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КОГНІТИВНА ЛІНГВІСТИКА 

 

КОНЦЕПТ «ЕКОЛОГІЯ» ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 

КАРТИНИ СВІТУ  

Бевзо Г.А. (Київ) 

 Мовна система, як спосіб концептуалізації та об’єктивації світу, є базою для 

збереження та репрезентації світоглядних уявлень та практичного досвіду 

людства, набутого в різних видах науко-практичної діяльності. Національно-

культурна специфіка сформованих уявлень втілюється в мовній картині світу, яка 

виступає засобом концептуалізації дійсності. Власне картина світу є результатом 

пізнання, обробки інформації, світобачення тощо, які відображуються в мовній 

формі.  

Мовна картина є способом репрезентації концептосфери як важливої 

системи концептуальної картини світу. У зв’язку з цим можна стверджувати, що 

концептуальна картина світу є більш ширшим поняттям, ніж мовна картина, адже 

перша категоризує всі об’єкти оточуючої дійсності як цілісну систему з метою їх 

упорядкування, друга — реалізує дані категорії на мовному рівні, тобто 

репрезентуючи об’єкти оточуючої дійсності за допомогою лексичних одиниць.  

Концептуалізація світу в мові підпорядковується основним механізмам 

мовного відображення дійсності за допомогою лексичних одиниць, які несуть 

смислове та значеннєве навантаження.  

Концепт «Екологія» як елемент концептуальної картини світу є 

трикомпонентною структурою. До його складу входять такі взаємопов’язані між 

собою елементи як поняття, оцінка та образ [2]. 

Поняття як елемент концепту відображує сутність позначуваного предмета. 

Оціночний компонент репрезентує позитивні або негативні конотації, які 

позначає поняття. Найцікавішим з елементів є образ, оскільки образна система 

будь-якої концептосфери базується на асоціативному рівні, що знаходить своє 
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вираження в мові. Наприклад: екологічний термін hazard має наступну 

трикомпонентну структуру: 

1) поняття: «something that may be dangerous, or cause accidents or problems» 

[1]. 

2) оцінка: слово має негативну конотації, оскільки загроза експлікує такі 

семи: ризик, небезпека, проблеми, аварія. Кожна з цих лексем репрезентує 

негативний зміст. 

3) образ: severe weather hazards. У цьому термінологічному словосполученні 

образний компонент значення розкривається через асоціативний зв'язок ризиків, 

які можуть нести в собі погодні умови. Те що загроза/ризики є severe — суворими 

репрезентує додаткове образне значення, яке вербалізується в значеннєвій 

структурі даної лексеми: «problems, injuries, illnesses etc are very bad or very 

serious» [1]. 

Концептуальна та мовна картина світу є взаємозалежними, але 

неоднорідними за змістом. В основі концептосфери лежать наукові знання, в 

основі мовної репрезентації — смислові значення, зафіксовані на 

концептуальному рівні. Мовна картина світу, яка репрезентує екологічну 

терміносистему є динамічною і може змінюватись під впливом зовнішніх та 

внутрішніх факторів розвитку мови, натомість концептуальна картина світу є 

більш сталою, бо утворюється та впорядковується в умовах формування 

національно-культурної ментальності носіїв мови. Концепти, закріплені в 

свідомості мовців, «обростають» новими смислами та конотаціями, а тому 

моделювання реальності на концептуальному рівні передбачає відображення 

об’єктів дійсності за допомогою нових лексичних засобів, які допомагають 

втілити в понятті найсуттєвіші ознаки об’єкта.  

Література: 

1. LongmanDictionary [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу:http://www.ldoceonline.com/dictionary/environment. 2. Кононець Ю.В. 

Природа мовного знака / Ю. В. Кононець //Мова, освіта, культура в контексті 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/environment
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Болонських реалій — ІІ : Матеріали наук.-практ. конф. (1-3 квіт. 2009 р., Київ). — 

К. : Вид центр КНЛУ, 2009. — С. 58—60. 

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ MAN У РОМАНІ ДЖУЛІАНА БАРНСА 

«A HISTORY OF THE WORLD IN 10 1/2 CHAPTERS» 

 Беркій Х.І. (Івано-Франківськ) 

Вивчаючи роман Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах», вважаємо 

необхідним виділити концепт MAN (чоловік) як один із ключових елементів 

концептосфери цього твору, що віддзеркалює авторське розуміння характеристик, 

ролі і положення в суспільстві особи чоловічої статі. Ця розвідка присвячена 

моделюванню концепту MAN, активованого в тексті лексемою man, з 

використанням базисних пропозиціональних схем, запропонованих у працях 

С.А. Жаботинської [1, c. 7; 2]. Отримана нами вибірка може бути структурована 

так: 

«ХТОСЬ/ЩОСЬ є ТАКИМ» (предметний фрейм):  

He was a man who had his little theories, and he didn't want anyone else's. — 

«Він був чоловіком, який мав свої маленькі теорії і не бажав чужих» [3, c. 8]. But 

all he did was blindly obey. Noah … was a very God-fearing man …but Noah was not a 

nice man. … He was an ignorant man in many respects. — «Але все, що він робив 

було сліпою покорою. Ной … був дуже богобоязним чоловіком … але Ной не був 

хорошим чоловіком. …  Він був неграмотною людиною у всіх відношеннях» [3, c. 

11]. Spike was a flier, a man of science, an engineer. — «Спайк був пілотом, 

людиною науки, інженером» [3, c. 254]. Hitler, for instance, now there's a man I 

wouldn't shake the hand of — «Гітлер, наприклад, зараз є чоловіком, руку якому я б 

не потис» [3, c. 295].  

«ХТОСЬ/ЩОСЬ — компаратив є як ХТОСЬ/ЩОСЬ» (компаративний 

фрейм):  
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The Noah of the Ark wasn't the same man as the Noah arraigned for drunkenness 

and indecent exposure. — «Ной з Ковчегу не був тим же Ноєм, якому приписують 

п’янство та непристойну наготу» [3, c. 29]. 

«ХТОСЬ/ЩОСЬ діє» (акціональний фрейм): 

Famous men <…> made events happen — «відомі чоловіки … керували 

подіями» [3, c. 97]. <…> the man was carrying a large machine-gun. — «чоловік ніс 

величезний кулемет» [3, c. 40]. The old man's back is turned against every living 

person on the raft. — «Спиною повернувся старий чоловік до кожної живої особи 

на плоту» [3, c. 132].  

«ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК» (схема способу буття): 

Father Christmas ran an all-male team. Typical, absolutely bloody typical, she 

thought. — «Діда Мороза везла зграя оленів-самців. Типово, абсолютно типово, 

подумала вона» [3, c. 84]. Days and weekends and holidays — that is how the men in 

grey suits measure things. — «Дні тижня, вихідні і свята — ось як чоловіки у сірих 

костюмах вимірюють речі» [3, c. 93]. He just said politics was men’s business. — 

«Він просто сказав, що політика — справа чоловіча» [3, c. 88]. <…> rights which 

Man has no power to curtail or abrogate.» — «права, які Чоловік не в змозі 

обмежувати чи скасувати…» [3, c. 68]. <…> making your own way through life, 

walking tall, shooting straight, balling chicks as he puts it and spitting in the eye of 

anyone who does you wrong. — «прокладати свій шлях в житті, йдучи прямо, діючи 

чесно, знімаючи баб, як він виражається, і плюючи в очі тим, хто бажає тобі зла» 

[3, c. 204]. <…> every man's life being a process of escape and return. — «життя 

кожного чоловіка є ланцюжком втеч та повернень» [3, c. 263]. 

Отже, проведене дослідження показало, що найтиповішими фреймовими 

структурами концепту MAN у досліджуваному романі є предметна, компаративна 

та акціональна схеми. На перспективу завдяки різноманітній комбінаториці 

пропозиціональних схем можна отримати більш складні моделі структурування 

мовного матеріалу, що дозволить повніше розкрити зміст досліджуваного 

концепту. 
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Література: 

1. Жаботинская С. А. Лингвокогнитивный подход к анализу номинативных 
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2010. — № 928. — С. 6—20. 2. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ : типы 

фреймов / С. А. Жаботинская //Вісник Черкаського університету. Філологічні 

науки. — 1999. — Вип. 11. — С. 3—17. 3. Barnes J. A History of the World in 10 ½ 

Chapters / J. Barnes. — London : Jonathan Cape Ltd, 1989. — 311 p.  

 

КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРІЇ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ 

Білик О.І. (Івано-Франківськ) 

Часові характеристики буття можуть бути представлені різними засобами 

мови. Репрезентацію часових відношень у мові вчені насамперед пов’язують з 

граматичними, лексичними  і функціонально-стилістичними засобами, що 

утворюють систему мовної темпоральності. Темпоральність стосується всіх рівнів 

мовної системи (О.В. Бондарко, М.В. Всеволодова, Т.М. Голосова, 

М.О. Потаєнко, І.О. Талаш, О.В. Тарасова та ін.). Поряд з граматичними 

категоріями вираження темпоральності в мові існує велике лексико-семантичне 

поле темпоральності, яке утворюється іменниками, прикметниками, 

прислівниками та іншими одиницями, які беруть участь в освоєнні людиною 

часової структури дійсності і досліджуються в різних аспектах (Н.Д. Арутюнова, 

О.В.Бондарко, М.В. Всеволодова, К.Г. Красухін, Г.Е. Крейдлін, М.А. Кронгауз, 

В.О. Плунгян, М.О. Потаєнко, Т.В. Радзієвська, К.В. Рахіліна, Н.К. Рябцева, 

К.С. Яковлєва та ін.).  

Категорія часу часто розглядається з позиції функціональної граматики і 

розуміється як система часових форм разом з лексичними показниками часу і 

конструкціями, які мають певне часове значення, утворюють функціонально-

семантичне поле темпоральності [1, с. 494]. Однак функціонально-семантичне 

поле (далі — ФСП) — це не просто набір граматичних і лексичних засобів 

вираження певної категорії. Цей тип мовних єдностей можна розглядати як один 
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із найважливіших факторів, які беруть участь у формуванні висловлення, оскільки 

воно виражає реальні явища, які стосуються як власне мови і мовлення, так і 

складних процесів мисленнєво-мовленнєвої діяльності. 

Завдяки функціональній спрямованості дослідження мова розглядається не 

тільки у комунікативному, але й у когнітивному ракурсі, що дає можливість 

простежити темпоральні відношення в нормативному контексті, а також вивчити 

ті мовні механізми, які виникають у практиці, корегуються в логіці мислення, 

відбивають непередбачуваність, ситуативність, варіативність у передачі 

швидкоплинного та вічного в людській діяльності [2]. Підставою для розгляду 

ФСП темпоральності є відображення часових відношень об’єктивної дійсності у 

свідомості людей у вигляді певних семантичних категорій, а набір мовних засобів, 

якими користується мовець для вираження цих категорій — це і є основа поняття 

ФСП у мовному і мовленнєвому відношеннях [1, с. 496], тому вважається, що 

ФСП — це насамперед когнітивно-поняттєві поля, оскільки в їхню основу 

покладені логіко-семантичні інваріанти [3].  

Проте, на когнітивному рівні опису тільки ФСП темпоральності при 

дослідженні темпоральної організації дискурсу видається недостатнім, оскільки 

організація мовних засобів розкривається як результат формування і сприйняття 

часу людиною. Очевидним стає паралелізм граматичних і лексичних засобів 

вираження часу та його особистої інтерпретації людиною. Час відображається у 

дискурсі й часто стає об’єктом уваги учасників дискурсу. Феномен часу у 

свідомості мовця осмислюється і набуває різних форм і образів.  

Отже, досліджуючи темпоральну організацію дискурсу з використанням 

когнітивного підходу, вважаємо за необхідне враховувати кілька аспектів, а саме: 

комплекс граматичних і лексичних засобів, які беруть участь у репрезентації 

різних часових значень, та образи часу, які виникли в результаті індивідуального 

сприйняття і бачення часу учасниками дискурсу. 

Література: 
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ПЕРЕКЛАД КОГНІТИВНОЇ МЕТАФОРИ В ДЕТЕКТИВНИХ ТВОРАХ 

А. КРІСТІ 

Богданова О.В. (Харків) 

В останні десятиріччя ХХ століття проблема статусу метафори в 

концептуальній теорії стала привертати особливу увагу лінгвістів, що й постало 

поштовхом для розвитку когнітивної науки. Когнітивна метафора поставала у 

фокусі досліджень таких видатних лінгвістів як: Д. Лакофф, М. Джонсон, Эрл 

Маккормак, Л.М. Алексєєва, М. Блек, О.І. Глазунова та інші.  

Актуальність теми цього дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних студій на поглиблене вивчення особливостей функціонування 

когнітивної метафори в художньому дискурсі. Запропонований в роботі підхід до 

встановлення особливостей когнітивної метафори в детективах є новим, оскільки 

передбачає комплексний аналіз реалізації когнітивної метафори в аспекті 

перекладу.  

Система метафоричних значень орієнтована на емоційно-експресивне 

відбиття явищ реальної дійсності [1]. Сучасна когнітивна лінгвістика вважає 

метафору не тропом, покликаним прикрасити мову та зробити образ 

зрозумілішим, а формою мислення [2].  

Когнітивна метафора має низку характерних ознак: системний характер, 

можливість осмислити концепти, які знаходяться далеко від прийнятних, та одні 
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концепти з опорою на інші, які є еталоном.  

Когнітивна метафора відіграє важливу роль у детективах А. Крісті беручи на 

себе функцію дивовижного перетворення звичайного слова на незвичайне. Серед 

когнітивних метафор в детективних творах особливого значення набувають 

глобальні когнітивні метафори, які не лише збагачують концептуальний простір 

твору, а й беруть участь у його структуруванні і розгортанні сюжетної лінії. 

Когнітивна метафора виникає на основі порівняльних ознак. Розглянемо 

когнітивну метафору на матеріалі твору «10 негренят». Детектив організовано на 

основі метафори «сценарій помсти — дитяча лічилка»: вбивства здійснюються за 

лічилкою. Наприклад: Ten little nigger boys went out to dine;One choked his little self 

and then there were Nine. [1]. — Десять негренят вирішили пообідати.Один 

раптом поперхнувся, їх лишилось дев'ять. 

Доречно зауважити, що в самій назві «10 негренят» авторка використовує 

асоціативне поле: з давніх часів негр асоціюється з рабством, позбавленням волі, 

права змінити власну долю. «Негренята» в детективі постають маріонетками 

невідомого лялькаря, який розігрує дію за лише йому відомим сценарієм. 

Метафора «гість на острові — негреня з лічилки» проходить крізь весь твір.  

В іншому детективі «Подвиги Геркулеса» детектив порівнює себе з міфічним 

героєм, чому сприяє переклад імені головного героя Еркюль — Геркулес. 

Концептуальну основу сюжету становить метафора «розслідування злочину — 

подвиг Геракла», що перетинається з метафорою «людина — міфічна істота». 

Така метафоризація змушує відтворити подвиги Геркулеса на сучасний манер. 

Так, «Немейський лев» постає в цій історії викраденою собакою породи пекінес: 

Gently, Poirot picked the little dog up and sat down with Augustus on his knee. He said: 

"So I have captured the Nemean Lion. My task is completed." [2] — Пуаро бережно 

взяв песика на руки і сів, посадивши Огастеса собі на коліна. «Ну що ж, — сказав 

він, — справу зроблено. Немейський лев спійманий». 

Когнітивні метафори мають бути відтворені у перекладі детективів іншими 

мовами з урахуванням менталітету і культури потенційної читацької аудиторії.  
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Таким чином, метафоризація відіграє важливу роль у створенні детективного 

твору і розвитку сюжету. Подальше з’ясування особливостей вербалізації 

когнітивних метафор в художніх творах в аспекті перекладу є перспективним. 

Література: 

1. Блэк М. Метафора  / М. Блэк // Теория метафоры. — М. : Прогресс, 1990. — 456 

с. 2.  Лакофф Д. Когнитивная семантика  / Д. Лакофф // Язык и интеллект. — М. : 

Прогресс, 1995. — 467 с.  
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ДЕФІНІЦІЇ КЛЮЧОВОГО СЛОВА «DER AUSSTEIGER» 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА «AUSSTEIGER» НОСІЯМИ МОВИ 

Бондарчук О.Ю. (Луцьк) 

Лінгвокультурний типаж — «впізнавані образи представників певної 

культури, сукупність яких створює культуру того чи іншого суспільства» [2, с. 8]. 

У німецькій лінгвокультурі виділяємо ЛК типаж «Aussteiger». Оскільки ЛК типаж 

— різновид концепту, то в його структурі виділяємо понятійну, образну та 

ціннісну сторони [1]. Актуальним для дослідження понятійної складової є 

виявлення дефініцій ключового слова «der Aussteiger» інформантами — носіями 

мови у відповідях на питання «Was bedeutet für Sie das Wort «Aussteiger»?». 

Результати анкетування є додатковим джерелом визначення конститутивних 

ознак досліджуваного концепту. В анкетуванні взяли участь 99 респондентів 

віком 18 — 45 років, основну кількість яких складають студенти. Оскільки 

респонденти називали кілька варіантів відповідей на поставлене питання, 

вважаємо доцільним позначити у дужках не кількість респондентів, а кількість 

названих дефініцій, які пов`язані з Aussteiger.   
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 Аналізуючи дані визначення, прослідковуємо, що для більшості 

інформантів  Aussteiger — це особи, які живуть поза нормами суспільства, 

залишають професію, діяльність, різні групи та організації (церкви, школи, 

навчання та ін.): (23) Ein Mensch,  der sich  von den Normen einer Gesellschaft 

abwendet, sich von anderen Menschen abwenden; (22) Menschen, die aus dem Beruf 

aussteigen, Tätigkeiten oder Angelegenheiten aufgeben; (22) Menschen, die  aus 

verschiedenen Gruppen, Vereinen, Organisationen austreten, bspw. aus der Schule, 

Kirche usw. Aussteiger — це люди, які розпочинають щось нове: новий спосіб 

життя, нову діяльність, нову професію, нові випробування:  (13) Jemand, der etwas 

Neues anfängt, neues Leben beginnt, etwas Neues wagt, neu startet, ausprobiert, sich 

durch neue Lebensweise distanziert. Для цього необхідно залишити старе життя: (8) 

Wenn jemand sein altes Leben „zurück lässt“, seinen alten Kontaktkreis aufgibt. 

Aussteiger відмовляються від благ цивілізації, їдуть жити на природу, в село, в 

іншу країну, живуть за власними принципами та ідеями, не працюють, 

відмовляються від грошей: (7) J-d, der sich in die Natur zurückzieht. Menschen, die 

nicht mehr am zivilisierten Leben teilnehmen. Menschen, die sich vom „modernen“ 

Leben abwenden; (6) Ein Mensch, der in ein anderes Land geht; wandert aus; (6) 

Personen, die nach ihren eigenen Regeln leben, eigenes privates Leben führen, 

eigene Vorstellungen vom Leben ausleben, ein selbstbestimmtes Leben führen. Для 

кількох інформантів важлива сема «змінити побут», «вийти зі справи» та 

«залишити систему»: (5) Man steigt in gewissen Situationen aus einer Sache, aus 

bestimmten Kreisen, Situationen aus bzw. verlässt, beendet diese; (5) Jemand, der aus 

dem Alltag ausbricht, aus dem gewöhnlichen Umfeld aussteigt, um z. B. in der Natur 

zu leben. Veränderung des täglichen Ablaufs; (4) Menschen, die ein bestimmtes 

System verlassen.  

 Носії мови надають концепту «Aussteiger» нового забарвлення, яке 

пов’язане з особистим досвідом спілкування з представниками досліджуваного 

ЛК типажа, називають Aussteiger людьми, які змінюють професію, їдуть в іншу 

країну, щоб розпочати нове життя. Спостерігаємо також появу нових сем 
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«змінювати спосіб мислення», «звільнитися від соціального контексту», які 

відсутні у словникових дефініціях. Це свідчить про розвиток поняття Aussteiger, 

яке з часом розширює спектр своїх значень.   

Література: 

1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. — 

Волгоград : Перемена, 2002. — 477 с. 2. Карасик В. И. Лингвокультурный типаж: 

к определению понятия / В. И. Карасик, О. А. Дмитриева // Аксиологическая 

лингвистика: лингвокультурные типажи. — Волгоград: Парадигма, 2005. — С. 

5—25.  

 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ  

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 

Гурбанська С.О., канд. філол. наук (Київ) 

 Проблема вивчення концептосфери загалом і концептів зокрема є 

домінуючою в сучасній когнітивній науці [1, 2, 4]. Дослідження властивостей і 

характеристик концептів постмодерністського художнього дискурсу є на часі 

надзвичайно актуальним і становить значний інтерес для науковців [5].  

 Постмодерністський дискурс — це лінгвосоціокультурний феномен, що 

побудований на відмові від логоцентричного світосприйняття і характеризується 

фрагментарністю, ірраціональністю, гіперсимволічністю, інтертекстуальністю, 

міфопоетичністю. 

 Лінгвокультурні концепти художніх текстів літератури постмодернізму 

розглядаються нами як ментальні утворення, що реалізуються мовними засобами. 

Вивчення специфіки постмодерністського художнього дискурсу як 

особливого смислового осередку лінгвокультурних концептів пов’язується з його 

особливими культурними конотаціями і суттєвим прагматичним потенціалом, що 

актуалізує фонову інформацію й апелює до культурної пам’яті.  

 Художні тексти літератури постмодернізму функціонують в особливому 

лінгвокультурному просторі — у семіосфері національної і світової культури. 
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Маркуючи постмодерністський художній дискурс, інтертекстуальність включає в 

нього інші тексти і в такий спосіб створює особливий семіотичний простір, у 

якому культурні знаки співвідносяться з фоновими знаннями і специфікою мовної 

свідомості. Інтертекстуальність, яка пронизує усі мовні рівні постмодерністського 

художнього дискурсу, дає змогу розглянути текстову концептосферу як складову 

мовної картини світу, що існує у свідомості носіїв мови і знаходить вираження в 

художньому тексті. Звертаючись до фонду існуючих текстів, на думку 

О.С. Переломової [3], письменники знаходять у ньому імпульси для власної 

творчості, а відтак — і для створення нових текстів, у яких претексти 

перекодовуються. 

 Постмодерністський художній текст є гетерогенною структурою, що має 

вихід в інші тексти; це цілісна комунікативна, когнітивно-концептуальна й 

семіотична єдність, що позначена інтертекстуальними зв’язками. Він репрезентує 

лінгвокультурні концепти, які проявляють у тексті індивідуально-авторські 

асоціації, що виникають на основі традиційних значень мовних одиниць.  

 Текстоцентричний підхід до аналізу мовної об’єктивації лінгвокультурних 

концептів у зв’язку з концептуальною цілісністю постмодерністського 

художнього дискурсу та його художніми концептами дає змогу визначити 

особливості мовної концептуалізації світу різних етносів. Натомість зіставно-

типологічний підхід до аналізу мовного матеріалу сприяє виявленню 

типологічних тенденцій і закономірностей та культурно зумовлених міжмовних 

розбіжностей вираження мовної концептуалізації світу, простеженню типології 

міжконцептних зв’язків у постмодерністському художньому дискурсі з метою 

моделювання концептосферного простору різних лінгвокультур.  

Література: 
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ХУДОЖНІЙ КОНЦЕПТ MIDDLE AGE В ІДІОСТИЛІ ДЖУЛІАНА 

БАРНСА 

Дойчик О.Я., канд. філол. наук (Івано-Франківськ) 

Ідіостиль автора художнього твору визначаємо з опорою на праці І. Боктінга, 

Е. Семіно, К. Свіндлгерст, І.А. Тарасової як опосередкований у художньому 

тексті мовно-ментальний портрет письменника, який відображається у специфіці 

індивідуально-авторської концептуалізації дійсності, що детермінується 

системою особистісних цінностей. Центральною категорією дослідження 

ідіостилю письменника вважаємо художній концепт, який розглядається як 

одиниця авторської свідомості, репрезентованої у сукупному тексті автора, котра 

відображає індивідуальне осмислення суті предметів чи явищ дійсності (праці 

С.О. Аскольдова, В.Г. Ніконової).  

Об’єктом нашого дослідження є лінгвокогнітивний вимір ідіостилю 

сучасного британського письменника-постмодерніста Дж. Барнса. Предметом цієї 

розвідки виступає авторський художній концепт MIDDLE AGE експлікований у 

романах “Before She Met Me”, “Love, etc”, “Metroland”, “Staring at the Sun”. Майже 

всі персонажі романів належать до цього вікового періоду, якщо не ментально, то 

хоча б фізично: middle-age. A process that happens to some, if not necessarily to all of 
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us <…> Oliver is planning to compress middle-age into a single afternoon of lying 

down with a migraine [2, c. 7]. 

Людина середнього віку — це доросла сформована особистість, яка у 

більшості випадків віднайшла своє місце в житті, займається улюбленою 

справою, створила сім’ю, народила дітей, впевнено і твердо стоїть на ногах, 

позбавлена ілюзій щодо себе і навколишнього світу. Відсутність деяких із 

перелічених елементів веде до кризи і депресії (“Staring at the Sun”, “Love, etc”).  

Аналіз мовного матеріалу, представленого у романах Дж. Банса, дозволяє 

виділити такі концептуальні ознаки (КО) концепту MIDDLE AGE: ‘стабільність’, 

‘соціалізація’, ‘відчуття безпеки’.  

КО ‘стабільність’ стосується сформованості характеру, уподобань та 

життєвих принципів. За спостереженнями юних персонажів романів, батьки та 

інші дорослі люди обов’язково мають власну думку (Her parents <…> knew their 

minds, they had opinions, they could tell right from wrong [4, c. 18]; Adults were 

always themselves [3, c. 74]), ніколи не чинять необдумано, і їм притаманна 

цілісність характеру: Adults were boring with their rationality, their deference <…> 

predictable in their responses <…> the integrity of character [3, c. 74].  

КО ‘соціалізація’ відображає одночасно і мету, і ознаку дорослості: growing 

up was about fitting in, <…> becoming a member of society [2, c. 5]; people grew up, 

<…> being at ease with the world [1, c. 162]. Процес входження в суспільство 

супроводжується вибором певного виду професійної діяльності, яка накладає 

відбиток на зовнішність та поведінку людини: part of growing up was getting to 

look like someone. Her father who managed the grocery looked like a man who 

managed a grocery [4, c. 19].  

КО ‘відчуття безпеки’ відображає стан, що досягається завдяки стабільності 

матеріальних умов (It’s satisfying knowing that your roof doesn’t leak [3, c. 177]) та 

вмінні бути задоволеним реальністю: I’m getting complacent [3, c. 87]. Саме 

зовнішня матеріальна стабільність та комфорт (overall comfort, my pleasure in this 

material comfort), речі матеріального достатку (I found my slightly clotted brain 
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praising the constant carpet, the central heating [3, c. 212]), яким приписується 

впевненість (I find myself relieved again <…> while downstairs, reassuringly, the 

refrigerator changes gear [3, c. 159]) слугують захистом від внутрішньої 

невпевненості у собі, яка навіть у дорослому віці часто супроводжує героїв автора 

I suppose I  must be grown-up now. Or would ‘adult’ be a better word, a more…adult 

word? [3, c. 159]. 

