up with ways to spur students’ motivation.

Keywords: foreign language learning, motivation, school of foreign
languages.

Сучасний  випускник  університету  повинен  володіти  не  тільки
спеціальними знаннями, вміннями і навичками, але й відчувати потребу
у досягненнях і успіху, а також має бути мотивованим до професійного
розвитку та особистого зростання. Тому розвиток мотивації у студентів
є невід’ємною частиною навчального процесу у закладах вищої освіти
і, зокрема, на мовних факультетах, що і обумовлює актуальність нашого
дослідження.

Метою дослідження є підвищення мотивації студентів до вивчення
іноземних мов на мовних факультетах. Відповідно до теми предметом
виступає мотивація до навчання, а об’єктом – мотивація студентів мовних
факультетів до вивчення іноземних мов.

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні і теоретичному
обґрунтованні педагогічних факторів та умов формування мотивації
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вивчення  іноземної  мови  у  студентів  факультету  іноземних  мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Вивченню  проблем,  функцій  та  умов  формування  мотивації
присвячували  свою діяльність  зарубіжні  та  вітчизняні  дослідники,
зокрема  Б.Г. Ананьєв,  С.Л. Рубінштейн, М. Аргайл,  В.Г. Асеєв,
Л.І. Божович, К. Левін, А.Н. Леонтьєв, З. Фрейд та ін.

Термін мотивації  є  похідним  від  латинського дієслова  «movere»
та означає  систему  стимулів, що  спонукають людину до виконання
певних дій; це динамічний процес фізіологічного та психологічного
плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість,
активність і стійкість; здатність людини діяльнісно задовольняти свої
потреби [5].

Сьогодні поняття мотивації трактується по-різному. Так, К. Мадсен
визнає її як сукупність факторів, що підтримують і направляють, тобто
визначають поведінку [4]; І.А. Джідарьян розуміє як «процес дії мотиву
та механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення
конкретних форм  діяльності»  [3];  Е.А. Уткін  тлумачить  як  «стан
особистості,  який  визначає  ступінь  активності  і  спрямованість  дій
людини в конкретній ситуації» [6].

У межах нашого дослідження ми розуміємо мотивацію як те, що
спонукає до певної дії, яка веде до означеної мети.

Оскільки  метою навчання  на мовному факультеті  є  оволодіння
іноземною мовою  на  належному  рівні,  обумовлене  необхідністю
отримання відповідної професійної кваліфікації для побудови успішної
кар’єри  у  майбутньому,  на  прикладі  факультету  іноземних  мов
Харківського  національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна
розглянемо, якими засобами підтримується мотивація до навчання.

Так, серед традиційних засобів підвищення мотивації можна назвати
роботу  в  групах  та  рольові  ігри,  завдяки  яким студенти отримують
можливість відпрацьовувати нову лексику або граматику, підготовка
презентацій з  їх подальшою демонстрацією не лише викладачу, а й
одногрупникам, проведення творчих конкурсів  (наприклад, конкурс
до Дня Святого Валентина  «I wish…»,  де  студенти  змагаються  за
найкреативніше використання відповідних граматичних конструкцій).

Крокуючи у ногу з часом, викладачі факультету іноземних мов також
залучають до процесу навчання сучасних методи навчання і технології.
Гарним прикладом цього можна назвати залучення студентів до ведення
блогу. Цей вид діяльності розвиває у них впевненість у собі та віру
у  свої  сили  і  вміння  тактовно  висловлювати  власні  думки,  а  також
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розкриває  творчий  потенціал  учасників. При  використанні  блогу
студенти можуть обговорювати з викладачами питання, які їх цікавлять,
можуть  звертатися  по  допомогу  до  старших  товаришів  та  групою
вирішувати проблеми, пов’язані із засвоєнням навчального матеріалу.
Такий вид роботи допомагає розвинути у студентів самоорганізацію та
самодисципліну. Як відомо, робота у колективі завжди дає позитивні
результати, які матимуть важливе значення для співпраці у майбутньому,
спонукатимуть  до  терпимості,  порядку  та  визнання  чужої  думки.
У студентів зростає жага до такого невимушеного та оригінального
процесу вивчення мови, бо цей метод забезпечує студентам умови для
їхнього особистісного та творчого розвитку й самореалізації, розвиває
їхнє  вміння  знаходити  і  подавати бажану  інформацію,  вести діалог
і вільно спілкуватися в інтернет-середовищі [2, с. 58].

Ще  одним цікавим  засобом підвищення мотивації  до  навчання
є  використання  сучасної  платформи Google  «Клас»,  яка  допомагає
студентам раціонально розраховувати свій час при виконанні домашніх
завдань,  чітко  бачити  поставлені  завдання  та швидко  отримувати
необхідний матеріал. Ця  система  легка  у  використанні  та  вносить
різноманіття у стандартне ведення занять в університеті [1]. Це спонукає
студентів  виконувати  якомога  більше  завдань,  використовуючи  цей
інтернет-ресурс, щоб вивільнити більше часу на інші види діяльності,
щоб  отримати  кращі  оцінки,  та  просто  через  те, що  такий  ресурс
передбачає роботу в Інтернеті.

Отже,  як  бачимо,  на факультеті  іноземних мов  у Харківському
національному  університеті  імені В.Н. Каразіна  використовуються
різноманітні заходи заохочення студентів до навчання. Однак у межах
цієї роботи хотілося б також навести кілька практичних рекомендацій
щодо подальшого підвищення мотивації студентів до навчання.

Так, можна проводити  культурно-розважальні  заходи  іноземною
мовою, наприклад, відвідування виставок або галерей, де всі студенти
і викладач розмовляють іноземною мовою, уявляючи себе іноземними
гостями міста. Це допоможе студентам зануритися у мовне середовище
та  почати  вільно  спілкуватися  іноземною  мовою. Мотиваційний
потенціал такого заходу важко переоцінити.

Ще одним  гарним  генератором позитивної мотивації може  бути
система стимулів та винагород. Наприклад, було б доцільно розробити
таку  систему:  за  якісне  виконання  трьох домашніх  завдань поспіль
та гарну активність на заняттях студент отримує 1 бонусний бал; за
бездоганне виконання самостійної роботи – 2 бонусні бали. Накопичені
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за  місяць,  скажімо,  7 бонусних  балів,  дають  студенту можливість
самостійно  пропонувати  домашнє  завдання  з  урахуванням  усіх
побажань одногрупників чи отримати додаткові бали до підсумкової
роботи. Також має передбачатися певна система покарань для студентів.
Наприклад, пасивність на заняттях або невиконання домашніх завдань
належним чином може штрафуватися шляхом анулювання бонусних
балів. За умови накопичення певної кількості бонусних балів студент
має право запропонувати корективи до проведення заняття або ж за
узгодженням з викладачем сам провести заняття. Така система була б
чудовим мотиватором, як  зовнішнім  (думка одногрупників,  батьків,
викладачів), так  і внутрішнім (бажання довести всім, що я кращий,
що я можу це зробити).

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що серед дієвих засобів
підвищення мотивації на мовному факультеті доцільно застосовувати
як традиційні  (рольові  ігри, робота  у  групах, презентації,  конкурси
тощо), так і інформаційно-комунікативні (блог, Google «Клас» тощо).
Крім  того,  можна  підходити  до  процесу  навчання  креативно  і
організовувати культурно-масові заходи іноземними мовами (екскурсії,
подорожі містом  тощо)  або  навіть  запровадити  систему  заохочень
та винагород.

Перспективами у дослідженні є аналіз ефективності різних засобів
підвищення мотивації у студентів мовних факультетів та виокремлення
тих, що  є  найбільш дієвими  для  їх  більш широкого  запровадження
у навчальний процес.
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Передерій Д.М. «Flipped classroom» в організації навчання іноземній
мові на мовному факультеті. У статті  наводиться  аналітичний  огляд
методу «flipped classroom», особливостей його використання та переваг,
що  сприяють  підвищенню  ефективності  навчання  іноземної мови,  та
на  прикладі  факультету  іноземних  мов Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна розглядається можливість і доцільність
його використання у викладанні іноземної мови на мовному факультеті.
Ключові слова: метод «flippedclassroom», навчання іноземній мові,

мовний факультет.

Perederiy D.M. Flipped Classroom in Foreign Language Teaching
Organization at a School of Foreign Languages. The article provides an
analytical overview of the flipped classroom method, its distinctive features
and benefits that help improve the effectiveness of foreign language teaching,
and uses the School of Foreign Languages of V.N. Karazin Kharkiv National
University as an example to study the possibility and expediency of its use in
foreign language teaching at a school of foreign languages.

Keywords: flipped classroom, foreign language teaching, school of foreign
languages.

Стаття присвячена дослідженню доцільності використання методу
«перевернутого класу» або «flipped classroom» у навчанні  іноземної
мови на мовному факультеті, його аспектам та особливостям.

Актуальність обраної теми полягає у тому, що завдяки глобалізації,
розвитку  технологій  та  розширенню  доступу  до  мережі  Інтернет
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самонавчання  стало  не  лише  доступним,  але  й  повсякденним
феноменом,  а  технологія  «flipped  classroom»,  ґрунтуючись  на
технологіях та індивідуальному підході, дозволяє зробити навчальний
процес ефективнішим та продуктивнішим для його учасників.

Наукова новизна дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні
практичної  доцільності  організації  викладання  іноземної  мови
на мовному факультеті за моделлю «перевернутого класу».

Метою дослідження є визначення ефективності використання методу
«flipped classroom» у вивченні іноземної мови на мовному факультеті
на прикладі факультету  іноземних мов Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна. Об’єктом дослідження є метод «flipped
classroom». Предметом  –  використання методу  «flipped  classroom»
у вивченні іноземної мови на мовному факультеті.

У перекладі з англійської «flipped» означає «перевернутий», а «flipped
classroom» відповідно –  «перевернутий клас». Відповідно  до цього
значення,  J. Bergmann  та A.  Sams  тлумачать  «flipped  classroom»  як
оточення, в якому «те, що традиційно робиться у класі, тепер виконується
вдома,  а  те, що  традиційно  виступає  домашнім  завданням,  тепер
виконується під час заняття» [8]. За M.J. Lage, G.J. Platt та M. Treglia,
«перевертання  класу  означає,  що  заходи,  традиційно  виконувані
в аудиторії, тепер виконуються поза її межами і навпаки» [11].

Ще одне тлумачення методу «flipped classroom» – у «перевернутому
класі»  ознайомлення  студентів  з  новим  матеріалом  відбувається
за допомогою електронних ресурсів, надісланих викладачем заздалегідь
напередодні заняття. Так розуміє цей метод Sara Arnold-Garza, яка також
зауважує, що  таким  чином під  час  аудиторних  занять  більше  уваги
приділяється  практичним  вправам, що  допомагають  студентам
остаточно засвоїти матеріал [6].

Членська асоціація «Educause» пропонує таке визначення «flipped
classroom»:  «Перевернутий  клас  –  це  педагогічна  модель,  у  якій
елементи,  типові  для  лекцій  або  домашнього  завдання,  змінені
місцями» [10].

Для  українських  науковців  «flipped  classroom»  теж  становить
великий  інтерес.  Так,  І.О.Черноіван  визначає  «flipped  classroom»
як «принцип навчання, за яким основне засвоєння нового матеріалу
школярами (студентами) відбувається вдома, а час класної (аудиторної)
роботи  виділяється  на  виконання  завдань,  вправ,  проведення
лабораторних і практичних досліджень, індивідуальних консультацій
учителя (викладача)» [5].
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І.І.  Телев’як  зазначає, що  через  проникнення  нових  технологій
в усі сфери життя використання «flipped classroom» є необхідним, адже
така організація процессу навчання є сучасною і дозволяє студентам
використовувати науковий прогрес для навчання [4].

Цікавий  варіант  визначення,  що  підтверджує  сучасніть  та
ефективність «flipped classroom», надала М.А. Свець, яка тлумачить
«перевернуте навчання» як «технологію здійснення процесу навчання,
у  якому  передбачається, що  учні  самостійно  вдома  за  допомогою
різноманітних  ґаджетів  прослуховують  і  переглядають  відеоуроки,
вивчають додаткові джерела, а потім у класі всі разом обговорюють
нові  поняття  і  різноманітні  ідеї,  а  вчитель допомагає  застосовувати
отримані знання на практиці» [3].

Схоже визначення методу дає Л.М. Киричок, за яким «перевернутий
клас – це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій і організація
домашнього завдання міняються місцями. Учні дивляться вдома короткі
відеолекції, у той час, як у класі відводиться час на виконання вправ,
обговорення  проектів  і  дискусії.  Відеолекції  часто  розглядаються
як ключовий компонент у «перевернутому» підході, вони створюються
викладачем і розміщуються в Інтернеті» [2].

Як бачимо, всі наведені визначення схожі у тому, що застосування
цього методу «перевертає» cтандартні та звичні для студентів процеси
вивчення нового матеріалу. Тому у межах нашого дослідження поняття
«перевернутий клас» розуміється як  сучасний метод  викладання,  за
яким ознайомлення студентів з новим матеріалом відбувається вдома
за  допомогою  додаткових  матеріалів  та  ресурсів,  отриманих
заздалегідь  від  викладача,  а  робота  в  аудиторії  передбачає
відпрацювання отриманих  вдома  знань  на  практиці,  уточнення та
корегування  незрозумілого.

Варто зазначити, що метод «flipped classroom» виділяється з-поміж
інших методів  навчання  своєю  неординарністю,  адже  він  руйнує
стереотипи отримання та опрацювання студентом нової інформації. Нижче
ми зробили спробу визначити, у чому ж полягають головні відмінності
між стандартними методами викладання та методом «flipped classroom».

Перш за все, поділяючи думку A. Basal, J. Bergmann та  A. Sams, ми
вважаємо,  що  головною  відмінністю  занять  за  методом  «flipped
classroom» від звичайних занять є те, що студенти замість отримання
нової інформації від викладача та ознайомлення з нею під час заняття,
отримують  матеріали  з  інструкціями  за  темою, що  вивчається,  та
самостійно опрацьовують їх [7].
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«Перевертання» классу також передбачає не лише зміну способу
подачі нової інформації, але й зміну ролі викладача. Якщо у традиційному
класі викладач виступає в ролі подавця інформації, у «перевернутому»
класі  він лише направляє  студентів у потрібне  русло та дає поради
щодо того, як краще засвоїти новий матеріал [9]. Оскільки у такому
класі викладач повідомляє студентам не нову інформацію, а лише шляхи
ознайомлення з нею, у той час, як основну частину роботи з вивчення
нового матеріалу  виконує  сам  студент.  Завданням же  викладача  є
заохочення студентів до активних дискусій та участі у групових завданнях
та обговореннях.

Цілком поділяючи  погляди  J. Bergmann  та A.  Sams,  відзначимо
ще одну важливу особливість «перевернутого класу»: Завдяки тому,
що  процес  вивчення  нового  матеріалу  у  «перевернутому  класі»
відбувається  за  допомогою  самостійного  ознайомлення  студентів
із матеріалами, надісланими викладачем, студент може переглянути
потрібну  частину ще  раз,  якщо  він щось  не  зрозумів,  не  встиг
запам’ятати або записати [8]. Отже, цей метод не лише відкриває простір
для самостійного вивчення нової інформації, але й допомагає студентам,
що відстають, наздогнати групу та вивчати новий матеріал на рівні
з  іншими.  З  іншого  боку,  студенти,  що швидко  засвоюють  нову
інформацію, можуть вибрати для себе зручний темп вивчення нової
теми, наприклад, пропускаючи слайди у презентації або частини відео,
що містять інформацію, яку вони зрозуміли чи вже знали

Ще однією відмінністю «flipped classroom» від традиційного класу
є його гнучкість та можливість підлаштовування під будь-які умови.
Наприклад, якщо викладачеві потрібно терміново відбути у відрядження,
він може заздалегідь підготувати матеріали із поясненням нової теми,
а  також  список  джерел,  які  студенти  можуть  використовувати  як
допоміжні. Коли ж викладач повернеться, він  зможе перевірити,  як
студенти опанували нову тему та відповісти на їхні питання, за наявності.

Оскільки  викладання  із  застосуванням  «flipped  classroom»
передбачає користування сучасними ґаджетами та пристроями, навчання
за цією моделлю є не лише ефективним, але й цікавим для студентів,
що обумолено використанням у процесі навчання інтернет-ресурсів,
ґаджетів  тощо,  які  є  невід’ємною частиною повсякденного життя
сучасних студентів.

Одними  з  перших  використовувати  «flipped  classroom» почали
американські  вчителі  хімії  Bergmann  Jonathan  та  Sams Aaron,  які
розміщували у Інтернеті відео та слайд-шоу для учнів, які були відсутні
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на заняттях [8]. Серед піонерів використання цієї моделі також були
викладачі Массачусетського Інституту Технологій, де у 2001 році було
створено спеціальний ресурс для розміщення відеороліків для студентів,
які навчаються у «перевернутому класі» [12].

Переваги  викладання  іноземної  мови  з  використанням
«перевернутого  класу»  було  відзначено  на  факультеті  методики
викладання англійської мови Стамбульського університету викладачами
цього університету на чолі з Ahmet Basal [7].

Виходячи  з  вищезазначаного,  у межах  нашого  дослідження ми
здійснили спробу довести доцільність використання моделі «flipped
classroom»  на  мовному  факультеті  вищого  навчального  закладу
на прикладі факультету  іноземних мов Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна.

Проаналізувавши  існуючу на  означеному факультеті організацію
навчального процесу при викладанні іноземної мови (у нашому випадку:
англійської), ми встановили, що викладання тут організовано за чотирма
основними аспектами: граматика, аналітичне читання, усне мовлення,
домашнє читання.

Наразі  засвоєння матеріалу за аспектом «граматика» традиційно
здійснюється за приблизно такою схемою: спочатку викладач пояснює
новий матеріал, наводить приклади, відповідає на запитання студентів,
за наявності, та пропонує для закріплення низку різноманітних вправ,
після чого  домашнім завданням  студентів  є  засвоєння розглянутого
під час заняття матеріалу та виконання додаткових вправ на закріплення.
Перевірка  виконаних  завдань,  як  правило,  здійснюється шляхом
почережних  відповідей  (зачитування  своїх  варіантів)  студентів,
виправлення  викладачем  помилок,  яке  супроводжується  їхнім
поясненням.

Заняття  з  аналітичного читання побудовані  таким чином, що  на
початку  кожного розділу  студенти  під  час  занять  ознайомлюються
з новими мовними зразками, які будуть використані у тексті, читають
текст, запозичений з певного твору класичної літератури, аналізують
його  з огляду на нові  лексичні одиниці,  словосполучення та фрази,
після  чого  відпрацьовують цю  лексику у  різноманітних  контекстах
і вправах. Домашнім завданням студентів зазвичай є вивчення нових
слів та виконання вправ та переклад.

Аспект усного мовлення організований таким чином: на заняттях
студентам оголошується певна тема, надається текст та перелік активної
лексики за темою, проводяться дискусії та опитування, під час яких
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студент повинен висловити свою думку з приводу тієї чи іншої проблеми
в межах теми, що вивчається. На відміну від викладання вищеописаних
аспектів  під  час  занять  з  усного мовлення можуть  застосовуватися
допоміжні  ресурси.  Так,  наприклад,  домашнім  завданням  студентів
інколи може бути перегляд відео, наданого викладачем, у якому носій
іноземної  мови  висловлює  свої  думки  стосовно  певної  теми  або
проблеми. Під  час  занять  із  викладачем  студенти  діляться  своїми
міркуваннями  з  приводу  переглянутого  або  прочитаного  вдома  та
дискутують,  вчаться  відстоювати  власні  думки.  Як  бачимо,  такий
елемент  викладення  є  характерним  для  «flipped  classroom»,  хоча
сказати, що  весь  цикл  занять  з  усного  мовлення  побудований  на
використанні цього методу наразі не можна.

У  викладанні  домашнього  читання модель  «flipped  classroom»
застосовується у дещо зміненій формі: замість ознайомлення з новою
темою,  інформація з якої надана в електронному вигляді, студенти
вдома читають невеликий твір з підручника, а під час заняття в аудиторії
разом з викладачем виконують вправи, які передбачають попереднє
ознайомлення з текстом твору.

Поряд  з  цим  у  деяких  групах  в  експериментальному  порядку
запроваджується  «перевернута»  технологія  вивчення  граматики,
аналітичного читання та усного мовлення за допомогою організації
навчання на платформі Google «Клас» та шляхом залучення студентів
до  ведення  блогів  [1]. Організація  навчання  за  допомогою Google
«Клас» проходить таким чином: студентам надаються завдання, які вони
повинні виконати у певний проміжок часу та додаткові матеріали з нової
теми. Цей  підхід  змушує  студентів  відповідальніше  ставитися  до
виконання домашньої роботи, адже для кожного завдання є спеціальний
крайній  термін  (дедлайн).  Ведення  студентами  блогу  дозволяє
«організовувати роботу студентів з написання творчих робот.... При
цьому,  за  допомогою  блогу....  можна  створювати  обговорення
студентами виконаної роботи» [там само].