Джерела ілюстративного матеріалу: 

1. Barnes J. Before She Met Me / Julian Barnes. — London : Picador, 1986. — 183 p. 

2. Barnes J. Love, etc / Julian Barnes. — New York : Vintage Books, 2002. — 227 p. 

3. Barnes J. Metroland / Julian Barnes. — London : Picador, 1980. — 214 р. 

4. Barnes J. Staring at the Sun / Julian Barnes. — London : Picador, 1986. — 195 p. 

 

КОНЦЕПТ „GRENZE“ В НЕМЕЦКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ 

СОЗНАНИИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА) 

Донец П.Н., докт. филол. наук, Фищенко М.В. (Харьков) 

В 2011—2012 гг. нами был проведен психолингвистический ассоциативный 

эксперимент, основными целями которого было определение: (а) денотативного, 

(б) коннотативного компонентов концепта „Grenze“, а также (в) его 

коллатеральных фреймовых связей. Было опрошено около 400 немецких 

информантов, в основном, студентов. 

Для решения первой задачи информантам предлагался следующий вопрос: 

Wenn Sie sich eine „Grenze“ bildhaft vorstellen, welche Objekte bzw. Subjekte 

(Menschen, Tiere) fallen Ihnen ein? 

  Были получены следующие ассоциаты: 1. (Berliner) Mauer — 40%;  2. Zaun 

— 16%;  3. Grenzbeamte (Zollbeamte) — 14%;  4. Soldaten — 10%;  5. Stacheldraht 

— 7%;  6. Polizei — 7%;  7. Hund — 4%;  8. Steine — 2%. 
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Для определения коннотативного компонента соответствующего концепта 

информанты должны были ответить на вопрос: Ist für Sie die „Grenze“ eher neutral 

oder emotionell gefärbt, wenn ja, dann welche Emotionen löst sie bei Ihnen aus?  

1) neutral — 25%; 2) Trennung — 15%;  3) Abgrenzung — 12%; 4) 

Einschränkung — 10%; 5) Fall der Mauer (DDR) — 9%; 6) Neugier, Angst; Nervosität 

— 8%; 7) Trauer (Traurigkeit) — 6%; 8) Beklemmung — 5%; 9) Ärger, Wut, Hass — 

4%; Zwang — 3%; Dunkelheit — 2%; Urlaub — 1%. 

С целью выявления коллатеральных фреймовых связей концепта „Grenze“ 

носителям немецкой лингвокультуры был задан вопрос: Mit welcher(-m) Farbe, 

Ereignis oder Datum, konkreten Person oder konkreten Kunstwerk assoziiert sich bei 

Ihnen die „Grenze“? 

По параметру Farbe результаты распределились следующим образом: Grau 

(44 %), Rot (20,5 %), Schwarz (20 %), Braun (5%), Weiß (5 %), Grün (3%). Явное 

лидирование серого цвета связано, очевидно, с цветом униформы пограничников 

ГДР.  

По параметру Ereignis однозначным фаворитом является Mauerfall (92 %), за 

ним следуют связанное также с Берлинской стеной Mauerbau (3 %), третье место 

занимают Reise, Ferien, Urlaub (3 %). 

По параметру Person на первых местах со значительным отрывом 

располагаются Helmut Kohl (30 %), Michail Gorbatschow (14 %), Adolf Hitler (14 %) 

и David Hasselhoff (12 %). Присутствие А. Гитлера в этом списке обусловлено, 

очевидно, тем, что именно из-за развязанных им войн Германия была в свое время 

разделена и возникла Стена. Достаточно высокое место американского певца и 

актера Д. Хассельхоффа в нем, вероятнее всего, связано с тем, что он исполнил 

песню „Looking for Freedom“ в новогоднюю ночь 1990 г. непосредственно у 

Берлинской стены. 

Среди произведений искусства, ассоциируемых с  „Grenze“, на первом месте 

оказался также рок-хит группы Scorpions „Wind of Changes“ (30 %), 

содержательно связанный, правда, скорее с горбачевской „перестройкой“, чем с 
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падением Стены. Второе место по этому параметру занял фильм „Sonnenallee“ (11 

%), третье — сама Mauer (в виду имелись, скорее всего, граффити с западной 

стороны Стены) —  9 %, а четвертое — еще одно произведение рок-жанра — 

песня У. Линденберга „Sonderzug  nach Pankow“ (4 %). 

Подводя итоги эксперимента, укажем, что превалирующей семемой 

концепта „Grenze“ в немецком лингвокультурном сознании является 

„государственная граница“, а ее ядром (прототипом) — Берлинская стена (1961-

1989). Этот концепт является коннотативно окрашенным (в основном негативно) 

и выраженно культурно-специфическим.  

 

КОГНІТИВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ 

КАЗОК 

Єфименко В.А., канд. філол. наук (Київ) 

     Сучасна літературна казка переживає період розквіту, який розпочався у 

другій половині ХХ ст. і продовжується до цього часу. Особливе місце належить 

казкам, які по-новому інтерпретують класичні сюжети. Інтертекстуальні зв’язки 

між прецедентним та модифікованим текстом казки на рівні вигаданих світів [1, с. 

202] можна простежити, використовуючи сучасні теорії з арсеналу когнітивної 

лінгвістики та когнітивної поетики, зокрема, теорію текстових світів [3, 4] та 

теорію концептуальної інтеграції [2]. 

     Теорія текстових світів розглядає будь-який дискурс на трьох 

взаємопов’язаних рівнях [3, с. 130]. Перший рівень — вихідний світ дискурсу, що 

складається з учасників, які беруть участь у процесі комунікації. В ході 

комунікації кожен з учасників створює власний ментальний образ  — текстовий 

світ, який розглядається в якості другого рівня аналізу дискурсу. Як правило, 

текстові світи утворюються за допомогою двох засобів: конструктивних 

елементів, які окреслюють рамки світів (містять вказівки на час, місце дії, героїв), 

та пропозицій, пов’язаних з діями, станами, процесами, за допомогою яких 

відбувається розгортання дискурсу. У свою чергу, текстовий світ може 



 28 

породжувати інші світи, які створюються як учасниками дискурсу, так і 

персонажами текстового світу. Маркерами появи нового світу є зміна місця дії, 

переміщення у часі, пряма мова, модальні дієслова, умовні конструкції тощо.  

     Порівняння конструктивних елементів та пропозицій, що забезпечують 

функціональне просування дискурсу, у текстових світах традиційної та сучасної 

казки, з одного боку, дозволяє простежити їх інтертекстуальний характер, а з 

іншого боку, виявити низку відмінностей щодо тематичного фокусу, 

стилістичного забарвлення, видів конфліктів, які існують між текстовими світами 

тощо. 

     Теорія концептуальної інтеграції (теорія блендингу) Ж.Фокон’є та 

М.Тернера [2] розглядає створення нової ментальної конструкції в результаті 

змішування двох ментальних просторів. При концептуальній інтеграції 

інформація з двох чи більше вихідних ментальних просторів проеціюється у 

змішаний простір, в якому елементи починають взаємодіяти, утворюючи власну 

структуру та зміст, відмінні від вихідних просторів. 

     Теорія концептуальної інтеграції може ефективно застосовуватися для 

аналізу літературних казок з трансформованим сюжетом. У цьому випадку текст 

сучасної казки розглядається в якості змішаного простору, який складається з 

двох вихідних просторів: простору класичної казки та простору, що охоплює 

сучасні реалії. Порівняльний аналіз компонентів змішаного та вихідних просторів 

дозволяє виявити відносини подібності та контрасту між казкою з 

трансформованим сюжетом та прецедентним текстом, а також нові ознаки, яких 

набула сучасна казка. 

Література: 

1. Doležel L. Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds / L. Doležel. — Baltimore : 

The John Hopkins University Press, 2000. — 352 p. 2. Fauconnier G. The Way We 

Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities / G. Fauconnier, M. 

Turner.  — New York : Basic Books, 2002. — 464 p. 3. Gavins J. Text World Theory: 
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p. 4. Werth P. Text worlds: Representing Conceptual Space in Discourse / P. Werth. — 

London : Longman, 1999. — 390 p. 

 

АНГЛОМОВНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ “UNCERTAINTY” У 

ПОСТМОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ АВТОРІВ 

Залужна М.В. (Запоріжжя) 

Мотив невизначеності є наскрізним у теорії постмодернізму та широко 

реалізованим у художніх текстах. Це пояснюється не лише його універсальною 

природою, але й основними ідейно-естетичними принципами постмодерну. 

Сукупність номінацій невизначеності використовується як художній засіб та 

визначає семантичне навантаження сюжету, формуючи ряд сюжетно-образних 

асоціацій та символів, а також починає виконувати додаткові функції — постає як 

домінуюча тональність, система реалізації змістовних параметрів художнього 

тексту. Яким чином невизначеність лінгвально реалізується через концепт 

“uncertainty”, розглядається на матеріалі художніх текстів британських 

постмодерністів ХХІ століття (Дж. Барнса, І. МакЮена, Т. МакКарті, Д. Лоджа), 

що зумовлює актуальність даного дослідження. 

До ядра номінативного поля концепту “uncertainty” належать усі абсолютно 

специфічні номінації невизначеності, у яких сема “невизначеність” входить до 

інтенсіоналу лексичного значення і є обов’язковою. Навколоядерна зона включає 

відносно специфічні номінації, сема невизначеності у лексичному значенні є 

імовірною. До периферійної зони відносять неспецифічні номінації, сема  

невизначеності входить до слабкоімовірнісного імплікаціоналу лексичного 

значення [3, с. 258-260]. На матеріалі 6 тезаурусів британської англійської 

(друкованих та онлайн) ми уклали корпус з 1394 англомовних ЛО, що позначають 

невизначеність, та їх асоціатів (під асоціатом, слідом за І. Стерніним, розуміємо 

мовну репрезентацію когнітивних ознак, що утворюють зміст концепту [2, с. 36]). 

Рекурентність [1] номінацій невизначеності свідчить про актуальність концепту 

для британської постмодерної свідомості. Велика кількість ЛО, залучених до 
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об’єктивації концепту, підтверджує його гетерономінативність — англомовні 

засоби дозволяють різноманітно вербалізувати стан невизначеності.  

Аналіз постмодерних художніх текстів британських авторів показав, що 

найвиразніше концепт представлений у розглянутих текстах через такі 

актуалізатори: “half” — 28%, “not knowing” — 15%, “question” — 14%, 

“probable” — 8%, “doubt” — 6%. Лексеми чільної п’ятірки складають 2/3 

лексики з семантикою невизначеності. Решта тезаурусних ЛО (1389) охоплюють 

29% зафіксованих у текстах номінацій. Лише 2 ЛО (“doubt” та “question”) 

належать до ядра номінативного поля. До актуалізації концепту залучаються і 

контекстуальні, індивідуально-авторські засоби. Задля досягнення постмодерної 

всепроникної невизначеності автори вдаються до використання лексичних засобів 

з навколоядерної зони й периферії номінативного поля концепту. Можливим 

поясненням є те, що периферія є зоною із власними нечіткими межами, тому такі 

лексичні засоби самі по собі є втіленням невизначеності. До того ж, жанрові й 

індивідуальні настанови вимагають від авторів якомога більш експресивної, 

образної оповіді, що суперечить чіткості й однозначності номінацій.   

Аналіз та систематизація лексичних значень відібраних номінацій показав, 

що вони групуються навколо певних семантичних компонентів: невизначеність як 

безлад, хаос (форми), як розгубленість, невпевненість (суб'єкта), як невідомість, 

розмитість (змісту), як можливість, потенція (дії). У британських постмодерних 

текстах концепт “uncertainty” є домінуючим, текстоутворюючим компонентом. Це 

узгоджується з культом невизначеності й нечіткості, притаманним 

постмодернізму як художній системі.  

Література: 
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KOGNITIVE VERHÄLTNISBESTIMMUNG DER 

METAPHERNTHEORIE ZUR PARABELFORSCHUNG 

Zapolovskyi M. (Tscherniwzi) 

Dаs Zіеl dіеsеr Studіе іst, Vеrstеhеnsprоzеssе und Vеrstеhеnsvоrаussеtzungеn 

vоn bіblіsсhеn Pаrаbеln аuf kоgnіtіvеr Grundlаgе zu klärеn, dеswеgеn lіеgt еs nаhе, dіе 

umfаngrеісhеn Еrkеnntnіssе übеr dіе Sprасhvеrаrbеіtung bеі Mеtаphеrn аuszuwеrtеn.  

Dаs grоßе Іntеrеssе vіеlеr Wіssеnsсhаftszwеіgе аn dеr Mеtаphеr hаt еіnе Füllе аn 

Publіkаtіоnеn hеrvоrgеbrасht. Іn nеuеstеr Zеіt wurdе dіе Mеtаphеr аuf іhrе kоgnіtіvеn 

Grundlаgеn übеrprüft und dіе bеrеіts frühеr еntstаndеnе Іntеrаktіоnsthеоrіе аls 

hеurіstіsсhеs Fоrsсhungspаrаdіgmа fundіеrt (І. А. Rісhаrds, M. Blасk, P. Rісоеr). Еіnе 

grоßе Rоllе spіеlеn gеrаdе bеі dіеsеr Sprасhfоrm іnfеrеntіеllе Prоzеssе dеr 

Еrsсhlіеßung und Аktuаlіsіеrung vоn Wіssеnsbеständеn, dіе іn dеr Struktur dеr 

kоgnіtіvеn Оrgаnіsаtіоn dеs Wіssеns vоrgеgеbеn sіnd. Еіnе kоgnіtіvе Bеtrасhtung dеr 

Mеtаphеr zеіgt sоmіt, dаss іnfеrеntіеllе Prоzеssе durсh dіе аngеlеgtеn Vеrknüpfungеn 

іm sеmаntіsсhеn Gеdäсhtnіs gеstеuеrt wеrdеn. Dіе Bіldfеldthеоrіе (H. Wеіnrісh) und 

dіе Bеtrасhtung kоnzеptuеllеr Strukturіеrungеn (G. Lаkоff, M. Jоhnsоn)  vеrdеutlісhеn 

zudеm, dаss unsеr Wіssеn іn vіеlеn Bеrеісhеn dеs Lеbеns vоn Mеtаphеrn strukturіеrt 

wіrd. Dеshаlb rеpräsеntіеrt еіnе Mеtаphеr оftmаls nісht nur dіе sеmаntіsсhеn 

Vеrknüpfungsmöglісhkеіtеn vоn sеmаntіsсhеn Räumеn, sоndеrn аuсh umfаngrеісhеrеs 

Wіssеn übеr bеstіmmtе Аussсhnіttе еіnеr sprасhgеmеіnsсhаftlісhеn Wіrklісhkеіt, 

іndеm Wörtеr mіt mеtаphоrіsсhеr Іmplіkаtur (Lехеm-Mеtаphеrn) bеstіmmtе 

Wіssеnsbеständе rеpräsеntіеrеn und strukturіеrеn [2, с. 362-363]. Еіnеr Klärung dеssеn, 

wіе іn Mеtаphеrn Wіssеnsbеständе rеpräsеntіеrt sіnd, bеdаrf еs аuсh für dіе 

Pаrаbеlnаuslеgung. 

Dіе Sісhtung, Dаrstеllung und Wеrtung dеrjеnіgеn Mеtаphеrnthеоrіеn, dіе sісh 

mіt Vоrgängеn dеr Еrsсhlіеßung und Rеpräsеntаtіоn vоn nісhttехuаlіsіеrtеn 
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Wіssеnsbеständеn bеfаssеn, gеbіеtеn sісh dеshаlb аus dеm Аnlіеgеn, dіе kоgnіtіvеn 

Grundlаgеn dеr Sprасhvеrаrbеіtung wеіtеr plаusіbеl zu mасhеn, оhnе jеdосh dіе 

Dіffеrеnzеn dеr spеzіfіsсhеn Vеrstеhеnsprоzеssе bеі Mеtаphеr und Pаrаbеl аus dеm 

Blісk zu vеrlіеrеn. Dіе kоgnіtіvе Sісht vоn Mеtаphеr und Pаrаbеl іst dеshаlb zur 

Klärung dеr Untеrsсhіеdlісhkеіt bеіdеr Phänоmеnе und іhrеr Vеrhältnіsbеstіmmung 

nоtwеndіg [1, с. 79]. Bеіdе Sprасhfоrmеn sеtzеn еіnеn kоgnіtіvеn Prоzеss mіt 

іnfеrеntіеllеn Аntеіlеn vоrаus, jеdосh іst dіеsеr іn dеr Struktur völlіg untеrsсhіеdlісh: 

1) Dіе Sіgnаlе für dеn vеrändеrtеn Vеrstеhеnsprоzеss sіnd bеі dеr Pаrаbеl gаnz 

аndеrеr Аrt аls bеі dеr Mеtаphеr (bеі еіnеr Mеtаphеr gеht еs um ungеwöhnlісhе 

Kоntехtuаlіsіеrung, Sіnndеfіnіz und Еrwаrtungshаltung; bеі еіnеr Pаrаbеl аbеr іst dіе 

Rеdе vоn Іnіtіаlsіgnаlеn und Trаnsfеrіndіkаtоrеn іm Kоntехt (ехtеrn), Іndіkаtоrеn 

(іntеrn), аntіthеtіsсhеr Struktur, Lееrstеllеn, Ехtrаvаgаnz, еtс.). 

2) Dеr Bеrеісh dеr Bеdеutungsbіldung іst bеі dеr Mеtаphеr durсh dіе Іntеrаktіоn 

zwеіеr sеmаntіsсhеr Räumе (Trаnsfеr vоn Mеrkmаlеn) und dеr dіеsеn 

zugrundеlіеgеndеn Vеrknüpfungsmöglісhkеіtеn bеgrеnzt. Bеі dеr Pаrаbеl dаgеgеn 

müssеn dіе Іndіkаtоrеn (Tехtstеllеn mіt аssоzіаtіvеm Bеzug zu 

Vоrstеllungskоmplехеn) еrst аls sоlсhе wаhrgеnоmmеn wеrdеn. Nісht nur dіе mіt 

dіеsеn vеrknüpftеn Vоrstеllungskоmplехе sіnd für dіе Trаnsfоrmаtіоn zu еіnеm 

kоhärеntеn Nеtz rеlеvаnt, sоndеrn аuсh іhrе Vеrknüpfungsmöglісhkеіtеn mіt wеіtеrеn 

Еlеmеntеn dеr Pаrаbеl, wеshаlb hіеr vоn еіnеr Trаnsfоrmаtіоn zu sprесhеn іst. 

Dіе Struktur dеs kоgnіtіvеn Prоzеssеs sіnd bеі Mеtаphеr und Pаrаbеl vеrsсhіеdеn, 

dеshаlb bеsіtzеn іdеntіfіzіеrеndе Vеrеіnnаhmungеn dеr Mеtаphеrnthеоrіе für dіе 

kоgnіtіvе Аuslеgung dеr Pаrаbеln kеіnе klärеndе Krаft. 
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КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ЦЕНТРАЦИИ НЬЮ-

ЙОРКСКОГО ТЕКСТА АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ПЕСЕННОЙ ЛИРИКИ 

                           Ивашина Т.М., канд. филол. наук (Киев)  

     Развитие восточнославянской гуманитаристики в течение последних 

полутора десятков лет характеризуется интенсивным использованием 

дострижений когнитивной науки. 

      Широкие возможности для новых научных изысканий использование  

когнитивистских методик создает в области геопоэтики («geopoetics»; термин  

К. Уайта) и поэтики пространства (мы используем термин Г. Башляра «la 

poétique de l’espacе»). Чрезвычайно плодотворной в этом плане представляется 

когнитивная / концептуальная метафора, выражающая аспект когниции, 

являюшийся предметом особого интереса когнитивной лингвистики.     

      В этом смысле наблюдения над текстами, формирующими Нью-

Йоркский «текст» (в топоровском понимании термина) англо-американской 

песенной лирики, позволяют сделать несколько существенных выводов.  

     1. Когнитивные метафоры, как, согласно выводов Дж. Лакоффа, 

метафоры, выражающие «общий принцип», регулирующий образ реальности в 

мысли [1, с. 202], играют существенную роль в структурировании Нью-Йоркского 

«текста» как системы интегрированных текстов, объединенных вокруг 

определенной содержательно-смысловой структуры. 

     2. Когнитивная метафора является средством объективации концепта 

NEW YORK как «кванта знания», соотносимого с реальностью крупнейшего 

американского мегаполиса, который (концепт), в свою очередь, выступает той 

«топологической структурой» (Н. Меднис), на основе которой конституируется 

Нью-Йоркский текст, в частности, в англоязычной песенной лирике. 

     3. С учетом «сферы-источника» в пределах рассматриваемой системы 

интегрированных текстов можно выделить несколько тематических классов 

метафор: 1) биогеографическая, прежде всего, МЕТАФОРА ДЖУНГЛЕЙ и 
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возникающие на ее основе метафтонимические («metaphtonymy»; термин Л. 

Гуссенса) репрезентации ASPHALT JUNGLE, NEON JUNGLE, CONCRETE 

JUNGLE, сравн.: In New York, concrete jungle where dreams are made of [4]; 2) 

метафора ТЕАТРА, сравн.: New York, a scene from all those movies [2]; 3) метафора 

ТЕЛА, сравн.: I write my song to that city heartbeat [2]; 4) ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 

метафора: Irish, Italians, Jews and Hispanics // Religious nuts, political fanatics in the 

stew [6]; 5) ЛАНДШАФТНАЯ метафора, сравн.: Glittering crowds and shimmering 

clouds // In canyons of steel [3]; The desert and the oasis, New York [5]. 

     Отмеченные структуры первичного опыта, задействованные в 

метафорических репрезентациях мегаурбанизированной реальности Нью-Йорка, 

обеспечивают «ценностно-смысловую центрацию» (А. Лошаков) данного 

сверхтекста, основанную на идее амбивалентности и «единства разнообразия».  
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ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ КОМПОНЕНТИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЇ 

«СТРАХ» НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ  

Мікула О.І. (Львів) 

Всебічне вивчення специфіки обміну інформацією передбачає звернення до 

невербальних компонентів комунікації, безпосередня роль яких полягає у 

створенні емоційного простору, підвищенні експресивності мовлення і 

забезпеченні зворотного комунікативного зв’язку. Засоби невербальної 

комунікації є природною частиною нашого життя і практично неможливо не 

використовувати їх у процесі спілкування [2, с. 59]. Дж. Фаст відзначає, що 

важливо розуміти людину за її жестами, рухами, поглядами, позами та 

інтонаціями, оскільки слова можуть бути нещирими, а невербальні складові 

допоможуть визначити істинну цінність промовлених слів [1, с. 5]. 

Розглянемо специфіку відображення невербальних компонентів «страху» в 

малій прозі. Емоційний стан  «страху» може репрезентуватися в малій прозі 

різними засобами — як прямою номінацією, так і безпосереднім вираженням 

«страху», а також словесним описом стану, особливостей мовлення, голосу, 

погляду, руху тіла. В досліджуваній малій прозі найбільш репрезентативними 

маркерами страху є різноманітні фізіологічні реакції організму людини, які 

призводять до змін у її зовнішності. В результаті аналізу невербального 

вираження емоції «страху» виділено три групи:  внутрішній прояв переживання 

страху, зовнішній прояв переживання страху та фонаційний прояв страху. У 

першій групі емоція «страху», найчастіше, реалізується кластерно, 

спостерігаються такі симптоми як  пришвидшене, переривчасте дихання: it 

became difficult for me to breathe [3: 254],  I gasped for breath [3: 259], to gasp 

deeply [3: 249], he gasped like a runner [3: 252], неможливість сконцентруватися: 

my eyes began to water. I could not begin [3: 262],  знижується тонус мускулатури: 

legs got so weak [3: 254], the strength went out of my legs [3: 259], legs were limp [4: 

376], вражається зір: darkening of my vision [3: 254], terrifying loss of sight [3: 259], 

порушується функціонування серця: my heart pounding [4: 314], to wait for his 
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heart to stop hysterical beating[4: 376], змінюється кров’яний тиск: blood pressure 

was affected[3: 254], my blood rush to my head[4: 261], «страх» прирівнюється до 

відчуття болю: the fear of pain[4: 52], to gasp deeply, as if she was in pain[3: 249]. У 

другій групі периферичні зміни охоплюють організм персонажів, невербальні 

реакції трансформуються в комунікативний акт. Характерними ознаками 

зовнішнього прояву «страху» є тремтіння: tremble [4: 480], shaking with fright [3: 

67], пересихання ротової порожнини: mouth was dry[4: 262], потовиділення: sweat 

stood out on his forehead [3: 252] та зміна кольору шкірного покриву face got 

mottled and red [3: 249], face turn pale [4: 260]. Третя група актуалізує фонаційний 

прояв «страху». Автори малої прози використовують голос як інструмент 

невербальної комунікації  для відображення емоційного переживання «страху»: 

And when I turned around, I saw her coming toward me just a few feet away and I 

shrieked and dropped everything [4: 314]. Then she screamed and dropped the tray 

with the glasses and bottles on it… [3: 226]. Фонацеми scream та shriek 

демонструють різке підвищення гучності голосу та вживаються з лексемою drop 

аби передати емоційний стан незахищеності.  

Оскільки емоція «страху» несе велике інформаційне навантаження, вивчення 

засобів його вираження в мовленні і комунікативній поведінці представляє 

великий інтерес для подальшого дослідження. 
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ЕПТОНІМІЧНА ВЕРБЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЛЮДИНА 

В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ВЕБ-ПРОСТОРІ 

Оніщенко Н.А., канд. філол. наук (Харків) 

ЛЮДИНА є одним з ключових концептів, актуалізованих у будь-якому 

дискурсі, що ґрунтується на антропоцентричності та —метричності людського 

мислення. З огляду на зростаючу питому вагу віртуального спілкування у веб-

просторі, постає питання про засоби актуалізації зазначеного концепту в різних 

мовленнєвих жанрах віртуального спілкування.  

Зважаючи на важливість цитації як невід’ємної складової реалізації категорії 

гіпертекстуальності в дискурсі електронно опосередкованої комунікації, 

звернімося до одиниць, цитатний потенціал яких становить їхню конститутивну 

ознаку. Ептоніми — це стійкі цільно— або різнооформлені рекурентні одиниці з 

імпліцитно вираженим авторством. Ептонімія як гіперкатегорія об’єднує крилаті 

слова і вирази, афоризми, сентенції, максими та ін. Обов’язковими ознаками 

ептониму є семантична і синтаксична цілісність, відтворюваність, 

функціональність, не виключно мотиваційний характер інтертекстуальних 

зв’язків, що уможливлює декодування імпліцитних смислів — процесу, на якому 

ґрунтується лудична функція ептоніму. На відміну від власне фразеологізмів, 

ептоніми повною мірою уособлюють ланцюг взаємної актуалізації прецедентних 

феноменів: прецедентне ім’я — прецедентний вислів — прецедентний текст 

(жанр, дискурс), що дозволяє їм реалізувати низку функцій у жанрах електронної 

комунікації. Метою цієї роботи є визначення жанрів електронної комунікації — 

приймачів німецькомовних ептонімів, які об’єктивують концепт ЛЮДИНА.  

Проблемам комунікації у веб-просторі присвячено багато робіт вітчизняних і 

зарубіжних науковців (зокрема, О.І. Горошко, К. Дюршайд, М.Л. Макарова, О.Ю. 

Малої, Т.І. Рязанцевої, У. Шмітца та ін.). Різноманітність форм віртуальної мовно-

мовленнєвої реальності уможливлює її типологізацію за різними критеріями, 

одним з яких може бути мовленнєво-жанрова приналежність. Л.Ю. Щипіцина 

визначає жанр спілкування у веб-просторі як «типову модель мовленнєвої дії в 
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сфері комп’ютерно опосередкованої комунікації, що реалізується за допомогою 

усталеного типу тексту» [1, URL]. За функціональним аспектом дослідниця 

виділяє інформативні, директивні, комунікативні, презентаційні, естетичні, 

розважальні жанри [там само].  

З онтологічними характеристиками ептоніму особливо тісно корелюють 

презентаційні та комунікативні жанри. Статуси в соціальних мережах — короткі 

текстові повідомлення, закріплені у верхній частині сторінки користувача і 

видимі іншим користувачам, що відвідують сторінку, — мають передавати 

емоційний стан мовця або відображати події останнього часу. Щільність 

ептонімічної концептосфери уможливлює постійні зміни ептоніму у функції 

статусу залежно від ситуації. Короткість, стислість і ємність ептонімів 

конформізує їх із жанром оріджина — підпису користувачів на форумах або 

останнього рядку електронного листа. Автоматичне повторення оріджина в 

кожному пості додає ептоніму вагомості рекурентної одиниці. Характерна для 

ептонімів концептуальна або мовна парадоксальність дозволяє користувачам 

форумів або ком’юніті розгортати дискусію навколо смислових інтерпретацій 

ептоніму.  

Дослідження показало, що як самостійний текст ептонім може ставати 

складовою мовленнєвих жанрів інформативної групи (статті онлайн-

енциклопедій, словники або збірки афоризмів), входити складовою частиною в 

директивні (Інтернет-реклама), презентаційні (елемент дизайну особистої веб-

сторінки, рефлексія у веб-блозі, віртуальний статус у соціальних мережах), 

комунікативні жанри (форуми та віртуальні ком’юніті).  

Література:  
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БАЗОВІ НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ „ЖІНОЧІСТЬ” У 

ВІКТОРІАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Орел А.Л., канд. філол. наук (Київ) 

Концепт “Жіночість” є одним із ключових концептів Вікторіанства. Його 

вербальна репрезентація у творах вікторіанських письменників відзначається 

вживанням широкого кола лексичних одиниць та розмаїттям їх семантичного 

наповнення.  

Ядро вербально вираженого концепту містить смисловий елемент-домінанту, 

який найбільш очевидно репрезентує зміст концепту [1, с. 38]. Базові номінанти, 

або, за визначенням І. Стерніна, ключові слова—репрезентанти [2, с. 61] концепту 

“Жіночість” є спільними для вікторіанської культури та для сучасного дискурсу.  

В якості ядра концепту “Жіночість” розглядаємо абстрактні іменники зі 

значенням “жіночість” та “жіноцтво”: womanhood , womankind , girlhood , 

womanliness  maidenliness , girlishness , maidenhood.   

Лексема womankind реалізує значення “усі жінки взагалі., а в деяких 

контекстах має значення” “жіноцтво”, “певна група жінок”. Ця лексема також 

передає іронічні конотації у випадках, коли вона вживається у значенні “стать, 

протилежна чоловічій”: The frantic efforts which they make to enter this circle, the 

meannesses to which they submit, the insults which they undergo, are matters of wonder 

to those who take human or womankind for a study [4, c. 357]. 

За диференційною семою “вік” лексемам womanhood та womankind 

протиставляється лексема girlhood, яка передає значення “період життя, коли 

жінка є дівчиною”. На відміну від womanhood, яке означає щойно набутий жінкою 

стан, girlhood передає стан, який минув та який вона згадує з ностальгією. 

Лексема girlhood також асоціюється з емоційністю референта: She soon became 

aware of the present state of Mary's feelings, but she thought they merely arose from the 

changeableness of girlhood [1, c.124—125]. Лексема maidenliness робить акцент на 

невинності дівчини. Антонімічна лексема unmaidenliness вербалізує невластиву 

дівчині поведінку: You, father! you have driven me to unmaidenliness! [3, c.264]. 
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У порівнянні з лексемами womanhood та womankind лексема womanliness 

містить виразніші оцінні конотації, які переважно є позитивними (luxuriant, 

handsome). Крім того, womanliness передбачає наявність зовнішніх ознак, які 

вказують на перетворення дівчини у жінку. Лексема girlishness є синонімом до 

maidenliness у значенні „ якість, притаманна юній дівчині”. Обидві лексеми мають 

експліцитні позитивні конотації: High breeding did not freeze her lovely 

girlishness.—But Willoughby did [3, c. 258] .Лексема maidenhood вживається у 

значенні „дівочість”: The recuperative power which pervaded organic nature was 

surely not denied to maidenhood alone [2, c.126]. 

Широке вживання абстрактних іменників свідчить про намагання 

вікторіанських письменників осмислити та дати узагальнену оцінку проявам 

жіночості. Цікаво зазначити, що такі абстрактні іменники як maidenhood, 

(un)maidenliness, girlishness не характерні для сучасного дискурсу та не 

зафіксовані у сучасних словниках англійської мови. 

Література: 
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КОГНІТИВНІ ОПЕРАЦІЇ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ДИСКУРСІ 

Пірог І.І., канд. філол. наук (Кременчук)  

Аргументація «як приведення аргументів на підтримку чи спростування 

якоїсь точки зору  здатна вплинути на вибір адресата в процесі  прийняття ним 

рішення і таким чином впливати на структуру його діяльності» [1, с. 12]. 

У процесі  переконання, з усієї наявної інформації,  людиною обирається 

лише найсуттєвіша та найбільш значима для неї у певний відрізок часу. На думку 

У. Чейфа, сприйняття інформації носить інтерпретативний, вибірковий характер, 

тобто інформація, що потрапляє  у свідомість адресата, а потім і в його пам'ять, 

«не є точною копією висхідного стимулу, а його інтерпретацією»  [2, с. 40]. У 

науковій літературі вибірковість людського сприйняття дійсності досліджується з 

опорою на поняття когнітивних операцій [3], в межах фреймової семантики [4], з 

точки зору теорії прототипів  [5]. Думка про те, що граматичні структури кодують 

та контролюють розподіл уваги, яку суб’єкт звертає на об’єкти певної сцени, є 

однією з фундаментальних ідей когнітивної  граматики [3; 6; 7; 8]. 

За Р. Ленекером існує чотири базові когнітивні операції, що інтерпретують, 

конструюють зміст повідомлення: специфікація (specificity), фокусування 

(focusing), висвічування (prominence), перспективізація (perspective) [3, с. 55-84; 

див. також 8, с. 66-71].  

Специфікація спрямована на встановлення ступеню деталізації інформації, 

що передбачає наявність узагальнення, схематизації. Граматичне значення 

містить як специфічні, так і схемні компоненти.  

Фокусування відповідає відомим у психології поняттям «фону» та  «фігури». 

Традиційно фокусування в інформативній структурі втілюється як старе — нове, 

тема — рема. Особливістю когнітивної операції «фокусування» є, також здатність 

формувати складні структури з простих — «символьний монтаж»  [див.  8, с. 67].  

Висвічування безпосередньо пов’язане з фокусуванням, оскільки все, на що 

спрямована увага, є «висвітленим». Граматичні конструкції профілюють 
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абстрактні відношення, більш «висвічені». Більш висвітлена ділянка таких 

відношень називається траектором, менш висвітлена — орієнтиром. Траектор 

вважається вторинним семантичним фокусом у порівнянні з орієнтиром.  

Перспективізація передбачає існування певної  точки зору, яка експонує 

«аранжування огляду». Це поняття співвідноситься з вираженням позиції 

спостерігача та ситуації, що спостерігається. 

Література:   

1. Баранов А.Н. Лингвопрагматические механизмы аргументации /   А.Н. Баранов, 

А Н. Сергеев // Рациональность, рассуждение, коммуникация / под ред. А.Т. 

Шимуратова. — Киев: „Наукова думка”, 1987. — С. 22 — 41.  2. Чейф, У. Память 

и вербализация прошлого опыта  / У. Чейф //  Новое  в  зарубежной  лингвистике.  

—  М.  :  Прогресс,  1983.  —  Вып.12  : Прикладная лингвистика. — С. 35-74. 3. 

Langacker R. Cognitive grammar : a basic introduction  / Ronald Langacker. — Oxford 

New York : Oxford University Press, Inc., 2008. — 573 р. 4. Филлмор Ч. Фреймы и 

семантика понимания / Ч. Филлмор //  Новое  в  зарубежной  лингвистике.  —  М.  

:  Прогресс,  1988.  —  Вып.  23  : Когнитивные аспекты языка. — С. 52-92. 5. 

Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things: What categories reveal about  the  mind   

/  G. Lakoff.  —  Chicago  :  University  of  Chicago  Press, 1987. — 614 p. 6. Talmy  

L.  Toward  a  Cognitive  Semantics   /  L. Talmy.  —   Cambridge,  MA  :  MIT  Press,  

2000. — 495p. 7. Mulder,  de,  W.  Force  Dynamics   /  W.  de  Mulder  //  The  Oxford 

handbook of cognitive linguistics / ed. D. Geeraerts, H. Cuyckens.  —  NY : Oxford 

University Press, 2007. — P. 294-317. 8. Жаботинская С.А. Модели репрезентации 

знаний в контексте различных школ когнитивной лингвистики: интегративный 

поход / С.А. Жаботинская  // Когнитивные исследования языка. Вып. Ш. Типы 

знаний и проблемы их классификации: Сб. науч. трудов / Ред. Е.С. Кубрякова, 

Н.Н. Болдырев. — М. — Тамбов :  Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА „GLÜCK“  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Смирнова Т.И. , канд. филол. наук,  Н.А. Баранова (Вологда, Россия) 

Доклад посвящен изучению вербализации концепта „Glück“ (счастье) в 

немецком языке. Исследование выполнено в рамках одного из актуальных 

направлений современной лингвистики — когнитивной лингвистики. В вопросе 

дефиниции термина «концепт», базового понятия когнитивной лингвистики, нет 

единого мнения, однако, можно с уверенностью сказать, что концепты как 

ментальные сущности изначально существуют только на невербальном уровне.  

Одной из задач когнитивной лингвистики, как отмечает В.А. Маслова, 

является выявление состава языковых средств, выражающих  концепт, описание 

семантики этих единиц и представление содержания данного концепта как 

мыслительной сущности [1, с. 25]. Языковая репрезентация концепта 

осуществляется с помощью  языковых средств разных уровней  — от отдельного 

слова до целого текста.   

Концепт „Glück“ является одним из базовых концептов, находящих свое 

отражение в лингвистической картине мира. Языковая личность переживает одни 

и те же базовые эмоции, но в языковой картине мира каждого народа 

отображенный концепт реализуется по-разному. В немецком языке вербализация 

концепта „Glück“ также имеет свои отличительные черты.  

Ядро концепта наиболее полно отражает семантика ключевого слова, 

именующего концепт. В немецком толковом словаре Дудена отмечаются 3 

значения слова „Glück“. Первое значение — удача, везение, благоприятное 

стечение обстоятельств. При этом близкими по смыслу словами являются 

«фортуна», «успех», «счастливый случай». Второе значение — особое состояние 

внутренней гармонии и удовлетворенности. В этом значении близким по 

значению является слово «радость». Третье значение — олицетворенный образ 

удачи, фортуны [2, c. 619]. 
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Языковые средства репрезентации концепта „Glück“ в немецком языке 

включают собственно лексические и фразеологические средства, которые 

образуют лексико-семантическую группу со словом „Glück“. К лексическим 

средствам относятся сложные слова с компонентом „Glück“ (Glückspilz, 

Glücksbringer, Glückskind и др.); свободные и устойчивые словосочетания (sein 

Glück machen, sein Glück versäumen, jemandem Glück wünschen, das Glück im Winkel  

и др.). Наиболее ярко черты культуры народа отражают фразеологические 

единицы с компонентом „Glück“.  

Семантический анализ пословиц и поговорок позволил выделить несколько 

смысловых групп: необходимость счастья, удачи (Ein Quentlein  Glück ist besser 

als ein Pfund Weisheit); непостоянство счастья (Glück und Glas, wie leicht bricht 

das);  счастье и глупость (Glück ist der Dummen Vormund); опасность счастья (Bei 

großem Glück ist große Gefahr); источники счастья (Das Glück bietet seine Hand dem 

Kühnen); препятствия на пути к счастью (Beim Geiz ist wenig Glück) и др. 

Таким образом, концепт  „Glück“ в рамках когнитивной лингвистики следует 

рассматривать как универсальный эмоциональный концепт, имеющий 

динамический характер. Изучение  вербализации концепта „Glück“  в 

синхроническом аспекте позволяет выявить современное состояние ядра концепта 

и основные языковые средства, служащие для его репрезентации. На основе 

анализа языковых средств было установлено, что самым продуктивным средством 

репрезентации концепта „Glück“ являются фразеологические единицы с 

компонентом „Glück“. 
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МАКСИМА У СИСТЕМІ ЕПТОНІМІКИ 

Смоляна Т.А. (Харків) 

 Сьогодні, незважаючи на достатньо ґрунтовні дослідження вітчизняних та 

зарубіжних науковців, диференціація одиниць фразеологічного та 

пареміологічного фонду є досить неоднозначною та викликає пожвавлений 

інтерес у лінгвістів. Деякі вчені розмежовують фразеологію та пареміологію 

(Алефиренко Н.Ф.,Семененко Н.Н.), деякі вважають виведення пареміології за 

межі фразеології невиправданим [3]. Ми вважаємо доцільним розглядати 

фразеологізми та паремії як одиниці окремих класів, кожен з яких має свої типові 

ознаки та можливості класифікації.  

 Розглядаючи класифікацію одиниць пареміологічного фонду (прислів’я, 

приказки, афоризми тощо), слід враховувати їх фольклорне чи нефольклорне 

походження, оскільки нефольклорні (авторські) паремії апелюють до концепту 

АВТОР. 

 Мало дослідженими є такі одиниці пареміології як сентенція, велеризм, 

максима, гнома тощо. Об’єктом нашого дослідження є німецькомовна максима — 

узагальнена, глибока, лаконічна думка певного автора (або народу), яка 

встановлює правило поведінки,основний логічний або етичний принцип, котрим 

людина керується у своїх вчинках. Німецькомовна максима актуалізує такі 

концепти як ПРИНЦИП, МОРАЛЬ, ЧЕСНІСТЬ.  

 Максими, автора котрих не встановлено, слід відносити до фразових або 

проміжних паремій за класифікацією Л.Г.Пермякова. Авторські максими 

(наприклад,максими Й.В. Ґете та К. Ліхтенберга) або максими, які несуть на собі 

«печатку авторства», хоч і нечітко визначеного, і здатні до дериваційних процесів, 

слід відносити до (за визначенням Л.П.Дядечко) до крилатих висловів, ептонімів 

[1, с.139 ]. Дослідниця пропонує цей термін для відмежування від нестійких цитат 

і об’єднання функціонально подібних, але структурно неоднорідних одиниць. 

Центральні концепти, які домінують за кількістю та якістю об’єктивацій, можна 

назвати концептуальними домінантами концептосфери ептоніміки [2].  
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 Максима, завдяки своїй особливій формі та наявності буквального та 

переносного плану змісту, містить судження про найбільш важливі явища та 

уявлення не лише для окремого індивіду, але й для суспільства в цілому. Саме 

культурно-національна та соціальна детермінованість належить до 

найважливіших диференційних ознак епонімів [3].  

Es gibt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt 

die bequemste Höflichkeit des äußern Betragens. Im Betrachten wie im Handeln ist das 

Zugängliche von dem Unzugänglichen zu unterscheiden; ohne dies lässt sich im Leben 

wie im Wissen wenig leisten.(J.W.Goethe). 

 Усі ептоніми, як би вони не відрізнялися за формою або призначенням, 

висходять до гіперпоняття цитати як відтворюваного елементу одного тексту, 

інтегрованого в інший [2, с. 85-86]. Але для того щоб цитата перетворилася на 

ептонім, вона має бути загальновідомою і мати актуальність за змістом, а також 

має бути вживаною протягом хоча б короткого часу. Розглядаючи ептоніми 

окремих авторів, у нашому випадку — Й.В. Ґете, слід погодитись з обов’язковим 

розподілом за критеріями: індивідуально — авторським та власне фразеологічним 

[3, с. 53-54]. Авторські максими належатимуть до другого, фразеологічного 

критерію. Для них є релевантною ознака масової відтворюваності та сталості. Але 

відкритим залишається питання щодо відмежування епонімів від схожих одиниць 

та їх внутрішньої класифікації. Слід відрізняти від ептонімів, наприклад, 

велеризми, де відмінність полягає саме у чиннику авторства, який визначний для 

афоризмів і фіктивний для велеризмів. 

Viele Kinder, viel Segen, sagte der Künstler, als er den Taufschilling in die Tasche 

steckte.  

 Німецькомовним авторським максимам притаманні всі характерні ознаки 

ептонімів. Хоча однозначному віднесенню епонімів до фразеологічного 

перешкоджають відповідні текстові ознаки, все ж ґрунтуючись на схемі Р.Глезера 

[4, с. 48], ми можемо зробимо висновок, що ептоніми є периферією 

фразеологічного фонду, авторські максими, таким чином, також належать до 
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нього. Максими фольклорного походження залишаються у рамках пареміології та 

виконують аксіоматичну функцію.  

Література: 

1. Дядечко Л.П. Крылатые слова как объект лингвистического описания: история 

и современность. / Л. П. Дядечко. — К. : Изд-во Киевского университета, 2002. − 

293с. 2. Оніщенко Н.А. Між цитатою і фразеологізмом: інтертекстуальність 

німецьких ептонімів з ФО-складовою / Н.А. Оніщенко // Вісник Харк. нац. ун-ту 

ім. В.Н. Каразіна. — 2007. — № 773. — С. 85—91. 3. Шкварчук С.С. Ептоніми 

Й.В. Ґете: Системно-функціональний та лінгвокультурологічний аспекти : дис. … 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Шкварчук. — Чернівці, 2011. — 289 с. 4. Gläser R. 

Phraseologie der englischen Sprache. — Tübingen: Max Niemeyer, 1986. — С. 48. 

  

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ «РОЗКІШ» ЗА ДОПОМОГОЮ 

ДЕФІНІЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

Тумак О.М. (Чернівці) 

Дослідження концептуальної картини світу активно відбувається в наш час, 

оскільки достеменно невідома її структура. Як зазначає О. О. Селіванова, 

«концептуальна система людини складається із численних типів знань про 

дійсність, модельні світи (наукові, енциклопедичні, образні та ін.), а також 

досвіду, оцінок, психічних уявлень тощо. Певна частина цієї системи відображена 

у ментальному лексиконі, тобто може актуалізуватися вербально» [2, с.74-75]. 

Основою мовної картини світу є концептуальна система, яка в свою чергу 

складається з концептів, що виражаються за допомогою функціонально-

семантичних категорій.  

Термін «концепт» (від лат conceptus — «думка», «поняття») є 

міждисциплінарним або, за визначенням Є.С. Кубрякової, «парасольковим»: 

«покриває» предметні області кількох наукових напрямків, що займаються 

проблемами мислення та пізнання, збереження і переробки інформації [1, с.8]. 
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Виникнувши як поняття математичної логіки, термін закріпився в психології, 

культурології, філософії, когнітології, став базовим в когнітивній лінгвістиці. 

Незважаючи на широке поширення, термін концепт досі не має однозначного 

тлумачення і варіюється в концепціях різних наукових напрямків. 

У мові концепт об'єктивується лексемами, вільними і стійкими 

словосполученнями і може бути досліджений на матеріалі, отриманому в 

результаті вільного асоціативного експерименту, суцільної вибірки з 

фразеологізмів, прислів'їв, приказок та художніх текстів. Концепт має польову 

структуру, що включає ядро і периферію. 

Об’єктом аналізу цієї роботи є концепт «розкіш» (який притаманний когніції 

сучасної людини) в англомовній картині світу; предмет становить особливості 

актуалізації структурних складових цього концепту. Наша мета полягає в 

об’єктивації концепту «розкіш» в англомовній картині світу. Першим етапом 

дослідження даного концепту є аналіз значення лексеми «luxury» за 

словниковими дефініціями, з метою з’ясувати через її значення, що розуміється 

під «розкішшю» в англомовній картині світу, і таким чином підтвердити 

існування концепту «розкіш» загалом і в англомовній картині світу зокрема. 

Використовувалися наступні словники: The American Heritage Dictionary of the 

English Language, Fowler H.W., Gower E. — A Dictionary of Modern English Usage, 

Longman Dictionary of American English, Merriam-Webster Dictionary, Oxford 

Dictionary. 

Дефініційний аналіз свідчить, що домінантними компонентами лексичного 

значення є: 

а) sumptuous or extremely comfortable living or surroundings; 

б) a condition of abundance or great ease and comfort; 

в) an indulgence in something that provides pleasure, satisfaction, or ease; 

г) an inessential, desirable item which is expensive or difficult to obtain, 

що дає нам підставу говорити, що розкіш це «багатий або надзвичайно 

зручний спосіб життя» (значення а), «стан надмірності або величезного 
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комфорту» (значення б), «насолода чимось, що приносить задоволення або 

полегшення» (значення в), «щось, що не є необхідністю і є дуже коштовним та 

важкодоступним» (значення г). Дефініційний аналіз доводить існування концепту 

розкіш в англомовній картині світу. 

Література: 

1. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах 

когнитивной лингвистики / Е.С.Кубрякова  // Вопросы когнитивной лингвистики. 

— Вып. 1. — 2004.  — С.6—17. 2. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної 

лінгвістики (аналітичний огляд) / О. О. Селіванова. — К. : Вид-во Українського 

фіто-соціологічного центру, 1999. — 148 с.  

 

ФРАКТАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА ВЕРБАЛИЗОВАННЫХ ЭМОЦИЙ: 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Шамаева Ю.Ю., канд. филол. наук (Харьков) 

     Целью данной работы является выявление специфики фрактальности 

семиотики языка эмоций как системы вербализованных концептов и категорий 

эмоций. Достижение этой цели предполагает выполнение двух задач: 

1) обосновать статус языка эмоций как семиодинамической системы с 

выявлением функциональных особенностей её фракталов как способов 

рекурсивной организации языковых знаков-репрезентантов концептов эмоций, 

формирующих этап эволюции семиозиса эмоций как экспериенцера, так и 

потенциального реципиента коммуницируемой эмоции; 2) объяснить 

обусловленное фрактальностью эмоционального семиозиса различение 

операционально-замкнутых и ситуативно-динамичных эмоциональных концептов 

как результатов познавательного процесса концептуализации эмоций. 

     Объект исследования — язык эмоций как совокупность вербализованных 

концептов эмоций, каждый из которых является амальгамированным 

эмоционально-чувственным событийным ввиду того, что он репрезентирует «сеть 

взаимосвязанных мыслей, воспоминаний, чувств и экспрессивно-моторных 
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когнитивно обусловленных реакций» [5, с. 44], фиксируя результаты импрессии, 

ретенции, актуализации и протенции [1]. Предмет работы составляет 

психосемиотическое своеобразие языка эмоций как семиотического пространства 

интерпретированной той или иной линговокультурой сферы их коммуникации.  

     Сама природа семиотического феномена языка эмоций как языка 

«генетических программ поведения с энергетическими свойствами» [2, с. 35] 

обусловливает целесообразность его изучения в русле фрактальной парадигмы в 

семиотике, основоположником которой является Ю.С.Степанов, в своей работе 

«Язык и метод» одним из первых обративший внимание на возможность 

осмысления семиотики и языка с точки зрения представлений концепции 

фрактала эволюционных рядов [4]. Фрактал как первоструктура коммуникации 

(Я.И. Свирский, Ж. Делез, Ф. Варела) видится эффективной схемой, которая 

позволяет очертить контур понимания динамической рекурсии взаимосопряжения 

эмоциональной, когнитивной и языковой трансформации организма и среды в 

языке эмоций.  

     Специфика фрактальности семиотики языка эмоций заключается в 

процессуальной природе вербальных знаков эмоций, которые предстают, с одной 

стороны, как своеобразные фильтры биологической системы экспериенцера, а с 

другой — как результат распознавания организмом себя и внешнего окружения. С 

этой точки зрения результаты эмоционального семиозиса неотделимы от 

языковой личности как точки референции границ внешнего и внутреннего, при 

этом структура самореференций и инореференций может быть описана через 

базовые категории фрактальной концепции — обратную связь и масштабный 

переход. Отсюда — обусловленное фрактальностью семиотики языка эмоций 

различение операционально-замкнутых (единиц знания мира) и ситуативно-

динамичных (единиц знания о мире) концептов эмоций. При этом концепты 

первого типа являются скорее теоретико-гносеологическими конструктами 

эмоционального сознания, полученными в результате вторичного осмысления 

опытного знания эмоций, и требующими в силу этого реконструкции их 
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содержания. Другие — ситуативно-динамичные — представляются 

онтологически ориентированными, первичными единицами концептуальной 

системы эмоций, принадлежащими обыденному сознанию, которые 

контекстуально-ситуативно обусловлены и по этой причине могут изучаться как 

отдельные рекурсивные смыслы.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ НEIMAT У ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКИХ 

НАРОДНИХ ПІСЕНЬ 

Шапочка Н.В. (Запоріжжя) 

     Аналізу  концепту Батьківщина у різних мовах присвячені роботи  

А. Вежбицької, С.Г. Воркачьова І. Сандомирської, В. Н. Телії, С. М. Толстої та 

інш.  

     Концепт HEIMAT має специфічні риси, що виділяють його серед інших 

культурних концептів. Насамперед, концепт HEIMAT є реляційним концептом, 

тобто в його структурі обов'язкова наявність параметра відносини. Виступаючи як 

об'єкт, батьківщина завжди чиясь, у німецьких народних піснях ( далі ННП) вона 

найчастіше моя: Meine liebe Heimat du ; батьківщину можна мати або не мати, 
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тобто обов'язковою є наявність суб'єкта, що усвідомлює, що в нього є 

батьківщина/немає батьківщини.  

     В текстах ННП для вираження вказаного  концепту використовуються 

лексеми HEIMAT/HEIMATLAND та VATERLAND,  у чому відображується 

протиставлення «малої батьківщини», «індивідуально-свого 

простору» (А. Вежбицька), напр. : Dort meine Heimat, da bin ich zu Haus; Am Ort, 

wo meine Wiege stand;  і «великої батьківщини» — батьківщини як держави, напр.: 

Das fromme, treue Vaterland in seiner vollen Pracht ; will Vaterland dir bleiben auf 

ewig fest und treu. Таким чином, у концепті HEIMAT/VATERLAND виділяється 

ідеологічна складова, пов'язана з тим, що цей концепт, 

будучи засобом ідентифікації індивіда, завжди виявляється «навантаженим» 

політичною історією країни. 

     Концепт HEIMAT тісно повязан з концептом NATUR  через лексеми, що є 

назвами міст, гір, річок , ландшафтів та т.п., напр..: Wo die Nordseewellen spülen an 

den Strand; O Täler weit, o Höhen, O schöner, grüner Wald; Warum ist es am Rhein 

so schön; Du mein Jena dein gedenk ich ; Wenn der Schnee von den Alpen niedertaut, 

aus dem See blau der Himmel wiederschaut.  