Зважаючи  на  описану  вище  наявну  організацію  викладання
англійської мови на факультеті, на нашу думку, ефективність викладання
можна  підвищити  шляхом  розширення  масштабу  застосування
елементів «flipped classroom» у процесі навчання. Так, у викладанні
граматики, модель «flipped classroom» можна реалізувати, наприклад,
у межах засвоєння теми «Неособові форми дієслова», організувавши
навчання таким чином: викладач надсилає студентам інформацію для
самостійного  ознайомлення  з  кожним підрозділом  («The  infinitive»,
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«The Gerund», «The Participle I», «The Participle II») нової теми вдома
за  допомогою  сервісу  «Google Клас»  або Moodle,  а  під  час  занять
в  аудиторії  викладач  організує невелике  опитування для  з’ясування
загального рівня підготовки групи, відповідає на запитання студентів
та переходить до контролю виконання студентами вправ та завдань.
Такий підхід дозволить більш раціонально використовувати аудиторний
час, приділяючи більше уваги аналізу помилок, систематизації отриманих
знань, відповідям на запитання студентів, відпрацювання більш складних
чи суперечливих граматичних елементів та їхнього вживання у різних
контекстах і ситуаціях

Як вже було зазначено вище, модель «flipped classroom» частково
застосовується  у  викладанні  усного мовлення. Кращих  результатів
тут  можна  досягнути  завдяки  повному  переведенню  викладання
цього  аспекту на модель  «flipped  classroom». Це  означає, що перед
кожним  заняттям  студенти отримуватимуть  від  викладача матеріали
для  самостійного  ознайомлення,  а  під  час  роботи  в  аудиторії
обговорюватимуть нову попередньо вивчену вдома тему. На нашу думку,
надавати нову інформацію за темою доцільніше у форматі відео, адже
перегляд відеосюжетів сприяє розвитку у студентів навичок розуміння
носіїв  мови  на  слух,  дозволяє  їм  імітувати  вимову  носіїв  мови,
переймати манери поводження, міміку, інтонацію тощо. Крім того, такий
формат подання інформаціъ є більш цікавим для студентів, що підвищує
їхню мотивацію до навчання. Так, наприклад, реалізуючи таку модель
у вивченні теми «Popularity», домашнім завданням може бути підготовка
до дискусії у форматі круглого столу або дебатів. Під час заняття викладач
проводить опитування, у якому ставить запитання щодо ідей та думок,
висловлених носіями мови на відео. Далі студенти поділяються на дві
групи й організують керовані викладачем дебати, під час яких одна
группа студентів доводить, що відомість є атрибутом успіху і має безліч
переваг,  а  інша  –  заперечує  і  наводить  факти,  які  доводять, що  у
відомості є багато недоліків. Під час дискусії викладач може виступати
гостем, уточнювати цікаві факти, ставити запитання тощо. Така дискусія
дозволить студентам покращити навички формування та вираження
своїх  думок  іноземною  мовою  та  згуртує  студентів  у  групі.  По
завершенні дискусії домашнім завданням може бути написання есе за
темою обговорення і розміщення його у «Google Класі»або Moodle чи
на блозі з подальшим обговоренням в класі цікавих ідей, висвітлених
у студентських есе, та типових помилок.

У  викладанні  аналітичного  читання  впровадження  «flipped



159

classroom», на нашу думку, не є необхідним, адже метою цього аспекту
є аналіз тексту студентами, який найдоцільніше і ефективніше проводити
під  наглядом  викладача,  який  буде  виправляти  помилки  студентів
у тлумаченні слів, пояснювати особливості їх використання у різних
контекстах,  і  таким  чином  запобігати  запам’ятовуванню  невірних
варіантів.

Щодо  подальшого  удосконалення  викладання  домашнього
читання, можна додати елемент блогінгу, де студенти обговорюватимуть
прочитане  вдома  напередодні  заняття,  або  писатимуть  твори
за  визначеними  викладачем  темами,  а  під  час  аудиторних  занять
у фокусі  дискусії будуть  цікаві проблеми  та  ідеї,  які  було  виявлено
під час написання постів чи коментарів студентів.

Підсумовуючи можна зробити висновок, що використання моделі
«flipped  classroom» на  мовному факультеті  є  найбільш доцільним
у викладанні  граматики,  усного мовлення  та  домашнього  читання,
де використання аудиторного часу саме на відпрацювання заздалегідь
вивченого матеріалу є більш доцільним і важливим.

Серед  перспектив  дослідження можна  виділити  зокрема  аналіз
переваг  використання моделі  «перевернутого  класу»  у  викладанні
перекладу іноземної мови на мовному факультеті.
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Побережний Д.О. Короткі розповіді по Брекзіт в англомовному сегменті
Фейсбуку. Стаття присвячена розгляду коротких розповідей про Брекзіт як
наративів нового типу, що притаманні субжанру коментарю в Інтернет-
дискурсі. Виявлено й описано їх основні жанротвірні ознаки.
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Poberezhnyi D.O. Small Narratives of Brexit in the English Segment
of Facebook. This article considers small narratives of Brexit which are a new
type of narratives characteristic of the subgenre of a commentary in the Internet-
discourse. Their main genre-forming features are brought to light and described.

Key words: Brexit, Internet-discourse, small narrative, subgenre of a
commentary.

Сьогодні практично будь-яка значуща для певного соціуму подія
коментується й оцінюється в  соціальних мережах,  архітектура яких
стрімко  розвивається.  Це  виявляється  не  лише  в  удосконаленні
програмного  забезпечення,  але  й  у  модифікації  існуючих жанрів
і формуванні нових. Стрімкий розвиток технологій і масове спілкування
у  мережі  Інтернет,  комунікація  в  віртуальному  середовищі,  що
здійснюються в різних сферах діяльності людини, обумовлює значний
дослідницький  інтерес  лінгвістів  до  вивчення  Інтернет-комунікації
в різних аспектах, у тому числі, перш за все, з позицій дискурсології
та віртуального жанроведення.

Об’єктом цього дослідження стали короткі розповіді про Брекзіт
у  коментарях  до  постів  в  англомовному  сегменті  Фейсбуку,
а  предметом  –  їхні  жанротвірні  ознаки  (авторство,  модальність,
оцінність,  зв’язок  із  контекстом,  лінійність,  інтертекстуальність
та  екстралінгвальні  властивості). Метою  цієї  наукової  розвідки
є лінгвістичний опис основних жанротвірних ознак коротких розповідей
про Брекзіт у коментарях до постів в англомовному сегменті Фейсбуку.
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Наукова  новизна  роботи  зумовлена  тим, що  короткі  розповіді  про
Брекзіт у Фейсбуці ще не були об’єктом лінгвістичного аналізу, тож
таке обрання об’єкта, предмета та дискурсивного підходу до їх аналізу
є свідченням актуальності цього дослідження. Емпіричний матеріал
дослідження (311 коротких розповідей про Брекзіт) дібрано із коментарів
трьох спільнот Фейсбуку (Brexit, BBC та Reuters).

Виникнення нового комунікативного середовища, мережі Інтернет,
спричинило  появу  нового  типу  дискурсу  –  Інтернет-дискурсу,
що  визначається  як  масив  електронних,  аудіо-  та  відеотекстів
у поєднанні з екстралінгвістичними факторами, пов’язаних між собою
системою  гіперпосилань,  доступ  до  яких  забезпечується  входом
в мережу  Інтернет  за  допомогою  комп’ютера  чи  альтернативних
мультимедійних приладів [1, с. 7].

У  класифікації жанрів  Інтернет-дискурсу  пристаємо  на позицію
О.І. Горошко, яка виокремлює такі жанри, як: 1) традиційні “паперові”
жанри – тексти, викладені на сторінках Інтернету у вигляді файлів, без
будь-яких змін; 2) мережеві (дигітальні / цифрові) жанри, які з’явилися
і функціонують тільки в Інтернеті, до яких, зокрема, відносять соціальну
мережу Фейсбук;  3) гібридні жанри, що  являють  собою традиційні
жанри, які суттєво відозмінилися під впливом Інтернету [2]. Виходячи
з позиції О.І. Горошко і П.Л. Жигаліної [3], згідно з якою до гіпержанрів
Інтернет-дискурсу відносять сайт, блог, соціальну мережу й електронну
бібліотеку, а також погоджуючись з тим, що в межах гіпержанрів можна
виділити  субжанри,  соціальну  мережу  Фейсбук,  розглядаємо
як  гіпержанр,  що  об’єднує  декілька  субжанрів  (пост,  коментар,
персональна сторінка, статус, чат). У полі зору у цьому дослідженні
перебуває  субжанр  коментарю до  постів  в  англомовному  сегменті
Фейсбуку, який в режимі поточного часу віддзеркалює актуальні події
в усьому світі.

Однією з таких подій є Брекзіт – комплексне соціополітичне явище,
причиною якого є неоднозначне ставлення до членства Великої Британії
в Європейській економічній спільноті. Починаючи із травня 2015 р.,
відбулося  загострення  цього  питання, що  спричинило  необхідність
проведення референдуму 23 червня 2016 р.  і офіційного прийняття
низки  законодавчих  заходів  для  виконання  його  рішення.  На
позначення тривалого процесу виходу Великої Британії з ЄС почали
використовувати термін “Brexit”, що є скороченням англійських слів
Britain та exit (укр. “Британія” та “вихід”).
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Коротка  розповідь  (англ.  small narrative),  за  А. Де  Фіна
і А. Георгакопулу  [5], є  результатом наративної діяльності суб’єкта,
який  переказує  актуальні  або  загальновідомі  події,  посилається
на  попередні  розповіді,  відмовляється  розповідати  тощо. Короткі
розповіді є непрототиповим різновидом наративів: вони менші за типові
наративи  за  обсягом  (можуть  обмежуватися  декількома  словами),
вирізняються структурною і змістовною незавершеністю.

Під час аналізу емпіричного матеріалу дослідження було виявлено
такі жанротвірні ознаки коротких розповідей: авторство, модальність,
оцінність,  зв’язок  із  контекстом,  лінійність,  інтертекстуальність
та екстралінгвальні властивості. Розглянемо детальніше деякі з них.

Адресат короткої розповіді має можливість активно залучатися до її
творення, роблячи свій внесок в її розширення, зокрема, за допомогою
коментарю, як то ілюструє наведений нижче приклад, що складається
з «вихідного» коментарю (Peter Grell) та двох «похідних» коментарів
другого порядку (Michael Hörner та Zack Goncz):

Amid all the propaganda surrounding the Brexit, it is impossible to tell
what is a real danger or merely something said in order to scare the country
into changing its mind on leaving (8, Peter Grell).

Michael Hörner The problem is, as long as it scares the country, it’s
a real danger. The 2008 crisis was just as real, and now it’s a whole country
opting out, instead of just one bank.

Zack Goncz There is not a conspiracy to make them change their mind.
Stocks are falling, alliances are shifting. This is all real life. People all
around the world don’t lose their money on purpose for some reason that
didn’t make sense. Britain is effed. They already fell for the propaganda.
The leave propaganda that said they’d be free. What they are, is getting
left behind.

Цей приклад ілюструє не тільки той факт, що функція коментарю
дозволяє розробляти історії, наділені синергетичним авторством [6],
а й те, що Фейсбук здатний функціонувати як потужний громадський
канал  у  період  великих  соціополітичних  потрясінь. Окрім  цього,
вважаємо  наявність  коментаторів  другого  порядку  свідченням
важливості й актуальності обговорюваних подій.

Одним  з  основних  видів модальності  в  коментарях Фейсбуку,
присвячених темі Брекзіту, є епістемічна модальність, що експлікує
ступінь впевненості суб’єкта у реальності події чи дійсності ситуації
(значення достовірності/недостовірності, гіпотетичності/припущення/
передбачення) та модальності логічної необхідності, сформульованої
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як висновок на основі міркувань мовця про очевидні для нього факти,
попередніх знань, звичайного стану речей, свідчень очевидців тощо.

Епістемічну  модальність  поділяють  на  два  типи,  розрізняючи
об’єктивну та суб’єктивну модальність. Під об’єктивною епістемічною
модальністю розуміють модальність, яка має градуйований характер:
від  необхідної  істини  до можливості. На  відміну  від  суб’єктивної
епістемічної модальності, об’єктивна модальність не включає ставлення
мовця до висловлюваного судження, однак вона може включати оцінку
з погляду ступеня “об’єктивної” істинності [4, с. 115].

Так, у нижченаведених прикладах автори коментарів висловлюють
власні пропозиції і закликають всіх людей до мужності і співпраці за
допомогою використання модальних конструкцій should + bare infinitive
та should + perfect infinitive з відповідними модальними значеннями:

Brexit is a massive mistake. British public should not have been allowed
to vote for it as 90% had no clue on what they were actually voting for and
voted on skewed logic. It should have been left to the politicians who
should have fully understood the consequences and now we have a very
uncertain future and we all have to live with that (7, Stuart Dearsley).

The first thing that should be cut is the triple lock on pensions and they
should also increase the pension age of everyone by a couple of years.
Most  of  the  people  who  voted  for  Brexit were  the  older  generation  –
I should have to pay for their decision (8, Mathew Jones).

Менш  поширеним,  але  характерним  для  коротких  розповідей,
є  використання  й  інших модальних  дієслів  та  лексичних  засобів
вираження  епістемічної,  насамперед,  суб’єктивної  епістемічної
модальності, наприклад:

The public must be punished for voting out as dictated by the capitalists
(9, Cliff Hewitt).

We paid more to the EU than they gave us and yet Osborne is cutting
taxes? He is working for Brussels and must resign (8, Lameck Tembo).

I hope the uk get a good deal, but if they only have two years to get
this, I say sadly not a hope, you will need all the eu remaining members to
agree on any trade deal, and there is a few that won’t, as the uk with a bad
deal would probably improve things for them (7, Alan Cotter).

Зазначимо, що у коментарях з епістемічною модальністю будь-якого
ступеню у межах субжанру коментарю до постів часто наявні коментарі
другого порядку,  навіть  у  випадках  слабкого  (may,  perhaps та  інші
модальні й лексичні одиниці) ступеня переконаності/впевненості автора
першого коментарю:
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Make all the refuges, terrorists, illegals pay a steep tax to enter and
settle in England. Maybe all the cash they pay the Queen should be
eliminated (9, Milan Lazaro).

Kevin Carter Leave the Queen out of it.
Milan Lazaro Kevin Carter that’s negotiable.
Таким чином, Інтернет-середовище стало підґрунтям, своєрідною

платформою,  на  основі  якої  короткі  розповіді  зазнають бурхливого
розвитку,  занурюючись у нові  розповідні форми  Інтернет-дискурсу,
субжанри соціальних мереж, яким притаманні специфічні особливості
порівняно з традиційними мовленнєвими жанрами.

Висновки. Фейсбук, що являє собою один з найвідоміших сучасних
Інтернет-сервісів, є річищем, в якому виник субжанр короткої розповіді,
що є нетиповим різновидом наративів завдяки особливій архітектурі,
комунікаційним інструментам та властивостям. Серед жанротвірних
ознак  короткої  розповіді  у  коментарях  до  постів  в  англомовному
сегменті Фейсбуку  важливе місце  посідає  суб’єктивна  епістемічна
модальність,  через  дослідження  якої  продемонстровано  важливість
функцій Фейсбуку,  їх  підсилюючий  ефект.  Однією  з  важливих
характеристик  аналізованих  розповідей  є  їхня  інтерактивність,
що  досягається  можливістю наведення  коментарів  до  коментарів,
тобто  наявність  коментаторів  першого  та  другого  порядків  тощо,
 а також синергетичний характер коротких розповідей.

Короткі розповіді у коментарях до постів в англомовному сегменті
Фейсбуку становлять значний інтерес для подальших лінгвістичних
досліджень, зокрема, у мультимодальному річищі.
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Полтаран О.О. Британський комік Бенні Хілл як мовна, комунікативна
та дискурсивна особистість. Стаття присвячена аналізу поняття мовної,
комунікативної  та  дискурсивної  особистості  на  прикладі  дослідження
персоналії відомого англійського коміка Бенні Хілла та його творчості.
Розглядаються різноманітні  гіпотези  та  твердження щодо  класифікації
наведених  вище  понять,  досліджується  специфіка  вербальної  та
невербальної  поведінки  коміка,  автентичність  його  комунікативних
компетенцій,  дискурсивні  параметри  Бенні Хілла  у  рамках  комічного
дискурсу.
Ключові слова: Бенні Хілл, дискурсивна особистість, комічний дискурс,

комунікативна особистість, комунікація, мовна особистість.

www.facebook.com/Reuters/posts/1166060520080969
https://www.facebook.com/bbcnews/posts/
https://www.facebook.com/


167

Poltaran O.O. British comedian Benny Hill as linguistic, discourse and
communicative persona.The article is devoted to the analysis of the concept of
the linguistic, communicative and discursive personality on the example of
researching the personality of the famous English comedian Benny Hill and his
creative work. Various hypotheses and statements regarding the classification
of the above mentioned concepts are examined, specificity of the comic’s verbal
and non-verbal behavior, authenticity of its communicative competences,
discursive parameters of Benny Hill within comic discourse are examined.

Key words: Benny Hill, comic discourse, communication, communicative
personality, discourse personality, linguistic personality.

У центрі сучасної антропологічної парадигми перебуває людина
та людська діяльність. Феномен мовна особистість вивчається у межах
наукових парадигм багатьох галузей знань – лінгвістики, педагогіки,
психології, філософії, культурології, що підтверджує спроби сучасної
науки  через  аспекти мовної  особистості  пізнати феноменальність
людини, адже людська свідомість та діяльність невідривно функціонує
та розвивається разом із мовою. Значна увага приділяється поняттям
«мовна»  та  «мовленнєва»  особистість  (Ф.С. Бацевич,  Г.И. Богин,
Г.П. Божко,  В.І. Карасик, Ю.М.  Караулов,  Л.В. Струганець),
які  стосуються  рівневої  структури формування мовної  особистості.
Проблеми комунікативних актів та визначення феномену комунікативної
особистості висвітлювали В.В. Красних, О.І. Маховська, В.О. Самохіна,
К.Ф. Сєдов,  Т.Г.  Тер-Мінасова. Виявленням  корелятивних функцій
дискурсивної особистості займались О.А. Кучерява, В.О. Самохіна,
Л.В. Солощук, T.A. van Dijk, D. Schiffrin.

Мета роботи – проаналізувати специфіку мовної, комунікативної
та дискурсивної особистості Бенні Хілла як творця комічного дискурсу.
Мета роботи зумовила вирішення таких завдань:

- дослідити поняття мовної особистості коміка як лінгвокультурного
феномену;

- окреслити комунікативні параметри мовної особистості коміка;
- виявити дискурсивну компетенцію мовної особистості коміка;
- проаналізувати креативну діяльність Бенні Хілла;
- провести аналіз вербальної та невербальної специфіки поведінки

мовної особистості у рамках комічного дискурсу;
- дослідити дискурсивну та комунікативну компетентність митця.
Об’єктом дослідження є мовна особистість англійського коміка Бенні

Хілла. Предмет дослідження – мовні,  комунікативні та дискурсивні



168

особливості Бенні Хілла у ракурсі комічного дискурсу. У дослідженні
використовувалися  методи  контекстуального,  інтерпретаційно-
текстового  аналізу,  загальносистемний, описовий, компонентний  та
стилістичний методи, а також метод контент-аналізу. Матеріалами для
дослідження слугували  записи виступів Бенні Хілла на  телебаченні
та в мережі Інтернет (Youtube) (близько 80 відео-фрагментів), а також
біографічні книги, присвячені життю та творчості Бенні Хілла.