     HEIMAT характеризується такими прикметниками та дієприкметниками 

як ewig liebe, liebste, geliebte, schöne, teure (Heimat),  про неї думають, коли 

знаходяться далеко: Sei es schön im fremden Lande, doch zur Heimat wird es nie; Was 

willst du in der Fremde tun, es ist ja hier so schön, denn es ist ja hier so schön, in der 

Heimat, ach du weißt es ja, in der Heimat ist es schön. Це свідчить про зв'язок 

концепту HEIMAT з концептом LIEBE у текстах ННП. А оскільки LIEBE є 

емоційним концептом, тобто таким, що належить людині,  то ми можемо бачити 

зв'язок концептів HEIMAT та  MENSCH. 

     Таким чином, на прикладі зв’язків концепту HEIMAT  бачимо 

взаємопроникнення складових елементів концептосистеми ННП. 

Література: 
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1. Телия В.Н. Рефлексы архетипов сознания в культурном концепте «родина» / 

Телия В.Н. // Славянские этюды : Сб. к юбилею С.М. Толстой. — М. : Ин-т 

славяноведения и балканистики РАН, 1999.  — С. 466 — 476. 

 

МЕТАФОРИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕР НАТУРФАКТ → 

РИБА (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ІХТІОНІМІВ) 

Швець Н. В. (Київ) 

Застосування когнітивного аспекту вивчення номінаційних процесів дало 

змогу з’ясувати, що при творенні номінативних одиниць використовуються різні 

психічні механізми, пізнавальні можливості свідомості, що зумовило принципово 

новий підхід до диференціації мотиваційних відношень. У монографії 

“Когнітивна ономасіологія” О. Селіванова виділяє такі різновиди мотивації: 

пропозиційно-диктумна, асоціативно-термінальна, модусна, змішана та 

міфологемна. [2, с. 162—163]. 

За словами авторки, асоціативно-термінальна мотивація спрямована на 

використання у процесі найменування фрагмента неістинних знань про 

позначуване. Ці неістинні знання у структурі концепту представлені в 

асоціативно-термінальній частині, яка пов’язується також із певними психічними 

функціями, що виникають у свідомості номінаторів і сприяють аналогізації з 

іншими образами та мисленнєвими структурами [2, с. 172]. 

Згідно з Дж. Лакоффом, когнітивним підґрунтям такого асоціювання є 

пізнавальна здатність людини сприймати і розуміти одну концептуальну сферу у 

термінах іншої, що становить базу будь-якої метафори. У концепції 

метафоричних моделей Дж. Лакоффа наявні область-джерело (sourсe domain) та 

область-мішень (target domain). Область-джерело, або донорська зона, постачає 

знаки до області-мішені, або реципієнтної зони [1, с. 10]. Таким чином, метафора 

створює можливість використання потенції структурування сфери джерела при 

концептуалізації нової сфери мішені, при чому сфера джерела є більш 
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зрозумілою, конкретною й пов’язана з безпосереднім фізичним або просторово 

первинним досвідом. 

Мотиватори-натурфакти використовуються на позначення кольору чи форми 

тіла (частин тіла) риб в основному на підставі зорових гештальтів, при цьому 

застосовуються такі знаки концептосфери НАТУРФАКТ, як: 

— РОСЛИНА, ЇЇ ЧАСТИНА (peamouth — “Mouth small; barbel present at 

each corner of jaw; upper jaw protractile, no frenum” [3]; pumpkinseed — “The fish 

present an oval silhouette and are very compressed laterally; it is this body shape, 

resembling the seed of a pumpkin, which provides them with their common name” [7]); 

— КОШТОВНЕ КАМІННЯ (diamond stingray — “Flattened, diamond-shaped 

disk” [3]; pearleyes — “These rare deepsea fishes get their name from a unique 

glistening white spot on the eye” [4, c. 93]; opaleye — “Bright-blue eyes and a heavy 

perchlike body distinguish it from related species” [6, c. 138]); 

— НЕБЕСНЕ ТІЛО (starry flounder — “There are patches of rough, shiny, 

starlike scales scattered over the eyed side of the body, which give rise to its name” [6, 

c. 78]; mooneye — “The color of its eyes … distinguish it from the goldeye. The irises 

of the large eyes of the mooneye are silver colored” [5, c. 139]);  

— ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ (rainbowfish — “The rainbowfishes are a family of 

small, colourful, freshwater fish” [7]). 

— МЕТАЛ (goldeye — “…eye bright golden-yellow, very large” [3]; silversides 

— “They are silvery, and most have a bright silver side stripe” [4, c. 117]; copper 

rockfish — “Its coloring is copper brown to orange tinged with pink” [6, c. 157]). 
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КАНОНІЧНА РЕЦИПРОКАЛЬНА СИТУАЦІЯ 

У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Юшкова С.О., канд. філол. наук (Горлівка) 

     Реципрокальні дієслова та їхні конструкції досліджувалися в багатьох 

мовах: в українській (К. Г. Городенська, М. В. Кравченко), у російській (В. П. 

Недялков, Ю. П. Князєв, О. О. Холодович), білоруській (Л. О. Антонюк, М. Т. 

Ковальова), німецькій (Ш.Р. Басиров, В.Д. Дєвкін, J. Buscha, G. Helbig) та в ін. 

     Реципрокальними (далі РецД) називаються дієслова, які позначають 

взаємну (симетричну) дію суб’єкта й об’єкта відносно один одного типу: нім. sich 

küssen ‘цілуватися’, тобто ‘цілувати один одногоʼ, аналогічно: укр. цілуватися 

тощо. РецД розглядаються в складі утворених ними реципрокальних конструкцій 

(РецК). Реципрокальними називаються конструкції, які позначають ситуацію з 

двома учасниками (актантами), кожен з яких водночас є суб’єктом дії та об’єктом 

цієї дії: (1) укр. Двоє людей чоломкаються, як батько й син (1, с. 98) = Одна 

людина чоломкає другу + Друга людина чоломкає першу. 

     Аналіз лінгвістичної літератури, присвяченої категорії реципрокальності 

дозволяє виділити два типи реципрокальної ситуації (далі РецС): 1) канонічну 

РецС і 2) неканонічну РецС [1, с. 7; 2, с. 276]. В роботі розглянуто тільки 

канонічну РецС, тобто ситуацію, в якій беруть участь лише два симетричних 

актанти, кожен з яких одночасно виконує ідентичну дію один щодо одного з 

однаковим ступенем активності та в одному і тому місці.  

http://en.wikipedia.org/
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     Канонічна реципрокальна ситуація є складною і може бути надана двома 

простими ситуаціями. Так, РецК (2) Карналь і Анастасія тільки сьогодні вранці 

побачилися (1, с. 255) можна розкласти на дві складові: Карналь тільки сьогодні 

вранці побачив Анастасію та Анастасія тільки сьогодні вранці побачила Карналя. 

     Суттєві ознаки канонічної РецС: 

     1. Наявність у її структурі не більше двох діючих осіб (предметів) 

(множинний суб’єкт), які виконують однакову взаємоспрямовану дію або 

виражають однакове просторове відношення (стан) (див. (2)). 

     2. Характер дії учасників ситуації,  який має носити однакову ступінь 

активності та бути симетричним: (3) нім. Peter und Monika unterhalten sich (2, с. 

81) ‘Петер і Моніка розмовляють’, тобто Peter unterhält sich mit Monika ‘Петер 

розмовляє з Монікою’, і Monika unterhält sich mit Peter ‘Моніка розмовляє з 

Петером’; 

     3. Семантичний тип партиципантів, що входять до складу РецД. Учасники 

КРецС мають належати до одного семантичного класу істот або неістот; 

     4. Бісемантична (=двояка) роль кожного учасника, тобто семантичний 

актант РецС одночасно є суб’єктом й об’єктом реципрокальної дії; 

     5. Темпоральна ознака, тобто обидва учасники РецС одночасно 

виконують взаємоспрямовані дії: (4) нім. Sie sahen sich fast täglich (2, с. 30) ‘Вони 

бачилися майже кожного дняʼ = Er sah sie fast täglich ‘Він бачив її майже щодняʼ + 

Sie sah ihn fast täglich ‘Вона бачила його майже щодняʼ; 

     6. Одночасне виконання симетричними актантами взаємоспрямованої дії в 

тому самому місці (реальному чи віртуальному просторі).  
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ПРАГМАЛІНГВІСТИКА 

 

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ЕКСПРЕСИВІВ 

ГНІВУ 

Алексєєнкова О.С. (Харків) 

Дослідження присвячене встановленню способів реалізації мовленнєвих 

актів експресивів гніву. 

Актуальність теми зумовлена, по-перше, використанням 

антропоцентричного підходу, по-друге, відповідністю теми сучасним напрямам 

дослідження мови. 

Метою дослідження є розкрити способи реалізації мовленнєвих актів 

експресивів гніву. 

Виходячи з класифікації, яку запропонував Дж. Сьорль, розглянемо 

реалізацію МА експресивів гніву у прямий і непрямий способи [3]. Прямі МА 

передаються засобами, мовна семантика яких відповідає іллокутивній силі МА. 

На прямий спосіб реалізації експресиву вказує використання принаймні одного з 

трьох іллокутивних індикаторів емотивності, до яких відносяться: синтаксичні 

засоби (структура окличного речення), лексичні засоби (ЕЗЛ), іллокутивні 

дієслова. 

У більшості наших прикладів індикатором експресиву гніву служать такі 

емоційно забарвлені частини мови, як вигуки та прикметники. Емоції ж, які 
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позначаються емоційними дієсловами, проявляються у діях, до того ж, як 

правило, таких, які доступні зовнішньому спостереженню. Крім індикаторів 

емотивності в МАЕ гніву функціонує ряд маркерів, які підсилюють або 

модифікують емотивність вислову. По-перше, це різноманітні маркери-

інтенсифікатори (so, more, such, too, bloody, fucking та ін.), по-друге, це усілякі 

повтори. Стилістичні прийоми також слугують маркерами-інтенсифікаторами 

емотивності вислову. Крім окличної структури речення — індикатора 

емотивності, для експресивів гніву в синтаксичному плані характерні маркери — 

периферійні синтаксичні моделі: номінативні, незакінчені речення, речення з 

переривистою структурою. Найбільш характерними типами окличних речень є 

займенникові конструкції типу What + N. …! / How + Adj. / Adv.…!: 

В силу того факту, що англійці дуже тактовний народ, їм властиво виражати 

гнів завуальованим шляхом. Тому поряд з прямими засобами вираження МА 

експресивів гніву, вони використовують і непрямі. Непрямі МА, а в даному 

випадку непрямі МА експресиви гніву, виражаються мовними формами, 

іллокутивна сила яких не є частиною їхньої семантики, а виводиться логіко — 

індеференційним шляхом з буквального значення форми з урахуванням ситуації і 

вимовляння [2, с. 101]. МАЕ гніву, вираженими непрямим способом, вважаємо ті, 

що передають прагматичне значення експресивну в емоціогенних ситуаціях і 

відповідних контекстах, але не мають вербальних індикаторів емотивності. За 

нашими даними, непряма реалізація МАЕ гніву здійснюється наступними 

висловами: структурно питальними реченнями; структурно наказовими 

реченнями; структурно розповідними реченнями без ЕЗЛ та ілокутивних дієслів. 

Домінуюча іллокутивна сила емотивності реалізується питаннями, побудованими 

за моделлю What / who / when / which / how + маркери емотивності on earth / the 

devil / the hell / the fuck  і т. д. МАЕ гніву, виражені непрямим способом 

імперативними реченнями, можуть містити лайливу лексику.  
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Англійці значно рідше використовують прямі МА, ніж непрямі, особливо 

тоді, коли треба проявити стриманість, ввічливість, використати мовленнєві 

маніпуляції. 
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1991. — С. 125—129.   3. Серль Дж. Р. Теория речевых актов / Дж. Р. Серль. — М. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАГМАСТИЛИСТИКИ 

Безуглая Л.Р., доктор филол. наук (Харьков) 

В ряду дисциплин, обогащающихся прагматическим подходом, особое 

положение занимает стилистика (Ст). В отличие от многих из них, Ст 

демонстрирует близость к прагматике (Пр) в плане функционирования языка, что 

обусловило процесс интеграции Ст и Пр и формирование прагмастилистики 

(ПрСт). Однако, такая близость таит в себе опасность их отождествления.  

В докладе обосновывается, что главное различие Ст, Пр и ПрСт кроется в 

разных методологических принципах этих дисциплин: Ст текстоцентрична, а Пр с 

ПрСт объединяет принцип антропоцентризма. 

С позиций лингвоцентрического подхода, который является исторически 

первичным, язык изучается как данность, зафиксированная в текстах, 

академических грамматиках и словарях. Ф. де Соссюр, объявив лингвистику речи 

второстепенной, подчиненной лингвистике языка, на долгие годы предопределил 

господство лингвоцентризма в языкознании.  

Заслуга поворота лингвистики к антропоцентрической методологии 

принадлежит Пр, которая поставила в центр исследовательского интереса 
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человека, говорящего субъекта, использующего язык для достижения различных 

коммуникативных целей в речи, в речевой деятельности, в дискурсе.  

Антропоцентрическая методология Пр определяет ее исследовательские 

методы, антропоцентрические по сути, т.е. в своих приемах и методиках 

исходящие от говорящего, — речеактовый, экспликации импликатур, 

интенциональный, концептуальный, дискурсивно-стратегический и т.п.  

Исследовательским объектом Пр является речевая деятельность 

коммуниканта, которая изучается на предмет: 1) интенций говорящего и их 

отражения в речевых высказываниях; 2) речевых действий (актов) и их 

вербализации в дискурсах различных типах на определенном языке; 3) 

имплицитных смыслов речевых высказываний, являющихся проявлением 

взаимодействия интенционального и интеракционального аспектов дискурса; 4) 

стратегий и тактик коммуникантов и их реализации в дискурсе при помощи 

разноуровневых вербальных и невербальных средств. 

Ст же лингвоцентрична. Ее объектом являются языковые единицы всех 

уровней, что позволяет рассматривать стилистические аспекты фонетики, 

графики, словообразования, лексикологии, синтаксиса, текста. Методы 

стилистического анализа зависят от системно-языкового уровня рассматриваемых 

единиц — фоностилистический, синтактико-стилистический, лексико-

стилистический, текстово-стилистический и т.п.  

Предметная область Ст включает: 1) использование выразительных и 

образных средств языка, выполняющих эстетическую функцию; 2) языковые 

средства формирования и историю развития функциональных стилей; 3) функции 

стилистических приемов в различных стилях речи; 4) индивидуально-

художественный стиль писателя. Таким образом, Ст концентрируется на 

языковых средствах, а Пр — на  человеке, который эти средства использует в 

речи.  

Что касается ПрСт, то, оставаясь, по сути своей, Ст, она имеет те же объект и 

предметы исследования. Различие Ст и ПрСт касается методологического 
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принципа исследования: в Ст это лингвоцентрический принцип, в ПрСт — 

антропоцентрический. Направление исследования меняется на прямо 

противоположное: Ст изучает стилистические средства, которые применяет 

человек, а ПрСт — интенции, стратегии и тактики человека, применяющего 

стилистические средства. Соответственно, ПрСт объединяет методы Ст и Пр.  

Педметом ПрСт является: 1) влияние интенций, стратегий и тактик 

говорящего / автора текста на выбор им выразительных и образных средств языка; 

2) роль авторских интенций, стратегий и тактик в формировании и развитии 

функциональных стилей; 3) взаимодействие интенции, стратегии и тактики 

говорящего и стиля его речи; 4) авторские интенции, стратегии и тактики как 

основа формирования индивидуально-художественного стиля писателя.   

Перспективным представляется изучение взаимодействия дискурса и стиля.  

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ В 

ЛІНГВІСТИЦІ 

Безугла Т.А. (Харків) 

Доповідь присвячено методологічним засадам порівняльного аналізу 

лінгвопрагматичних властивостей англо— і німецькомовного рекламного 

дискурсу.  

Порівняння належить до загальнонаукових способів вивчення явищ 

дійсності. Лінгвістичне порівняння поділяється на два основних види — 

внутрішньомовне та міжмовне порівняння. Вони в свою чергу мають два 

різновиди — історичне (діахронічне) та синхронне порівняння.  

Розділи мовознавства, у яких переважає методика міжмовного порівняння, у 

сучасній науці отримали назви «лінгвістична компаративістика» або «зіставна 

лінгвістика». Традиційний погляд на лінгвістичну компаративістику передбачає її 

розгалуження на діахронічну та синхронічну з подальшим поділом на дочірні 

області залежно від предмету дослідження: діахронічна поділяється на 

порівняльно-історичне мовознавство та історичну типологію, а синхронічна — на 
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формально-структурну типологію, характерологію, ареальну лінгвістику та 

контрастивну (конфронтативну) лінгвістику. У свою чергу загальна типологія 

включає в себе історичну типологію та формально-структурну типологію, 

підрозділом останньої виступає універсалогія, а підрозділом контрастивної 

лінгвістики — контрастивна прагмалінгвістика. 

У наш час у центр зіставних досліджень виходять переважно комунікативні 

категорії, лінгвістичний аналіз переноситься у функціональний план, набуваючи 

усіх особливостей інтерпретації категорій, що виділяються, у термінах 

прагмалінгвістики. Процес «прагматизації» торкнувся контрастивних досліджень, 

що проявилося на появі та успішному розвитку нового напрямку — контрастивної 

прагмалінгвістики. Головне завдання контрастивної прагмалінгвістики — 

дослідження засобів, що мовець обирає на різних мовах, за реалізації типових 

комунікативних завдань в однакових ситуаціях, тобто пошук прагматичних 

(лексичних, синтаксичних тощо) еквівалентів у двох мовах. 

Таке завдання зумовлює лише один напрям прагмаконтрастивних 

досліджень — від структурних особливостей мов до функції цих структур у 

мовленні, оскільки контрастивний аналіз завжди паралельний: аналізується 

адекватний переклад з однієї мови на іншу, а за зворотнього підходу — від 

функції до структури — аналізу перекладу не передбачено. 

Тому наразі актуальним убачається розгалуження лінгвістичної 

компаративістики на структурну і функціональну, котрі, в свою чергу, 

поділяються на діахронічну та синхронічну з наступним розгалуженням 

структурної діахронічної лінгвістики на порівняльно-історичне мовознавство та 

історичну типологію, структурної синхронічної на формально-структурну 

типологію, характерологію, ареальну лінгвістику та контрастивну лінгвістику, 

функціональної діахронічної на історичну функціональну типологію, і 

функціональної синхронічної на функціональну типологію та конфронтативну 

прагмалінгвістику. Функціональна типологію, у свою чергу, поділяється на 

функціональну універсалогію та етнопрагматику, загальна типологія виступає 
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підрозділом історичної та формально-структурної типології, остання включає 

також універсалогію. 

Згідно з таким підходом, порівняльний аналіз лінгвопрагматичних 

властивостей англо— і німецькомовного рекламного дискурсу  здійснюється у 

рамках етнопрагматики, яка передбачає виявлення національної специфіки 

функціонування мовних одиниць у дискурсі. У дискурсах, що порівнюються, нас 

цікавлять явища, що виявляють свою функціональну релевантність у мовленнєвій 

комунікації — способи реалізації мовленнєвих актів, їх прагматичні 

характеристики, функціональне навантаження структур та стилістичних засобів, 

взаємозв'язок вербальних і невербальних компонентів дискурсу. 

 

КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ ФОКУСУВАННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ  

МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ 

Бєлозьорова О.М., канд. філол. наук (Харків) 

Доповідь присвячено аналізу специфіки реалізації мовленнєвого акту 

натякання в сучасному німецькомовному діалогічному повсякденному дискурсі із 

залученням основних теоретичних постулатів когнітивної граматики Р.Ленекера 

[4], фундаментальною ідеєю якої є ствердження про те, що мова є інтегральною 

частиною когніції людини (language is an integral part of human cognition) [5, с. 

162]. У широкому розумінні мова подібна до упорядкованої інформаційної 

системи (свого роду «бази даних»), до якої застосовують певні когнітивні операції 

(що діють подібно до «процесору») [1]. Теорія Р. Ленекера оперує п’ятьма 

основними когнітивними операціями: операція висвітлення — профілювання і 

співположення траектора і орієнтира (trajector/landmark alignment); операція 

специфікації vs. схематизації як ступінь деталізації інформації; операція 

сканування через «зв'язок з референційною точкою» (reference point relationship); 

операція фокусування — вибір змісту, що має бути визначеним знаком, а також 

організація цього змісту шляхом розміщення його складових на передньому і на 
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задньому планах; операція перспективізації, тобто співвідношення мовця і 

адресата як спостерігачів з об’єктом спостерігання.  

Наше актуальне дослідження акцентує увагу конкретно на когнітивній 

операції фокусування у реалізації мовленнєвого акту натякання, який є 

дискурсивно-мовленнєвою взаємодією мовця і адресата, у ході якої ними 

конструюється інтендована імпліцитна пропозиція — натяк. Когнітивная операція 

фокусування передбачає вибір змісту, що має бути визначено знаком, а також 

організацію цього змісту шляхом розміщення його складових на передньому та 

задньому планах, що відповідає відомим у психології поняттям «фона» і «фігури» 

[2, с. 67]. У реалізації мовленнєвого акту натякання слід розрізняти 

«максимальний охват» (maximal scope), отже задній план, і «безпосередній охват» 

(immediate scope), тобто передній план. Найбільш показово операцію фокусування 

ілюструють мовленнєві акти натякання на ґрунті пресупозиції та натяки-

апосиопези. У випадку натякання через пресупозицію «мовець може свідомо 

зсовувати акценти, тобто, експлуатувати презумпції» (терміну «пресупозиція» тут 

відповідає термін «презумпція» — О.Б.) [3, с. 59]. Отже, операція фокусування у 

цьому випадку і є тим самим свідомим «зсувом акцентів» передній план/задній 

план. Натяк-апосиопеза (неконвенційна (імплікативна) еліптична конструкція) 

також ґрунтується на цьому співвідношенні максимального 

охвату/безпосереднього охвату і, за даними нашого дослідження, є 

найпоширенішим типом натякання за допомогою еліптичних конструкцій. 
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ  

У МАНІПУЛЯТИВНИХ ОЦІННИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ АДРЕСАТА 

Бобошко Т.М. (Київ) 

У комунікативно-прагматичному руслі дослідження оцінне реактивне 

висловлення (ОРВ) розуміємо як мовленнєвий акт, що: 1) слугує оцінним засобом 

вияву мовленнєвого впливу (перлокутивного ефекту) ініціюючої репліки [4]; 2) 

одночасно виражає інтенцію (стратегії й тактики) відносно співбесідника, при 

цьому адресант й адресат міняються комунікативними ролями [3]; 3) реалізує 

певну функціональну спрямованість у дискурсі [6]. 

На основі класифікації видів маніпуляції, запропонованої психологом 

Є.Л. Доценко [1, с. 157], та здійснених емпіричних досліджень представимо 

типологію маніпулятивних оцінних реактивних висловлень в залежності від 

досягнутого перлокутивного ефекту: 1) ОРВ маніпуляції образами (37 % із 

300 фрагментів маніпулятивних ОРВ); 2) конвенційне маніпулятивне ОРВ (17 %); 

3) операційно-предметне маніпулятивне ОРВ (11 %); 4) ОРВ експлуатації 

особистості співбесідника (12 %); 5) ОРВ маніпуляції духовністю (23 %). 

У текстовому просторі досліджуваних маніпулятивних оцінних 

реактивних висловлень адресат реалізує маніпулятивну стратегію — процес 

розробки та реалізації комунікативного завдання, яке мовець ставить для 

здійснення маніпулятивного впливу [7, с. 48]. Комплекс відповідних 



 66 

маніпулятивних тактик відповідає певному етапу у реалізації тієї чи іншої 

стратегії й спрямований на переконання «інвертованого» адресанта здійснити дію, 

вигідну маніпулятору [5] або таку, що не суперечить інтересам об’єкта 

маніпуляції:  

— вплив на емоції і почуття (47 %);  

— відкладення або уникнення відповіді (15 %);  

— нав’язування власної чи суспільної думки (18 %);  

— звернення до інтересів, потреб (7 %);  

— надання гарантій (6 %);  

— ідеалізація (5 %);  

— посилання на авторитет (1 %);  

— перенесення провини на інших (1 %). 

Як бачимо, найбільш частовживаними виявились тактики впливу на емоції й 

почуття, відкладення / уникнення відповіді й нав’язування власної чи суспільної 

думки, що відповідають умовам успішного здійснення маніпуляції:  збереження в 

адресата ілюзії незалежності дій та прийняття рішень [2], ставлення до 

співрозмовника або слухача як до засобу досягнення власних цілей [1] 

маніпуляція може здійснюватись і в інтересах особи, на котру впливають, 

незважаючи на те, що запропоновані дії не співпадають з її актуальними 

бажаннями [3; 7]. 

Як відомо, мова містить усі можливі шляхи формулювання повідомлення 

відповідно до інтенцій комуніканта [2; 4; 7]. У перспективі подальших досліджень 

бачимо встановлення засобів вираження оцінних висловлень і таких способів їх 

організації, які вказують на тип стратегій і тактик адресата. 
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ПОЛЕ МОДАЛЬНИХ СЛІВ ЯК ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ МОВИ 

Жерліцина Ю.В. (Харків) 

На тлі зосередження сучасних лінгвістів на проблемах комунікативного 

функціонування мовних одиниць і їх дослідження у прагматичному й 

когнітивному аспектах надзвичайно важливим залишається питання класифікації 

означених одиниць у частиномовній системі та їх подальше розмежування на 

підкласи, адже це має бути ключем до розуміння їх глибинної природи. Доповідь 

присвячено польовому підходу до встановлення частиномовного статусу й 

структури модальних слів (далі — МС) німецької мови. 

Ми приєдналися до висновків вчених, які виділяють  МС у окремий 

частиномовний клас. За концепцією В. Гладрова [1], МС слід віднести до 

службових частин мови за ознаками просодичної несамостійності, підвищеної 

частотності вживання й незначного словотворення. МС визначаються як 

оперативна прагматична частина мови у складі службових слів, яка передає 

ставлення мовця до сказаного й оцінку стану речей, який виражає висловлення. 

З огляду на розповсюджену у когнітивній лінгвістиці теорію полів, 

включаємо прототипові приклади модальних слів до ядра, а всі інші — 

відповідно, до периферії з урахуванням їх віддаленості від прототипів, та 
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характеризуємо ті чи інші одиниці за наявністю або відсутністю певних ознак, які 

й дозволяють сформувати МС у підгрупи: 

1) ядерні епістемічні — виражають ступінь достовірності: 

 а. презумптивні МС — значення припущення і невпевненості мовця (+ 

вживання у розповідних реченнях, ± функціонування у якості самостійної 

відповіді на питання, ‒ наявність заперечення і протиставлення): fraglich, möglich, 

möglicherweise, vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich, wohl, zweifelhaft;  

 б. персуазивні МС — значення переконаності в істинності сказаного 

(‒функціонування у якості самостійної відповіді на питання, + вживання у 

поєднанні з наказовим способом): definit, distinkt, eindeutig, ersichtlich, fraglos, 

freilich, gewiss, klar, natürlich, natürlicherweise, offenbar, offensichtlich, sicher, 

todsicher, unbedingt, unbestreitbar, unmöglich, unstreitig; 

 2) ядерні оцінні — значення ствердження і одночасного припущення стану 

речей (+ вживання у розповідних реченнях, ‒ наявність заперечення і 

протиставлення, ‒ вживання в умовних реченнях, + функціонування у якості 

самостійної відповіді на питання): anders, bedauerlich, bedauerlicherweise, 

erfreulicherweise, erstaunlicherweise, fatalerweise, glücklicherweise, gottbewahre, 

gottlob, hoffentlich, leider, überraschenderweise, unglücklicherweise, 

unglückseligerweise, unseligerweise. 