Теорія розвитку та дослідження поняття «мовна особистіcть» все
більше і більше привертає до себе увагу сучасних науковців, як у межах
України, так і далеко за її кордонами. У 1989 р. Ю.М. Караулов вперше
ввів  термін  «мовна  особистість»  та  запропонував  схематизовану
структуру поняття, яка може розглядатися як у лінгводидактичному,
так і в теоретико-лінгвістичному аспектах: 1) нульовий – вербально-
семантичний (лексикон особистості); 2) перший – лінгво-когнітивний
(тезаурус  особистості);  3)  другий  –  мотиваційний  (прагматикон
особистості) [3, с. 35]. В.В. Красних, порівнюючи концепції мовленнєвої
діяльності Ф. де Сосюра  та О.О. Леонтьєва  [4,  с.  49–51],  доходить
висновку  про  необхідність  виділення  чотирьох  понять,  пов’язаних
з різними проявами homoloquens: «людина, що говорить» – особистість,
одним  із видів діяльності якої є мовленнєва діяльність, що поєднує
процеси породження та сприйняття мовленнєвих повідомлень; мовна
особистість – особистість, яка реалізує себе у мовленнєвій діяльності
на основі сукупності певних знань та уявлень; мовленнєва особистість –
особистість,  яка  реалізує  себе  під  час  комунікації,  обираючи  та
виконуючи ту або іншу стратегію і тактику спілкування; комунікативна
особистість – конкретний учасник комунікативного акту, що відбувається
у  реальному  часі  [2,  с.  26–27;  4,  с.  50–51].  Віддаючи  належне
послідовності диференціювання різних ракурсів осмислення такого
складного явища, яким виступає мовна особистість, хочеться додати,
що  вищенаведена  чотириелементна  схема  висвітлює  ті  теоретичні
уявлення, які склалися в історії лінгвістики після опрацювання мовних
та  екстрамовних  реалій,  пов’язаних  з  «одномовною»  особистістю.
Сучасні лінгвістичні дослідження активно почали розглядати феномени
креативної або творчої особистості зовсім нещодавно. Психологічні
та соціально-психологічні довідники не дотримуються чіткого поняття
щодо  визначення  феномену  креативної  особистості.  Однак,
уважається, що риса креатин або творчість є стійкою, тобто, єдиною
загальною  рисою, що  притаманна  творчим  особистостям.  Творча
особистість – це особистість, яка здатна до нестандартного способу
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вирішення  задач,  до  створення  чогось  нового,  до  оригінальних
та нестандартних дій [13, с. 107]. Креативна особистість є унікальною:
вона  може  активно  займатись  новаторською,  творчою діяльністю
[8,  с.  88]. Комунікативна  особистість  творця  комічного  дискурсу  –
це загальна система культурно-мовних та комунікативно-діяльнісних
цінностей, знань, настанов та поведінкових реакцій на кожному із рівнів
мовної особистості. Мовленнєва особистість комуніканта – особистість,
яка реалізує себе в комунікації, вибирає та здійснює ту чи іншу стратегію
і тактику спілкування, отже, комунікативна особистість – конкретний
учасник конкретного  комунікативного  акту  [15,  с.  12]. У  структурі
дискурсивної компетенції виокремлюємо комплекс відповідних знань
і  вмінь,  а  саме:  лінгвістичні  знання  про  організацію  дискурсу  на
макрорівні  (схеми побудови тексту у  зв’язку з мікролінгвістичними
параметрами) і мікрорівні (знання семантико-синтаксичної організації
різних типів дискурсу); екстралінгвістичні знання про види ситуацій,
контекстів та  інші елементи побудови дискурсу» [там само, с. 54–55].
Під дискурсивною компетенцією також розуміють «здатність досягати
зв’язності  окремих  висловлювань  у  комунікативних  моделях;
дискурсивна компетенція пов’язана зі стратегічною компетенцією –
здатністю  використовувати  вербальні  та  невербальні  стратегії  для
заповнення або компенсації у знанні коду користувача» [11]. На думку
професора  В.О. Самохіної,  «…дискурс  розгортається  в  лінійній
послідовності,  яка  визначає  інтенціональну  цілеспрямованість
спілкування, його тематику, тональність, стиль. Лінійність дискурсу
не  означає  простого  руху  вперед  і  зберігається  у  випадках
інтертекстуальних,  інтердискурсивних,  циклічних  або  ризомних
відношень» [7, c. 13].

У контексті цієї статті поняття «мовної особистості» варто розглянути
у  площині  поняття  комічного  дискурсу.  Дискурс  комічного  –
це комунікативно-лінгвістичний [виділено мною – О.П.] процес, який
відбувається у межах певних когнітивних меж, які можуть включати
в  себе  стратегії  розваги,  висміювання,  маніпуляції  [6].  Нерідко
такий тип дискурсу характеризується залученням різних асоціативних
елементів, зміною лінгвальних патернів; він включає комунікативний
та  когнітивний  динамічний  процеси,  а  його  результатом  стають
сміх  або  гедоністичний  ефект  [12,  с.  173]. У статті  було розглянуто
персоналію Альфреда Хоторна «Бенні» Хілла – англійського автора,
коміка, творця популярного «Шоу Бенні Хілла», яке вперше з’явилося
в ефірі у 1955 році, де він виступив не лише як актор, але і як режисер,
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музикант та автор пісень. Протягом 30 років ця програма була однією
з найпопулярніших гумористичних шоу у всьому світі. Якщо говорити
про особистість Бенні Хілла у комічному дискурсі, то його творчість
часто звинувачують у пошлості та грубості. Зрештою, сам комік став
символом грубої, досі невідомої сторони британського гумору, майже
фольклорним  персонажем.  Значну  роль  у  скетч-шоу  відігравали
пантоміми, пародії, незважаючи на те, що передача була розмовною.

Актуальність  дослідження мовних  особистостей  відомих людей
базується  на  зацікавленості  сучасників  та  нащадків  до  соціально
важливих елементів суспільства. Відома мовна особистість привертає
увагу публіки своєю нестандартністю, унікальністю, інтелектом, це –
широке та об’ємне джерело інформації. Керуючись вищенаведеними
критеріями, ми аналізуємо персоналію Бенні Хілла як такої, що володіє
(є  носієм)  англійською  мовою.  Наша мета  –  вивчити  та  описати
такі  засоби  представлення  мовної  особистості  коміка: фонетичні,
морфологічні, лексико-стилістичні, синтаксичні та інтертекстові.

Фонетичний рівень.Why it is so wet in England? – Well, because of all
the kingsandqueens that reigned there [2]… Для створення комічного
ефекту Бенні Хілл використовує один з найулюбленіших стилістичних
прийомів англійців – каламбурний омофонізм. У цьому випадку дієслова
“reigned” та “rained” (яке можна відновити за змістом) мають однакове
звучання.

Морфологічний рівень. What do I think about a Margaret Thatcher?
All I can say is when she was a baby, her parents definitely kept her under
the bed thinking that she was the little potty! [2] Уживання  артиклів
у такий граматичний спосіб спрямоване на підсилення саркастичного
ефекту цього політичного лідера. Використання артиклю “а” у першому
випадку  вказує  також на  неповажливе  ставлення  автора  до  об’єкту
висміювання. Означений  артикль  імпліцитно  вказує  на  те, що  вже
в дитинстві лідер проявляла свій бридкий характер.

Лексико-семантичний рівень. – I’m terribly sorry, but Mrs. С asked
to tell you that she is not at  the restaurant. – Okay, then tell Mrs. С that
Mr. В is so happy he didn’t come [2]. Іронічна відповідь чоловіка є дуже
характерною рисою британських жартів на побутові та сімейні теми
та використовується для посилення гумористичного ефекту.

Синтаксичний рівень. It’s drink that makes you angry, It’s drink that
makes you sore, It’s drink that makes you buy a gun And kill your ma’-in-
law. It’s drink that makes you load it, And what is more to this: It’s drink
to make you fire it –urp-, It’s drink that makes you miss [3]. Цей приклад
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містить використання анафори – стилістичного прийому повторів фрази
або речення на початку строфи, рядку (“it’s drink…”). Використання
еліптичної  лексеми  “ma’-in-law”  замість  “mother-in-law”,  різновиду
омофонії,  який  називається  паронімія  –  використання  схожих
за звучанням, але різних за значенням слів (супрасинтаксична частка-
вигук “urp”, яка в цьому жартівливому вірші заміняє “up” (fire it up –
вистрелити) натякає на нетверезий стан мовника) також підсилюють
гумористичне враження.

Інтертекстовий  рівень. Tubby  or  not  tubby  –  fat  is  the  question!
[1,  р.  176]. Вищенаведений приклад  є  інтертекстуальною пародією
на Гамлетівське питання “To be or not to be –  that is  the question” –
стиль  висловлення  зберігся,  але  змінився  сюжет,  який  створив
гумористичний ефект.

Наступним етапом аналізу в дослідженні стали екстралінгвістичні
компоненти. Паузи: під час виступів Бенні Хілл часто вдається до пауз.
Зазвичай вони використовуються для утримання ефекту напруження
та «підігрівання» інтересу публіки до подальшого розвитку подій. Вони
несуть також і смислове навантаження, підкреслюючи ті чи інші аспекти
мови. Стогони, покашлювання,  зітхання,  сміх  зустрічаються майже
у всіх епізодах «Шоу Бенні Хілла» та притаманні як головному герою,
так  і  оточуючим.  Їх  роль полягає  у  вираженні  певних  станів  героя
(наприклад,  злість, невдоволення, безвихідь, нетерплячка, обурення
і т. п.). Розглянемо оптичну систему відображення специфіки невербальної
поведінки Бенні Хілла. Міміка: мимовільні рухи, обумовлені емоціями
(найчастіше це прищурення очей, зведення брів, нахмурене чоло, цупке
стискання  губ,  розширення  очей);  довільні  рухи,  які  підсилюють
комічний  ефект  передачі  певних  сигналів  (часте  блимання  очима,
підморгування, гримаси, насмішкуватий вираз обличчя, висовування
язика). Жести розглядаються нами як зовнішні прояви внутрішнього
стану персонажа. Вони несуть інформацію як про психічний стан людини
в цілому,  так  і про  інтенсивність його переживань у даний момент.
З  огляду  на  те,  що  багато  епізодів  «Шоу  Бенні  Хілла»  не  мали
вербального  супроводу,  можем  стверджувати, що  гумористичне
забарвлення та адекватна передача комічної інформації адресантом були
досягнені за допомогою влучної, яскравої та точної «азбуки жестів».
Ми будемо розглядати жестикуляцію Бенні Хілла, користуючись схемою
«жестового алфавіту», яку виробив П. Екман:

1) жести-емблеми – заміна слів або фраз;
2) жести-ілюстратори, які ілюструють повідомлення;
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3) жести-маніпулятори – звички людини, короткі рухи [14, с. 23].
Аналіз жестів Бенні Хілла викладено у таблиці:

Емблеми Ілюстратори Маніпулятори
- піднятий догори - розмахування - застібання /
великий палець руками (невдоволення, розстібання піджаку
(All right!) обурення) (нервування,
- знизування - окреслення занепокоєння)
плечима (I don’t предмету, про який - поплескування
know) іде мова (підсилення по лисині партнера
- похитування комічного ефекту) по сцені
головою  (No) - «кік» ногою по (заспокійливий
- вабливий жест відношенню до жест)
вказівним пальцем співрозмовника - кусання олівця,
(Come to me) (натяк на те, що дужок окулярів;
- прощальний помах його виганяють) - заламування
рукою (Bye-bye) - малювання пальців;
- «повітряний предмету в повітрі - виривання волос
поцілунок» (пояснення для на голові

адресату) - висовування язика
та часте блимання
очима

Комунікативна  свідомість  визначає  поведінку  комунікативної
особистості у процесі  інформаційного обміну. Якщо  комунікативна
свідомість  людини  є  добре  розвиненою,  її  поведінка  стає  більш
свідомою. Особистість  адекватно  оперує  мовленнєвим  процесом,
успішно конструює комунікативні ситуації. У залежності від способу
використання  комунікативного  потенціалу  індивід  може  бути
віднесений  до  того  чи  іншого  типу.  Розглянемо  основні  типи
комунікантів,  які  представлені  у  «Шоу Бенні Хілла»:  1. Мобільний
комунікант:  легко  входить  у мовний контакт, швидко  змінює  тему,
говорить багато, із задоволенням (епізод “Heroes through Ages”) [2].
2. Ригідний комунікант: відчуває труднощі на початковій фазі спілкування,
але з часом стає чітким та логічним (епізод “A baby boy”) [3]. 3. Інтроверт
ний комунікант: не є ініціативним, сором’язливий, скутий у несподіваній
ситуації спілкування (епізод “Eddie in August”) [3].

Ми відзначаємо, що у комічному дискурсі адресат і адресант діють
у межах особливих лінгвістичних та комунікативних норм, зумовлених
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багатьма категоріями (соціальними, культурними тощо). Адресант жарту,
тобто, Бенні Хілл, акцентує увагу адресата – своєї цільової аудиторії –
не лише на сприйняття жарту, але й на його осмислення, генерацію
[9,  с.  100].  Адресат  жарту  розглядається  нами  як  рівноправний
партнер адресанта,  як  особистість, що поділяє його мікросвіт, його
досвід [там само, с. 101]. З огляду на те, що можна виокремити два
види  адресатів: моноадресатного  (референція  до  одного  слухача  /
глядача), та поліадресатного (референція, яка спрямована на цільову
аудиторію)  [там  само],  відзначаємо, що  комунікативний  акт  між
коміком  та  безпосередньо  реципієнтом  жарту  має  не  скільки
інформативну, а емотивну тональність: у комічному дискурсі такого
плану  текст-повідомлення мінімізує  значущість  сказаного для  того,
щоб посилити перлокутивний, розважальний ефект.

Дискурсивна  особистість  являє  собою мовну  особистість,  яка
породжує певний дискурс у вигляді безперервно поновлюваного або
закінченого, фрагментарного  чи  цільного,  усного  або  письмового
повідомлення. Ця особистість діє в сфері виробництва повідомлень
і несе відповідальність за їх зміст. Дискурсивна особистість містить
у  собі мовні  компетенції,  але  здатна  трактувати  не  лише мовний,
а й інші семіотичні коди в залежності від ситуації та типу дискурсу,
який  відбувається  [10,  с.  282].  Дискурсивна  особистість  повинна
адекватно  реагувати  на  комунікативне  оточення,  звертати  увагу
на вербальні та невербальні компоненти, з яких складаються стосунки
типу  адресант   адресат,  та,  при  потребі,  змінювати  компетенцію
дискурсивних відношень [там само]. У роботі ми вважаємо за потрібне
надати  таку  структуру  дискурсних компетенцій,  які  характерні  для
Бенні  Хілла  як  дискурсивної  особистості:  –  уміння  аналізувати
комунікативну  ситуацію  умови  спілкування,  на  підставі  чого
виокремлювати відповідні до неї адекватні та найбільш оптимальні
засоби досягнення комунікативного наміру, використовувати способи
інтертекстової прецедентності в дискурсі; здатність чітко планувати
своє висловлювання, враховуючи при цьому параметри комунікативної
ситуації на всіх стадіях породження тексту-повідомлення, оцінювати
ситуацію спілкування і виокремлювати у змісті аспекти, на які потрібно
зробити акцент,  відбирати емоційно насичену,  експресивну лексику
(тактичний  компонент);  –  уміння  ідентифікувати жарт,  виділяти
додаткову  інформацію  про  нього;  здатність  організовувати
гумористичний дискурс відповідно до конкретного жанру комічного
(сатира,  сарказм,  іронія  тощо),  вибраного  для  досягнення
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комунікативного  наміру  суб’єкта  в  цьому  контексті  (жанровий
компонент); – уміння суб’єкта усвідомлювати комунікативний намір
і мовленнєву поведінку, здійснювати загальне планування; здатність
усвідомлювати комунікативний намір адресата, ключову тему та ідею
жарту,  який  ним  сприймається;  розуміти  та  визначати  способи
інтертекстової прецедентності, враховувати спільність пресупозицій
(стратегічний компонент); – уміння організовувати зв’язні та послідовні
речення за допомогою лексичних і граматичних засобів когезії, зокрема
звертатись до прецедентних текстів як засобу міжфразового зв’язку;
логічно  структурувати  текст,  стилістично  забарвлювати  дискурс
засобами інтертекстової прецедентності [див. зокрема 5, с. 68; 1, с. 10].

Дослідивши творчість Бенні Хілла, встановлено, що британський
комік  вдавався  до  використання  вербальних  та  невербальних
засобів передачі комізму під час своїх виступів. До вербальних засобів
виразності  та  посилення  гумористичного  ефекту  ми  віднесли
фонетичні (алітерація, асонанс, спунеризми-омофони), морфологічні
(повторення морфем, викривлення граматичних форм слова), лексико-
семантичні  (іронія,  сарказм,  зевгма,  гіпербола,  антономазія,
оксюморон), синтаксичні (анафора, еліпс, використання паралельних
конструкцій, емоційні повтори) та інтертекстові (інтертекстуальні пародії,
стилізації,  алюзія,  цитація,  використання  прецедентних  імен).
Проаналізувавши невербальну поведінку коміка, ми дійшли висновку,
що всі рухи Бенні Хілла скоординовані та продумані, відповідно з тією
комунікативною ситуацією, під час якої відбувається його взаємодія
із глядацькою аудиторією. Жести, міміка виконують функції контролю,
регулювання інформації, корекції взаємодії із адресатом. За допомогою
належного використання екстралінгвістичних, акустичних та оптичних
засобів спілкування комік створював належний гумористичний ефект
у своїх скетчах, не вдаючись до мовного супроводження.

Комунікативні компетенції коміка ми поділили на декілька типів,
які було освітлено у його шоу (мобільний, ригідний, інтровертний).
Кореляція  комунікативних  особистостей  здійснювалась  задля
адекватного та належного осмислення гумористичного повідомлення
адресатами жарту, адже завдяки вдаванням до інших семіотичних кодів
окрім мови, комік спромігся досягти релевантної оцінки своєї творчості
не лише у соціолінгвістичному просторі Великої Британії, а й далеко
за її межами.

Виявивши  та  систематизувавши  дискурсивні  компетенції  Бенні
Хілла, ми дійшли висновку, що його особистість поєднує три загальних
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компонента  (стратегічний, жанровий та  тактичний),  які  структурно
розвинено  та  втілено  у  комічному  дискурсі,  якій  було  створено
безпосередньо  коміком. Як  дискурсивна  особистість, що  походить
з мовної особистості, Бенні Хілл є автором комедійних скетчів, пародій;
мімом,  танцюристом,  співаком, музикою. Специфіка  дискурсивної
особистості Бенні Хілла полягає в тому, що він сформував дискурс,
який був  зрозумілий всім – дискурс жесту, пародії. Бенні Хілл став
особистістю, яка створила соціально значущий дискурс, яка лишається
автентичною  комунікативною  особистістю,  змінивши  реальний
соціопростір на віртуальний. Перспективою проведеного дослідження
вважаємо  більш  детальний  аналіз  мовної,  комунікативної  та
дискурсивної особистості як окремих лінгвістичних та функціонально-
комунікативних феноменів інших британських коміків.
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Потій О.В. Мовна реалізація механізму інконгруетності в сучасній
американській кінокомедії. У статті розглянуто поняття інконгруентності
та приділено увагу прояву інконгруентності в американських кінокомедіях
Т. Філліпса на лігвоситуативному та лінгвальному рівнях. Аналізується
категорія  комічного  та  специфічні  риси  інконгруентності  на  прикладі
кінокомедій «Hangover» та «War Dogs», зокрема досліджуються питання
когнітивно-дискурсивної природи жартів, інконгруентності як когнітивного
механізму  комічного  в  кінокомедіях  США.  Головними  завданнями
є  виявлення  дискурсу  комічного,  розкриття  сутності  механізму
інконгруентності  в  американському  дискурсі  комічного,  з’ясування
особливостей  американської  лінгвосміхової  культури  в  кінокомедіях
Тодда Філліпса.
Ключові слова: американська кінокомедія, жарти, інконгруентність,

комічне, невідповідність, норма.

Potiy O. Incongruence Mechanism Implementation in Modern American
Comedy. The article describes the concept of incongruity and manifestation
of incongruence in the American comedies of T. Phillips on the basis of linguo-
situational and lingual levels. The category of comic and specific features
of incongruity are analyzed on the examples of the comedies «Hangover» and
«War Dogs», in particular the questions of cognitive-discursive nature of jokes
and incongruity as a cognitive mechanism of comic in the film comedies of the
USA are investigated. The main tasks are to reveal discourse of the comic, the
disclosure of essence of the mechanism of incongruity in American discourse
of the comic, identification of the peculiarities of the American linguistic culture
in the comedies of Todd Phillips

Key words: American comedy, jokes, incongruence , comic, discrepancy,
norm.

Сміх і комічне відносяться до найважливіших концептів культури,
до таких координат буття, як офіційне і карнавальне ставлення до світу,
і, відповідно, знаходять різноманітне вираження в мовній картині світу.
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Дослідження природи комічного відбувається в рамках різноманітних
теорій комічного, що почали розроблятися дослідниками ще з античних
часів. Так, у роботах античних метрів риторики, філософів Середньовіччя,
мислителів ХVII–XVIII знаходимо трактовку комічного. Комічне цікавить
і  таких  сучасних дослідників,  як С.І. Походня  [1], А.С. Птушка  [2]
та А.А. Сичов [5].

Питання всебічного дослідження жартів набуває сьогодні особливої
актуальності в  аспекті  того, що жарт  розглядається  як  когнітивне
утворення, базовим когнітивним механізмом якого є інконгруентність.
Жарт  з’являється  як  результат  комунікативної  діяльності  людини
в  рамках  сміхової  культури  внаслідок  взаємодії  різноманітних
механізмів і прийомів створення комічного ефекту. Дослідження жартів
визначається антропоцентричною спрямованістю, що цілком відповідає
сучасним тенденціям вітчизняного мовознавства. Об’єктом дослідження
є явище інконгруентності в текстах американських жартів. Предметом
дослідження є вибірка жартів в американських кінокомедіях. Матеріалом
дослідження є вибірка жартів з американських кінокомедій кінорежисера
Тодда Філліпса,  а  саме  кінокомедії  «The Hangover»  та  «War Dogs».
Метою роботи  є  дослідження  механізму  теорії  інконгруентності
в сучасній американській кінокомедії.

Формування  комічного  ефекту  відбувається  за  принципами,  які
формуються на основі спеціальних лінгвальних феноменів та сферах їх
використання. Формування комічного ефекту на думку таких дослідників,
як Б. Демидюк, В.З. Санніков, В.О. Самохіна, О.Н. Лук відбувається
за допомогою відхилення від норми або її порушення. Порушення норми
в художньому гумористичному творі створює додаткові конотації оцінки,
емоційності, експресивності та стилістичного забарвлення. На відхиленні
від норми, за В.О. Самохіною, відбивається вся експресія та емоційність,
що і дозволяє виконувати їм функції впливу [4, с. 75].

«Інконгруентність – це об’єднання двох логічних, але несумісних
ідей. Коли жарти аналізуються в  світлі  теорії  інконгруентності, два
об’єкти в них виявляються через єдиний концепт, або «фрейм». Цей
концепт застосовується до обох об’єктів, і об’єкти стають подібними.
У міру того, як просувається жарт (по ходу), стає очевидним, що цей
концепт  може  бути  застосованим  лише  до  одного  з  двох  об’єктів
і,  отже,  різниця між  об’єктами  або  їх  концептами  стає  очевидною.
Ось що називається інконгруентністю» [7, с. 14].

Яскравим прикладом використання багатьох форм комічного можуть
бути комедії Тодда Філліпса, який є популярним режисером сьогодення,
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продюсером, сценаристом і актером, завдяки таким кінокомедіям «The
Hangover Trilogy», «Due Date» та «War Dogs», що і стали матеріалом
нашого дослідження. Інконгруентність в його комедіях реалізовується
за  допомогою нераціонального мислення,  алогічності,  відсутності
здорового глузду, порушення логіки.

Ситуативний рівень комедії представлений жартами, в яких природа
комічного випливає із самої ситуації, адресат розуміє гумор не через
інтерпретацію мовних знаків, а через безпосереднє сприйняття ситуації
(класичним прикладом таких жартів є ситуація, коли після чоловічої
вечірки  один  з  героїв  кінокомедії  прокидається  без  зубу,  другий
зустрічається з тигром у туалеті, а третій знаходить дитину у комірці,
при цьому жоден з них не пам’ятає, що трапилося з ними вчора).

Комедія «War Dogs» належить до Anarchic comedy film (анархічна
комедія, різновид комедії-буфонади, протагоністами якої є асоціальні
трікстери, зазвичай Bad boys, а гумор зазвичай low brow, з домінуванням
таких  вербальних  засобів  комічного,  як  комічний  образ  й  бафос
(наприклад, герой кінокомедії Ефраїм Діверолі і Девід Пекаус отримали
замовлення  від Пентагону на  постачання  зброї,  з  завіреною сумою
в $ 300 мільйонів, однак вони виглядали досить комічно у цій ситуації,
адже  заявили  найменшу  суму  з  усіх  дилерів,  чим  викликали  сміх
з  боку  комісії  Пентагону),  схильністю  до  застосування  лексем
інвективно-менасивного плану;  у  комунікативному плані  додатково
залучаються комунікативні блоки [6, с. 121].

Логіко-поняттєва інконгруентність має прояв в несподіваній кінцівці
діалогу, де має місце різке жартівливе реагування на репліку партнера,
він не знає, що таке 50 на 50, у той час як на всі питання він відповідає
реплікою 50/50:

– Hey, seriously, is this safe? Driving to Baghdad?
– Yes, very safe. 50/50.
– 50/50? What, like 50% we live 50% die.
– Yes, that is why we drive tough night. It is much safer.
– How much safer?
– 50/50.
– Oh, what the fuck!
– Obviously, he doesn’t know what 50/50 means (Кино в оригинале).
Порушення мовних  норм переважно  стає  наслідком  каламбуру,

закоріненого  у  буквальній  інтерпретації  або  трансформації
фразеологізмів,  переосмисленні  існуючих  ідіом  у  їх  буквальному
значенні; використання словосполучень, що містить гру слів. How’s
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my hair? It’s good, slicked back . Порушення мовних норм відбувається
у переосмисленні  ідіоми slicked back  (як корова язиком прилизала)
у її буквальному значенні.

Характерними рисами інконгруентності у фільмах Тодда Філліпса
є  порушення  загальноприйнятих  норм  задля  створення  комічного
ефекту. Інконгруентність в його комедіях реалізовується за допомогою
нераціонального мислення, алогічності, відсутністю здорового глузду,
порушенням логіки.

Таким чином, у результаті дослідження жартів американської комедії
нам вдалося проілюструвати явище інконгруентності, яке було взято
за  основу  багатьох  сучасних  теорій  комічного. У  сукупності  наші
результати показують, що інконгруентність виявляється на всіх рівнях
американського жарту, є джерелом комічної тональності, а тому теорія
інконгруентності посідає одне із провідних місць серед запропонованих
ученими теорій комічного.
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Потужна К.С. Іменникові форми дієслова та іх значення в німецькій
мові. У дослідженні розглянуто поняття іменникових форм дієслова та їх
значення в німецькій мові, їх функція в сучасній мові, особливості утворення
та вживання цих форм в німецькій мові. Висвітлена проблема перекладу
іменникових форм дієслова українською мовою.
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Potuzhna K.S. Noun verb forms and their meaning in German language.
The study examined the concept of noun verb forms and their meaning  in
German language, their function in modern language,  characteristic  of the
formation and use of these forms in German language. The problem of translation
of the noun forms of the verb into Ukrainian language was explored.

Key words:  construction, infinitive, nominal form, partytsyp,
substantivation, translation, Verb.

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що ця тема є однією
з найважливіших та найскладніших тем для вивчення німецької мови,
оскільки безособові форми дієслова, та особливо конструкції, в яких
він  використовується,  є  дуже  складними  для перекладу. Необхідно
дослідити  іменникові форми  дієслова  в  німецькій мові  порівняно
з нашою рідною мовою. Ця тема ще не повністю вивчена, розглянуто
не всі аспекти, не всі варіанти перекладів тієї чи іншої форми. Розширення
знань про граматику, особливо про форми дієслова, допоможе краще
орієнтуватися  в  мові,  яка  вивчається,  розуміти  її  структуру,  адже
вивчення іноземної мови без вивчення її граматики неможливе.

Об’єктом  дослідження  виступають  іменникові форми  дієслова
та особливості їх перекладу.

Предмет  дослідження:  утворення  іменникових форм  дієслова,
їх функції та значення у німецькій мові.

Мета дослідження: виявити особливості утворювання іменникових
форм  дієслова,  встановити  значення  іменникових форм  та  описати
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їх загальну характеристику, встановити роль та функцію іменникових
форм дієслова у сучасній німецькій мові.

Дієслово  має  4  іменникові  форми:  два  инфінітива:    Infinitiv  I,
Infinitiv  II  (Nennform)  активного  та  пасивного  стану,  та  два
дієприкметника:  Partizip I та  Partizip II. Іменникові форми належать
до системи форм дієслова, поєднуючи в собі якості як дієслова, так
і  іменникових частин мови.

«Інфінітив (Infinitiv) (неозначена форма дієслова) – це  одна з трьох
основних форм дієслова. Він позначає процес без вказівки на діючу
особу  та  використовується  для  побудови  деяких  часових  форм
[2,  с.  27].

Інфінітив  функціонує  в  мові  як  основна  форма  дієслова. Але
інфінітив  має  також    деякі  ознаки  іменника.  Доказом  цього  є
використання  інфінітиву,  а  також  інфінітивних  конструкцій  в  тих
синтаксичних функціях,  які  є  характерними  як-раз    для  іменника
(в функції додатку або підмета), наприклад:

Es ist möglich, den Frieden zu erhalten und Millionen Menschen das
unerme²liche Leid des Krieges zu ersparen.

(H. Mann. Publizistische Schriften.)
Також зв’язок інфінітива з іменником ми можемо прослідити через

легку  субстантивацію інфінітива, яка не вимагає особливих змін або
додавання словотвірних частин:

rauchen  –  das  Rauchen,  leben  –  das  Leben,  gehen  –  das Gehen,
vertrauen – das Vertrauen.
Треба також звернути увагу на використання інфінітивних зворотів.

«Усі залежні від інфінітива слова стоять перед інфінітивом та знаходяться
немов у рамці між um, ohne, statt, з яких починається зворот, та zu +
інфінітив, якими закінчується зворот» [4, с. 165]

Tony befand sich droben in ihrem Zimmer, um auszuruhen.
(T. Mann. Buddenbrooks.)

Er ging schnell und besinnungslos, ohne aufzublicken. (T. Mann)
Інфінітив  ІІ  виражає  в  реченні  попередню    та  дуже  часто  вже

завершену дію. Також інфінітив ІІ є частиною деяких дієслівних форм
(футурум ІІ, перфект, пасивних форм).

  «Інфінітив  ІІ  може  сполучатися  з  дієсловами  так  званого
суб’єктивного сприйняття» [8, c. 98]

glauben, meinen, hoffen, behaupten, bedauern.
При цьому  інфінітив  ІІ,  або  як  його ще  називають  перфектний

інфінітив (der Infinitiv Perfekt) позначає дію, яка відбувається раніше.
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Слід звернути увагу на те, що структура таких речень в німецькій
та українській мовах відрізняються. Простому реченню зi складним
дієслівним присудком в німецькій мові відповідає в українській мові
переважно складнопідрядне речення  з союзом «що»,    та однаковим
підметом в  головному  та  підрядному  реченнях: Er glaubt, in dieser
Situation ganz  richtig gehandelt  zu  haben. Він вважає, що правильно
вчинив в цій ситуації.

«Партиципи, як і інфінітиви, мають іменникові та дієслівні особливості.
Але якщо інфінітив за своїми іменниковими властивостями наближен
до іменника, партиципи більш схожі з прикметником» [1,  c. 235].

Партиципи вживаються в тих синтаксичних функціях, які характерні
як раз для прикметника:

Nachdem ich eine Strecke gewandert, traf ich zusammen mit einem
reisenden   Handwerksburschen... (Heine. Harzreise)
Партиципи, як і прикметники, позначають якість та ознаку предмета.

Але на відміну від прикметників,  партиципи означають ознаку,  яка
виникла в результаті якоїсь дії, або яка триває одночасно с дією:

Das geöffnete Fenster, die gedörrten Äpfel, arbeitende Menschen, das
geliebte Kind, ein lächelndes Gesicht.
Згідно з підручником О.І. Москальскої [7, c. 143], процес переходу

партиципів в прикметники  одночасно як лексичний, так і граматичний.
В  цьому  випадку  партицип  набуває  іншого  значення  ніж  дієслово,
від якого  він  утворюється,  наприклад: wecken – будити,   geweckt  –
тямущий, verwenden – застосовувати, verwandt – споріднений.

У  своєму  підручнику  Є.Й. Шендельс  [3,  c.  118]  також  додає,
що деякі слова, які мають форму партиципу, утворюються від іменника,
а не від дієслова (behaart, bebrillt, behandschuht). Ці слова, незважаючи
на свою дієприкметникову форму, зазвичай мають іменникове значення:
Der gesstiefelte Kater – «Кіт в чоботах».

Граматичними труднощами перекладу іменникових форм дієслова,
на нашу думку,  є  сукупнiсть морфологiчних  та  синтаксичних  явищ
вихідної мови, що не мають  прямих  відповідників  у  цільовій мові
і потребують спеціальних мовних, перекладацьких і фахових навичок
перекладача.

Складнощі при перекладі становлять пасивнi конструкції, а саме
вибір правильного та   найбільш прийнятного відповідника для цієї
конструкції.

«Особливим  різновидом  пасивної  конструкції  є  так  званий
безособовий  пасив,  для  якого  характерним  є  вживанням  дієслова
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werden  в  третій  особі  однини  і  відсутністю  в  реченні  підмета.
Ця конструкція перекладається українською безособовими реченнями
(з дієсловом у теперішньому чи минулому часі у 3-тій особі множини)»
[5, c. 76].

Darüber wird jetzt viel diskutiert – Про це зараз багато дискутують
Презент  пасиву  краще  перекладати  активною  конструкцією

у теперішньому часі: Hier wird ein Haus gebaut  – Тут будують будинок.
Багато  дієслів,  виражаючи  відношення мовця  до  дії,  стабільно

вживаються з інфінітивами І та ІІ (за умови, що підмет і головного,
і підрядного речень ідентичний) [6, c. 284]. Як правило, у перекладах
з’являються підрядні додаткові речення (з що), проте інфінітив І виражає
недоконаність дії, а інфінітив ІІ перекладається минулим часом доконаної
завершеної дії. Er glaubt das zu verstehen. Він вважає, що це розуміє.
Er glaubt, das verstanden zu haben. Він вважає, що це зрозумів.

Висновки: У дослідженні ми розглянули вживання іменникових форм
дієслова в німецькій мові, їх утворення та значення. Ми розширили
свої знання з цієї теми,  що містить в собі чотири іменникові форми,
а саме інфінітив І, інфінітив ІІ, партицип І та партицип ІІ.

Перспектива: систематизація та розширення знань про іменникові
форми  дієслова. Порівняти  вживання  іменникових форм  дієслова
в німецькій та українській мовах, виявити особливості та характерні
риси в кожній мові.
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Ступакова С.П. Відмінність вживання відмінків  в  українській
та німецькій мовах. У дослідженні ми розглянули відмінкову систему
німецької та української мови, виявили ряд особливостей вживання кожного
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Актуальність  даного  дослідження  визначається  необхідністю
вивчення одної з найбільш складних тем на початковому етапі вивчення
мови. Об’єктом  дослідження  є  категорія  відмінку  німецької мови.
Предметом дослідження стали функції та значення відмінків в німецькій
мові. Метою дослідження є виявлення особливостей функціонування
та  значень  відмінків  в  німецькій мові;  розгляд  відмінкової  системи
німецької мові та виявлення особливостей вживання кожного відмінку;
порівняння  вживання  відмінків  в  німецькій  та  українській  мові,
виявлення  особливостей  їх функціонування  в  обох мовах,  а  також
спільних та відмінних рис використання відмінків.

Відмінок  –  це  граматична  категорія  іменника, що  служить  для
вираження  синтаксичних  зв’язків  між  іменником  та  синтаксично
пов’язаним із ним словом у реченні та словосполученні [6, c. 159].

Різні мови мають неоднакову кількість відмінків, і тому цей факт
може розглядатися як один з критеріїв типологічної характеристики
морфологічної  cистеми  даної мови. Між німецькою  і  українською
мовою існують значні розбіжності [4].

На відміну від української мови, відмінки в німецькій мові виражаються
за допомогою артикля, а закінчення іменника залишається незмінним.



186

Що стосується прикметників та займенників, то вони змінюють закінчення
в залежності від того, у якому відмінку вони стоять.

Той факт, що відмінкова система німецької мови має ряд спільних
рис з відмінкової системою інших індоєвропейських мов, в тому числі,
з  відмінкової  системою  української  мови  є  наслідком  історичної
спорідненості індоєвропейських мов [5].

О.І. Москальська виділяє спільні риси відмінкової системи німецької
та української мов. Але спільність не є тотожністю. Різність у кількості
відмінків доволі вагома: в українській мові – 7, а в німецькій тільки 4.
Через  це  значення  окремих  відмінків  різне. Наприклад,  давальний
відмінок в німецькій мові виконує функції, які в українській мові виконує
не тільки давальний, а й місцевий та частково орудний відмінки. Орудний
відмінок, наприклад, в німецькій мові передається давальним відмінком
разом з прийменником mit, von, а знахідний відмінок з прийменником
durch [5].

Наприклад:
Und  zum  ersten Mal  begriff  ich,  dass  ich  gegen Menschen  kämpfte;
Menschen, die wie wir von starken Worten und Waffen verhext
waren…(Remarque. Der Feind.)
Переклад українською: І в перший раз я зрозумів, що я проти людей

боровся;  людей,  які,  як  ми,  були  зачаровані  сильними  словами
і зброєю…

Предикативне  значення  орудного  відмінку  зазвичай  передається
в німецькій мові називним відмінком.
Sie war ein frisches, junges Mädchen mit hellem Teint...

(Remarque. Der Feind.)
Переклад  українською:  Вона  була  веселою,  молодою  дівчиною

із  світлою шкірою обличчя...
А.Е. Левицький та його співавтори у своєму навчальному посібнику

описують вживання орудного та місцевого відмінків в українській мові,
які, в свою чергу, відсутні в німецькій мові наступним чином [4].

Орудний  відмінок  використовується  як  з  дієсловами,  так  і
з іменниками. Наприклад: малювати фарбами, керувати роботою.

Сказав, як цвяхом прибив.  (Прислів’я.)
У німецькій мові  показниками орудного  відмінку  є  прийменник

«mit», який використовується з давальним відмінком.
Einer unserer Kameraden, der etwas Ahnung von der Sprache hatte,
malte mit Schuhwichse das Wort «Compris» hinten auf eine Kartentasche.

 (Remarque. Der Feind.)
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Місцевий відмінок в українській мові використовується з дієсловами
та  іменниками, але  завжди разом з прийменниками. Він висловлює
місце або час дії. Наприклад: плавати в морі, працювати на фабриці.

Сидить, як чорт у болоті. (Прислів’я)
У хаті тепло й затишно (Приклад наш – C.C.)
У німецькій мові аналогами місцевого відмінку виступають місцеві

конструкції.
Наприклад:
Auf der Schaufel konnten wir eine gro²e Zigarettenschachtel erkennen.

(Remarque. Der Feind.)
У якості висновку ми можемо сказати: хоча українська та німецька

мови належать до індоєвропейських мов,  їх відмінкова система має
як спільні, так і досить багато відмінних рис. До спільних рис належить
те, що називний відмінок називається прямим відмінком, а усі інші –
непрямими.  Називний  відмінок  є  основною  формою  парадигми
відмінювання;  він  вживається  у  якості  назви  предмета  чи  явища;
у  реченні  він  відіграє  роль  підмета  чи  присудка. Непрямі  відмінки
у реченні – це другорядні члени, які виражають об’єктні, обставинні та
означальні відносини. А до відмінних рис належить, по-перше, той факт,
що в українській та німецькій мові різна кількість відмінків, тому кожен
відмінок має свої особливості у вживанні як в одній, так і в іншій мові.

Перспективою  роботи  є  систематизація  особливостей  вживання
відмінків в українській та німецькій мовах.
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laws in a scientific way. Nowadays folk sayings are reflecting the cultural
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Народні прикмети вже підлягали науковим дослідженням та вже
було зроблено значний внесок у розвиток дослідження прогнозувальних
висловлювань. Їх класифікували за різними ознаками та формами, їм
давали різноманітні визначення, але актуальність нашого дослідження
полягає у тому, що на сьогодні культурна спадщина, а народні прикмети
потрапляють під цю категорію, викликає жвавий інтерес та, тим самим,
дає змогу для подальшого їх вивчення. Об’єктом нашого дослідження
є німецькомовні народні прикмети. Предмет нашого дослідження –
це функції та типологія німецькомовних народних прикмет.

Метою нашого дослідження є визначення функцій та типологічних
особливостей  німецькомовних  народних  прикмет. Мета  нашого
дослідження обумовлює вирішення таких завдань:

- виокремити функції народних прикмет;
- встановити типологічні особливості народних прикмет.
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Практична  значущість  нашого  дослідження  полягає  у  тому, що
це  дослідження  можна  використовувати  у  наукових  працях  інших
студентів та аспірантів. Усна народна творчість вивчається вже багато
століть,  та  вона  особливо  цікава  тим, що  відображує  особливості
національного менталітету, демонструє історичний досвід народу, його
духовні та моральні риси.

“Пареміографія – це частина фольклору, яка об’єднує найкоротші
жанри, що в формі відтворюють найістотніші явища та реалії дійсності:
прислів’я,  приказки  та  їх жанрові  різновиди –  вітання,  побажання,
прокльони,  порівняння,  прикмети,  каламбури,  тости. Це  словесні
мініатюри, що в процесі формування закріпилися як своєрідні усталені
формули,  образні  кліше” [3,  с.  536].  Окремий  вид  пареміографії
становлять прикмети –  сталі  вислови, в  яких  певні  явища природи
відповідно до зміни пір року пов’язуються з кліматичними чи погодними
змінами, які впливають на наслідки праці чи прогнозують щось.

Велику  увагу  визначенню народної  прикмети  та  її  окремих  рис
приділили такі вчені як Н. Іванова, Е. Тонкова, Г. Ейгер, Л. Піхтовнікова
[1; 2; 5]. Німецькі  прикмети  мають  чітке  визначення,  структуру
та  прогнозуючу  функцію,  їх  не  можна  сплутати  з  прислів’ями,
що є типовим для російської та української мов.

Перш за все, слід дати визначення та уточнення самому поняттю
“народна  прикмета”.  У  німецькій  параміології  стосовно  прикмет
вживається  “Regel”  (правило). У  німецькій мові  в  якості  основних
“правил”  виступають  “Wetterregeln”  (метеорологічні  прикмети)  та
“Bauernregeln” (сільськогосподарські прикмети).