Периферійні елементи у класифікації В. Гладрова (ренарративні, 

метатекстові, розділювальні й фатичні) у нашому дослідженні не входять у клас 

МС за своїми структурними і семантичними ознаками.  

Але слід зазначити, що у процесі розвитку мови та за умов зміни їх форми 

вони також можуть бути включені до поля МС.  

Отже, теорія полів виявляється релевантною для системи МС німецької мови 

та дозволяє угрупувати підкласи в складі всієї множини досліджуваних МС. 

Перспективним є дослідження можливості виокремлення інших ядерних і 

периферійних компонентів класу МС, а також виявлення лінгвопрагматичних та 
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лінгвокогнітивних властивостей, які МС демонструють у німецькомовному 

розмовному дискурсі. 

Література 

1. Гладров В. Модальные слова. К вопросу о частях речи / В. Гладров // 
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ЯК КЛЮЧОВІ 

АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ (НА 

МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ БАРАКА ОБАМИ) 

Качур М.В. (Харків) 

При дослідженні функціонування мови в політичному дискурсі постають дві 

проблеми — мова влади і влада мови. Але жодна інтенція промовця неможлива 

без постанови комунікативних стратегій та їх досягнення за допомогою 

мовленнєвих тактик. Для  детального розуміння інтенцій політичних діячів, слід 

звернутися до дискурсивного аналізу запропонованого науковцем Ван Дейком, 

який наголошує, що аналізу потребує кожний компонент промови. Отже з усього 

вище зазначеного виводиться наступна структура аналізу: соціальний, 

прагматичний та лінгвістичний контекст. 

У тенетах нашого дослідження слід розпочати з переможної промови 

президента США Барака Обами, яка відбулася в Ґрант-Парку в Чикаго 11 

листопада 2008 року. За мету свого виступу мовець поставив бажання 

проінформувати американський народ про свої наміри, як новообраний 

президент. Також він неодноразово подякував виборцям за їх голоси та вибір. 

У своїй промові Барак Обама використовує тактику так званого апелювання 

до родини та близьких людей, а саме за вдячність в їх підтримці: «‹…› the rock of 

our family and the love of my life, our nation’s next first lady, Michelle Obama. Sasha 

and Malia ‹…› you have earned the new puppy that’s coming with us to the White 

House. ‹…›, I know my grandmother is watching, along with the family ‹…›» [1]. Цим 
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виразом він підкреслює значимість його родини для нього, особливо теплі 

почуття до власної дружини. Ми бачимо неодноразові згадування про членів його 

родини: «бабусю», «дружину», «дітей». Саме слово «родина» вживається декілька 

разів.  

Велику увагу мовець приділяє й стратегіям кооперації: «For even as we ‹…›. 

Even as we ‹…›» [1]. Важливе місце приділяється займеннику «we» (ми), який 

акцентує увагу на взаємодії влади та народу, взаємодії президента та цілої нації. 

Таким чином мовець самопрезентує себе як особу, яка має багать спільного зі 

своїм народом. При перекладі дуже чітко простежується величаве «ми», яким 

чинний президент США ніколи не нехтував.  

Найчастіше мовець звертається до повторень:  «It’s the answer ‹…›. It’s the 

answer ‹…›. It’s the answer ‹…›» [1]. Мовець неодноразово самопрезентує себе як 

частину народу — народу єдиного та того, що що має однакові проблеми та 

однакові питання. При перекладі дуже чітко передається бажання та експресивне 

забарвлення промови. 

Дуже близьким до цього ж пункту є й апелювання до похвали, яке 

продовжує зазначений вище вираз: «I just received a very gracious call from Sen. 

McCain. He fought long and hard in this campaign, and he’s fought even longer and 

harder for the country he loves. He has endured sacrifices for America that most of us 

cannot begin to imagine ‹…›» [1].  

Барак Обама ніби навмисно применшує свою значимість самопрезентуючи 

себе як людину, яка нічим не відрізняється від інших: «I was never the likeliest 

candidate for this office. We didn’t start with much money or many endorsements. Our 

campaign was not hatched in the halls of Washington — it began in the backyards of 

Des Moines and the living rooms of Concord and the front porches of Charleston» [1]. 

Кожне його слово підкреслює «кожен може дістатися таких вершин». Важливе 

місце в цьому прикладі займає й бажання мовця самопрезентувати себе як 

звичайну людину зі звичайними потребами та надзвичайними можливостями — 

можливостями, які належать кожному.  
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Отже, нам здається, що мовець повністю досягнув своєї комунікативної 

мети. Для політичних діячів дуже важливо правильно висвітлити свою особу, 

досягнення цього аспекту складається з управління увагою партнера, привертання 

його уваги до власної персони.  

Література: 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ УСЛОВИЯ ИСКРЕННОСТИ  

В ЦЕЛЯХ ПЕРЛОКУТИВНОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

Криворучко С.И., канд. филол. наук (Харьков) 

Особый исследовательский интерес в прагмалингвистике представляет 

изучение общих правил речевого поведения, лежащих в основе успешного и 

бесконфликтного протекания интеракции. К таким правилам можно отнести 

условия успешной речеактовой реализации, соблюдение которых обеспечивает 

понимание коммуникантами выражаемых иллокуций [1]. Однако, несмотря на 

достаточную изученность данных условий, нераскрытыми остаются их 

возможности регулирования речевого воздействия. Цель доклада — показать 

перлокутивный потенциал условия искренности, рассмотрев речевые средства и 

ситуации его экспликации в немецкоязычном разговорном дискурсе. 

Условие искренности отражает пропозициональную установку говорящего 

— его психическое состояние относительно выраженной в речевом акте (далее 

РА) пропозиции — веру, волю и чувства. Установлено, что в ситуациях 

(вероятной) перлокутивной неудачи — нежелании адресата верить в истинность 

сообщаемого ему положения дел, совершать требуемые от него действия или 

испытывать предицируемые ему чувства — общающиеся часто прибегают к 

намеренной экспликации пропозициональных установок. По мнению Дж. Холмс, 

их вербальная манифестация позволяет усилить речевое воздействие на 

оппонента и содействует достижению говорящим своих перлокутивных целей [2].  

http://en.wikisource.org/wiki/Barack_Obama's_election_victory_speech_in_Chicago
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Высказывания, эксплицирующие условие искренности, реализуют 

метакоммуникативный контактив, способствующий удачной реализации РА 

других иллокутивных типов, выделенных Дж. Серлем (как разновидность 

фатического РА). Его целью является оптимизация речевого контакта с адресатом 

путем комментирования вербального взаимодействия. Функционируя в 

немецкоязычном дискурсе в рамках стратегии перлокутивной интенсификации, 

метакоммуникативные контактивы реализуют две релевантные тактики — 

экспликации искренности и повышения категоричности. Под категоричностью 

понимаем степень убежденности говорящего в пропозиции своего высказывания. 

При реализации первой тактики интерактанты сигнализируют собеседнику 

об искренности выражаемых ими коммуникативных намерений: они искренне 

верят в истинность некоторого положения дел, искренне желают совершения 

определенного действия или искренне испытывают те или иные чувства. 

Вербальная специфика средств репрезентации искренности говорящего варьирует 

в зависимости от иллокутивного типа РА: Das ist wahr, Das ist die reine Wahrheit, 

Wirklich, Ehrlich, Mein Ehrenwort (ассертивы, комиссивы, экспрессивы); Ich will 

das, Ich wünsche das wirklich, Das ist echt mein Wunsch (директивы); Ich will das 

wirklich wissen, Das möchte ich gern erfahren, Es wäre mir interessant (квеситивы).  

Тактика повышения категоричности используется говорящим для выражения 

высокой степени убежденности в некотором положении дел, основанной на его 

знании и вере. Именно наличие выбора между wissen, überzeugt sein, glauben, 

zweifeln позволяет общающимся модифицировать свое отношение к пропозиции 

высказывания и степень категоричности своих коммуникативных интенций. 

Отражая эпистемическую и доксастическую пропозициональные установки,  

интенсификаторы данного типа способствуют удачной реализации, прежде всего, 

ассертивных РА и представлены такими высказываниями, как Ich habe keinen 

Zweifel daran, Ich bin davon fest überzeugt, Ich bin mir dessen absolut sicher и др.  

Наиболее распространенными средствами вербальной реализации обеих 

тактик являются метакоммуникативные высказывания повествовательной 
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структуры, в том числе в форме эллипсиса: Ehrlich (+> Ich sage das ehrlich). Чаще 

всего они употребляются  в речевом ходе, являющемся ответом на отрицательную 

реакцию адресата, и находятся в постпозиции к способствуемому РА. 

Использование таких средств в препозиции свидетельствует об их 

конвенциональном характере, а также о способности коммуникантов 

прогнозировать и предупреждать возможные перлокутивные неудачи. Реализуясь 

в дискурсе в функции перлокутивной интенсификации, они сопутствуют РА всех 

иллокутивных типов за исключением декларативов и нацелены на достижение 

максимального эффекта их воздействия. 
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СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ЗАХИСНОГО СУДОВОГО ДИСКУРСУ 

Куковська В.І. (Чернівці) 

     Вивчення дискурсу та його типології на сучасному етапі розвитку 

лінгвістики є досить актуальними, про що свідчать ряд робіт як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників (Ф. Бацевич, О. Кубрякова, Н. Арутюнова, А. Бєлова, В. 

Карасик, М. Макаров, П. Серіо, І. Шевченко, А. Токарська, Дж. Філіпс, М. Фуко, 

Дж. Фіске, Ли Же та ін.). Дослідження судового дискурсу як особливого типу 

дискурсу становлять все більший інтерес для лінгвістів. 

 Мета роботи полягає у визначенні основних стратегій і тактик захисного 

судового дискурсу. 

 Наразі у спеціалізованій літературі не існує чіткого визначення даного виду 

дискурсу. Так, Л. Пономарьова визначає його як складне мовне й мовленнєве 

явище, загальноприйнятий тип мовленнєвої поведінки, що реалізується у судовій 

сфері спілкування [4, с. 306]. На думку К. Устінової, судовий дискурс — це 
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мовний та текстовий прояв юридичного дискурсу в межах судового засідання [5, 

с. 126]. 

 Судовому дискурсу, як і будь-якому типу дискурсу, притаманні певні 

ознаки. Досліджуваний вид дискурсу характеризується формалізованою 

послідовністю мовних ходів і розгалуженою ролевою структурою; 

інституціональністю і ритуалізованістю; необхідністю слідуванню сценарію 

проведення судового засідання; регламентованістю; публічністю події, 

офіційністю; конвенціональністю і стереотипністю; інформаційною щільністю [3, 

с. 8]. 

 Зважаючи на інституційний характер захисного судового дискурсу, його 

учасники використовують певні стратегії і тактики. О. Іссерс визначає стратегію 

як планування процесу мовленнєвої комунікації залежно від конкретних умов 

спілкування та індивідуальностей комунікантів, а також реалізація цього плану [1, 

с. 12]. На думку Е. Клюєва, комунікативна стратегія — це «сукупність 

запланованих мовцем і реалізованих в ході комунікативного акту теоретичних 

ходів, направлених на досягнення комунікативної цілі» [2, с. 18]. Під тактикою 

лінгвісти розуміють«мовленнєві прийоми реалізації стратегій та ходів як засобів 

досягнення глобальної мети в різних ситуаціях спілкування» [1, с. 15]. 

 Проведений нами аналіз дає змогу зробити висновок, що основною 

стратегією судового захисного дискурсу є стратегія аргументації, а для її успішної 

реалізації адвокати використовують тактики дискредитації доказів прокурора, 

дискредитації свідка обвинувачення, дискредитації вини підсудного, створення 

позитивної оцінки підзахисного. 

 Використання виявлених тактик забезпечує витіснення концепції сторони 

обвинувачення та надає можливість адвокату запропонувати власні тези для 

виправдання підсудного. 
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ПРОЦЕСС КОММУНИКАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПОНИМАНИЯ 

Мельничук Н. В. (Тирасполь, Молдова) 

У лингвистов всегда вызывали интерес проблемы немецкой диалогической 

речи как основы коммуникации.  Над этой проблемой работали такие известные 

ученые, как В.Н. Башинский, А.Н. Баранов, О.В. Михайлова, В.В. Богданов, Н.В. 

Волошина, Н.А. Ощепкова, В. С. Третьякова  и др. Однако, несмотря на 

значительное количество работ по этой теме, недостаточное внимание уделялось 

исследованию феномена непонимания и причин коммуникативных неудач, а 

также понятия кооперация в немецкой диалогической деловой коммуникации. 

Сфера делового общения — целенаправленная деятельность коммуникантов, 

которая подчиняется принятым в обществе правилам и стандартам. Как правило, 

деловая коммуникация представляет собой общение в любой официальной 

ситуации, так как ее участники являются носителями определенного статуса.  

Под коммуникацией понимается «акт общения, связь между двумя или более 

индивидами, основанная на взаимопонимании; сообщение информации одним 

лицом другому или ряду лиц» [3, с. 12]. Речь является ядром и самым 

универсальным средством коммуникации,  так как при передаче информации 

посредством речи менее всего теряется смысл сообщения. Для разрешения 
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определенной проблемы один из коммуникантов обращается к собеседнику, 

поскольку это диктуют ему условия коммуникативной ситуации. Для решения 

этой  проблемы говорящему необходимо выбрать способ языкового выражения 

его коммуникативного намерения. Язык в свою очередь предлагает целую 

парадигму постоянно реализуемых коммуникативных форм предложения. От 

этого зависит успех или неуспех коммуникации в целом. Для достижения 

успешной коммуникации участники стремятся максимально реализовать свои 

установки.   Определенную коммуникативную задачу можно решить несколькими 

способами. «Успех или неудача речевой тактики оцениваются на основе 

перлокутивных эффектов,  обнаруживаемых в реакциях на речевые действия 

говорящего» [2, c. 62]. Любая речь происходит в рамках коммуникативной 

ситуации. По определению А.Г. Гурочкиной, коммуникативная ситуация — это 

«набор обстоятельств, диктующих субъекту речи определенный стиль речевого 

поведения»  [1, c. 17].  

   В ходе изучения данной проблемы ученые установили, что неотъемлемой 

частью любого общения является  прагматический аспект. Именно он является 

решающим фактором при выборе языковых средств, использующихся в речевой 

коммуникации. Речевой акт включает три вида действий: локутивное, 

иллокутивное и перлокутивное. Выбор и организация языковых средств 

происходит в фазе локуции (локутивный акт). Осуществление коммуникативного 

намерения говорящего связано с понятием интенции, а именно мотива и цели 

говорящего воздействовать на слушающего с помощью речи. Понятие иллокуции 

занимает центральное место в теории речевых актов. Перлокутивный акт связан с 

воздействием высказывания на мысли, чувства и поступки слушающего. 

Коммуникативный ход является в дискурсе полной актуализацией речевого акта. 

Коммуникативная интенция должна соответствовать коммуникативному эффекту, 

в противном случае общение будет неэффективным.   

Литература: 
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ПРАГМАЛІНГВІСТИКА ЯК НАУКА: СТАНОВЛЕННЯ ТА 

КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ 

Петрушова Н.В., канд.філол.наук (Полтава) 

У цій роботі ми ставимо за мету висвітлити основні віхи становлення 

молодої лінгвістичної науки, що вже набуває статусу однієї із найбільш важливих 

та актуальних для сьогодення.   

Прагмалінгвістика є одним з напрямів у сучасній прагматиці і може 

трактуватися як лінгвістичний розділ прагматики або як прагматичний аспект 

мовознавства. Це відносно молода галузь знань на межі наук про мову, в рамках 

якої перетинаються багато логіко-філософських, соціо-психолінгвістичних, 

стилістичних і етнографічних направлень. Поки що не існує єдиного вичерпного 

наукового визначення прагмалінгвістики та чіткого понятійного апарату і 

термінології, проте зрозуміло, як формувалася ця дисципліна. Поштовхом до її 

виникнення стало розуміння того, що в лінгвістичних дослідженнях надзвичайно 

важливо враховувати так званий людський чинник. Це розуміння склалося в 

семіотиці — науці про загальний характер функціонування найрізноманітніших 

знаків (семіотичних систем), що зберігають і передають будь-яку інформацію. У 

1938 році Ч. Морріс виокремив у межах семіотики три підрозділи: синтактику 

(синтаксис), що вивчає взаємовідносини між знаками, семантику, що 

взаємовідносини між знаком і його маркером, і прагматику, що вивчає стосунки 
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між знаком і його інтерпретатором, тобто тим, хто його створює (продукує) і 

розуміє. Пізніше формування прагмалінгвістики стимулювалося ідеями філософів 

Дж. Остіна, Дж. Сьорля, Р. Грайса, З. Вендлера та ін. 

Об’єктом дослідження прагмалінгвістики є спілкування, яке здійснюється 

комунікантами в певних соціальних та міжособистих умовах, з певними 

мотиваціями і цілями, з використанням спеціальних мовних засобів. 

Ю. С. Степановим прагмалінгвістика визначається як галузь мовознавства, яка 

займається вибором «найбільш оптимальних з наявних у мові засобів для 

найбільш успішного впливу на реципієнта, для ефективного досягнення 

поставленої мети в конкретних обставинах мовного спілкування» [2, с. 325-326]. 

Ю. Д. Апресян, на нашу думку, є автором найбільш широкого визначення 

прагмалінгвістики як науки: «Під прагматикою ми розуміємо закріплене у 

мовленнєвій одиниці (лексемі, грамемі, синтаксичній конструкції) відношення 

мовця до 1) дійсності, 2) до змісту повідомлення, 3) до адресату» [1, с. 8].  

Розуміння предмету прагмалінгвістики ґрунтується на розгляді прагматики 

як дисципліни, що вивчає стосунки між знаками і людьми, що їх створюють, 

сприймають та інтерпретують. Прагмалінгвістика досліджує знаки в їх 

відношенні до тих, хто цими знаками оперує, а мова є знаковою системою. У коло 

інтересів прагмалінгвістики потрапляє широкий круг проблем, що не обмежується 

дослідженням взаємин, в які вступають мовний знак і його інтерпретатори, — 

адресат і адресант, а також вивчення впливу контексту і фонових знань на 

комунікантів, шляху реалізації інтенцій мовця у мовленнєвих актах тощо. 

На нашу думку, найбільш важливим при дослідженні прагмалінгвістики як 

науки у сьогоденні є те, що знання її допомагають ретельно вивчити не лише сам 

процес спілкування та усі його компоненти, але й дозволяють вибудувати 

комунікацію у найбільш ефективному стилі, досягнувши максимально очікуваний 

ефект.  
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МОВЛЕННЄВИЙ АКТ VS ДИСКУРСИВНИЙ АКТ:  

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ 

Приходько А.М., докт. філол. наук (Дніпропетровськ) 

Вивчення мовленнєвої діяльності людини передбачає поряд з іншим і аналіз 

її складників — комунікативних актів різного ґатунку: мовленнєвих актів (МА), 

які можуть бути простими / елементарними і складними, а також мовленнєвих 

блоків, які можуть бути дискурсивними актами (ДА) і "небуквальними" актами 

(І.П. Сусов).  

Мовленнєвий акт постає як мінімальна й далі неподільна будівельна одиниця 

мовленнєвої діяльності, що являє собою продукування конкретного речення в 

конкретних умовах (Дж. Серль). У своєму конституюванні МА спирається на три 

складники: локуцію (вибір і організація мовних засобів), іллокуцію (здійснення 

наміру) та перлокуцію (посткомунікативний ефект), до яких додаються такі 

параметри, як адресантність, адресатність, інтенціональність, ситуативність, 

пропозиційність (І.С. Шевченко). Номенклатура МА включає такі іллоккутивні 

першоелементи: констативи, директиви, квеситиви, комісиви, фативи, експресиви. 

Виражаючи первинні прагматичні значення (іллокуції), МА є фактично дією 

виголошення деякого висловлення, побудованого за правилами певної мови.  

Посідаючи центральне місце в лінгвопрагматиці, МА є явищем, 

інтегрованим у систему одиниць трансреченнєвого порядку — дискурсивні акти 

("гібридні МА”, “макромовленнєві акти”, “метакомунікативні блоки”, 

“мовленнєвы жанри”, “риторичні жанри”, “дискурсеми” тощо. До них належать: 
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(не)згода, відмова, пропозиція, вибачення, звинувачення, прохання, порада, 

похвала, комплімент, натяк, виправдання, докір, погроза та ін. 

Дискурсивний акт — це одиниця мовленнєвої (взаємо)дії, яка включена до 

інтеракції та являє собою ланцюжок МА, поєднаних спільною івнтенційною 

настановою в один мовленнєвий блок, у якому сходяться, перетинаються і 

взаємодіють різні іллокутивні сили з різними (первинними і вторинними) 

прагматичними смислами.  

Як і будь-яка комунікативна одиниця, МА і ДА мають інтегральні та 

диференційні властивості. Спільні риси зумовлюються їхньою однаковою 

когнітивно-комунікативною природою, яка дозволяє їм бути мовленнєвими 

одиницями, що спеціалізуються на трансфері інформації та на регулюванні 

взаємодії між комунікантами: обидва можуть бути частиною інтеракції, обидва 

можуть набувати вигляду прямих і непрямих номінацій, обидва можуть 

використовуватися як в ініціальному, так і в реактивному режимах спілкування та 

ін.  

Відмінності між МА і ДА стосуються локутивної, іллокутивної та 

перлокутивної специфіки, а також міри, часу протікання і вербального 

аранжування. Проте основна відмінність полягає у функціональному призначенні: 

МА є мінімальною одиницею мовленнєвої дії, а ДА — блоком, який в одних 

випадках може збігатися з МА, а в інших — вбирати в себе кілька МА, різних за 

своєю прагмасемантичною специфікою. При збігу границь МА і ДА в них 

одиниця плану вираження виявляється відчутно “перевантаженою” одиницями 

плану змісту. Посткомунікативна мета представлена в МА більш-менш 

однозначно, у той час як ДА переслідує декілька цілей для досягнення і декілька 

мовленнєвих завдань для вирішення. У реалізації МА перевага віддається 

вербальним засобам, а у ДА активно задіяно й невербаліку. МА не мають чіткої 

прив’язки до засобів свого оформлення, у той час як вербальний потенціал ДА 

корелює з прагмасемантичним полем, до якого "приписано" засоби домінантного, 

ядерного і периферійного порядку.  
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З цієї причини МА можуть бути “будівельним матеріалом” для ДА, які, у 

свою чергу, не можуть входити до складу МА. В одних випадках ДА може 

збігатися з МА, а в інших — вбирати в себе два й більше МА, різних за своєю 

структурною і прагмасемантичною специфікою. При матеріальному збігу МА і 

ДА прагматичний смисл другого виявляється інтенційно насиченішим, 

іллокутивно багатшим і перлокутивно масштабнішим першого. При цьому ДА 

може бути спрямованим як на роздмухування конфронтації, так і на досягнення 

згоди, а його посткомунікативный ефект — обернутим як на користь, так і на 

шкоду адресатові. 

ДА є своєрідною проміжною ланкою між власне мовленнєвим актом і 

мовленнєвим блоком. З одного боку, це одиниці, які за своєю локутивною 

формою можуть збігатися як з простим, так і зі складним МА, тоді як за своїм 

первинним прагматичним значенням вони не виявляють чіткої прив’язки до 

певного іллокутивного типу, а тому кожна їх реалізація в дискурсі може мати 

інший прагматичний смисл. З іншого боку, такі мовленнєві одиниці входять, як 

правило, до складу одиниць більш складного порядку — інтеракцій, блоків, 

угруповань, мовленнєвих жанрів. 

Будучи конститутивними одиницями мовленнєвої діяльності, МА і ДА 

мають однакову когнітивно-комунікативну природу, яка дозволяє їм бути 

мовленнєвими одиницями, спеціалізованими на трансфері інформації та на 

регулюванні мовленнєвої взаємодії між комунікантами. Крім того, 

використовуючись в інтерактивному обміні, вони здатні виступати як у вигляді 

прямих, так і непрямих мовленнєвих дій, причому як в ініціальному, так і в 

реактивному режимах спілкування. І, насамкінець, рамки їхньої функціональної 

релевантності визначаються двома етапами — етапом реалізації та етапом 

обробки повідомлення. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАТУРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ-

РЕАКЦИЙ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГЕ 

Сидорова М.О. (Харьков) 

Доклад посвящен синтаксическим импликатурам высказываний-реакций в 

немецкоязычном диалоге. Исследования импликатур в реактивных 

высказываниях немецкоязычного диалога позволяют выделить ряд лексико-

грамматических и синтаксических индикаторов, которые играют важную роль не 

только в понимании скрытых смыслов, но и в их экспликации. На синтаксическом 

уровне такими индикаторами имплицитных смыслов можно считать 

риторические вопросы, условные придаточные предложения, предложения с 

глаголом в сослагательном наклонении, а также противопоставительные 

конструкции. 

Риторические вопросы представляют собой вопросительные по форме 

предложения, выражающие невопросительный смысл — вопрос, ответ на 

который не требуется или не ожидается в силу его очевидности [2, с. 19]. 

Основными индикаторами риторических вопросов являются: модальные 

частицы schon, auch, wohl, bloß, vielleicht, denn, eigentlich, halt, überhaupt, 

отрицательные, неопределенно-личные и безличные местоимения, сравнительная 

степень прилагательного, модальные глаголы, глаголы в сослагательном 

наклонении, конструкции типа Ist es ein Wunder, dass p?, Wen wundert es, dass p?, 

Ist es verwunderlich, dass p?, Kann man sich wundern, dass p?, Warum / Wozu…Inf? и 

т.п., осложненные парентезными элементами Glaubst du…, Meinst du… и т.п., 

эллиптические формулы Wozu auch?, Warum (auch / denn) nicht?, Wo / Was (denn) 

sonst?, Was dann?, Wäre das nicht?, Wer weiß?, Was bringt’s?, Wer sagt, dass p?, Was 

verlangst du mehr? Was soll’s schon? Ist denn nicht? и т.п. 

Главным индикатором имплицитного смысла в условных придаточных 

предложениях и предложениях с глаголом в сослагательном наклонении является 

изменяемая часть составного глагольного сказуемого, представляющая собой 

глагол в сослагательном наклонении. Из синтаксической конструкции выводится 
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конвенциональная импликатура, прямо противоположная выраженной 

пропозиции.  

Под конструкциями с противопоставлениям понимаются эмоционально-

оценочные конструкции, которые имеют структуру двух типов: 

1) высказывания, возникающие на основе инициирующей реплики — 

адресант использует для своего высказывания словесный материал 

инициирующего высказывания. При этом узуальные эмоционально-оценочные 

высказывания имеют определенную модель, а окказиональные построения 

основываются на повторении сказуемостных отношений; 

2) высказывания второй группы обнаруживают смысловую и формальную 

связь с инициальным ходом адресата, однако, не используют словесного 

материала из начального хода диалогического единства. Эмоциональная 

конструкция представляет собой оценку содержания всего высказывания, его 

компонентов [1; с. 75-76]. 