Словник Duden дає наступне визначення:
“Bauernregeln sind altüberlieferte Lebensregeln in Spruchform, besonders
über das Wetter und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft” [4].
“Народними прикметами називають  традиційні життєві  правила

поведінки в усній формі, найчастіше за все вони стосуються погоди та
її впливу на сільське господарство” [Переклад наш – Є.Т.].

В  дослідженнях  та  збірках  XX  ст.  прикмети  в  основному
представлені крупними блоками, які потім розподіляються на менші
групи та підгрупи. Так можна виділити 4 основних блока прикмет [3]:

1) господарські (прикмети про полювання, рибацтво, землеробство,
скотарство, ремісничі прикмети);

2) метеорологічні (календарні, астрологічні);
3) прикмети по снам;
4) магічні.
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Класифікація прикмет білоруського дослідника Л.И. Минько є більш
деталізованою, але схожа з тематичними групами М.И. Шахновича.
Її схема виглядає так [там само]:

1) прикмети про погоду;
2) прикмети  про  вплив  кліматичних умов на  здоров’я  людей  та

тварин;
3) прикмети про майбутній врожай;
4) прикмети про скотарство, рибацтво, полювання, бджільництво;
5) гадання (астрологія, хіромантія, гадання на картах);
6) побутові прикмети.
Функції  народних  прикмет детально  вивчалися  такими  вченими

як М.А. Кулькова,  Г.Л. Пермяков, Н.Н. Фаттахова,  В.К. Харченко,
Н.А. Андрамонова, О.Б. Христофорова. За основу у дослідженні ми
беремо функції, які виокремлені М.А. Кульковою. Але слід зазначити,
що не лише ці сім функцій будуть тотожними для народних прикмет.

 Як основні функції народних прикмет можна назвати наступні [2]:
1) прогнозувальна;
2) кумулятивна;
3) трансляторна;
4) регуляторна;
5) виховна;
6) пізнавальна;
7) естетична.
Все  розмаїття фольклорних  прогнозувальних  висловлювань про

погодні явища добре піддається аналізу та систематизації за формулою
Т1  (А,  В,  С,  D...n)  T2 (a, b, c, d...n), де  Т  –  часові  відрізки,
а  символи  в  дужках  означають  відповідно ознаки природних  явищ
в певний час, наприклад:

Ist der Oktober freundlich und mild, ist der März dafür rauh und wild.
Viel Nebel im Herbst (September, Oktober und November), viel Schnee
im Winter [1].
У нашому дослідженні ми ознайомилися з таким мовним явищем,

як  німецькомовні  народні  прикмети  та  дізналися  про  безліч
особливостей,  властивих  прогнозувальним  висловлюванням.
Перш за все, треба звернути увагу на роль народних прикмет у нашому
житті  взагалі. Народні  прикмети мають певну особливість,  а  саме,
вони прогнозують. Прогнозувальні висловлювання несуть,  окрім  їх
головної функції  (прогнозувальної),  культурне навантаження. Адже
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прогнозувальні  висловлювання дійшли до нас  від  наших  пращурів
та саме тому вони зберегли в собі національну спадщину для кожного
народу.

Отже,  у  статті  ми  звернули увагу  на функції  народних  прикмет,
зокрема  прогнозувальних  висловлювань,  на  визначення  народних
прикмет, на  їх функції у мові, на  різні способи  їх  класифікації. Ми
виділили  окрему  групу  народних  прикмет  –  прогнозувальних
висловлювань. Ми  вважаємо, що народні  прикмети,  завдяки  своїм
функціям та особливостям, завжди будуть присутні у побутовому стилі
мовлення та слугуватимуть своєрідною прикрасою мови.

Перспективою роботи є подальше дослідження функцій народних
прикмет,  особливостей  їх  типологізації,  зокрема  прогнозувальних
висловлювань.
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Харченко Т.В. Метатекстуальність у кінодискурсі. Стаття присвячена
вивченню кіно як особливого виду тексту та дискурсу та проявів у ньому
метатекстуальності на різних рівнях. Розглядаються і порівнюються різні
підходи  до  визначення  понять  «текст»,  «дискурс»,  «кінотекст»,
«кінодискурс». Наводяться  приклади метакінематографічних прийомів
у різних кінотекстах.
Ключові  слова:   дискурс,  кінодискурс,  кінотекст,  метакіно,

метатекстуальність, текст.

Kharchenko T.V. Metatextuality in Cinema Discourse. The article deals
with studying cinema as a special kind of text and discourse and instances of
metatextuality in it at different layers. Different approaches to defining the
notions of text, discourse, cinematic text, and cinema discourse are examined
and compared. Examples of metacinematic devices in different films are given.

Keywords: cinema text, cinema discourse, discourse, metacinema,
metatextuality, text.

Через  все  зростаючу  роль  кінодискурсу  як  способу  передачі
культурної  інформації  все  більше  учених  звертаються  до  його
дослідження. Кінодискурс розглядається з позицій лінгвістики тексту,
психолінгвістики,  семіотики;  порівнюються  поняття  кінодискурсу
та кінотексту; вивчаються такі його характеристики як полікодовість
та мультимодальність. Однак майже  без  уваги  залишається  такий
його аспект як метатекстуальність. Актуальність цього дослідження
зумовлена продуктивністю та своєчасністю дослідження різних жанрів
кінодискурсу  у межах  сучасної  лінгвістики. Його  новизна  полягає
у спробі розглянути метатекстуальність як можливу характеристику
кінодискурсу і створити понятійний апарат вивчення метакіно.

Об’єктом дослідження постає сучасний кінодискурс. Предметом
дослідження  виступають  семіотичні  особливості  сучасного
англомовного  кінодискурсу  та  прояви  у  ньому метатекстуальності
на  різних  рівнях. Метою  цієї  наукової  роботи  є  систематизація
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лінгвістичних  знань,  сконцентрованих  на  об’єкті  дослідження
«кінодискурс», трактування цього поняття з семіотичних позицій та
лінгвістичні розвідки епізодів кінодискурсу гетерогенного характеру
(текстових, звукових, візуальних), що містять вказівки на те, що цей
кінодискурс презентує себе не лише як результат (продукт), а і як процес
креативної діяльності.

Кінодискурс – це динамічний процес взаємодії авторів кінострічки
та  кінореципієнтів, що  має  місце  у  міжкультурному  просторі  за
допомогою мультимодальних  та мультимедійних каналів  кіномови,
а тому є важливим для монокультурної та міжкультурної комунікації
як напрям дослідження лінгвістичних та паралінгвістичних семіотичних
систем. Про важливу роль кінодискурсу для міжкультурної комунікації
говорить Ю.Г. Сорока, який вивчає його з позицій соціології і називає
«важливим елементом міжнародного інформаційного порядку, тобто
сукупності процесів міжкультурних комунікацій у сучасному світі» [5].
Оскільки  кінодискурс  –  це  повноправний  вид  дискурсу  і  тексту,
йому властиві усі характеристики художнього тексту взагалі, такі як
зв’язність, прагматична направленість, антропоцентричність та інші
[3,  с.  70–79]. Так  само йому має  бути властива метатекстуальність,
вивченню якої приділяється зараз так багато уваги в сучасній лінгвістиці.
Саме на цьому і зосереджується наше дослідження.

У  лінгвістику поняття  «метатексту» прийшло після  появи праці
російського  лінгвіста А. Вежбицької  «Метатекст  у  тексті»  (1978).
За її визначенням, метатекст – це в основному вставні слова і звороти
з семантичним елементом «говорить», а його функція полягає у тому,
щоб  роз’яснювати  основний  текст.  Інакше  кажучи,  метатекст  –
це  висловлювання  про  поточне мовлення  у  цій  самій мовленнєвій
ситуації [2]. С.А. Байкова називає метатекстуальними «твори, в рамках
яких  предметом  для  читача  стають,  по-перше,  фікційна  (умовна)
реальність персонажів, а, по-друге, процес її створення» [1].

У нашому дослідженні ми  вирішили  послуговуватися  поняттям
метатексту, близьким до визначення Ю.М. Лотмана: «текст, звернений
не тільки до предмета, а і до авторського слова про нього», в якому
«об’єктом  зображення  стає  саме  літературне  зображення»  [4].
Це  визначення  видається  найзручнішим,  оскільки  метою  цього
дослідження  є  лінгвістичні  розвідки  епізодів  кінодискурсу
гетерогенного характеру (текстових, звукових, візуальних), що містять
вказівки на те, що цей кінодискурс презентує себе не лише як результат
(продукт),  а  і  як  процес  креативної  діяльності. Метатекст  будемо
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розглядати  як  елементи  або  особливі  характеристики  тексту,
які мають саморефлективний характер, натякають на процес створення
цього самого тексту і руйнують у сприйнятті читача ілюзію реальності
твору.  Важливо  також  зазначити,  що  у  нашому  дослідженні  ми
цікавимося лише метатекстуальністю художніх творів, у яких автор
створює окремий внутрішній світ і власну реальність. Нехудожні тексти
не створюють окремої реальності, відповідно, не може бути і засобів,
які б її порушували.

Переходячи  від поняття метатексту  до поняття метакіно,  було б
доречно  розглянути  поняття  метатеатру  як  проміжної  ланки  між
літературою та кінематографом. Термін «метатеатр» був запропонований
американським драматургом і театральним критиком Ліонелем Абелем
(1910–2001) у 1963 році. Під ним розуміється театр (п’єса), проблематика
якого звернена до самого театру  і який, відповідно, «говорить» сам
про себе, «представляє самого себе» [6]. Прототипом метатеатрального
героя, що робить відсилання сам до себе, Абель називає Дон Кіхота.
Його не задовольняє реальний світ, він у постійному пошуку ситуацій,
частиною яких він хотів би стати. Проаналізувавши декілька наявних
визначень цього поняття, ми вирішили вважати метатеатром елементи
п’єси, що привертають увагу глядачів до обставин її створення або до
того, що п’єса – це твір мистецтва, і що вона існує у реальному світі,
і підкреслюють відносини цих двох реальностей.

У сучасному медіа-просторі, зокрема, в Інтернет-блогах та форумах,
при обговоренні фільмів часто використовується термін «метакіно»
(“metacinema”). Зміст, який вкладають у це поняття, завжди приблизно
однаковий:  «кіно  про  кіно»  або  «фільми  про фільми». На  деяких
сайтах можна зустріти спроби більш конкретно визначити цей термін:
«метакіно – це стиль фільмовиробництва, у якому фільм представляється
як історія про його створення»; «фільми, у яких процес виробництва
(і перегляду) фільму є частиною досвіду і частиною розповіді».

Хадсон Моура із Університету Торонто, що займається вивченням
питань  сучасного  мистецтва  і  кінематографу  зокрема,  пропонує
наступне визначення поняття «метакіно»: «буквально це кіно про кіно,
яке  самосвідомо  коментує фільми  та  їх  створення  і  перегляд»  [7].
Ці  саморефлективні,  багатошарові  розповіді  можуть  бути  про
письменника, що намагається написати сценарій, про кінорежисера,
що  намагається  зняти фільм,  про  глядача, що  намагається  фільм
переглянути, або навіть про героя, який усвідомлює, що він є дійовою
особою  фільму.  Метакіно  часто  стирає  рамки  між  вигадкою
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та реальністю і в результаті ставить питання про написання, перегляд
фільмів та про фільми взагалі.

Проаналізувавши  усі  наявні  спроби  охарактеризувати  поняття
«метакіно», ми схиляємося до наступного визначення: метакіно, або
метатекст у кіно – це елементи кінодискурсу, що дають вказівки на те,
що цей кінодискурс презентує себе не лише як результат, а і як процес
креативної діяльності, визнає факт свого створення кимось і свідомий
наявності автора і реципієнта.

Для вивчення проявів метатекстуальності у кіно було обрано кілька
англомовних художніх фільмів та серіалів. Метатекстуальні прийоми
було поділено на групи за рівнями кінотексту, на яких вони знаходили
своє вираження.

Так, до текстового рівня віднесено елементи діалогів між героями
фільму, у  яких містяться вказівки чи натяки на те, що вони свідомі
того, що знаходяться всередині твору, і знають, що за ними спостерігає
глядач. Для прикладу візьмемо слова Пола з фільму «Забавні  ігри».
Він  один  з  двох  молодих  людей,  які  взяли  у  заручники  родину,
що приїхала на відпочинок,  і  всіляко над  нею знущаються. В один
із моментів він говорить до іншої героїні фільму, своєї жертви:«We want
to entertain our audience. Show them what we can do». [Funny Games,
Міхаель  Ганеке].  Пол  дає  глядачеві  зрозуміти, що  знає  про  його
присутність, і, що важливіше, робить усе для того, щоб йому догодити.
Зважаючи  на  характер  його  дій,  цей  метаприйом має  особливий
психологічний  ефект  на  глядача.  Із  простого  спостерігача  він
перетворюється на співучасника, його змушують взяти на себе провину
за  те, що  відбувається,  адже  все  робиться  задля  того,  щоб  його
розважити.

На  візуальному  рівні  творці  фільму  можуть  застосовувати
прийоми, що якимось чином натякають на матеріальність фільму, його
завершеність як твору. Наприклад, у фільмі «Бійцівський клуб» [Fight
Club, Девід Фінчер] у деякі моменти на екрані можна бачити краї плівки,
на  яку  знято  фільм. У  такий  спосіб  глядачеві  нагадують, що  він
переглядає готовий твір, знятий і записаний на матеріальному носієві.

До інтерактивного рівня належать елементи кінодискурсу, у яких
прямо визнається факт наявності глядача і відбувається взаємодія з ним.
Така взаємодія може проходити з залученням одного або кількох каналів
передачі інформації, тому доцільно розділити ці прийоми на три підвиди:
інтерактивні візуальні, інтерактивні звукові та інтерактивні візуально-
звукові.
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На інтерактивному візуальному рівні метакінематографічний хід
здійснюється із застосуванням лише візуального каналу. Найпростіше
втілення  такого  прийому  –  погляд  героя  у  камеру.  Такий  погляд
спрямовується ніби прямо в очі глядачеві і говорить «я знаю, що ви
тут, також спостерігаєте за усім цим». Герой визнає наявність глядача
і шукає його співчуття.

На інтерактивному звуковому рівні взаємодія з глядачем зазвичай
має  форму монологу  героя  на  фоні  кадрів,  які  не  мають  натяків
на вихід з реальності фільму. Розглянемо приклад з серіалу «Містер
Робот»: «Hello friend. “Hello friend”? That’s lame. Maybe I should give
you a name. But that’s a slippery slope, you’re only in my head, we have to
remember that. Shit, this actually happened, I’m talking to an imaginary
person. What  I’m  about  to  tell  you  is  top  secret…»  [Mr. Robot, Сем
Есмайл]. Головний  герой  спілкується  з  глядачем,  сприймаючи його
як  «уявного  друга»,  обговорюючи  з  ним  події, що  відбуваються,
висловлюючи власні переживання. При цьому відеоряд залишається
звичайним – міські пейзажі, група бізнесменів на переговорах. У такий
спосіб фільм  визнає  наявність  певного  спостерігача,  уявної  особи,
що  знаходиться поза межами реальності фільму  і  бачить  і  чує  усе,
що відбувається.

Третій  підвид  інтерактивного  рівня:  метатекстуальний  хід
відбувається  з  залученням  одночасно  двох  каналів  спілкування  –
зорового і слухового. Найпоширеніший прийом цього рівня – «пролом»
четвертої стіни, тобто вербальне звертання героя напряму до глядача
з одночасним поглядом у камеру. Це подається у формі інтерв’ю, бесіди,
у якій глядача вважають другом, або розмови, у якій прямо вказується
на відносини «кінофільм – кіноглядач». Прикладом може слугувати
сцена  з фільму  «Забавні  ігри». Молоді  злочинці  б’ються  об  заклад
з жертвами щодо того, чи доживуть вони до ранку. Один із них, Пол,
повертається до камери  і  говорить: «I mean, what do  you  think? You
think they stand a chance? Well, you’re on their side, aren’t you? Who are
you betting on, hmm?» [Funny Games, Міхаель Ганеке]. Він звертається
до глядачів і просить зробити прогноз щодо подальшого розвитку подій
у фільмі. Пролом четвертої стіни тут поєднано з обговоренням традицій
і  правил  створення  кіно,  глядачеві  ніби  пропонується  згадати  свій
попередній досвід перегляду трилерів і оцінити можливість щасливого
кінця у цьому фільмі.

Метаприйоми  сюжетного  рівня  покликані  створити  у  глядача
відчуття, що фільм створюється прямо перед його очима. Їх складно
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втілити у фільмі, ще складніше їх помітити і розшифрувати. Цікавим
прикладом може слугувати фільм «Сім психопатів» [Seven Psychopaths,
Мартін Макдонах].  Його  головними  героями  є  сценарист Марті
Фаранан та його найкращий друг – актор Біллі Бікл. Введення у фільм
героїв, пов’язаних з кінематографом, створює у фільмові «подвійне
дно», дві реальності – реальність власне фільму та реальність фільму,
який герої створюють. У сценарії, який створюють головні герої, події
розгортаються у Лос-Анджелесі, так само, як і події основного фільму.
Всі події, які Марті та Біллі збираються (або відмовляються) включити
до  сценарію,  пізніше  трапляються  з  ними  у  реальному  житті.
Усвідомлюючи, що все йде за планом Марті, Біллі умисно влаштовує
все  так, що події  розгортаються  за його  сценарієм. Все це  залучає
глядача до процесу виробництва фільму, створює ілюзію того, що він
повністю імпровізується, створюється прямо перед нашими очима.

Цікавий приклад знаходимо у фільмі “Епілог”. Героїня, перебуваючи
у  лікарні,  ділиться  з  глядачем  своїми  відчуттями  з  приводу  того,
як довго плине час. Тоді вона пропонує уявити, що вона пише п’єсу
чи сценарій до фільму про саму себе: «If  I were writing  this  scene  it
would last a full fifteen minutes. I would lie here and you would sit there.
Not to worry: «Brevity is the soul of wit. «But... if you think eight months
of cancer treatment is tedious for all of you, consider how it feels to play
my part. All right. Let’s say it’s Friday morning. «Grand rounds» is what
they call it. Action!» [Wit, Майк Ніколс]. Крім того, що героїня розглядає
свою життєву ситуацію як сцену з п’єси чи фільму, у якої є глядачі,
і  говорить про роль,  яку  вона грає, – нехай  і у формі припущення,
натяк тут для глядача очевидний, – вона робить вигляд, що саме зараз
керує  ходом подій. Після  її  слів  «Action!»  у  палату  дійсно  заходять
лікарі, і далі все розвивається так, як героїня передбачила. Це покликано
скласти у  глядача враження, що героїня сама  створює фільм прямо
перед його очима.

У результаті дослідження ми прийшли до висновку, що оскільки
кінотекст  є  повноправним  видом  тексту  і  йому  притаманні  усі
характеристики «традиційних» художніх текстів, у творах кінематографу
також присутні мета-елементи. Вони,  як  і  у  випадку  з метатекстом
і метатеатром, не дають глядачеві повністю зануритися у вигаданий світ
кінофільму і змушують розглядати його в першу чергу не як достовірну
історію (хоча і не виключають таку можливість), а як витвір мистецтва.
Оскільки  кінофільм  –  це  поєднання  кількох  семіотичних  систем,
то і метаприйоми, що у ньому застосовуються, належать до різних рівнів
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і досить різноманітні за характером. У найбільш загальній класифікації
їх можна поділити на два види – проломлення четвертої стіни (у різних
проявах) та натяки і обговорення створення фільму всередині самого
фільму. Прийоми першого типу діють більш різко, раптово повертаючи
глядача до реального світу, і мають вони в цілому більш комічний ефект.
Прийоми  другого  типу, що  виконуються  на  рівні  сюжету,  «тонко»
натякають глядачеві, що фільм свідомий того, що є насправді фільмом,
і запрошують поміркувати над ним самим і кінематографом взагалі.
Перспективою дослідження могло б стати створення більш детальної
класифікації метакінематографічних прийомів та поглиблене вивчення
їх впливу на процес сприйняття кінотвору.
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Хлопцева А.А. Засоби  об’єктивації концепту ЗАПАХ у сучасній
англійській мові.  Стаття  присвячена  вивченню  засобів  вербалізації
концепту ЗАПАХ у сучасній англійській мові та художньому дискурсі,
а також аналізу поняттєвих, образних та ціннісних складників концепту.
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Khloptseva A.A. The verbalization means of the concept SMELL in the modern
English. The article focuses on the study of the verbalization means of the concept
SMELL in the modern English and the fictional discourse, and also to the analysis
of the conceptual, axiological and figurative components of the concept.

Keywords: verbalization means, concept, concept components, smell.

Стаття присвячена вивченню засобів об’єктивації концепту ЗАПАХ/
SMELL у сучасній англійській мові та художньому дискурсі.

Сьогодні вивчення мовної репрезентації ментальних уявлень є одним
з  найбільш цікавих  та  плідних  напрямів  досліджень  в  лінгвістиці,
що  розвивається.  У  сучасному мовознавстві  дотепер  актуальним
є набуття комплексного теоретичного і практичного осягнення базових
омовлених концептів конкретної лінгвістичної спільноти. Це зумовлює
актуальніть вивчення концепту ЗАПАХ/SMELL в сучасній англійській
мові  та дискурсі у  єдності  його поняттєвого, ціннісного, образного
складників.

Дослідженням  концептів  займалося  багато  лінгвістів,  а  саме
Колупаєва А.А. [5], Литкіна О.І. [7], Рудакова А.В. [8] та багато інших.

https://english-films.com/comedies/1504-sem-psihopatov-
https://www.youtube.com/
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Їм  вдалося  визначити  способи  реалізації  категорії  ЗАПАХ/SMELL
в сучасній англійській мові [4], ознаки ЗАПАХ/SMELL у перцептивного
концепту на матеріалі французької та російської мов [1; 3; 5], встановити
лінгвокультурні характеристики ароматів і ЗАПАХ/SMELL [2]. Утім
цілісне розуміння цього концепту в англомовній картині світу ще не
досягнуто, що підсилює актуальність нашої розвідки.

Метою цієї роботи є встановлення засобів об’єктивації концепту
ЗАПАХ  у  сучасній  англійській  мові  та  художньому  дискурсі. Для
досягнення  зазначеної мети у  роботі  ставляться  наступні  завдання:
визначення  особливостей  поняттєвого  складника  і  моделювання
ольфакторного концепту ЗАПАХ/SMELL за семантичним складом його
прямих номінацій; визначення особливостей образного і ціннісного
складників концепту ЗАПАХ/SMELL, актуалізованого концептуальними
метафорами у сучасному англомовному дискурсі.

Для моделювання концепту ЗАПАХ та визначення особливостей
його  складників  ми  користувалися  наступними методами:  аналіз
словникових  дефініцій  і  компонентний  аналіз  лексем  (для
виокремлення  лексичних  номінацій  концепту),  побудова  лексико-
семантичного  поля  (для  структурування  семантичного  простору
номінацій  концепту  ЗАПАХ),  аналіз  когнітивних  метафор  (для
визначення периферії  концепту), елементи кількісних підрахунків.
Обрані методи допомагають найбільш  точно  сформувати лексико-
семантичне поле концепту.

У  роботі  ми  вивчили  теоретичні  матеріали  з  обраної  теми,  за
допомогою чого змогли дати повне визначення концепту як явища
когнітивної лінгвістики, одиницю ментальних або психічних ресурсів
нашої свідомості і тієї інформаційної структури, яка відображає знання
і досвід людини [6]; «багатовимірне ідеалізоване формоутворення» [8],
в яке включаються як поняттєве, так і образне, ціннісне «вимірювання»
[8], що презентується за допомогою мовних знаків.

Говорячи  про  структуру  концепту,  можна  сказати,  що  чіткої
структури  немає,  але ми  можемо  виявити  характеристики,  ознаки
та концептуальні шари, що  входять у  поле  концепту. Таким чином,
ці характеристики утворюють польову модель концепту. У неї входять
ядро, базові шари та інтерпретаційне поле концепту.

Проаналізувавши типи концептів, можна говорити про різноманітні
класифікації  та  типології  в  залежності  від  характеристик,  що
розглядаються. Виділяють типологію за ступенем абстрактності змісту,
ступенем вербалізації, регулярності актуалізації, за мовною виразністю.
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Також виділяють структурні типи концептів (однорівневі та багаторівневі
концепти).

Концепт ЗАПАХ/SMELL відносять до ольфакторних концептів, тобто
до тих, які утворюються завдяки отримання інформації з навколишнього
світу через сенсорну перцепцію.

Критичний розгляд і узагальнення практичного доробку вчених –
дослідників перцептивних концептів дозволяє стверджувати, що концепт
ЗАПАХ/SMELL має  досить  складну  структуру  та  включає  у  себе
поняттєву, образну, ціннісну складові.

Концепт ЗАПАХ/SMELL в англійській мовній картині світу подано
прямими  номінаціями  –  лексемами,  об’єднаними  семою  «запах».
Концепт ЗАПАХ/SMELL об’єктивується в сучасній англійській мові
здебільш окремими лексемами і фразами, вільними словосполученнями.
До  когнітивних  механізмів формування  концепту  ЗАПАХ/SMELL
належать  також  непрямі  засоби  його  номінації  –  метафоричні  та
метонімічні перенесення, що актуалізують концепт у дискурсі.

Практичне дослідження концепту ЗАПАХ / SMELL виявило, що його
ім’ям виступає лексема smell – мовний знак, який передає його зміст
найбільш повно й адекватно. Він збігається з домінантою відповідного
синонімічного ряду, має високу частотність у дискурсі, в семантичній
структурі  такої  лексеми  наявна  найбільша  кількість  сем,  які
відображають грані змісту досліджуваного концепту.

 Дослідження лексико-семантичних джерел та дискурсу англійської
мови дало змогу змоделювати лесико-семантичне поле «Запах» у складі
трьох  мікрополів Act, Ability,  Sense,  поєднаних  відповідними
гіперсемами: “the act” – відчуття запаху – дія; “the ability” – здатність
до відчуття запаху; “the sense” – певне ольфакторне відчуття.

 Ключовим словом у номінативному полі концепту ЗАПАХ/SMELL
є лексична одиниця smell. Проаналізувавши дефініції лексеми smell,
ми  виявили основні  когнітивні  ознаки, що  становлять  основу  ядра
концепту ЗАПАХ/SMELL,  та установили синонімічні ряди у складі
кожного мікрополя.

Аналіз одиниць, що входять у мікрополя лексико-семантичного поля
«Запах» у лексикографічних джерелах та дискурсі, дає нам можливість
виявити синонімічні ряди за різними класифікаційними ознаками. Це
часткові семантичні синоніми, що розрізнюються за типом запаху або
за його позитивною чи негативною конотацією, та часткові стилістичні
синоніми, що  належать  до  розмовного  (зниженого)  стилю. Кожен
синонімічний ряд походить від центрального значення. Зокрема, у групі
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часткових семантичних синонімів члени синонімічного ряду лексичних
одиниць fragrance, aroma, perfume i scent мають центральну лексему
odour та утворюють синонімічний ряд приємних запахів. Одиницею
базисного рівня для синонімічного ряду неприємних запахів є одиниця
smell з синонімами субординативного рівня stink, reek i stench. Кожен
із синонімів несе у собі додаткові специфічні семантичні відмінності,
що впливає на вибір одиниці для використання у певному контексті.

До непрямих засобів номінації концепту ЗАПАХ/SMELL належать
фразеологічні засоби, що містять образно-оцінні уявлення про певні
поняття,  типові  для широкого  загалу  лінгвокультурної  спільноти
і зафіксовані у мовній картині світу. У нашому матеріалі виявлені ідіоми
здебільш виражають підозру або наближеність до розв’язки.

Метафора є механізмом формування ольфакторних значень і є одним
із найважливіших способів вираження оціночних суджень про ЗАПАХ/
SMELL. Проведений  аналіз  дозволив  виявити  три  групи метафор,
що розкривають як діапазон, так і спектр когнітивних метафор концепту
ЗАПАХ/SMELL:  це  ОСОБА,  ЗАПАХ  є ФІЗИЧНИЙ АРТЕФАКТ
(де аналізований концепт є референт когнітивних метафор) та моделі,
де він слугує корелятом когнітивних метафор: УСПІХ / ПОРАЗКА –
це АРТЕФАКТ, КОХАННЯ – це АРТЕФАКТ, ОСОБА – це ФІЗИЧНА
СУТНІСТЬ,  ЯКОСТІ  ОСОБИ  (АБСТРАКТНОЇ  СУТНОСТІ)  –
це ОЛЬФАКТОРНА СУТНІСТЬ, РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ це ЗАПАХ
(остання заснована на схемі ЩОСЬ МАЄ ЗАПАХ  ХТОСЬ РОЗУМІЄ
ЗА ЩОСЬ ЗАПАХОМ).

Отже,  проаналізувавши  теоретичні матеріали  та  спираючись на
результати власних дослідів, можна стверджувати, що концепт є базовим
поняттям, ключовим терміном, який часто та успішно використовується
в лінгвокультурології і когнітивній лінгвістиці. Концепт вбирає в себе
значення  багатьох  лексичних  одиниць. В  концептах  акумулюється
культурний рівень кожної мовної особистості, а сам концепт реалізується
не тільки в слові, але й в словосполученнях, реченнях, текстах.

Ольфакторний  концепт  ЗАПАХ/SMELL має  складну  структуру,
що включає в себе поняттєвий, образний та ціннісний складники.

Ми вивчили два способи  вербалізації  концепту ЗАПАХ/SMELL:
прямий  спосіб,  тобто  за  допомогою  прямих  номінацій-лексем,
а також непрямий, що полягає у презентації концепту за допомогою
фразеологічних виразів.

Перспектива подальшого вивчення концептів може бути виявлена
у дослідженнях з комунікативної граматики, когнітивної лінгвістики,
стилістики, лексикографії та багатьох інших дисциплін.
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Цирульнікова Г.О. Мем #Ukraine у слов’янських та англійськомовній
соціальних мережах:  лінгвокогнітивний аспект.  Стаття  присвячена
питанню  виявлення порівняльної  структури  концепту Ukraine/Україна/
Украина, реалізованого у вигляді лексем #Ukraine/#Україна/#Украина в
англійсько-, українсько- та російськомовних соціальних мережах Інтернету.
Ключові слова: концепт, лексема, мем, мережа, електронний дискурс.
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Tsyrulnikova H.O. Meme#Ukraine in Slavic and English social
networks: linguistic cognitive aspect. The article is devoted to the research of
the structure of theconcept UKRAINE/ УКРАЇНА / УКРАИНА, embodied in
the form of lexemes #Ukraine /#Україна /#Украина in English, Ukrainian and
Russian social networks.

Key words: concept, electronic discourse, lexeme, meme, network.

Необхідність  лінгвокогнітивного  аналізу  лексичних  одиниць,
реалізованих  у  дискурсі  соціальних  мереж,  а  також  необхідність
встановлення  поняттєво-ціннісного  змісту  уявлень  про  Україну
у слов’янських та англійськомовній соціальних мережах зумовили вибір
теми дослідження.

Метою нашої роботи є  виявлення порівняльної структури концепту
Ukraine/Україна/Украина,  реалізованого  у  вигляді  лексем  #Ukraine/
#Україна/#Украина  в  англійсько-,  українсько-  та  російськомовних
соціальних мережах Інтернету.

Завдання нашого дослідження є такі:
- означити  семіотичну  природу  електронної  комунікації  та

соціальних  мереж  (Twitter;  Facebook; Yahoo)  як  особливого  типу
дискурсу;

- визначити характерні функціональні риси мови соціальних мереж;
- описати  методологію  та  інструментарій  лінгвокогнітивних

досліджень лексичних одиниць;
- виявити релевантні критерії лінгвокогнітивного аналізу лексичної

одиниці, реалізованої у дискурсі соціальних мереж;
- схарактеризувати  тенденції  вербальної  реалізації  концепту

Ukraine/Україна/Украина  в англійсько-, українсько- та російськомовних
соціальних мережах Інтернету.

Об’єктом  нашого  дослідження  є  концепт UKRAINE/УКРАЇНА/
УКРАИНА.

В якості предмета дослідження виступає структура концепту Ukraine/
Україна/Украина, реалізованого у вигляді лексем #Ukraine/#Україна/
#Украина в  англійсько-, українсько- та російськомовних соціальних
мережах Інтернету.

У нашій роботі ми визначили особливості електронного дискурсу,
риси  лексичного  складу  мови  спілкування  у  соціальних мережах,
а  також  розглянули  характеристики  концепту  та  дослідили  образ
України, в якому відображені найбільш важливі ознаки, властивості,
характеристики  країни  з  точки  зору  англійсько-,  російсько-
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та українськомовних користувачів соціальних мереж Facebook, Yahoo
і Twitter.

Під час дослідження була вирішена низка завдань. Ми означили
семіотичну  природу  електронної  комунікації  та  соціальних мереж
(Twitter;  Facebook; Yahoo)  як  особливого  типу  дискурсу,  визначили
характерні  функціональні  риси  мови  соціальних  мереж,  описали
методологію та інструментарій лінгвокогнітивних досліджень лексичних
одиниць. Також у ході дослідження були виявлені релевантні критерії
лінгвокогнітивного аналізу лексичної одиниці, реалізованої у дискурсі
соціальних мереж,  а  також  схарактеризовані  тенденції  вербальної
реалізації концепту Ukraine/Україна/Украина в англійсько-, українсько-
та російськомовних соціальних мережах Інтернету.

Оскільки  даний  вид  концепту  існує  в  електронному  дискурсі,
ключовим є його визначення. Електронний дискурс визначається як
когнітивно-комунікативний простір глобальної мережі, висловлювання
на базі електронної комунікації, об’єднані певною проблематикою, які
функціонують у реальних історичних, суспільних і культурних умовах.

Базовими  рисами  електронного  дискурсу  є  цифровий  канал
передачі  сигналу,  дистантність,  анонімність,  гіпертекстуальність
і мультимедійність,  креолізація,  специфічна  етика,  усно-письмовий
характер  комунікації,  наявність  базових  знань  і  навичок  та
іллокутивність.

Однією з форм електронного дискурсу є соціальна мережа, що має
певну структуру, спрямовану на представлення і підтримку стосунків
з іншими користувачами Інтернету. Соціальна мережа є структурою,
яка відображає стосунки індивідів та зв’язки між ними через різноманітні
соціальні взаємовідносини. Важливою одиницею культурної інформації
в електронному дискурсі виступає мем. Мем – це багатоаспектне явище,
і може розглядатися як мовний знак. Словникове визначення мема –
«ідея, поведінка, стиль або узус/звичай, що передається від людини до
людини в межах культури. Мему притаманні  такі  властивості: мем
з’являється спонтанно; мемом може бути будь-яка одиниця інформації:
влучне слово, вираз, картинка; мем «посилається» на цілу ситуацію,
сума  його  слів не  дорівнює його  значенню; мем підлягає  еволюції:
з часом залишається лише його форма, поняття про ситуацію зникає;
форма мема в основному фіксована; мем дуже швидко «вмирає»; мем
потребує «живильного середовища», «каталізаторів».

Характерними  рисами  лексичного  складу  мови  спілкування
у  соціальних  мережах  є  максимально  яскраве  забарвлення,
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відображення реалій конкретної соціальної мережі та  загалом інтернет-
мовлення, а також активне словотворення і використання різноманітних
абревіатур.

Можливість  провести  комплексне  дослідження  була  досягнена
методом моніторингу соціальних мереж за допомогою таких сервісів,
як Social mention, Mention та  IQBuzz. Дані види сервісів дозволили
провести моніторинг і аналіз різних запитів в таких мережах, як Twitter,
ЖЖ, Yahoo, Facebook, YouTube, Google та ін.

Концепт UKRAINE представлений  в  англійській мові  лексемою
#Ukraine. Основними когнітивними ознаками концепту є  спільність
території, мови, уряду та історії. Концепт #Ukraine в англійськомовних
мережах  представлений  за  допомогою  різноманітних  метафор.
Наприклад, за допомогою метафори сприйняття: «…Perception of the
western  ideas  by Ukraine  has  experienced  significant  changes…»  [71].
Життя, існування країни та окремої людини традиційно представляється
за допомогою метафори руху. «…Ukraine moves to censorship on the
Internet…»  [71]. Вибір  того  чи  іншого шляху України  пов’язаний
з самостійністю, її незалежністю. «…Only a strong national state can
ensure  the  survival  and  development  of  independent Ukraine…»  [58].
Одним з поширених джерел створення метафор є ототожнення з живою
істотою.  «… Ukraine  is  undergoing  a  significant  transformation…»
«…Ukraine is ready to be part of the solution and not  to be part of the
problem, but as an ally in the fight – the subject of negotiation, but not the
object of trade…» [58].

Концепт УКРАИНА представлений  в  російській мові  лексемою
#Украина. Основними когнітивними ознаками концепту є спільність
території та історії. Концепт УКРАИНА, реалізований у російськомовних
мережах  за  допомогою  хештегу  #Украина,  також  представлений
різноманітними метафорами.  Серед  них   фігурують  образи  ринку.
«…Украина  на  сегодняшний  день  является  емким  рынком…»  [64].
Джерелом створення багатьох метафор досить часто є антропоморфний
код. Подібним метафорам притаманні  соціально-політичні  ознаки.
«…Украина  –  это  страна,  которая имеет свой особый  характер,
настроение…» [64]. «…Пока Украина думает, происходят важные
события.  Інтересно  следить  за  их  ходом...»  [66]. Одними  з  часто
вживаних метафор виступають ті, що основані на порівнюванні держави
до тіла людини. Україні притаманна, наприклад, приємна зовнішність
«… Украина для многих людей выглядит очень привлекательно, здесь
есть, что посмотреть...» [66].
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Концепт УКРАЇНА представлений  в  українській мові  лексемою
#Україна. Серед метафор, що складають образний компонент концепту
УКРАЇНА,  виділяються  ті,  джерелом  яких  слугує  сім’я:  «…Цією
статтею ми продовжуємо відслідковувати поширення народу русів
і розглянемо, як Свята Русь проявилася Великою Руссю (Росією) і Білою
Руссю. Як виникло поняття Мала Русь, і чому вона стала – Україна…».
«…Коля я їду з України, я завжди знаю, що мене чекають мої любі
коліжанки @antonina_sunny та @oxana_chuyko. Дім там,  де  рідні
землі  та  люди…»    [56].  Подібно  до  того,  як  це  відбувається  у
російськомовних  мережах,  Україна  також  концептуалізується
антропоморфними ознаками [56]. Україна висловлює думку стосовно
подій,  що  відбуваються,  виражає  схвалення.    «…Україна  вітає
сьогоднішнє схвалення Радою ЄС законодавчої пропозиції стосовно
лібералізації Євросоюзом візового режиму для громадян України...»
[56]. Україна має волю, наміри бажання та потреби. «…Україна хоче
переглянути тарифи  у  СОТ та  зарезервувала  право  на  перегляд
тарифних  зобов’язань…»  [59].  Серед  традиційних метафор можна
виділити  доместичну.  Доместична  метафора  країна / держава-дім
базується  на  ознаках  будови,  внутрішнього  простіру  будівлі.
«…Прем’єр-міністр Польщі  Беата Шидло  приїде  до України...»
«…Сьогодні проводила екскурсію Шацькими озерами друзям із Чехії
 Вітання гостям у нашому мальовничому краї…» [59].

Вбачається можливість  використання  результатів  дослідження
у більш поглибленому аналізі тенденцій вербальної реалізації концепту
Ukraine/Україна/Украина  в англійсько-, українсько- та російськомовних
соціальних мережах Інтернету.
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Чернуха А.О. Ігрові тенденції в англомовому рекламному Інтернет-
дискурсі. Стаття  присвячена  вивченню  феномену  мовної  гри  та
особливостей його використання в англомовному рекламному Інтернет-
дискурсі.  Приділено  увагу  специфіці  функціонування  мовної  гри
в сучасній британській та американській Інтернет-рекламі. Досліджено
прояв  рекламно-інформаційного  колажу  як  елементу  мовної  гри  на
суперобкладинках англомовних Інтернет-книжок із гумору.
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На сучасному  етапі  розвитку науки рекламний  Інтернет-дискурс
перебуває  в  центрі  уваги  лінгвістики.  «Феномен мовної  гри,  який
наявний  на  різноманітних  Інтернет-ресурсах,  характеризується
підсиленням  естетичної  значущості  графічних  засобів  та  значним
використанням  орфографічної  (точніше  –  антиорфографічної)  гри»
[5, c. 96]. Мовна гра є одним із основних шляхів створення яскравого
стилістичного  ефекту  в  англомовних  рекламних  текстах,  зокрема
гумористичних. «Гумористичний текст має широкий функціонально-
комунікативний  спектр,  в  якому  наявні  такі функції:  розважальна,
регулятивна, атрактивна, мовотворча, критична та ін. Вони є дієвим
прийомом прагматичного впливу. Вивчення прагматики гумористичного
спілкування розкриває механізми використання стилістичних засобів
у різних типах тексту та дискурсу» [10, c. 53]. Із динамічним розвитком
рекламного  дискурсу  з’явився  його  новий  жанр  –  англомовний
рекламно-інформаційний колаж.