Таким образом, рассмотренные синтаксические конструкции являются 

индикаторами конвенциональных импликатур, поскольку они выводятся из 

грамматической формы языковых элементов, будучи привязанными к ней 

конвенциональным образом. Считаем перспективным более детальное изучение 

индикаторов импликатур в реактивных высказываниях немецкоязычного диалога 

не только на синтаксическом, но и на лексическо-морфологическом уровнях. 
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КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ     

ЗАВДАННЯ ОБРАЗИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

Хорошилова В. М. (Харків) 

Вважаємо необхідним звернути увагу на той факт, що у рамках когнітивно-

дискурсивної парадигми знань дискурсивна діяльність розглядається на основі 

внутрішніх ментальних процесів.  

Важливим аспектом дослідження неввічливості є зміст концептів 

НЕВВІЧЛИВІСТЬ та ОБРАЗА. Необхідно зазначити, що існування концепту 

НЕВВІЧЛИВІСТЬ як такого в свідомості людей є передумовою для реалізації 

мовленнєвих актів, спрямованих створювати загрозу «обличчю» як прямими − 

експліцитними, так і непрямими − імпліцитними  мовними засобами, іллокутивна 

сила яких не є частиною їхньої семантики, а виводиться логіко-інференціальним 

шляхом з буквального значення форми з урахуванням ситуації мовлення, на чому 

доцільно зробити особливий акцент, оскільки поза комунікативною ситуацією 

жодне висловлювання не може бути образливим чи неввічливим.  

Завдати образи можна в різний спосіб, як експліцитно, так і імліцитно;  у 

другому випадку особливу роль відіграє мовна компетенція комунікантів, їхнє 

знання «правил гри» екстралінгвістичного світу, які, однак, впливають на вибір 

мовленнєвих засобів та стратегій задля досягнення своєї комунікативної мети. 

Оскільки ми розглядаємо образу як підтип неввічливості, то визначаємо стратегію 

завдання образи як специфічний акт загрози «обличчю», інтендованим змістом 

такого акту є наступне посилання адресату: «Ти поганий. Твої уподобання, смаки, 

погляди, оточення, досягнення і т.д. погані». В якомусь сенсі таке розуміння є 

протилежним за змістом поняттю компліменту. 
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ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ВИСЛОВЛЕНЬ ПЕРФОРМАТИВНОЇ 

ФОРМИ В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

Шевченко В.М. (Харків) 

Доповідь присвячено діахронічному аналізу лінгвопрагматичних 

властивостей висловлень перформативної форми в сучасному німецькомовному 

розмовному дискурсі. 

Поняття перформативності, введене Дж. Остіном [2], залишається одним з 

найсуперечливіших у сучасній лінгвістиці, оскільки торкається різноманітних 

мовних і мовленнєвих явищ — перформативних мовленнєвих актів, 

перформативних дієслів, перформативних висловлень. Вважаємо за доцільне 

співвідносити перформативність саме з висловленнями природної мови, тому що 

формальна сутність витікає з її дефініції: перформативність (коінциденція) 

становить "збіг слова та дії у тому розумінні, що слово, яке вимовляється, як раз і 

є дія" [1: 163]. Перформативними вважаються висловлення, які являють собою не 

повідомлення про дії мовця або про які-небудь зовнішні події, а саму дію мовця: 

Ich danke Ihnen; ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag; ich bitte Sie zu kommen.  

За допомогою висловлень перформативної форми реалізуються 

перформативні мовленнєві акти. Перформатив не є  іллокутивним актом, один і 

той самий іллокутивний  акт  може  бути  виражений  висловленнями  різної 

форми, у тому числі й перформативної.  

Дієслово вважається перформативним, якщо для нього можливим є таке 

вживання форми першої особи однини  теперішнього часу (недоконаного виду) 

активного стану дійсного способу, яке є рівноцінним однократному виконанню 

позначуваної цим дієсловом дії.  

Історичний аналіз перформативних мовленнєвих актів продемонстрував, що 

в плані іллокутивних та перлокутивних характеристик вони становлять стійкі 

утворення. Їх відносну стабільність можна пояснити  тим, що практична 
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діяльність людини не завжди відображається на властивостях мовленнєвих актів, 

які її обслуговують.  

Проведений аналіз показує, що з 16-го ст. значні зміни відбулися в якісному 

складі перформативних дієслів. Деякі  перформативні дієслова вийшли із 

вживання повністю, інші змінили своє значення, треті отримали здатність 

функціонувати перформативно зовсім нещодавно. Кількісно група даних дієслів 

не зазнала суттєвих змін, що наближає її за характером стабільності до 

граматичних елементів мови. 

У семантичному плані, перформативні дієслова виявляють діахронічне 

варіювання: репрезентативи (bejahen, gestehen); директиви (auffordern bitten, 

befehlen); комісиви (erlauben, garantieren, schwören, versprechen); експресиви 

(begrüßen, sich entschuldigen, danken, gratulieren, loben). Відбуваються історичні 

переходи дієслів із однієї групи в іншу.  

     У структурному плані, перформативні дієслова функціонували не 

тільки в формі 1-ї ос. одн. теп. часу акт. стану дійсн. способу, вони мали також 

форми 1-ї ос. одн. май бут. часу, пас. стану, 1-ї ос. мн. та умовного стану, які 

вживалися в тих випадках, коли адресант мав нижчий соціальний стан, ніж 

адресат. 

Спостерігається часткова обсолетизація перформативних дієслів, які 

позначають наказ або заборону. Можна припустити, що у зв’язку з посиленням 

принципу ввічливості у мовленнєвій взаємодії, такі форми сильного директиву 

почали здаватися не зовсім ввічливими і тому почали виходити із вживання.  

У розвитку мовленнєвоактової взаємодії на протязі останніх століть у 

німецькому мовленнєвому суспільстві значну роль відіграє принцип ввічливості 

та такту: відбувається заміна зневажливих перформативів на більш нейтральні, 

зменшується кількість форм прямих перформативних висловлень, зменшується 

частотність вживання менш ввічливих модифікаторів перформативів. 

Література: 
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МЕДІАЛІНГВІСТИКА 

 

РЕЧЕВОЙ АКТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДИСКУРСЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ФОТОСАЙТОВ FLICKR И FOTOCOMMUNITY.DE) 

Амурская О.Ю., канд.филол.наук (Казань, Россия) 

Фотосайты представляют собой платформы, на которых пользователи, 

любители и профессионалы, размещают свои фотографии. С коммуникативной 

точки зрения фотосайты (фотохостинги) представляют пользователям 

возможность создания сообществ, обсуждения и комментирования фотографий.  

Говоря о прагматическом направлении в изучении виртуальной языковой 

личности в отечественной лингвистике на материале отдельных видов 

компьютерно-опосредованной коммуникации, следует также отметить 

составление речевого портрета пользователей фотосайтов и фотохостингов, 

осуществляемое при помощи метода семантического и прагматического анализа 

комментариев определенного пользователя. Фотосайт как вид КОК появился не 

так давно, и соответственно мало разработан и описан в отечественной и 

зарубежной лингвистике.  

Одним из старейших и самых известных  фотосайтов является Flickr 

(www.flickr.com). Количество его пользователей растет с каждым годом, в 2011 г. 

посещаемость сайта составила более 80 млн. человек, а количество размещенных 

на нем фотографий составило более 6 млрд. Немецкоязычный сервис 

fotocommunity.de, согласно информации на его сайте (www.fotocommunity.de), 



 89 

является крупнейшим европейским фотосообществом, количество его 

пользователей составляет более миллиона.  

Материал нашего исследования составили комментарии англоязычных и 

немецкоязычных пользователей к 8 фотографиям разных жанров (портрет, 

жанровая фотография и пейзаж), представленным на фотосайтах Flickr и 

fotocommunity.de, представляющих собой языковое выражение речевого акта 

поздравления. Выбор данного речевого акта обусловлен тем, что он является 

одним из наиболее частотных на данных сайтах. Это связано с тем, что наиболее 

удачные фотографии попадают в раздел «Explore», а их авторы получают 

поздравления и признание сообщества профессиональных фотографов. 

Речевой акт поздравления относится к классу социативных экспрессивных 

речевых актов и направлен на выражение симпатии говорящего по отношению к 

адресату, и его целью является установление дружеских отношений с адресатом, 

создание атмосферы вежливости и доброжелательности [1; c. 105]. Вслед за Н.А. 

Трофимовой мы определяем речевой акт поздравления как «речевой акт, 

связанный с общепринятыми нормами поведения в типизированной речевой 

ситуации, указывающий на доброжелательное отношение к собеседнику, 

позволяющий поддерживать контакт в нужной тональности, имеющий 

устойчивый план выражения» [1; с. 107]. 

Анализ комментариев пользователей Flickr к различным фотографиям 

показал, что языковое выражение поздравления на данном сайте носит 

стереотипный характер и выражается лексемой «congtratulations» 

(«поздравления). При этом в 50 % случаев используется ее усеченный вариант: 

congtats. Лингвокреативность пользователей проявляется в замене окончания 

множественного числа -s на — z, например: LarryJay99: Congratz on being 

Explored! Характерно сочетание данного речевого акта с речевыми актами 

пожелания и комплимента. Например: Sandy.sanderson: great photo congrats on 

explore have a good day. 
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В немецкоязычном сообществе fotocommunity.de речевой акт поздравления 

также носит стереотипный характер и выражен лексемой «gratulieren» 

(«поздравлять»).  

Таким образом, речевой акт поздравления представлен в обоих языках, но 

его языковое выражение более вариативно в англоязычном фотосайте. 

Литература: 

1. Трофимова Н.А. Экспрессивные речевые акты. Семантический, 
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ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ 

“ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС” 

Брухаль Я.Б. (Івано-Франківськ) 

Як відомо, сучасна лінгвістика орієнтована на функціональний аспект 

вивчення мови. Саме тому дослідження публіцистичного дискурсу є актуальним, 

оскільки публіцистика як максимально доступна великій кількості читачів сфера є 

відображенням мовних і соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві.  

Публіцистичний дискурс є дистантною формою комунікативної діяльності 

інституціонального та когнітивного характеру, основними учасниками якої є 

представники засобів масової інформації як соціального інституту та масова 

аудиторія [3, с. 11]. Саме публіцистичний дискурс, у якому суб’єкту приписують 

найбільш еластичну соціальну роль (виражати певною мірою інтереси соціуму) 

відіграє домінантну роль у сучасному світі  

Як зазначає Л.Т. Тишакова, газетний дискурс можна охарактеризувати за 

допомогою набору властивих йому постійних і факультативних ознак: “Постійні 

ознаки дозволяють представити його як письмовий, дистантний з індивідуально-

колективним суб’єктом і розосередженим масовим адресатом. Серед 

факультативних найважливішою є ознака персуазивності (атональності)” [4, 

с. 86]. За соціальною спрямованістю публіцистичний дискурс можна вважати 
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одним із різновидів персуазивного дискурсу, а суть публіцистики становить 

єдність інформаційної функції та функції впливу.  

Л.Л. Черепанова зауважує, що в умовах масової комунікації дискурс 

“об’єднаний не на основі відображення ментальності і не тематичною спільністю, 

а метою комунікації — прагненням впливати на реципієнта, підготувати його до 

адекватної з точки зору відправника інформації соціальної взаємодії” [5, с. 9]. 

Тому за своєю семантичною природою публіцистичний текст — це, по суті, 

своєрідний комунікативний акт (діалог) між автором — адресантом 

повідомлення, що несе певне інформаційно-оцінне навантаження, та читачем — 

адресатом даного повідомлення.  

Публіцистичний дискурс можна також тлумачити як символічну структуру 

відтворення влади, у рамках якої здійснюється боротьба за встановлення 

цінностей. Розуміння дискурсу як символічного порядку дає змогу прирівнювати 

дискурс до ідеології, символічної структури, що дає підстави соціальним групам 

боротися за перерозподіл влади, встановлення й збереження певних цінностей [2, 

с. 4]. Як зазначає О.В. Дудоладова, “публіцистичний дискурс можна розглядати і 

як підвид політичного дискурсу, нерозривно пов’язаний з ідеологією і владою: з 

одного боку, ідеологія впливає на його формування, на вибір мовних одиниць, а з 

іншого, цей тип дискурсу — ефективне знаряддя впливу на суспільні процеси, в 

тому числі на формування певної ідеології” [1]. 

Як бачимо, відсутність сьогодні єдиного трактування публіцистичного 

дискурсу в подальшому його дослідженні вимагає комплексного врахування 

комунікативних, когнітивних, прагматичних, стилістичних та інших факторів, що 

дасть змогу створити повну картину його функціонування. 
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 

Глинкина Н. В. (Вологда, Россия) 

Реклама является инструментом коммуникации между предприятиями, 

организациями и рынком (участниками рынка). Объективная цель рекламы 

состоит в информировании потенциальных потребителей о предложении, товаре 

или услуге; субъективная цель заключается в том, чтобы создать, поддержать или 

повысить спрос на определенный товар или услугу. Все стратегии рекламы (также 

и неэкономической, а, например, социальной) направлены на достижение 

названных целей. Одной из основных стратегий является воздействие на 

реципиента с помощью текста, который в той или иной форме используется в 

любой рекламе (связный текст, отдельные буквы, цифры, логотипы и т. п.).  

По мнению Н. Яних [Janich, 2003], язык рекламы сам по себе не может 

выступать как средство коммуникации и не может быть выделен в качестве 

отдельного подъязыка в силу того, что не имеет специфического вокабуляра. 

Особенности языка рекламы можно наблюдать только в контексте, если же 

рассматривать языковые явления изолированно, то их можно отнести к любому 
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другому стилю, так как целью рекламы является привлечение внимания как 

можно большего количества реципиентов. Благодаря направленности на широкую 

аудиторию реклама быстро реагирует на тенденции, характерные для 

современного языка. 

На основе анализа работ Н. Яних [Janich, 2001, 2003], Х. Баумана [Baumann, 

1989], М. Баумгарта [Baumgart, 1992] можно выделить следующие особенности 

языка рекламы:  

а) язык рекламы, с одной стороны, является искусственным языком, 

вариантом литературного языка, так как составители рекламных текстов 

ориентируются на широкую аудиторию;  

б) с другой стороны, он заимствует языковые средства из разговорного 

языка, для которого характерно повседневное использование и в некоторых 

случаях отступление от установленных норм, что позволяет создать иллюзию 

неформального общения, информирования реципиента о том или ином товаре; 

в) язык рекламы также прибегает к использованию диалектных, 

социолектных элементов, элементов из профессионального жаргона или 

молодежного языка, чтоб привлечь и удержать внимание той или иной целевой 

группы;  

г) язык рекламы стремится к экономии языковых средств и максимально 

понятным и доступным формулировкам, чтобы запоминаться даже 

невнимательным реципиентам. Данный эффект достигается с помощью 

определенных особенностей построения рекламных текстов, в том числе их 

краткости и четкости, повторов и, не в последнюю очередь, с помощью 

использования большого количества сложнопроизводных слов.  
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ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС 21 ВЕКА КАК ДИСКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ (ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА) 

Горошко Е. И., докт. соц. наук, докт. филол. наук  (Харьков, Украина), 

Либшнер А. (Глазго, Великобритания) 

В последнее время с быстрым развитием интернет-технологий и появлением 

второго веба говорят о дискурсе конвергентных медиа (С. Херринг), который 

характеризуется общим (соавторским) созданием текста, высокой степенью 

гипертекстуальности, интерактивности и мультимедийности всего 

коммуникативного контекста, включая креолизованность его текстов. Одним из 

самых интересных феноменов такого нового вида дискурса стали социальные 

сети. 

В России и Украине самой большой социальной сетью является Вконтакте 

[1, с.10; 7, с. 28]. Ключевыми преимуществами социальных сетей стали 

возможность пользователей заявлять о своих интересах, разделять их с 

окружающими независимо от их местонахождения с доступом к личным 

профилям пользователей-друзей. Социальная сеть объединяет до этого только 

отдельно существующие интернет-услуги как электронную почту, чат, блог, 

архив для фотографии и музыки. Вконтакте предлагает своим пользователям 

личный профиль с услугами: дискуссия, стена, сообщения, чат и видео-чат. 

Коммуникация может осуществляться в диалогах (сообщение одному участнику 
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группы) и полилогах (комментарий на стене группы, под оставленными видео-

файлами и фотографиями или в дискуссиях). Коммуникация в этих группах 

реализуется на литературной и разговорной речевой форме. На стене Вконтакте, 

которая по своей форме похоже на гостевую книгу на домашних страницах, 

коммуникация осуществляется линеарно и неограниченна временно-

географическим фактором.  

Целью нашего анализа было выявить лингвистические способы связности 

между комментариями группового общения в Вконтакте. На уровне 

комментариев исследовались средства лексической когезии и референтности 

между предыдущими и последующими комментариями [3; 5]. На стене 

в Вконтакте все комментария хранятся как в архиве, так и на «стенке» и есть 

возможность 

‘scan previous message and respond to whatever word catches one´s attention’ [4, 

с.13]. По мнению Берглунда, такой лексический повтор и референтность являются 

средствами межрепликовой связи [2]. Так, лексический повтор помогает 

объединить последующие сообщения по общей теме и подчеркивает 

последовательность комментариев. В такой ситуации могут повторяться 

отдельные слова или полные выражения. Кроме того были выявлены достаточно 

частотные случаи использования неполных предложений, которые отправились 

одним из участников общения. Это поддерживает ощущение когерентного 

общения, так как отдельные выражения дополняют друг друга [7]. Связь между 

такими неполными предложениями может быть грамматическая или имплицитная 

— логическая. Не редко в таких примерах использовались многоточия, для 

выражения пропуска в информации или намеренного перерыва в сообщении как 

стилистического приема. Другим частотным способом связности стало 

использование обращения по имени или псевдониму к другим участникам 

группы: с его помощью участники выбирали следующего комментатора и 

одновременно устанавливали логическую связь между своим и последующим 

комментарием. Кроме того, было установлено частое использование гиперссылок, 
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аудио и видео-информации (особенно музыкальных файлов) для установления 

тематической связности между отдельными сообщениями и общей тематической 

направленностью сообщества в сравнении с обычным форматом коммуникации 

(лицом-к-лицу). 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

Забудько В.В. (Слов’янськ) 

Семіотична специфіка рекламного повідомлення полягає у схожості 

вербальних і невербальних засобів сигніфікації. Але для визначення стилістичної 

питомості засобів і способів означування рекламного медіадискурсу треба 

подолати межі дескриптивного підходу і виявити глибинні функціональні 

властивості рекламного повідомлення. 

Нажаль, в сучасній лінгвістиці співіснують різні підходи до розуміння 

функціональної та стилістичної природи мови та мовлення. Це зумовлює 

співіснування різних термінологічних систем, в яких по-різному визначаються 

омонімічні терміни. З метою запобігання смислових змішувань ми будемо 

спиратися на типологію функцій повідомлення, запропоновану науковцем 

Р. Якобсоном [3, c. 387]. 

З урахуванням теорії комунікації Р. Якобсон вказує на такі елементи 

“комунікативної ситуації”: мовець (адресант, відправник), слухач (адресат, 

отримувач), предмет повідомлення (контекст, денотат, референт), контакт (канал 

зв’язку), код і повідомлення. Відповідно до вказаних елементів 

науковецьвизначає“шість функцій мови: експресивну (емотивну), конативну 

(засвоєння), референтивну (комунікативну, денотативну, когнітивну), фатичну 

(контактовстановлюючу), метамовну і поетичну” [1, с. 565]. Недивлячись на те, 

що ця типологія сприймається деякими вченими досить критично, для цілей 

нашого дослідження ключовим є виокремлення фатичної функції як відмінної 

властивості рекламного повідомлення. На це вказує зокрема відомий італійський 

науковецьУмбертоЕко: “Основною функцією рекламного повідомлення є функція 

фатична, як і у випадку інших повідомлень, мета яких — встановити контакт” [2, 

с. 253]. Усі інші аспекти повідомлення будуть підпорядковуватися фатичній 

функції, яка і є інструментом “боротьби за увагу”, характерної для медіадискурсу 

як такого. Домінанта фатичної функції визначає тенденцію медіа до “полегшення” 
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традиційних жанрових форм: аналітика змінюється ток-шоу, інтерв’ю — 

диспутом експертів, телевізійний фільм — серіалом або сіткомом.  

Функціональна структура рекламного повідомлення, таким чином, є 

ієрархічно центрованою навколо фактичного елементу. Функціональна логіка не 

може не впливати на парадигму мовних засобів, яка забезпечує рекламне 

мовлення. Фатична домінанта рекламного повідомлення дещо суперечить 

загальному уявленню про інформативність та комунікативність мовлення, які в 

рекламі мають принципово другорядне значення. Тому ми робимо припущення, 

що стилістика реклами має бути непохильно відмінною від “звичайної” 

репрезентативно-інформативної стилістики, в якій домінантою постає 

референтивна функція мовлення, розподілена на емотивний та денотативний 

компоненти. 

Література: 
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ЗАСОБИ МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ОЛЬФАКТОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ  

Каіка Н.Є., канд. філол. наук (Донецьк) 

Недостатньо дослідженими в сучасній германістиці є проблеми мовної 

об`єктивації нюхової інформації, співвідношення між семантикою мовних 

номінацій запахів, властивостями природних нюхових сигналів та їх 

відображенням у свідомості людини. Вивчення способів репрезентації запахів у 

мові з позиції об`єктивації ними певних ольфактивних концептів є вельми 

цікавим [1, с. 3]. Питання, пов’язані із номінацією запахів,семантичними 

способами аргументації у франкомовній  рекламі парфумів досліджено І.В. 
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Тарасюк [1]. Питання, пов’язані із репрезентацією ольфакторної семантики в 

англомовній рекламі, зокрема у рекламних слоганах парфумів,  залишаються 

малодослідженими. 

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє стверджувати, що, незважаючи на те, 

що в англомовній рекламі парфумів рекламується певний аромат, власне 

ольфакторні лексеми (odour, fragrance, flavor тощо) у таких слоганах майже не 

використовуються. Із зазначеними лексемами зустрічаємо лише поодинокі 

приклади РС (5%): Odoura”freeman”. Yves Saint Laurent. L'Homme Libre; All the 

flavor of being a girl. Smackers; It's just flavor. The rest — in your hands.Hugo; The 

fragrance larger than life.Viktor & Rolf Eau Mega. 

На думку І.В.Тарасюк, у мові запахи репрезентуються словами, у значенні 

яких лексикалізувалися їх ольфактивні ознаки, а також різні види психічних, 

фізичних та емоційних реакцій індивідів на них. Розчленований характер 

внутрішньої та зовнішньої структур більшості ольфактивних номінативних 

одиниць у мові відображає особливості концептуальної нюхової системи та вказує 

на напрямок концептуалізації нюхової інформації у свідомості мовців [1, с.16]. 

Слово perfume (nown. 1. A liquid, often made from flowers, that put on your skin 

to make yourself smell nice: a bottle of expensive perfume ◊ We stock a wide range of 

perfumes. ◊ the perfume counter of the store. 2. A pleasant, often sweet, smell: the 

sweet/heady perfume of the roses [2, с.978]) містить значення рідкої речовини (1) та 

газоподібної речовини (2). Звідси, на наш погляд, простежуються два напрями 

акцентуації семантики парфумів у рекламних слоганах: через використання у 

слоганах домінантних лексем, пов’язаних із концептами ˮводаˮ і ˮповітряˮ. 

Цінність парфумерної рідини підкреслено лексемами drop, water, ocean: A drop of 

№5 and nothing else. Chanel 5; From 1 to 100 in one drop.FERRARI; The charming 

water. Miss Dior. Cherie. Eau de Toilette; Cold Ocean. Armand Basi. Ольфакторна 

семантика слоганів підкреслюється за допомогою лексем: air, breath, breeze, spirit, 

wind. Напр.: The air of time. Nina Ricci; A breath of escape.Dune Dior; Taking a deep 

breath. Rive Gauche pour Homme by Yves Saint Laurent; A new breeze of romanticism 
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flutters through Paris… Tresor Midnight Rose Lancôme; A spirit of courage. J'ai Osé 

Guy Laroche; Incarnates the spirit of Dior. Dolce Vita Dior; When the spirits caress 

you. Cacharel.LouLou; The wind of freedom. Armand Basi. 

У рекламних салоганах парфумів та косметики, незважаючи на пов’язаність 

продуктів, що рекламуються, із квітами, майже не використовуються ˮквітковіˮ 

лексеми. Наявні поодинокі приклади таких РС: New fresh blossome auso intense. 

DKNY. Be delicious. 

Перспективами  подальших досліджень є аналіз засобів мовної об`єктивації 

ольфакторної інформації  в англомовних рекламних слоганах інших товарних 

категорій та з’ясування специфіки цих мовних засобів залежно від предмету 

реклами.  

Література: 
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Dictionary of Current English /A.S.Hornby. — Oxford University Press, 2000. — 

1600p. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ГАЗЕТНОГО СИНОПТИЧНОГО 

ТЕКСТУ ЯК НАЙВИЩОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ОДИНИЦІ ТА 

СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА 

Коломієць О. М. (Київ) 

Розглядаючи текст як найвищу одиницю комунікації, вважаємо за необхідне 

зазначити, що зміст поняття “текст” є багатогранним, його аспекти є складними 

для вивчення, що спричинило  множинність підходів та плюралізм думок щодо 

тлумачення цього поняття. На сьогодні щораз частіше з’являються дослідження 

тексту, які виходять за межі власне лінгвістики, йдеться про дослідження тексту в 

теорії комунікації, соціолінгвістики, психолінгвістики, лінгвістичної прагматики, 
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теорії діяльності, теорії референції, теорії мовного акту. У них текст 

розглядається як суспільне явище, як найвища комунікативна одиниця [3, с. 7-8]. 

Особливий науковий інтерес становлять синоптичні тексти, оскільки в процесі 

комунікації вони реалізують поєднання текстової, графічної та знакової видів 

інформації. Зі зміною змісту поняття змінилася і структура. Характерною рисою 

газетних синоптичних текстів (далі ГСТ) є експліцитне членування на частини та 

чітка структура подачі матеріалу, проте межі між структурними компонентами є 

досить рухомими. К. С. Серажим представляє архітектонічну авторську структуру 

тексту таким чином: шапка, рубрика, заголовок, підзаголовок, внутрішній 

заголовок, анонс, епіграф, вріз, текст [3, с. 36].  

Ключовою одиницею рубрикації є шапка. Шапка перш за все виконує 

демонстративну функцію, оскільки містить ключові поняття тексту, дає 

найзагальніші уявлення про зміст та інформацію, подану в повідомленні. 

Рубрика використовується автором задля заохочення потенційного читача 

перейти до читання власне тексту. Тут надзвичайно велику роль відіграє механізм 

комунікативної інтенції (наміру автора), який вдало спрямовую та привертає 

увагу читача до перегляду інформації. Саме тому рубрика в газеті The Sunday 

Times носить назву Forecast noon today (в перекл., прогноз погоди на сьогодні), 

тобто містить актуальну та деталізовану для читача інформацію. Крім того назва 

рубрики подається у вигляді називного реченням, що вказує на те, що дана 

рубрика покликана задовольняти пізнавальні потреби.  

Особливу увагу читача привертає найвиразніша сегментована частина  

тексту — заголовок. Заголовок визначається як стислий текст, метою якого є 

репрезентувати повідомлення, апелюючи до пам’яті читача. [2, с. 157]. 