Актуальність обраної теми визначено використанням явища мовної
гри в мовознавчих теоріях; дослідженням цього феномену в сучасному
англомовному  гуморі;  вивченням мовознавцями  явища мовної  гри
та рекламно-інформаційного колажу в сучасному рекламному Інтернет-
дискурсі. Новизна  роботи  полягає  у  визначенні  базових  прийомів
мовної  гри  в  сучасному  англомовному  рекламному  Інтернет-
дискурсі  та  функціонування  рекламно-інформаційного  колажу
на  суперобкладинках  англомовних  книжок  в  Інтернет-дискурсі
як  ефективного  засобу  впливу  на  адресата. Об’єктом  дослідження
є  мовна  гра  та  рекламно-інформаційний  колаж  як  лінгвістичні
феномени і засоби впливу в рекламному Інтернет-дискурсі. Предметом
дослідження є прийоми мовної гри  в сучасній англомовній рекламі
та  прояв  рекламно-інформаційного  колажу  на  суперобкладинках
англомовних Інтернет-книг із гумору. Мета роботи – розглянути засоби
мовної гри HomoLudens в англомовному рекламному Інтернет-дискурсі
та  вивчити функціонування  рекламно-інформаційного  колажу  на
суперобкладинках англомовних Інтернет-книжок.

Гра – це феномен існування людини, в якому відтворюються норми
життя та дійсності. Це вільна діяльність, яка функціонує поза межами
повсякденного життя та не шукає прямого матеріального інтересу та
користі [6, с. 104]. Гра – це емоційний, експресивний процес, який,
спонукаючи до творчого самовираження, приносить людині відчуття
радості та задоволення. Ігрова ситуація завжди асоціюється з жартом
та  амбівалентністю  [9,  c.  63].  Феномен мовної  гри  є  різновидом
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комунікаційної  практики,  зафіксованої  мовленнєвою  системою,
організованої за відповідними правилами, порушення яких загрожує
їй втратою цілісності, часто охопленої азартом [4, с. 62].

У сучасному мовознавстві поняття мовної гри почало поширюватися
після  виходу  роботи  О.А.  Земської, М.В.  Китайгородської  та
Н.М. Розанової «Мовна гра» [2]. Автори характеризують цей феномен
як явище «гри» мовця. Це може бути і жарт, і вдала гострота, і каламбур,
і різні види тропів. Дослідники вважають, що гру потрібно розглядати
в  якості  реалізації  поетичної  функції  мови  [там  само,  с.  173].
В.З. Санніков визначає феномен мовної гри в якості лінгвістичного
експерименту. Для  вченого мовна  гра  – це  вже  успішно  виконаний
мовний  експеримент,  а  дослідження  повинні  спрямовуватися  на
виявлення змістовних висновків [11, с. 32].

Сьогодні мовна гра починає широко досліджуватися в англомовному
рекламному  Інтернет-дискурсі. Видатний  нідерландський  лінгвіст
Т.А.  ван Дейк  зазначає, що  «дискурс  –  це мовний  потік,  мова  в  її
постійному русі, що вбирає в себе все різноманіття історичної епохи,
індивідуальних  і  соціальних  особливостей  як  комуніканта,  так
і комунікативної ситуації, в якій відбувається спілкування. В дискурсі
відбивається менталітет  і  культура,  як  національна,  загальна,  так
і індивідуальна, приватна» [1, с. 122].

Рекламний дискурс – це цілісний комплекс відношень, когнітивний
процес, що пов’язаний із створенням рекламного тексту як мовного
відрізку [3, с. 111]. Реклама впливає на суспільні погляди, на відношення
до оточуючих та до самих себе. Рекламний текст Інтернет-дискурсу
характеризується підвищеною експресивністю  саме  завдяки  такому
ефективному  прийому мовного  впливу  на  адресата  в  рекламному
Інтернет-дискурсі, як мовна гра [8, c. 182]. Рекламісти експериментують
із різноманітними лінгвістичними методами. Мовне маніпулювання
є головним компонентом реклами. Мовна гра зацікавлює реципієнтів
через несподіване представлення слова, перетворення форми певної
одиниці та її специфічного поєднання з іншою [14, c. 226-227].

В рекламних Інтернет-текстах феномен мовної гри вивчається на
таких мовних рівнях: фонетичний, графічний, лексико-морфологічний
та синтаксичний. Це явище найбільш поширене на фонетичному рівні.
Для нього характерне використання алітерації, асонансу, консонансу,
рими, звуконаслідування [7, c. 214]. Наведемо приклади: “Beer, now
cheaper than gas. Drink, don’t  drive” (алітерація) (Beer now).
“Tuggable, huggable softness” (асонанс) (Adrex). “It beats as it sweeps
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as it cleans” (консонанс) (The Hoover Company). “Beauty outside. Beast
inside” (жіноча рима) (The new Mac Pro). “Schhh…You-Know-Who”
(звуконаслідування)  (Heritage).  «У  графічному прийомі мовна  гра
представлена у вигляді каламбуру, абревіатурта графічних скорочень»
[там  само,  c.  215].  Напр.,  “The most versatile ecompact SUV”
(абревіатура)  (At David Lloyd).  «Зміна  лексичного  значення  слова
характерна для морфологічного прийому, що проявляється, наприклад,
в якості метафори та метонімії» [там само, c. 213]. Пор.: “Your perfect
Jaguar awaits” (метафора)  (Jaguar UK). “Swimming pools: Drop into
our oceans”  (метонімія)  (Indoor,  Outdoor).  «Рівень  словотворення
характерний графічними видозмінами. На синтаксичному рівні мовна
гра  характеризується  неочікуваним  поділом  рекламного  тексту
на окремі слова» [там само, c. 215]. Напр., “Snap! Crackle! Pop!” (Snap,
Crackle).

Інтернет-реклама функціонує як односторонній комунікативний
процес  із  можливістю  до  дистанційності,  опосередкованості,
інтерактивності, мультимедійності, полікодовості та гіпертекстуальності.
«Структура  сучасних  Інтернет-оголошень  досить  складна  та
багатошарова.  Інформація  надається  як на мовному  рівні,  так  і  на
рівні графічних іміджів та звуку. В результаті подана інформація здійснює
максимальний  ефект  на  аудиторію,  чим  досягається  головна  мета
продуцента Інтернет-реклами» [13, с. 114].

Все більше уваги спеціалістів із Інтернет-реклами сьогодні привертає
до себе рекламно-інформаційний колаж. Колаж і його ігрові тенденції
в межах рекламно-інформаційного дискурсу є прийомом мовної гри,
який підготовлює реципієнта сприймати первинний текст та реалізує
основну  функцію  –  звертає  увагу  ігровими  засобами  до  об’єкта
рекламування, тобто книги, та спонукає реципієнта до її придбання.
А.Л. Сегал вивчає колаж на суперобкладинках (далі – СО) Інтернет-
видань та стверджує, що«рекламно-інформаційний колаж – це особливий
жанровий різновид рекламної комунікації в галузі книговидавництва,
в якому навантаження розподілене між інформативною та рекламною
функціями»  [12,  с.  23].  Колаж  на  суперобкладинках  англомовних
Інтернет-творів виражений засобами мовної гри та є одним із головних
прийомів  реклами.  Сучасні  веб-технології  сприяють  тому,  що
СО  англомовних  книг  в  Інтернет-дискурсі  миттєво  сприймаються
реципієнтами завдяки «оживанню картинки», що значно привертає
увагу читачів. Рекламодавці вдаються до колажованого використання
на СО треків, частин мультиків та фільмів, що, у свою чергу, носять
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ігровий характер. Саме СО демонструють явище “foregrounding”, тобто
виведення на  передній план  їх  окремих  компонентів. Відбувається
інтерактивність між потенційним покупцем книги та рекламованим
товаром.  Читач  має  можливість  за  наявності  електронної  адреси
звернутися в будь-який час як до видавництва, так і до самого автора.
Див.  рис.  1.

Рис. 1. Суперобкладинка книги П.Г. Вудхауса “Blandings Castle”

Рекламно-інформаційному колажу властива мозаїчна репрезентація
інформації.  Вона  полягає  в  тому, що  текст  на СО  не має  початку
та кінця, його неможливо читати лінійно, він структурується згідно
читацького сприйняття та задуму продуцента одночасно. Вербальні
компоненти рекламно-інформаційного колажу поділяються на дві групи:
обов’язкові, тобто присутність яких є визначальною при сприйнятті
адресатом інформації, та факультативні, наявність яких може варіюватися
відповідно  до  комунікативної  мети  продуцента.  До  обов’язкових
компонентів належать заголовок, анотація, цитати з рецензій, коротка
біографія автора. До факультативних компонентів відносять підзаголовок,
ключову фразу, цитату з рекламованої книги, цитату автора, текст-анонс
[12, с. 89] та різноманітні засоби мовної гри.

Отже, в текстах рекламного Інтернет-дискурсу мовна гра є впливовим
стилістичним прийомом, який створює ефект комічного, порушуючи
мовні норми. Перспективними лініями подальших досліджень убачаємо
в вивченні мовної гри в сучасному діалогічному англомовному Інтернет-
просторі на матеріалах різножанрових художніх та фольклорних текстів.
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Чуприна П.О. Українське козацтво в творчості Проспера Меріме. Стаття
присвячена розгляду двох праць Проспера Меріме про українське козацтво,
побут та традиції козаків. У працях Меріме також розглядаються основні
моменти історії України козацьких часів та її зв’язки із Францією та Росією.
Таким чином, у статті спростовується думка про недостатню відомість
України за кордоном, а саме у Франції.
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Chupryna P.O. Ukrainian Cossacks in Prosper Mérimée works. The article
deals with two works of Prosper Mérimée on Ukrainian Cossaks, their way of
life and traditions.  In his works Mйrimйe also considers the main events of
Ukrainian history of the Cossaks’ times and its relations with France and Russia.
Thus, the idea that Ukraine is little known abroad, particularly in France, is
being disproved.

Key words: Bohdan Khmelnytsky, Cossaсks, France and Ukraine, literary
relations.

Актуальність теми зумовлена значенням інтелектуального впливу
Франції  для  духовного  розвитку  європейських  народів,  зокрема
України, що  передбачає  дослідження  основних  напрямів  і  форм
французько-української  культурної  взаємодії,  яка  стала  важливим
чинником становлення національної культури нашої країни. Об’єктом
дослідження  є  франко-українські  культурні  зв’язки.  Предметом
дослідження є опис історії, звичаїв та побуту українського козацтва
в творчості Проспера Меріме. Мета роботи – здійснити аналіз двох
творів Проспера Меріме, присвячених українському козацтву і довести,
що Україна  вже  достатньо  відома у Франції XIX  століття. Наукова
новизна  роботи полягає  в  тому, що  вона  є  однією  з  перших  спроб
ознайомлення  українського  читача  з  поглядом Проспера Меріме
на українське козацтво. Перспективою є можливість її використання
в  курсах  літератури  у  вищих  навчальних  закладах. Підсумковий
та оціночний матеріал роботи може бути корисним у процесі розбудови
двосторонніх відносин Франції і України.

Період кінця XVIII – початку XIX ст. позначився зростанням інтересу
до України  з  боку французького  суспільства, що  було  обумовлено
низкою  чинників.  Приблизно  з  середини XVIII  ст.  в  лоні  епохи
Просвітництва зародилась нова ідейна течія – романтизм. Для творів
періоду романтизму було характерне широке звернення до екзотичної
тематики, звідси інтерес французів до героїчної історії українського
козацтва.  З  іншого  боку,  потужним  фактором, що  обумовлював
зацікавленість Україною,  були французькі  політичні  інтереси,  які
неминуче стикались з російськими в Європі та на Близькому Сході.
Відносини між Францією  і  Росією остаточно погіршились  за  часів
Великої Французької революції. А отже, невипадковим було активне
звернення французьких  авторів  наполеонівської  доби  до  проблеми
пригнобленого становища українців у межах Росії і їхнього прагнення
звільнитись від влади царя.
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Проспер Меріме був одним із перших французьких письменників,
який так глибоко занурився у вивчення теми українського козацтва.

Перше  знайомство Меріме  з Україною  відбулося  завдяки  його
дружбі  з  Іваном Тургенєвим  та вивченню  творів  таких  істориків  та
мемуаристів як Боплан, П’єр Шевальє та Шарль Лезюр.

1854 року Меріме публікує в Універсальному раднику  (Moniteur
universel), офіційній газеті Французької Імперії, детальне дослідження
під назвою Українські козаки та їх останні отамани, на яке його,
скоріш  за  все,  надихнули  нові  директиви  влади.  Автор  описує
українську історію періоду козаків – XVI–XVII віків. За його словами,
козаки  «сміливі  охоронці  східних  християн  від  мусульман,  тобто,
загарбників». Меріме представляє організацію побуту запорожських
козаків та їх укріпленого табору – Січі.

Меріме  також  приділяє  велику  увагу  гетьману  Богдану
Хмельницькому. Він дає правдиву характеристику наслідкам підписання
Переяславської угоди у 1654 році для України :

«Майже в усіх містах розташувались руські гарнізони, а країна
була пригнічена інквізиціями. Здавалося, що наприкінці свого життя
Хмельницький покаявся за свою «зраду». Насправді, цей гіркий досвід
навчив Хмельницького, що  панування  царя  було  набагато  важчим
для  України,  ніж  польського  короля.  Він  помітив,  що  замість
незалежності,  про  яку  він  так  мріяв,  він  тільки  змінив
підпорядкування, таке  образливе  для  його  гордості,  на  справжнє
рабство.  Поляки  показали  себе  як  жадібні  деспоти,  але  їх
непостійність  та  легкість  залишали  надію  васалам  на  деяке
пом’якшення  відношення. Не  менш жадібні,  але  більш  хитрі та
постійні  в  своїх  рішеннях,  руські  ставали  все  більш  вимогливими
господарями, а жертва, яку вони одного разу хапали, вже ніколи не
виривалась з їх чіпких лап» [4, с. 120-121].

Проспер Меріме дуже симпатизував українським козакам. Через
десять років після публікації своєї першої роботи, він знов звернувся
до  козацької  тематики,  але  вже  в  іншому  контексті  та  за  інших
політичних обставин. Його друг С. Соболевський, приїхавши в Париж
в 1860 та 1861 роках, познайомив його з творами українського історика
та письменника Миколи Костомарова, який щойно видав монографію,
присвячену видатному козацькому гетьману Богдану Хмельницькому.
Усвідомлюючи, що повний переклад такого масштабного твору про
козаків не припаде до смаку вибагливого французького читача, який
зовсім  не  розбирався  в  даній  тематиці, Меріме  написав  скорочену
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французьку версію твору Костомарова на 250 сторінок. Ця інтерпретація
виходила у випусках Журнала вчених (Journal des Savants), а пізніше,
у 1865 році, окремим збірником під назвою Козаки минулих часів.

Щодо особистого ставлення Меріме до Богдана Хмельницького,
у вступній частині твору він так характеризує свого героя:

«Обраний голова маленької нації,  оточеної могутніми сусідами,
що  присвятив  все  своє життя  на  боротьбу  за  незалежність,
Хмельницький був спроможний не тільки долати своїх ворогів, але й
підтримувати  єдність між  дикими  полками,  якими  він  керував,
відважний воїн, талановитий політик, обережний в часи свого успіху
та терпеливий після невдач. Усі ці якості принесли великому отаману
славу у всій Європі» [3, с. 143].

Але  цей другий  твір Меріме  про  козаків  також мав  політичний
підтекст. Есе про Богдана Хмельницького було опубліковано у часи,
що передували польській революції 1863 року, коли у Франції всюди
обговорювали польське повстання. Через свій твір Меріме висловив
свої критичні ідеї щодо Польщі,що ми і бачимо з його листа, адресованого
мадам Рошежаклен:

«Увечері  я  урізноманічую  свої  інтереси  за написанням біографії
дивовижного шахрая Хмельницького,  гетьмана  українських  козаків
у середині ХVІІ століття, який розпочав національну війну. Ця велика
людина  хотіла  визволити  малоросів,  козаків,  своїх  земляків  від
польського гніту, який у ті часи чинив усі можливі незгоди селянам.
Сьогодні ж, на мою думку, поляки взялись за старе…» [2, с. 237].

Проспер Меріме був одним з небагатьох французьких письменників,
які у середині ХІХ століття цікавилися Україною. Він вивчав та через
свої  роботи  привертав  увагу  французької  спільноти  до  ситуації
в Україні, яка була досить погано відома в ті часи. Він добре зрозумів
усю складність національних проблем цієї частини Європи. З точки
зору  геополітики,  Україна  завжди  розташовувалася  між  двома
могутніми державами – Польщею та Росією, які в усі часи прагнули
встановити на її території свою владу. Це й спонукало український народ
на  пошуки  власного  незалежного шляху. Намагаючись  спростити
розуміння цього складного становища, у своїй першій роботі Меріме
викрив  ворожі  наміри  Росії,  а  в  другій  –  вгамував  полонофілів
у Франції. Наміри Меріме були щирими та неупередженими. А причиною
того, що його ідеї не мали послідовників, стала лише політична ситуація
в країні, а пізніше франко-руський альянс.
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Шахова Ю.О. Соціальні та етнокультурні стереотипи в текстах
німецькомовних анекдотів. Дана стаття розглядає проблему соціальних
та етнокультурних стереотипів та  їх функціонування в німецькомовних
анекдотах.  Розглянуті  поняття  стереотипу,  як  особливого  способу
сприйняття  світу,  зокрема  вивчені  поняття  гендерного  та  етнічного
стереотипу, а також поняття анекдоту як особливого жанру усної народної
творчості,  його  характерні  риси  та  особливості.  Проаналізовані
та  виокремлені  засоби  творення  комічного  в  текстах  німецькомовних
анекдотів їх лексико-граматичні особливості.
Ключові слова: анекдот, гендер, гендерний стереотип,етнос, етнічний

стереотип, стереотип.

Shakhova Y.O. Social and ethnocultural stereotypes in German jokes. The
article discusses social and ethnocultural stereotypes and their functions in
German jokes. The concept of the stereotype is considered as a special way to
see the life, concepts of gender and and ethnocultural stereotypes, concept of
joke as a special genre of the verbal folklore, its features and characteristics are
studied. The methods of creation of humor in texts of German jokes and their
lexіco-grammatical features are analyzed.

Key words: ethnos, ethnical stereotype, gender, gender stereotype, joke,
stereotype.
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Дана  робота  присвячена  вивченню  реалізації  соціальних  та
етнокультурних стереотипів в текстах німецькомовних анекдотів  та
вивченню засобів творення комічного в німецькомовних анекдотах.
Наразі вивчення анекдоту відбувається з декількох позицій. З точки

зору  граматики  анекдот  розглядається  як  середовище  існування
різноманітних граматичних та мовних явищ. З позиції теорії жанру
розглядаються його жанрові особливості.
За останні десятиліття інтерес до вивчення анекдоту та функціонування

в ньому  стереотипу  зріс. Вивчення  тексту  анекдоту як  середовища
існування  стереотипу  присвячені  роботи  таких вчених  як
Овчиннікова І.І., Каліна Я.І., Бассай С.Н., Шевелева І.П., Сорокина Н.В.,
Самкова О.М., Широка О.М., Коистра Л.Е., Трофімова Н.А.
Актуальність даного дослідження визначається динамізмом розвитку

жанру  анекдоту  та  його  стереотипізації.  Тож можна  стверджувати,
що на  сьогоднішній  день жанр  анекдоту  та  особливості  існування
в  ньому  стереотипу  є  досить  вивченими.  Об’єктом  дослідження
є соціальні та етнокультурні стереотипи, засоби створення комічного,
представлені в німецькомовних анекдотах. Предметом дослідження є
мовні особливості представлення стереотипів у тексті німецькомовного
анекдоту. Мета даного дослідження – виявити особливості існування
та функціонування стереотипу в текстах німецькомовного анекдоту.
 Для досягнення даної цілі були виконані наступні завдання:
1. Вивчено базові теоретичні поняття: стереотип, етнічний стереотип,

гендерний стереотип.
2. Розроблено класифікацію стереотипів.
3. Визначено структуру жанру анекдоту.
4. Визначено особливості функціонування  стереотипу  в  текстах

анекдотів.
5. З’ясовано засоби творення комічного в текстах німецькомовних

анекдотів.
Теоретико-методологічною базою дослідження стали роботи в сфері

вивчення  стереотипів  (Каліна Я.І.,  Трофімова Н.А., Широка С.І.,
Самкова О.М., Широка С.І., Овчиннікова І.І.) При розгляданні жанру
анекдоту  булі  взяті  за  основу  роботи Л.М. Корнєвої, Коістра Л.Е.,
Щипициної Л.Ю., Бассай С.Н.
Матеріалом  для  дослідження  стали  тексти  німецьких  анекдотів

в кількості 100 одиниць, де відображаються соціальні та етнокультурні
стереотипи. Методи  дослідження  обумовлені  цілями  та  задачами
дослідження. В  роботі  знайшли місце  загальнолінгвістичні методи
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узагальнення,  завдяки  якому  проаналізований  літературний жанр
анекдоту, дана його класифікація та структура; порівняння, що полягав
у зіставленні стереотипів різних народів, а також кількісний метод, за
допомогою якого були визначені тематичні групи соціальної ролі жінки.
Теоретична  значимість  дослідження  полягає  в  лінгвістичному

осмисленні соціальних та етнокультурних уявлень. Дане дослідження
робить  певний  внесок  у  вивчення  проблеми  соціальних  та
етнокультурних  стереотипів  та  їх відображення  в  текстах  анекдоту.
Аналіз  німецького  анекдоту  дозволяє  визначити мовну  специфіку
анекдоту,  а  також  специфічні  характеристики  народності  та  їх
взаємовідносин з іншими народами.
Практична  значимість  роботи  полягає  у можливості  подальшого

використання  при  навчанні  німецької мови  як  іноземної,  в  курсах
лінгвокраїнознавства.
В.  Ліппман  розумів  стереотип  як  особливу форму  сприйняття

навколишнього світу, що безпосередньо впливає на почуття людини
ще до того, як вони нею усвідомлюються, бо існує певний зв’язок між
подіями, які відбуваються ззовні, і свідомістю, через яку вони (ці події)
пропускають. Людина, намагаючись осягнути навколишній світ у всіх
його суперечностях, створює «малюнок у своїй голові» стосовно тих
речей  і явищ, які вона безпосередньо не спостерігає, маючи більш-
менш чітке  уявлення  (яке не  обов’язково може  бути  істинним) про
частину з них ще до безпосереднього контакту [4, с. 102].
Так як анекдот нерозривно існує з поняттям етносу в першу чергу

в  роботі  розглянуті  етнічні  стереотипи.  В  етнічному  стереотипі
відображені, як правило, оцінні думки про моральні, розумові, фізичні
та інші якості представників різних етнічних спільнот. До найсуттєвіших
властивостей етнічних стереотипів відносять, по-перше, їхній емоційно-
оцінний  характер;  по-друге,  стійкість  (щоправда  доволі  відносну)
та ригідність до нової інформації; по-третє, високий ступінь єдності
уявлень членів групи як про власну етнічну групу, так і про інші етнічні
групи [5, c. 283].
У  визначенні  етнічного  анекдоту ми  спираємося  на  точку  зору

К.А.  Кочнової,  котра  вважає, що  етнічний  анекдот  –  це  короткі
гумористичні тексти про іноземців, іммігрантів, великі та малі етнічні
групи, широко  розповсюджених  в  більшості  цивілізованих мовних
суспільствах [3, URL].
Етнічні анекдоти побудовані на шаблонному сюжеті: представники

різних країн, потрапивши в одну й ту саму ситуацію, реагують на неї
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по-різному, у в співвідношенні з тими рисами характеру, які приписують
їм на батьківщині анекдоту.
При всьому схематизмі та узагальненості стереотипні уявлення про

інші народи готують до зіткнення з чужою культурою, послаблюють
удар,  знижують  культурний шок. Стереотипи  допомагають  людині
створити уявлення про  світ загалом, вийти за рамки свого вузького
соціального, географічного і політичного середовища [3, URL].
Наступний приклад пояснює доречність стереотипу для побудови

загального уявлення про національність:
Himmel in Europa
 wo die Englaeder die Polizisten sind,
 wo die Deutschen die Mechaniker sind,
 wo die Franzosen die Koecher sind,
 wo die Italiener die Liebhaber sind
und wo die Schweizer alle organisieren [1, c. 150].
Наступним для розгляду стали гендерні стереотипи в німецькомовних

анекдотах.  Сарказм  гендерних  анекдотів  є  направленим  на  певні
характеристики  чоловіків  та жінок,  на  їх  поведінку  в  тій  чи  іншій
ситуації, в анекдотах вони піддаються гумористичному переосмисленню
та по-своєму відображають дійсність [2, с. 6].
Прикладом чоловічого анекдоту, що висміює специфічні особливості

і поведінку жінок, може стати наступний:
Was haben Frauen und Krawatten gemeinsam? – Man wählt sie meist

bei schlechter Beleuchtung und dann hat man sie am Hals.
А ось “жіночий” анекдот:
Dein Gemecke motzt der Mann, – geht mir zum einen Ohr rein und zum

manderen raus. Kontert die Frau: Es ist auch nichts dazwischen, was es
aufhalten koennte.
Очевидно, що анекдот став зброєю в боротьбі чоловіків та жінок

за лідерство [6, URL]
Також  в  роботі  розглянуті  лексико-граматичні  засоби  створення

комічного, до яких належить каламбур, порівняння, омонімія, синонімія
та полісимія та антитеза. Прикладом анекдоту, заснованого на антитезі, є:
“Mein Mann ist furchtbar!”
“Ach ja?”
“Kaum bin ich mal aus dem Haus, da ist er ganz aus dem Häuschen!”
У ньому має місце обігрування фрази “виходити  з  себе”– з’їхати

з глузду, що репрезентується за допомогою ganz aus dem Haus sein,
крізь призму образу-концепту йти з дому, що репрезентується частково
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подібним  словосполученням  aus dem Haus sein,  що  акцентує  їх
протилежність [5, c. 60]
Висновки: Отже, ця робота присвячена питанню реалізації соціальних

та етнокультурних стереотипів в текстах німецькомовних анекдотів.
Було визначено особливості анекдоту як окремого жанру усної народної
творчості, складена його класифікація та характеристика структури,
розглянуте  питання  стереотипу  як  загальнолюдського  феномену,
визначена  роль  даного  поняття  в  різних  науках  та  погляди  різних
науковців  на  трактування  цього  явища.  Розглянули  його  ознаки
та фактори стереотипізації. В роботі розглянуті два види стереотипів –
етнічний і гендерний. Вивчені особливості анекдоту як жанру усної
народної  творчості.  Для  нього  характерні  усність,  анонімічність
і  варіативність.  Основними  ознаками  стереотипу,  спільними  для
різних  сфер наукового  знання,  які  його  вивчають,  є  схематичність,
стандартизованість уявлення про певний об’єкт; емоційне забарвлення;
стійкість. Стереотипізація явищ пов’язана безпосередньо зі сприйняттям
мовної картини світу, яка у кожного етносу є специфічною.
Перспективою  роботи  є  розгляд  та  класифікація  інших  видів

стереотипів у текстах німецькомовних анекдотів.
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Щоткіна Ю.В. Класифікація дієслів та функціонування іменникових
форм дієслова у сучасній німецькій мові. У дослідженні розглянуто поняття
про дієслово, класифікацію та функціонування іменникових форм дієслова.
У роботі висвітлені три характерні класифікації дієслів: морфологічна,
синтаксична  та  семантична,  а  також  виділили  таку категорію  дієслова
як спосіб дії.
Ключові слова: граматичні форми, дієслово, класифікація, іменникові

форми, спосіб дії, структура дієслова.

Shchotkina Y.V. Classification of verbs and functioning of substantival
forms of verb in modern German. There is concept of a verb, classification and
functioning of substantival forms of a verb in the research. In the study we
consider three main classification of the verbs: morfologic, syntactic and
semantic, we have also identified classification by the mode of action.

Keywords: classification, grammatical forms, personalized forms, structure
of a verb, verb.

Актуальність  теми  полягає  у  визначенні  специфіки  класифікації
дієслів у сучасній німецькій мові.

Об’єктом дослідження  є класифікація  дієслів  сучасної  німецької
мови.

Предмет дослідження – особливості «класифікації» дієслів, основні
форми їх виявлення, ознаки та місце у реченні.

В ході дослідження була досягнута його мета, а саме – розглянута
класифікація  дієслів,  їх  вплив  на  структуру  дієслівного  речення

http://www.hse.ru/
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та специфіка їх систематизації. До нашої уваги було взято функціонування
іменниковий форм дієслова у сучасній німецькій мові.

В даному дослідженні ми описали три основні класифікації дієслів:
морфологічна, синтаксична та семантична, а також розглянули таку
категорію дієслова як спосіб дії.

1. Семантична класифікація
Семантичною основою дієслова як частини мови є поняття процесу.

О.І. Москальська  звертає  увагу  на  те, що  дія  або  стан може  бути
виражена не лише дієсловом але й іменником, порівняємо: schlafen –
der Schlaf [15, c. 214]. Але назва дії або стану іменником чи дієсловом
має докорінну різницю. При цьому іменник вказує на дію не беручи
до уваги її виконавця, а дієслово у свою чергу виражає сам процес дії,
що виконується якимось об’єктом або предметом, наприклад:

Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kammå. (H. Heine. Loreley)
Допоміжні дієслова (Hilfsverben) haben, sein, werden не повнозначні

і виконують чисто службову роль, і до того ж морфологічну функцію –
слугують  для  утворення  складних форм дієслова  (habe  geschrieben,
bin  gekommen,  wurde  gefragt).  Дієслова  sein,  werden,  haben  при
використанні в якості допоміжних втрачають своє основне самостійне
лексичне  значення  і  починають  виконувати  суто  службові функції,
висловлюючи граматичні категорії присудка в утвореній з їх допомогою
дієслівній формі або мовній конструкції. Dein Vater wurde von unserem
Fahrer abgeholt [6]; Ich sage deinen Nachbarn, dass sie diesen Baum
absägen  sollen.  (Модальні  дієслова  котрі  виражають  бажання,
необхідність) [7].

2. Синтаксична класифікація
Об’єктні  дієслова  виражають  дію,  виконання  якої  обов’язково

передбачає  участь  не  лише  предмета  та  особу-діяча,  але  й  іншого
предмета та особи у якості об’єкта: fragen, antworten, nehmen, geben,
versprechen, sich bemächtigen. У зв’язку з таким значенням їм властиве
використання з об’єктами. Деякі об’єктні дієслова завжди вживаються
з об’єктом (Er nimmt), інші можуть вживатися у реченні як з об’єктом,
так і без нього (Man baut hier ein Theater), не втрачаючи в останньому
випадку свого об’єктного характеру. Об’єктні дієслова виражають дію,
в  результаті  якої  виникає  предмет  виражений  додатком:  einen Brief
schreiben, ein Bild malen, ein Haus bauen; дію яка лише спрямована на
предмет, виражений додатком: ein Bild betrachten, ein Haus bewachen,
an etwas denken, auf jmdn. warten. Об’єктні дієслова застосовуються
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з додатком у знахідному, давальному та родовому відмінках, а також
з прийменниками. Об’єктні дієслова у знахідному відмінку зазвичай
виділяють в окрему групу. Їх називають перехідні дієслова.

Перехідність  і  неперехідність  проявляється,  насамперед,
у лексичному значенні дієслів. Так, дієслова haben, fragen – перехідні,
а  begegnen, gedanken, laufen, liegen  –  неперехідні  завдяки  своїм
лексичним значенням. Іноді перехідність і неперехідність, закладена
в одному дієслові, диференціюється морфологічно: сильні дієслова
бувають  в цьому  випадку неперехідними,  а  слабкі  –  перехідними:
erschrecken-erschrak-erschrocken  і  erschrecken-erschreckte-
erschreckt. У ряду дієслів відмінність в перехідності і неперехідності
виявляються  в  контексті:  tauchen  –  пірнати,  die  Hand  tauchen  –
опускати, занурювати;

Перехідні  вимагають  прямого  додатка  (wen?  – Akkusativ)  та
утворюються від інших дієслів за допомогою префіксів an-, be-, er- [8].

Неперехідні  дієслова  –  дієслова, що  вимагають  доповнення  в
родовому або давальному відмінку без прийменника, чи додатку з будь-
яким  відмінком. Обставина  місця містить  прийменник,  керуючий
давальнім відмінком. Вона відповідає на питання wo? (де?). Wir bedürfen
eines Rates.

Дієслова взагалі без додатку. Вони позначають дію, яка відбувається
сама по собі. Das Dorf liegt am Ufer.

До  неперехідних  дієслів  належать ще  й  дієслова  зі  зворотним
займенником sich, зворотні дієслова позначають дію, звернену на себе.

Суб’єктні дієслова не вимагають доповнення, сфера їх дії обмежена
підметом. Це дієслова, що виражають стан: stehen, sitzen, liegen, wohnen,
blühen, sich fühlen, sich benehmen; рух – kommen, fahren, gehen; перехід
з одного стану в інший – aufstehen, erwachen, verblühen, erblühen будь-
якої особи або предмету. У відповідності до їх значення їм властиве
безоб’єктне вживання.

По відношенню до підмета розрізняють:
1) особові дієслова (persönliche Verben), що виражають дію або стан

підмета: Er geht. Er sitzt;  [9]. Особові  дієслова  (persönliche Verben)
змінюються по трьом особам та вживаються в усіх формах однини
і множини.

2) безособові дієслова (unpersönliche Verben), що виражають стан,
який не пов’язаний з будь-якою особою або предметом. Найчастіше це
дієслова, що виражають явище природи. Існують також ідіоматичні
безособові звороти [9].
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3. Морфологічна класифікація
Група слабких дієслів – найчисленніша і продуктивна в мові, вона

постійно поповнюється  новими дієсловами допомогою  запозичень,
створення  нових  слабких  дієслів  від  уже  наявних  в  арсеналі мови
за допомогою префіксів, напівпрефіксів, словоскладання і т.д . Основні
форми дієслова:  1)  інфінітив;  2)  претерит,  1-ї  та  3-ї  особи  однини;
3) причастя II. Основною ознакою слабкого дієслова є незмінюваність
кореневого  голосного  у  всіх  трьох  його  основних формах,  а  також
утворення форм  за  допомогою  суфікса  -(e)te  в  претериті,  префікса
ge- і суфікса -(e)t в причасті II [10]. Сильні дієслова (starke Verben)
утворюють  другу  форму,  тобто  імперфект  (das  Prеteritum) шляхом
зміни кореневої голосної. Також вона змінюється в 3 особі однини
в ПРЕЗЕНС [8].

Дієслова з невідокремлюваними префіксами (be-, ge-, er-, ver-, zer,
ent-, emp-, miss-)  і дієслова з суфіксом -ieren утворюють причастя II
без допомоги префікса ge-.

Дієслова з відокремлюваними префіксами, префікс ge- в партиципі
II зберігають та ставиться префікс ge- між відокремлюваним префіксом
і другим компонентом.

Претерито-презентні дієслова
До цієї групи (die Präterito-Präsentia) відносяться дієслова dürfen,

können, mögen, müssen,  sollen,  wollen,  wissen.  Вони  відрізняються
особливим значенням та формами. Їх значення (крім wissen) – виражає
модальність, тому їх ще називають модальними. Ці дієслова отримали
таку складну назву лише тому, що при відмінюванні в презенс мають
ознаки претерита, тобто відмінюються в теперішньому часі за правилами
минулого. При утворенні другої форми (Präteritum) втрачається умлаут,
якщо він був в інфінітиві, і до основи дієслова додається типовий для
слабких дієслів суфікс -(e) te. До групи модальних дієслів відноситься
і дієслово lassen, хоча воно і не входить до групи претерито-презентних
дієслів. Це дієслово може бути  і  повнозначним  [5,  c.  139]. Основні
форми претерито-презентних дієслів утворюються, також від слабких
дієслів, але з деякими фонетичними змінами. Виключення – відсутність
форм наказового способу  [11, c. 164].

4. Класифікація за способом дії
Для  встановлення  сфери діяльності  різноманітних  граматичних

категорій дієслова важливо виділити певні структурно-семантичні групи
або розряди дієслів, які відрізняються один від одного, як за характером
лексичного значення, так й за структурним відношенням. Лексичний
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напрямок описує  способи дієслівної  дії,  виходячи  з  його  лексичної
семантики,  незалежної  від  дієслівної  форми.  У  німецькій  мові
граматична  категорія  виду  часто  іменується  аспектом  (Aspekt),
а семантична – способом дії (Aktionsart). Спосіб дії (Aktionsart) – тип
модифікації дієслівної дії, виражений певними словотворчими засобами
(префіксами, суфіксами, комбінацією префікса і суфікса або префікса
і постфікса). Не зважаючи на те, що вид та спосіб дії взаємопов’язані,
попри  це  у  виді  відображається  оцінка  внутрішньої  темпоральної
структури ситуації з позиції мовця, а спосіб дії відноситься до об’єктивної
категорії. До того ж перш за все мова йде про фазовій спосіб дії.

У лінгвістичній літературі зазвичай проводиться відмінність між
перфективними  (результативний)  та  імперфективними дієслівними
значеннями. Перфективними дієсловами  називаються  дієслова,  які
позначають  процеси, що мають  внутрішню межу  або  мету  свого
протікання. Імперфективні – дієслова, які позначають процеси, що не
мають внутрішньої межі.

Граматичні форми дієслова поділяються на дві групи: особові та
неозначена форма  (Infinitiv).  Інфінітив  за  своїм  походженням  –  це
іменник  з  дієслівною  основою,  який  називає  дію. Особові форми
означають дію, віднесену до певної особи. Це змінні форми, які здатні
самостійно формувати присудок. Вони мають:

1) три форми особи (1, 2, 3);
2) дві форми числа (однину і множину);
3)  шість  часових  форм:  презенс,  імперфект,  перфект,

плюсквамперфект, футурум І та футурум ІІ (дійсний спосіб);
4) три форми способу (дійсний, умовний і наказовий);
5) три форми стану: активний, пасивний і статив.
Існує  два  види  іменникових форм  дієслова  –  це  інфінітив  та

дієприкметник, які суттєво відрізняються від особових форм дієслова
або дієслів, що відмінюються. Іменні форми дієслова (Infinita) можуть
застосовуватися  тільки  на  підставі  їх  лексичного  значення  та
утворюватися від дієслова.

На  відміну  від  відмінюваних  форм  дієслова  інфінітив  та
дієприкметник не відмінюються за особою, числом та не мають деяких
інших дієслівних категорій (наприклад, категорії способу). Відрізняються
від відмінюваних форм дієслова за характером синтаксичного вживання:
вони  не  виступають  у  ролі  присудка,  що  належить  до  функцій
відмінюваних  форм  дієслова.  Іменні  форми  дієслова  виражають
дію, не вказуючи особу та момент дії на його відношення до дійсності
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(звідси і назва infinitivus інфінітив – «невизначена форма» дієслова)
[15, c. 247].

Розрізняють  перший  інфінітив  (Infinitiv  I)  і  другий  інфінітив
(Infinitiv II). Перший найчастіше називають просто інфінітивом.

Згідно  граматичної  структури поданої  автором Б.А. Абрамовим
Infinitiv II (або інфінітив перфект) утворюється за допомогою Partizip
II основного дієслова та неозначеної форми допоміжних дієслів haben
/ sein (вибір допоміжного дієслова такий же, як і при утворенні Perfekt).
Infinitiv II вказує на передчасність чи закінчення дії: Ich bin froh, dich
kennen gelernt zu haben.

Інфінітив  II  актив  складається  з  Partizip  II  основного  дієслова +
інфінітив того допоміжного дієслова з яким воно відмінюється в Perfekt
актив. Наприклад: lesen – gelesen haben, laufen – gelaufen sein.

Інфінітив  II  актив  складається  з  Partizip  II  основного  дієслова +
Інфінітив II допоміжного дієслова werden – worden sein. Наприклад:
geben – gegeben worden sein. У відносному вживанні перший і другий
інфінітиви мають різні функції.

Інфінітив називають неозначеною формою дієслова (Infinita) він
може застосовуватися тільки на підставі їх лексичного значення та
утворюватися від дієслова. Німецький дієприкметник буває двох видів:
Partizip I і Partizip II. Перший дієприкметник часто виступає в ролі
означення до іменника і обставини. Другий дієприкметник вживається
при  утворенні  складних  часових форм Perfekt  і  Plusquamperfekt  у
всіх часових формах пасивного стану і як означення до іменника в
причетних групах. Інфінітиву да дієприкметникам властиві як форми
дієслова так  і  риси, що є характерними для  іменних частин мови,
інфінітив та дієприкметники органічно входять в сучасну німецьку
мову.

Висновки.
У  ході  аналізу  наукових  статей  по  класифікації  дієслів  та  їх

функціонуванню  у  сучасній  німецькій  мові  було  досягнена  ціль
дослідження та ми дійшли таких висновків:

Ми описали три характерні класифікації дієслів: це морфологічна,
синтаксична та семантична, а також виділили таку лексико-граматичну
категорію дієслова як спосіб дії.

Граматичні форми дієслова поділяються на дві групи: особові та
іменникові. Інфінітив або іменникова форма дієслова позначає дію без
всякої  вказівки  на  дійову особу,  а  особові форми  дієслова навпаки
означають дію, віднесену до певної особи.
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В цілому, виявлення основних відмінностей в структурі дієслова
німецької мови, включає вміння орієнтуватися в системі чергування
кореневих голосних, яке є вкрай важливим для правильного визначення
основних  дієслівних форм  і  для  безпроблемного  опанування основ
відмінювання. Стосовно функціонування дієслів важливо правильно
визначити направленість дії та звертати увагу на правила їх утворення.
Надзвичайно важливим для правильного застосування дієслів у реченні
є визначення в якості якого члена речення воно використовується.

За  результатами  дослідження  було  виявлено  вживання  не  всіх
граматичних форм  у  сучасній  німецькій  мові.  Також при  розгляді
теоретичних матеріалів була очевидна наявність спільних рис в деяких
класифікаціях. Під час вивчення матеріалів з теоретичної граматики
були очевидно, що всі автори дотримуються загальної характеристики
дієслів, але тим не менше кожен виділяє нові критерії як класифікації
так і функціонування дієслів у німецькій мові.

Перспективою  роботи  є  систематизація  критеріїв  класифікації
та особливостей функціонування дієслів.
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