Підзаголовок перш за все виконує уточнюючу функцію. Заголовок  Forecast noon 

Monday має підзаголовок General situation to midnight tonight, який обмежує часові 

рамки прогнозу погоди, конкретизує інформаційну складову тексту. Внутрішній 

заголовок швидше служить для розкриття причинно-наслідкових зв’язків або для 

зв’язку частини з цілим. Заголовок і анонс є  сильними позиціями тексту [1, с. 30].  
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У власне тексті автор викладає найсуттєвіший об’єм інформації, додає 

подробиці, деталізуючи при цьому анонс. Авторська мова допомагає увиразнити 

зображуване, покликана посилити емоційність сприйняття описуваного, а також 

допомогти читачу у створенні найповніших образів оточуючої дійсності.  
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СЕТЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Ледовская А. В. (Тирасполь, Молдова) 

В современном мире гендерные исследования в гуманитарных науках 

пользуются большой популярностью. Предпосылкой данных исследований 

послужило появление новой области языкознания — гендерной лингвистики в 90 

гг. XX столетия. Данный вид лингвистики изучает две группы вопросов: 

отражение гендера в языке и речевое поведение мужчин и женщин под влиянием 

социальных факторов в различной коммуникативной среде, в частности, в 

Интернете.  

Интернет, компьютерные информационные технологии являются 

неотъемлемой частью современного общества. Как мужчины, так и женщины 

проводят в сети примерно одинаковое количество времени, используя одни и те 

же типы виртуальной межличностной коммуникации. 

Различие между мужской и женской речью можно рассматривать на разных 

языковых уровнях: фонетическом, лексическом и синтаксическом. Именно на 

лексическом уровне, по мнению отечественных и зарубежных ученых, таких как 

А.В. Кирилина, Д. Спендер, наиболее четко проявляются гендерные различия. 
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«Мужская и женская речь-условное название лексических предпочтений и 

некоторых других особенностей употребления языка в зависимости от поля 

говорящего» [2, с. 38]. 

О.Н. Арестова и А.Е. Войскунский отмечают не только различия в 

мотивации пользователей Интернета, но и в стиле говорения [1, с. 109].   

Изучение гендерных особенностей сетевой коммуникации показало 

интересные результаты. Так, было установлены, что длина мужских сообщений 

больше, речь менее грамотна, мужчины в интернет коммуникации зачастую 

используют сленг, профессиональную лексику, используют средства 

саморекламы и задают меньшее количество вопросов. Мужчины чаще 

употребляют абстрактные имена существительные, избегают имен собственных, 

употребляют больше относительных прилагательных, чаще используют глаголы 

совершенного вида в действительном залоге.  

А. Кириллина и М. Томская в своей статье «Лингвистические гендерные 

исследования» дали отличительные характеристики мужской и женской 

письменной речи. Мужская письменная речь: частое употребление вводных слов, 

особенно имеющих значение констатации; употребление при передаче 

эмоционального состояния или оценки предмета, или явления слов с наименьшей 

эмоциональной индексацией; однообразие лексических приемов при передаче 

эмоций; сочетания официально и эмоционально маркированной лексики при 

обращении к родным и близким людям [3, с. 6]. 

Женщины же, напротив, формулируют предложения меньшей длины.  

Женщины в своих сообщениях употребляют больше глаголов и качественных 

прилагательных. Ей свойственны большая концентрация эмоционально 

оценочной лексики, присущи склонность к употреблению стилистически 

повышенных форм, клише, книжной лексики. 

Эти данные подтверждают мнение о том, что гендер, несомненно, является 

важной категорией при виртуальном общении. 



 104 

Таким образом, исследование гендерных особенностей в сетевой 

коммуникации показало, что многие установленные черты вербального поведения 

в реальной жизни, остаются неизменными и в интерактивной среде.     
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ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В 

АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

Лютянська Н.І. (Миколаїв) 

За умов  глобалізаційних процесів та швидкого розповсюдження інформації 

важливого значення набуває мас-медійний дискурс. Під цим явищем розуміють 

«сукупність процесів та продуктів мовленнєвої діяльності у сфері масової 

комунікації у всьому  різноманітті та складності їх взаємодії» [1, с. 21].  

Події, що описуються у мас-медійному дискурсі, охоплюють різноманітні 

сфери життя населення тієї чи іншої країни. Варто зазначити, що завдяки мас-

медійному дискурсу передається і так звана етнічна інформація. В першу чергу 

йдеться про інформацію щодо певних народів та країн, національних або етнічних 

традицій та цінностей [4, с. 79]. 

До основних форм прояву етнічної інформації у мас-медійному дискурсі 

належать: 

 повідомлення про події або факти у житті етносів, їх економіці та 

політиці: Around 60 Muslim campaigners gathered in Brick Lane, East London, 

yesterday to protest the sale of alcohol; 
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 створення і розповсюдження етнічних образів та стереотипів (як 

позитивних, так і негативних): By most measures, report says, black fathers are at 

least as involved with their kids as other men in similar living situations; 

 оцінно-забарвлена лексика (включаючи етнономінації), що міститься 

в етнічній інформації преси: Black and Latino students still lag white students on 

national tests, she said, and low performance could hinder their chances to graduate; 

 візуальні засоби (рисунки, фотографії, карикатури з етнічною 

тематикою). 

 Останні засоби набувають важливого значення у писемному мас-медійному 

дискурсі, оскільки найзвичніший спосіб подання інформації у ЗМІ — вербально— 

візуальний.  

Візуалізація передбачає графічне подання певного обсягу інформації за 

допомогою зображення [3, с. 50]. Це явище тісно пов’язане з креолізацією, тобто з 

комбінацією засобів представлення інформації та представлення повідомлення.  

За допомогою етнічної інформації, що передається через мас-медійний 

дискурс, виникає опозиція СВІЙ-ЧУЖИЙ стосовно представників іншомовних 

спільнот. У такому випадку йдеться не лише про появу етнокультурних 

стереотипів, а й етнономінацій, які відбивають риси, що відрізняють ЧУЖОГО від 

СВОГО [2, с. 9]. До таких можна віднести наступні приклади: The claim comes in 

the week that the EU's social affairs chief said there was no evidence of any influx of 

Romanians and Bulgarians travelling to Britain since the lifting of restrictions; Syrian 

adversaries sit down for direct talks — but don't talk directly. 

Отже, етнічна інформація представлена у мас-медійному дискурсі різними 

засобами та включає повідомлення про важливі події з життя певних етносів, 

створення етнічних стереотипів та образів, вживання оцінно-забарвленої лексики 

та візуальних засобів.  
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ПРОБЛЕМА СОСТАВЛЕНИЯ КОРПУСА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

АНАЛИЗЕ «РАБОТЫ С ЛИЦОМ» В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

Малая О.Ю., канд. филол. наук (Харьков) 

Термин «лицо» мы используем в понимании П. Браун и С. Левинсона, как 

представление человека о самом себе, возникающее не на основе восприятия 

других, а на основе стремлений самого человека. Эти стремления П. Браун и 

С. Левинсон разделяют на два подтипа и называют, соответственно, позитивным 

«лицом» и негативным «лицом». Позитивное «лицо» дефинируется ими как 

«позитивная составляющая самообраза, т.е. «личности» (определяющей для 

которой является желание, чтобы этот образ ценили и одобряли)» [1, с. 61]. 

Негативное «лицо» определяется как стремление человека «защитить свои 

границы, право на личную неприкосновенность, не ощущать отвлечения и 

реализовать право на свободу действий и свободу от принуждения» [1, с. 61]. 

В коммуникации это представление может поддерживаться, улучшаться или, 

напротив, ухудшаться. Влияние высказываний на «лица» говорящего и 

слушающего составляет предмет исследования вежливости и невежливости в 

речи.  

Проблема составления корпуса такого исследования состоит в том, что в 

интернет-коммуникации внешнему наблюдателю трудно оценить вежливость или 

невежливость высказывания. Невозможно полагаться на языковую форму 

высказывания, поскольку «никакое лингвистическое поведение не является 
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исконно вежливым или невежливым» [4, p. 78], все зависит от того, какое влияние 

это поведение оказывает на «лицо». При этом, как отмечает Дж. Гримшоу, 

«большинство ученых… согласны с тем, что происходящее в сознании людей 

недоступно ни для аналитиков, ни для коммуникантов (собственно, даже для тех, 

чье поведение становится предметом анализа)» [2, с. 281], поэтому, невзирая на 

важность интенций и внутренних состояний говорящего и слушающего, 

исследователю нужны свидетельства этих интенций и состояний. 

Если при изучении неопосредованной коммуникации (в которых материалом 

исследования становятся аудио— и видеозаписи разговоров) у аналитика, как 

правило, есть возможность узнать у информантов их оценку происходящего, то 

при изучении интернет-коммуникации, вследствие игровости и несерьезности 

этого дискурса, а также недоступности коммуникантов, такой возможности нет. 

Все, на что может полагаться исследователь при работе с интернет-дискурсом — 

это собственная интуиция и наличествующий текст. 

Мы полностью поддерживаем Д. Кадара, который утверждает: «наши 

интерпретации вежливости и невежливости должны основываться на 

свидетельствах в тексте (evidence in the text), то есть, на оценке высказываний 

говорящим или слушающим, а не на наших догадках» [3, c. 18]. Таким 

свидетельством в тексте интернет-коммуникации может быть реакция других 

интернет-пользователей и их комментарии касательно высказывания говорящего. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУГЕСТИВНОГО МАРКУВАННЯ В 

ГЕНДЕРНО-СПРЯМОВАНИХ ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ 

РЕКЛАМИ 

Мойсей Л.Т., канд. філол. наук, Лаба Н. В. (Чернівці) 

 “Сугестія” як спосіб впливу, заснований на некритичному сприйнятті 

людиною отримуваної інформації [1] знаходить своє втілення при розробці 

ефективних рекламних текстів у зв’язку з переходом реклами на якісно новий 

етап свого розвитку, її трансформацією в явище масової культури, ознаками якої є 

активний та безпосередній вплив на споживача, формування смаків, апелювання 

до тенденцій моди та вироблення ікон стилю. 

Беручи до уваги фрагментарність наявних досліджень вербальних засобів 

сугестійного впливу на адресата з урахуванням гендерної приналежності 

рекламних текстів, видається своєчасним здійснення комплексного аналізу цих 

засобів на різних мовних рівнях. Практичним мовним матеріалом для наукового 

пошуку послугував корпус з 500 рекламних текстів, отриманий методом відбору з 

сучасних англомовних журналів (“Cosmopolitan”, “Elle”, “Redbook”, “Marie 

Claire”, “Seventeen”, “Esquire”, “Men’s Health”) за вересень—грудень 2013 р. 

За Л. Ільницькою, вербальний сугестивний вплив — це використання мови з 

метою: встановлення і підтримки психологічного контакту;  приєднання до 

реальності суб’єкта; утилізації свідомості та отримання доступу до несвідомого 

[1, c. 4].  Як феномен сугестія пов’язана з формальною, а не змістовою стороною 

мовлення і полягає у здатності певних формально—структурних одиниць, 

використовуваних адресантами рекламного повідомлення, посилювати 

спонукальний вплив на адресатів, діючи на сферу підсвідомого шляхом 

графічного, словотвірного й морфологічного маркування та фонетичного й 
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синтаксичного аранжування різнорівневих одиниць мови для втілення низки 

сугестивних тактик спонукання [2, с. 13]. 

Враховуючи гендерні особливості споживачів (а саме психологічні, 

культурні, соціальні аспекти особистості з урахуванням її статі), ми виділили 

словотвірні сугестивні маркери: заперечні афіксальні морфеми (anti—, dis—, —

free, ir—, —less, non—, un—), які використовуються задля втілення тактики 

заперечення; префікси інтенсивності (extra-, super-, ultra-) характерні 8% 

досліджуваних текстів жіночої реклами. Морфологічні сугестивні маркери 

характеризують відмінності гендерно—спрямованих текстів у виборі лексичних 

одиниць: відмічено, що вищий та найвищий ступінь порівняння прикметників, 

вигуки притаманні рекламі для жіночої аудиторії, котра є більш емоційною, тоді 

як реклама, спрямована на чоловічу цільову аудиторію характеризується як більш 

раціональна, її особливостями є часте вживання дієслівних форм активного стану 

(buy, look, have — спонукання до дії, 16% аналізованих текстів) та службових 

словоформ (28%) для логічної зв’язки.  Фонетичний рівень аналізу відзначається 

переважанням алітерації як прийому створення ефекту милозвучності в жіночих 

текстах (7%): the series include a best-selling ultra-lean all-in-one, асонанс та рима 

частіше зустрічаються в чоловічих рекламних зверненнях (3% та 4% відповідно). 

В результаті лінгвістичного гендерного дослідження було встановлено, що 

найяскравіше мовна специфіка чоловічих та жіночих рекламних текстів 

спостерігається на лексико—семантичному та синтаксичному рівнях. Стилістичні 

прийоми метафори (9%), персоніфікації  (32%), анафори (12%), парцеляцію (18%) 

частіше зустрінемо в жіночій рекламі, тоді як антитеза (4%), синтаксичні 

паралелізми (15%)  більш характерні для маскуліно-спрямованих текстів.  

Отже, використовуючи гендерно марковані та стилістично забарвлені мовні 

одиниці, розробники реклами перетворюють їх на інструменти вербального 

впливу, які дозволяють регулювати поведінку адресата. 

Література:  
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К АНАЛИЗУ ЯЗЫКОВЫХ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЖАНРА КОММЕНТАРИЯ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ИНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСЕ 

Пукась Б.Е. (Черкассы) 

По меткому выражению А. Почепцова, раньше мы видели в мире то, о чем 

нам рассказывали, теперь мы понимаем то, что нам интерпретируют [1]. 

Современный интернет-дискурс отражает изменения, происходящие в языке и 

обществе, и одновременно является инструментом влияния на общественное 

сознание. Одним из наиболее интересных для исследования малых жанров 

интернет-дискурса является комментарий — сообщение, призванное выразить 

мысль / эмоцию автора относительно определенной статьи или иного 

медиаматериала. Иногда комментарии не имеют прямого отношения к материалу-

стимулу, но, тем не менее, могут влиять на ход дискуссии (вплоть до спама или 

так наз. троллинга).  Изучение определенных групп интернет-комментариев 

позволяет обнаружить особенности восприятия и репрезентации одного и того же 

резонансного события в сознании представителей разных этносов, а кроме этого 

— лингвокультурные особенности его языковой интерпретации 

Мы провели сплошной анализ корпуса немецкоязычных комментариев к 

онлайн-публикациям о неподписании договора об Ассоциации Украины с ЕС в 

немецких (Zeit.de, Die Welt), швейцарских (Tagesanzeiger.ch, 20Minuten.ch) и 

австрийских (Kurier.at, derStandard.at, KleineZeitung.at, Salzburger Nachtichten) 

интернет-изданиях за 21 ноября 2013 года. Выбор даты  не случаен: по известным 

причинам она является критической точкой, после которой количество 
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комментариев значительно возросло. Нас интересовали смысловые поля («облако 

тегов»), их сходства и различия в швейцарских, австрийских и немецких 

комментариях, характер аргументации, а также языковые особенности 

репрезентации мнений участников онлайн-дискуссий.  

Комментарии швейцарских пользователей характеризуются относительным 

содержательным единством («Украина — суверенное государство и поступила 

правильно»), отсутствием иллюзий по поводу украинских политиков, 

уважительным тоном участников дискуссии, преобладанием логической 

аргументации и анализа.  Несовпадение точек зрения проявляется только в 

оценках честности украинской судебной системы. В комментариях к немецким 

онлайн-изданиям наблюдается гораздо более широкое и разветвленное «облако 

тегов», хотя и здесь доминирует вектор «Браво, Украина, правильное решение!». 

Для этих комментариев характерна резкая полярность позиций (например, от идеи 

«Евродиктатуры» до идеи ЕС как оплота демократии), типологическое и 

содержательное многообразие аргументации. Австрийские комментарии 

отличаются резкой и эмоциональной «еврокритикой», одобрением 

пророссийского пути развития Украины. Отмечается динамика соотношения 

рациональных и эмоциональных аргументов: от наиболее рациональных на 

швейцарских сайтах до наиболее эмоциональных — на австрийских. 

Язык комментариев в целом преимущественно литературный, с 

вкраплениями разговорной лексики, диалектизмов (jo mei!), жаргонизмов 

(Bodenschдtzen verticken), англицизмов (Invasion), авторских окказионализмов 

(Wassertoiletten-Spьl-Spar-Tastenfunktion-Norm, Brezelzopftrдgerin). Для 

достижения перлокутивного эффекта используется языковая игра (€urograb), 

ирония, спортивные метафоры (Mittelgewicht, Kreisliga) и др. В докладе будут 

представлены модели семантического пространства немецкоязычных интернет-

комментариев на тему ассоциации Украины с ЕС, а также их языковые 

особенности.  
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ТРАНСКРИБУВАННЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ТВОРУ  

ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Пшеничних А.М., канд. філол. наук (Харків) 

У глобалізованому інформаційному суспільстві, яке, поміж іншим, 

характеризується розмиттям меж, мова розвивається у гетерогенних творах, в 

яких дійсність структурується знаками різних семіотичних систем [2, с. 44]. Саме 

гетерогенні твори є джерелом фактичного матеріалу сучасних дослідників, які 

вивчають мовленнєву діяльність. Звернення до зазначеного типу дискурсу 

передбачає розмиття меж між галузями наукового знання та розробку методу 

аналізу гетерогенного тексту адекватного його інтерсеміотичності. Ним може 

бути транскрибування гетерогенного тексту [3; 5], що полягає у розмежуванні 

семіотичних шарів, їх аналізі у міждисциплінарних термінах за умовою 

збереження цілісності тексту та пошуку дискурсивних смислів, які 

конструюються у процесі нашарування мови, візуального та звукового образів. 

До гетерогенних творів належить і мультимедійний ігровий кінотвір, який 

об’єднує інформацію різної семіотичної природи / “медіа” (зображення, анімація, 

звук, вербальний текст, фотографія, графіка тощо) [1; 4, с. 29;], а також засоби 

масової інформації (кіно, телебачення, преса, радіо, реклама) в єдиний текст. 

Доступ до гетерогенних складових мультимедійного тексту регулюється 

комп’ютерною програмою, яка змінює текст залежно від обраної суб’єктом 

стратегії його читання [2, с. 45]. Особливість втілення діалогічної взаємодії 

персонажів у мультимедійному ігровому кінотворі полягає в нашаруванні 

перспектив або поглядів на ситуацію, що має трирівневу організацію. Перший 

рівень складають перспективи героїв фільму, що висловлюються ними за 

допомогою вербальних та паравербальних засобів комунікації. Другий рівень 
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відповідає перспективі колективного автора фільму, коли на вербальні та 

паравербальні компоненти комунікації персонажів накладаються 

кінематографічні фігури (план, прийом зйомки, побудування мізансцени, 

музичний супровід, колористичне рішення розмовної сцени тощо), що генерують 

ще один шар додаткових смислів та створюють художній образ ситуації. Крім 

того, у мульмимедійному кінотворі наявний і третій рівень — перспектива 

коментатора / коментаторів, що є метатекстом до втілюваної на екрані розмовної 

кіносцени. 

Транскрибування розмовної сцени мультимедійного ігрового кінотвору 

передбачає створення розгорток, в яких, крім вербального мовлення героїв 

фільму, наявні також відповідні кінокадри, описи паравербальних компонентів 

комунікації і кінематографічних прийомів, тексти коментарів, які супроводжують 

або стосуються подій, що зображаються на екрані. Аналіз цих складових у їх 

єдності надає можливості охопити ті дискурсивні смисли, що не виявляються, 

коли вербальне мовлення вивчається ізольовано у гетерогенному тексті. 
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ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ 

ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВІ ЗМІ: ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ 

АСПЕКТ  

(кінець XX ст. — початок XXІ ст.) 

Роман В. В. (Слов’янськ)  

Проблема співвідношення лінгвальних чинників і екстралінгвальних даних 

постійно постає в лінгвістичній літературі у зв’язку з розглядом різних питань у 

галузі мовознавства. Мовні контакти мають місце як при безпосередніх контактах 

народів, так і при відсутності їх, утворюючи при цьому важливу частину 

опосередкованих контактів культур. Одним із серйозних чинників взаємодій 

цивілізацій є запозичення лінгвістичних одиниць, яке одночасно репрезентує 

собою певну фазу в процесі запозичення культурних цінностей. 

При вивченні лексичних запозичень у мові ЗМІ важливо звернути увагу на 

дискусійні питання щодо підходів до статусу запозичень: по-перше, на сучасному 

етапі запозичення  це один з важливих джерел поповнення лексичного складу; 

по-друге, іншомовна лексика  це один з аспектів дослідження 

соціолінгвістики.Причини запозичень можуть бути різними, і число таких 

причиннастільки велике, що їх можна розділити на дві великі 

категорії  екстралінгвальні (позамовні) та інтралінгвальні (мовні).З появою 

соціолінгвістичних досліджень у мовознавстві другої половини ХХ століття 

основними причинами запозичення все ж прийнято вважати чинники 

нелінгвістичного характеру.Досліджуваний період характеризується аналізом 

лексичних запозичень, оскільки формальна і функціональна сторона — лише різні 

аспекти єдиного процесу освоєння, також зазначений період відзначається 

формуванням й удосконаленням принципів і класифікацій освоєння іншомовного 

слова та розробкою конкретного механізму визначення етапів і ступенів адаптації 
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лексичних запозичень у мові-реципієнті.Спроби дати популярне тлумачення 

екстралінгвістичних причин входження іншомовних слів зробили, зокрема, 

Л. М. Архипенко, Л. В. Гребинник, Д. В. Мазурик, У. Л. Мрозіцька, 

О. Г. Муромцева, В. П. Сімонок, О. А. Стишов. 

Екстралінгвальні та лінгвальні причини можуть розглядатися у 

діахронічному і синхронічному аспектах, оскільки для кожної епохи характерним 

є свій набір причин запозичення, але є й причини, характерні для всіх епох, тобто 

є причини постійні і змінні [1, с. 58-62]. Економічні, суспільно-політичні, 

культурні причини, властиві всім епохам. Ці три головні чинники мовного 

контактування привели до різноманітних класифікаційних розподілів. Кожна з 

причин по-своєму впливає на процес освоєннялексичних запозичень, на певний 

час, необхідний для їхньої адаптації до системи мови-реципієнта, на ступінь і 

способи трансформації вмовній системі. 

Отже, результатом запозичення іншомовної лексики є не лише кількісне 

збагаченнясловникового складу мови-реципієнта, а й певні зміни у її структурі, 

процеси розвитку і поповнення номінативного фонду перебувають у 

безпосередньому зв’язку із екстралінгвальними факторами, проникненню 

іншомовних лексем до складу мови-реципієнта більш за все сприяють засоби 

масової комунікації, що і визначає, на наш погляд, пріоритетну сферу 

поширеннялексичних запозичень, у зв’язку з тим, що мова ЗМІ найбільш повно 

відображає всі зміни лексичного складу. Запозичені лексеми функціонують у мові 

як одиниці, які зберегли у мові-реципієнті певні іншомовні властивості, 

набувають національне визнання, мають цінну культурологічну інформацію і 

виконують важливусоціальну функцію. 
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С. В. Семчиинський.  Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 

1963.  62 с.3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі 
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HEADLINE-QUESTION AS A SPECIFIC MEANS OF MASS MEDIAN 

TEXTS REPRESENTATION  

Sorokina Olga, PhD (Krasnoyarsk, Russia) 

Millennium information processes have become global. The impact of modern 

Mass-media on all spheres of society is enormous. The application of new media 

techniques and the use of modern technical capabilities in order to influence public 

opinion makes this process barely perceptible for a person. It is practically almost 

imperceptibly how often the information that comes from the media determines the way 

we think and therefore our behavior. 

Headlines as the most consumed media product in modern communication and 

information sphere have essential importance, as they are the leading carriers of values 

formulated by the senders [2, p. 215].  

The study headlines considered by us as a leading means of representation of intra 

realities is based on the analysis of the U.S. media publications. The empiric base of this 

research is the content analysis of five national printing editions of the USA: «The New 

York Times», «The Washington Post», «The Wall Street Journal», «Time», 

«Newsweek». 

The analysis showed that headlines-questions perform many more functions 

compared with the headlines as declarative sentences. Headlines-questions perform 

expressive and evaluation functions. Thus, headlines-questions do not just carry the 

information about the content of the texts in a compressed form, but also contain the 

author's evaluation of the described events. 

The importance of such headlines (questions) was described in the scientific  work  

of K. S. Murtada, who claimed that headlines in the form of interrogative sentences  can 
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attract much more reader’s attention to it and the following text in comparison with the 

simple statement [4, p. 57]. This does not mean that the author asks a specific question 

and seeks an answer in the following text. Russian researcher N.Y. Berkovskii considers 

that “it would be wrong to believe that we always express a judgment through a 

narrative sentence and necessarily express a question through an interrogative sentence. 

The area of usage of such sentences are often very blurred although human experience 

has developed the most peculiar expressions for each logical form” [1, p. 65].  

Interrogative construction which precedes key message is used by authors for 

awakening audience interest to the topic. In this regard, some scholars have identified 

contact-establishing  function of a headline-interrogative sentence [3, p. 17] and they 

believe that the markedness is the sufficient guarantee to attract the readers’ attention [3, 

p.  18]. 

The analysis showed that usually there are several types of headlines-questions in 

the U.S. mass media: the general question, the specific question, the rhetorical question. 

Using such kind of a headline the authors give a reader a special task, within which 

there must be special understanding of the given material. We believe that the headline-

question is a particular psycholinguistic media means which allows authors to penetrate 

into the unconscious level of the recipients and to represent realities hidden in news 

reports. 
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СОЦІОЛІНГВІСТИКА І ТЕОРІЯ ДИСКУРСУ 

 

СУЧАСНИЙ ПІСЕННИЙ ДИСКУРС 

Бєляєва О. Ю. (Харків) 

Відповідно до антропоцентричної парадигми мови, запропонованої 

Е. Бенвеністом у другій половині ХХ століття, дискурс визначається                      

як функціонування мови в живому спілкуванні [1, с. 296]. У сучасній 

лінгвістичній науці дискурс — це соціально-розумова мовленнєва діяльність 

людини.             

Серед розмаїття дискурсів виділяється самостійний тип дискурсу — пісенний 

дискурс, який є креолізованим, оскільки він об’єднує в собі невербальний і 

вербальний компоненти [3; 6]. Як комбінований тип дискурсу пісенний дискурс 

включає інструментально-вербальні жанри, що поєднують у собі тексти й музику,              

та вербальні жанри, які містять тексти без музичного супроводу.  

Універсальними функціями пісенного дискурсу є розважальна й поетична. Ці 

функції актуалізуються у віднесенні пісенних текстів до поетичного жанру 

текстів. Крім поетичної та розважальної, пісенний дискурс реалізує 

комунікативну та прагматичну функції, а також пов’язану з ними фатичну 

функцію.  

Специфіка жанрів пісенного дискурсу виявляється на екстралінгвальному 

рівні. Екстралінгвальна специфіка пісенного дискурсу полягає, по-перше,               

в опосередкованій та безпосередній єдності локативності й темпоральності;        

по-друге, в диференціації вікових і статусно-рольових параметрів двох моделей, 

що реалізуються: «автор — співак — слухач» і «автор/співак — слухач»;                   

по-третє, в інтенціях автора емоційно вплинути на слухача, намагатися формувати 

його соціальну позицію та ціннісні орієнтації [6, с. 10]. 



 119 

Останнім часом дослідники часто розглядають дискурс у рамках різних 

лінгвістичних категорій. Особливої актуальності набуває вивчення дискурсу          

з погляду категорій інтертекстуальності та інтердискурсивності, на текстовому      

й дискурсивному рівнях [2; 4; 5].          

Предмет дослідження англомовного пісенного дискурсу — інформема,  

мовна гра на різних рівнях мови й тексту, а також категорії інтертекстуальності   

та інтердискурсивності, тобто взаємодія тексту з текстом і тексту із ситуацією,    

що видається актуальним для вивчення цього типу дискурсу. Об’єктом 

дослідження є англомовний пісенний дискурс.    
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АРГО, ЖАРГОН, СЛЕНГ: ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ  

Бойко М. Ю. (Слов’янськ) 

Соціальні різновиди мови — явище історично зумовлене й цілком 

закономірне. А. Мейє вважав, що «всередині певної мови… насправді існує 

стільки особливих словників, скільки існує соціальних груп, які мають 

автономією у межах суспільства, що говорить цією мовою» [5, c. 65].  

Найприйнятнішою, на нашу думку, є така термінологічно-поняттєва 

парадигма соціальних діалектів: арго, жаргон, сленг. 

Арго (від франц. argot — жаргон, англ. cant) — це особлива мова певної 

відокремленої професійної чи соціальної групи, яка складається з видозмінених 

елементів однієї або двох природних мов. Докладний етимологічний коментар 

слова арго зустрічаємо в П. Тіханова у післямові до праці «Черниговские старцы» 

[6, c. 158].  

Коротко розкриваючи сутність арго, слід зазначити, що в його основі лежить 

загальнонародна мова з її граматичною системою, проте істотно відмінна за 

словниковим складом. Арготизми утворюються від загальновідомих слів із 

прозорою чи не зовсім ясною внутрішньою формою і своєрідною будовою. Ці 

слова можуть бути невідомими загальнонародній мові (висулька — яблуко) або 

деформованими шляхом заміни звуків, додавання, усічення чи перестановки 

складів (батузник — мотуз, ставленик — вареник та ін.).  

Етимологія слова жаргон певною мірою розкриває його сутність та 

функціональне призначення. Походить воно з французького jargon, первісно — 

«пташина мова, цвірінькання; незрозуміла мова» — від гало-романського garrire 

«базікати». Одним із можливих пояснень могло би бути те, що птахи не говорять, 

і тому говорити, як вони, по-пташиному, означає або зовсім не говорити, або 

висловлюватися незрозуміло, що є, по суті, одне й те саме. 

 «Енциклопедія українознавства» подає таке визначення сленгу: «Сленг, 

міський соціолект, виниклий з арго різних замкнених соціальних груп 

(правопорушень, крамарів, ремісників, в’язнів, бурсаків-учнів, вояків), як 
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емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного стилю,… поширена серед 

соціальних низів і певних вікових груп (ремісничої, шкільної молоді) міст…. На 

Україні поширені типи сленгу відповідно до історико-політичних кордонів» [4, c. 

500]. У цьому визначенні принципово важливими є два моменти. По-перше, сленг 

— міська, принаймні генетично, мова. Помилкою було б вважати, що сфера 

функціонування сленгу — міські соціальні низи. Важливим соціально-

прагматичним аспектом сленгу є його використання у неофіційних ситуаціях 

усного спілкування. Ним можуть користуватися без ризику для своєї мовної 

репутації освічені люди, якщо вони близько знайомі одне з одним, разом 

працюють, мають спільні інтереси тощо. По-друге, існують територіально-

регіональні відмінності сленгу. 

 Соціальна діалектологія — порівняно нова й маловивчена галузь 

українського мовознавства. Дослідження соціальних діалектів є надзвичайно 

важливим як для розвитку мовознавчої науки, так і для прикладних, насамперед 

лінгводидактичних, цілей.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СТАТУС ТЕОРИИ ДИСКУРСА 

Володина Т.С., канд. филол. наук (Киев) 

В настоящее время термин дискурс считается модным словом в научной 

сфере коммуникации. Он воспринимается не только как лингвистический, но как 

общенаучный термин, как объект междисциплинарного исследования [1, с. 42], 

понятийная матрица (conceptual matrix), позволяющая исследовать знание [2], 

гибридное поле для исследований (hybrid field of enquiry) [3]. 

В целом, междисциплинарная сущность понятия дискурс определяется его 

многоаспектностью. Дискурс представляет собой явление промежуточного 

порядка между речью, общением, языковым поведением, с одной стороны, и 

фиксируемым текстом остающимся в «сухом остатке» общения, с другой                      

[4, с. 6 —7].  

Пограничный характер новой области знаний оказался обусловлен взаимным 

интересом к возникающим проблемам таких наук как лингвистика, антропология, 

литературоведение, этнография, социология, социолингвистика, философия, 

теология, психолингвистика, когнитивная психология, психотерапия и многих 

других, которые предполагают системное теоретическое описание и анализ 

дискурса в различных контекстах.  

Несомненно, такое многообразие дискурс-ориентированных научных сфер и 

направлений нуждается в упорядочении. Одна из классификаций направлений, 

использующих дискурс в качестве научного термина, была представлена                    

С. Слемброуком [3] и переведена H. H. Белозеровой [5, с. 13]: 1. Аналитическая 

философия (Теория речевых актов; Принципы обмена информацией); 2. 

Лингвистика (Структурная лингвистика; Общая стилистика и функциональная 

стилистика, теория стилистических вариаций; Лингвистика текста; Прагматика; 

Пресуппозиции; Политкорректность; Теория референций); 3. Лингвистическая 

антропология (Этнография говорения; Этнопоэтика; Индексализация; 

Интеракциональная социолингвистика; Естественная история дискурса); 4. 

Исследования языковой компетенции; 5. Теория постструктурализма (Учение 
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М.М. Бахтина); 6. Семиотика и культурология (Семиотика и теория 

коммуникаций; Культурология); 7. Социальная теория (Пьер Бордо; Мишель 

Фуко; Юрген Хабермас); 8. Социология порядка при взаимодействии (Эрвин 

Гофман: Порядок взаимодействия, Анализ фреймов, Социальное положение, 

Социальный престиж; Анализ высказываний; Этнометодология). 

О.Ф. Русакова разрабатывает три принципа классификации существующих 

и развивающихся теорий дискурса: 1) на основе базовых дисциплин; 2) на основе 

школ и направлений; 3)учитывая феномены социальной реальности, которые 

оказались в фокусе конкретного дискурс-анализа [6]. 

В целом, можно сказать, что предметная область теории дискурса открыта 

для дальнейшего расширения, её границы не очерчены. Привлечение к 

исследованию нового термина дискурс как естественных, так и гуманитарных, 

социальных наук способствует становлению теории дискурса как 

самостоятельной дисциплины и оформлению её центрального термина — 

дискурс. 
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РОЛЬ МЕТАФОРИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В УТВОРЕННІ  

АНГЛІЙСЬКИХ СЛЕНГІЗМІВ 

Голуб О. М., канд. філол. наук (Слов’янськ) 

     Термін «семантична деривація» експлікують як утворення нових значень 

від одного вихідного, що йде за метафоричними та метонімічними моделями з 

множинними явищами генералізації та спеціалізації [15, с. 7]. У межах 

когнітивної лінгвістики семантичну деривацію інтерпретують як когнітивний 

механізм і як мовний засіб фіксації змін в концептуальній картині світу [12, 

с. 150]. Зміни семантики можуть відбуватися такими шляхами: модифікація 

(узагальнення, конкретизація, енантіосемія) і перенесення найменування 

(метафоричне, метонімічне) [4, с. 8]. 

     Найбільш продуктивними серед видів семантичної деривації є 

метафоричний і метонімічний переноси. Структурна лінгвістика експлікує 

метафору як образний засіб, який зв’язує значення слова. Когнітивна лінгвістика 

інтерпретує метафору як певну ментальну операцію, що поєднує дві понятійні 

сфери, надаючи мовцю можливість використовувати потенції структурування 

сфери «джерела» при концептуалізації сфери «мети» [15, с. 9]. Метафоризація 

інтенсифікується у тих прошарках лексики, які є найбільш важливими та 

актуальними у конкретний період. Так, дослідивши процеси семантичної 

деривації в російській мові другої половини ХХ століття, Н. П. Тропіна дійшла 

висновку, що поява технократичного канону світосприймання відбивається у 

вигляді неологічного технократичного архетипу семантичної деривації, який 

проявляється як в узуальних, так і в оказіональних інноваціях [15, с. 32]. 

Вивчаючи семантичне переосмислення слова, вчені мають змогу отримати 

інформацію про світосприймання, домінуючі культурні, соціальні, політичні, 

філософські, релігійні погляди тощо. 

     Семантична деривація на субстандартному рівні передбачає утворення 

нових значень шляхом розвитку семантичної структури слова, що належить до 

стандартного або субстандартного рівнів і вже функціонує у мові. Найбільш 
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продуктивними у сленговому вокабулярі є утворення лексичних одиниць шляхом 

перенесення найменування (метафоричне та метонімічне), а також шляхом 

модифікації значення (найчастіше — генералізацією та специфікацією).  

     Асоціації, на яких ґрунтується метафоричне перенесення, можуть бути 

найрізноманітнішими: bean: “a vegetable” → “a head” [форма]; stem: “a part of a 

flower” → “legs” [форма, розташування]; snow: “precipitation in the form of flakes of 

ice crystals” → “cocaine” [колір, порошкоподібна текстура, форма]; type-writer: “a 

device for typing” → “a machine-gun” [кількість]; century: “100 years” → “100 

dollars” [кількість]. 

     Метафоричний перенос є саме тим механізмом утворення нових одиниць, 

що сприяє інтенсифікації таких важливих для сленгу параметрів, як домінування 

конототивного фону над денотативним компонентом, передача експресивної, 

емотивної, евалюативної семантики, наприклад, реалізація жартівливого, 

іронічного, грубого, несхвального або ж позитивного, захопливого та ін. 

найменувань. 
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ОЦІННИЙ ДИСКУРС: ЗА ЧИ ПРОТИ ? 

Гуменюк  Н.Г.,  канд. філол. наук ( Алчевськ) 

Вивчення оцінки , яка є судженням про цінності, яке можна представити у 

формі «Xisgood/bad»,  не є новим у лінгвістиці [ 1-5; 7; 8]. Проте, ми хотіли би 

розглянути оцінку у дискурсному аспекті, де дискурс виступає як інтегративна 

одиниця мовлення, яка може складатися з одного або ж кількох комунікативних 

актів, яка передбачає наявність учасників комунікації та самої комунікативної 

ситуації разом з усіма екстралінгвістичними  чинниками, які її складають. 

Дискурс як інтегрована одиниця мовлення , за теорією мовленнєвих актів, має 

декілька ефектів: перлокутивного,  локутивного, та іллокутивного [ 6, с. 160 ]. 

Іншими словами, кожний дискурс має декілька призначень, одне з яких — це  

вплинути  на адресата (співрозмовника) з метою отримання певних результатів, 

потрібних промовцю (адресанту), який і створює цей дискурс, який є центром цієї 

комунікативної  ситуації.  

У рамках дискурсу оцінка відіграє важливу роль, розміщуючи учасників 

комунікації на аксіологічній шкалі, що для процесу комунікації набуває значення 

«наближатися/ дистанціюватися кола спілкування  учасників комунікації», «мати 

відносини/ відсторонюватися від спілкування з учасниками комунікації». Проте, 

виділяти «оцінний дискурс як самостійно існуючий тип діалогічного дискурсу на 

грунті властивої йому аксіологічної  структури» [ 3, c. 6 ] нам вважається не 

доречним.  З огляду на те, що оцінка  знаходиться у пропозиції висловлювання [8, 

c. 7 ], що її призначення — розміщувати оцінний об’єкт на аксіологічній шкалі у 

відношенні «гарний/ поганий»,  «негативний/позитивний», вона позбавлена 

прагматичної компоненти. Але  вона може її набувати в дискурсі певного типу, 

який, в свою чергу,  не може вважатися оцінним, так як він має  призначення  не 

оцінити  певний об’єкт, а вплинути на адресата. Так,  у рекламному дискурсі 
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This watch is splendid. The price of it is correlated with its quality. 

оцінка представлена оцінною лексикоюsplendid, correlatedзі значенням 

«позитивний». Проте, цей дискурс не є оцінним. Це спонукальний дискурс зі 

значенням «Buythiswatch!».  

Таким чином, виділяти оцінний дискурс як самостійний тип дискурсу не є 

доречним, так як дискурс має призначення не розмістити оцінюваний об’єкт на 

аксіологічній шкалі,  а вплинути на адресата певним чином,   потрібним 

промовцю (адресанту).   
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НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

Капніна Г.І.  канд. пед. наук (Слов’янськ) 

Сучасне мовознавство характеризуються підвищенням зацікавлення до 

лексичних субстандартів, які мають вагоме значення у формуванні мовної 

картини певного регіону. Сленг — один із таких лінгвістичних явищ, що виходить 

за рамки загальномовних правил. У перекладі з англійської мови цей термін 

означає або мову соціально чи професійно відособленої групи в протилежність 

літературній мові, або варіант розмовної мови, що не співпадає з нормою 

літературної мови [1, с. 35].  

Відомо, що сленг робить висловлювання більш компактним та 

експресивним, а також слугує своєрідним маркером того, до якого середовища 

або суспільного прошарку належить людина. Гумор, іронія, широка синонімія, 

простота побудови висловлювань сприяють швидкому поширенню сленгу серед 

мовців інших груп. 

Найактивніше сленгом користується молодь. Пояснюється це, насамперед, 

значним діапазоном контактів людини в період 12-35 років: соціальних, учбових, 

професійних тощо. Таким чином, молодіжний сленг утворює своєрідну 

субсистему сленгу. Лексичний склад молодіжного мовлення постійно змінюється 

(за дослідженнями науковців — кожні 2-3 роки). Саме це є причиною активного 

інтересу філологів до досліджень витоків, особливостей формування та 

поширення молодіжного сленгу серед мовців інших вікових груп. Особливе місце 

серед таких наукових розвідок займає вивчення молодіжного сленгу іноземних 

мов, у нашому випадку — німецької. 

Різні аспекти сленгу вивчались когортою вітчизняних лінгвістів 

В. Виноградовим, І. Гальпєріним, Т. Соловйовою, В. Хом’яковим, Л. Щербою.  

Сленг є об’єктом наукових пошуків німецьких учених. Так, С.  Боманн 

розробляє проблему військового сленгу, Г. Еманн — молодіжний сленг, 
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П. Шлобінські — гендерні аспекти німецького сленгу, Е. Нойланд — регіональні 

особливості німецького сленгу, Д. Мьон — комп’ютерний сленг. 

Особливості німецького молодіжного сленгу вивчають українські науковці 

Л. Левицька, І. Микитка, С. Соколовська, І. Федірчик, О. Шапочкіна. Додамо, що 

сьогодні вже існують і ґрунтовні українські розробки означеної проблеми: у 2009 

році О. Христинко було захищено дисертаційне дослідження на тему «Німецький 

молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти». У цій 

роботі було встановлено основні характеристики і особливості німецького 

молодіжного сленгу, проаналізовано тлумачення молодіжних субстандартів у 

різних лінгвістичних традиціях, описано основні дискурсні сфери функціонування 

німецького молодіжного сленгу. 

     Досліджуючи шляхи поповнення молодіжного сленгу Німеччини на 

сучасному етапі, О. Шапочкіна називає пісенну творчість, жаргонізми та 

запозичення з іноземних мов [2], завдяки яким цей мовний аспект залишається 

актуальним для нових досліджень, насамперед, у Німеччині. Так, видавництво 

Pons публікує щорічно, починаючи з 2001 року, поновлену версію словника 

молодіжного мовлення «Wörterbuch der Jugendsprache»; видавництво 

Langenscheidt за допомогою сайту www.jugedwort.de кожен рік обирає молодіжне 

слово року і публікує словник найуживаніших лексем «100% Jugendsprache»; 

дослідник Г. Гель уклав «Lexikon der Jugendsprache» (2006), М. Гайнеманн — 

«Wörterbuch der Jugendsprache» (2009), Г. Еманн — «Voll konkret: das neuste 

Lexikon der Jugendsprache» (2009), Г. Блокзідге — «Wörterbuch der Jugendsprache. 

Deutsch — Englisch — Franzosisch — Spanisch». Вітчизняними філологами було 

укладено «Немецко-русский словарь разговорной лексики» (автор — В. Дьовкин, 

2002 р.), «Русско-немецкий словарь современного молодежного жаргона» 

(О. Коломієць, 2005 р.), Немецкий сленг. Словар-разговорник. Начальный 

уровень (2008 р.) 

     Постійна оновлюваність, що є типовою для молодіжного сленгу, а також 

беззаперечний факт впливу сленгу на літературні мовні стандарти роблять 

http://www.jugedwort.de/
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дослідження у цьому напрямку потрібними та актуальними. У перспективі 

подальших розробок цього питання — виявлення особливостей перекладу 

молодіжного сленгу з німецької на українську мову. 

Література: 

1. Береговская Н. В. Молодежный сленг: формирование и функционирование / Н. 

В. Березовська // Вопросы языкознания. — М. : Наука, 1996. — №3. — C 32—41. 

2. Шапочкіна О. Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної 

німецької мови  [Електронний ресурс] / О. Шапочкіна . — Режим доступу до 

документу : http://naub.oa.edu.ua/2013/definitsijna-harakterystyka-molodizhnoho-

slenhu-suchasnoji-nimetskoji-movy/ 

 

ОСОБЛИВОСТІ РИТОРИКИ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО 

ДИСКУРСУ  

Коваленко А.М. (Бердянськ) 

Політика являє собою особливий вид людської діяльності, спрямований на 

боротьбу за владу, рушійною силою якої, є прагнення змінити свій статус в 

суспільстві, розширити сфери впливу. Проникнення політики в різні сфери життя 

людини зумовило підвищений інтерес до вивчення особливостей політичної 

комунікації, чим і визначається актуальність нашого дослідження. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей риторики сучасного 

політичного дискурсу. 

Ф. С. Бачевич зазначає, що політичний дискурс характеризується 

спрямованістю на майбутній контекст. Вигідність даного контексту обумовлена 

тим, що тези звернені в майбутнє складно заперечувати, неможливо в даний час 

перевірити. Дослідник відзначає, що ключовим в політичному дискурсі є образ 

ворога, постійно винуватого в тому, що ситуація не є такою, як 

планувалося [1, с. 142]. Зазвичай у ролі такого ворога виступають політичні 

опоненти або ж представники попередньої влади. 

http://naub.oa.edu.ua/2013/definitsijna-harakterystyka-molodizhnoho-slenhu-suchasnoji-nimetskoji-movy/
http://naub.oa.edu.ua/2013/definitsijna-harakterystyka-molodizhnoho-slenhu-suchasnoji-nimetskoji-movy/
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Однією із ключових характеристик політичного дискурсу є полемічність. 

Полеміка покликана формувати у виборців негативне ставлення до політичного 

опонента, нав’язувати вигідну для автора дискурсу оцінку тих чи інших 

політичних, суспільних, економічних, культурних явищ.  

Ввважаємо доречним зауважити, що для політичного дискурсу характерне 

переважання масового адресата, оскільки виступи політичних діячів переважно 

відбуваються або перед великою аудиторією (на площах, в актових залах 

підприємств і т.п.) або опосередковані ЗМІ (друковані видання, телевізійні 

трансляції виступів) [2, с. 300]. Важливою характеристикою риторики 

політичного дискурсу є також фактор емоційності виступу, його певна 

«театрализованність». Політичний діяч виступає як актор, котрий змушений 

підтримувати певний образ, політичний імідж, стратегію поведінки тощо. 

Для сучасної політичної риторики характерною є тенденція до неканонічного 

використання мовних засобів. Для здійснення певного комунікативного впливу на 

реципієнта у сучасному перенасиченому інформаційному просторі традиційне 

унормоване використання мовних знаків є мало ефективним. Цим зумовлено 

активне використання у політичних дебатах та особливо рекламних 

передвиборчих кампаніях засобів увиразнення мовлення: прийоми мовної гри, 

серед яких метафори, римування, використання полісемічних слів, змішання 

різних стилів мовлення тощо. 

Нами з’ясовано, що політичний дискурс має наступні особливості риторики: 

спрямованість на майбутній контекст, полемічність, переважання масового 

адресату, «театралізованість», використання прийоми мовної гри. 

Перспективою нашого дослідження є вивчення способів та засобів 

вираження явища мовної гри у політичному дискурсі. 
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Северо-Кавказского гуманитарного института. — №4 (8). — Ставрополь, 2013. — 

С. 297—301. 

 

ГЕНДЕРНИЙ ВПЛИВ НА СЕМАНТИКУ СЛОВА  

Когут Л. Ф., канд. філол. наук (Івано-Франківськ)  

„ Мені здається, що жінка вже давно випередила чоловіка  

у своїй здатності красиво висловлюватися”. [3, с. 57]  

В популярних нині гендерних дослідженнях, що засвідчують певні 

розбіжності у сприйнятті слова різними статями, залишається актуальним 

вивчення ступеня впливу екстралінгвістичних чинників (вік, рід заняття, стать 

носіїв мови тощо) на ієрархію відношень між значеннями багатозначного слова. 

Припускаємо, що спільний семантичний центр є динамічно-рухомим, що 

зумовлює нові взаємовідносини між семами [2, с.111]. Як саме це відбувається, як 

зумовлює його рухомість вплив статі мовця, в яких межах можливі ці зміщення 

встановлено експериментальним шляхом в німецькомовному середовищі 

психолінгвістичним експериментом, в основі якого лежить „спрямований” 

асоціативний метод на матеріалі недослідженої для синхронії німецької мови груп 

прикметників зі значенням „сміливий”, “боязливий”. Мета експерименту — 

інвентаризувати синонімічні групи шляхом використання психолінгвістичних та 

дистрибутивно-статистичних методів, перевірити гіпотези про те, що а) у 

структурній організації семантики багатозначного слова існує ієрархія; б) окремі 

значення полісемантичних слів нерівноправні; в) значення багатозначних слів 

рівноправні і не мають поділу на основні — неосновні, прямі — переносні; 4) на 

позицію смислового центру слова впливає стать мовця [1, с.56-61].  

Порівнюючи отримані дані інформантів чоловічої та жіночої статі, 

спостерігаємо а) велику кількісну розбіжність синонімів: інформанти-чоловіки 

назвали втричі більше синонімів до слова-стимулу mutig (58 і 18 відповідно) та в 

п’ять з половиною разів більше синонімів до feige (50 і 9 відповідно); б) 

частотність застосування елементів (група feige у інформантів чоловічої статі 
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містить 18 слів: ängstlich (14), zurückhaltend (12), weich (10), Weichei (10), 

Angsthase (8), mutlos, labil, mädchenhaft, pessimistisch, schwach, unsicher, 

warmduscher (6), schüchtern, abwartend, angstvoll, kleinherzig, schwanzanzieherisch, 

willenschwach (4), а у інформантів жіночої статі 5 слів: ängstlich (22), Angsthase (8), 

schüchtern (6), zurückhaltend, mutlos (4)). Найвищу частотність синонімів підгрупи 

mutig у інформантів-чоловіків мають 26 слів: tapfer (27), heldenhaft (25), stark (15), 

couragiert (14), draufgängerisch (12), lebensmüde (8), beherzt, hart, heldisch, 

kämpferisch, nervenstark, risikofreudig, wagemutig(6), heroisch (5), charakterfest, 

entschlossen, forsch, furchtsam, gewagt, männlich, mutvoll, optimistisch, selbstbewusst, 

selbstsicher, sicher, waghalsig (4), а в інформантів-жінок 9 слів: tapfer (18), beherzt 

(8), stark, heldenhaft, wagemutig (6), abenteuerlustig, ehrenhaft, risikobereit, 

waghalsig (4). Існують теж спільнi для обох статей (до підгрупи feige є 6 слів, а до 

підгрупи mutig 10). Отже, підмова чоловіків є ближчою до «пересічного 

стандарту» прикметника mutig, а підмова жінок виявилась ближчою до 

«пересічного стандарту» прикметника feige. Це підтверджує нашу думку про 

вплив статі на виділення основних значень слова та історично класичну думку 

про мужність чоловіків та слабкість / боязливість жінок.  

При порівнянні ступеня впливу статі, фаху, території на смислову структуру 

слова найсильнішим виявився гендерний.  
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DIE KÖRPERSPRACHE IST EINE GESPROCHENE SPRACHE 

Majewskaja L.D. (Charkow) 

An der 2. Allukrainischen wissenschaftlichen Konferenz (April 2012) habe ich 

über Geste als nonverbale Kommunikation berichtet. Diesmal setze ich das Thema fort. 

Das sind einige Gedanken, die zur Körpersprache gehören. 

Die Körpersprache ist ebenso entschiedend wie die gesprochene Sprache. Die 

Füße, die Hände, der Gesichtsausdruck, die Haltung des Öberkörpers, die Blickrichtung 

— all das erzeugt unweigerlich einen ersten Eindruck. Früher hat man Leistung erbracht 

und wurde dafür befördert. Heute aber muss man nicht nur an seiner Fachkompetenz, 

sondern auch an seiner Wirkungskompetenz arbeiten. Es ist darum kein Wunder, dass in 

der letzten Yeit solche neue Berufe wie Körpersprache-Experten, Karriereberater 

erschienen. Der Gedanke ihrer Aussagen lautet etwa so: Der Körper ist der größte 

Schwätzer aller Zeiten. Sie können mit der Zunge lügen, aber mit dem Körper nicht — 

der verrät einen immer. Gerade bei Bewerbungsgesprächen oder einem wichtigen 

Treffen mit dem Chef sollte man sich deshalb nicht nur überlegen, was man sagen will, 

sondern auch, wie man mit dem Körper spricht. Wenn jemand in den Raum kommt, 

macht man sich ein Bild von ihm, bevor er auch nur ein Wort gesagt hat. Da ist 

Körpersprache das primäre Kritikum. Um einen positiven ersten Eindruck zu erzeugen, 

muss man mit selbstbewusstem Schritt in den Raum gehen, direkt Blickkontakt 

aufnehmen und den anderen mit einem festen Händedruck begrüßen. Der Öberkörper 

lehnt man am besten leicht nach vorne, die Hände legt man auf den Tisch und sie 

müssen immer sichtbar sein. Schließlich geht es im Gespräch darum, mit Hilfe der 

Körpersprache zu zeigen, dass man selbst von seinen Ausführungen überyeugt ist. 

Ruhige, aber bestimmte und raumgreifende Bewegungen haben stets positive Wirkung. 

Was die Training der Körpersprache anbetrifft, so ist es besser, vor dem Spiegel 

oder am Fernsehen zu üben. Aber man darf nicht die Körpersprache einfach anderer 

Menschen nur nachahmen. Man darf nicht schauspielern, sondern, man muss etwas 

darstellen. Und dieses „etwas“ soll sein, was man auch wirklich ist. Eine gute 
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Körpersprache entsteht von innen nach außen. Gerade im Berufsleben, was unseren 

Studenten noch bevorsteht, wird die Ausstrahlung und Haltung immer mehr beachtet. 

 

MOTIVE UND URSACHEN FÜR DIE ENTSTEHUNG  DER 

JUGENDSPRACHE 

Radulova S.A. (Tiraspol, Moldova) 

Die Jugendsprache ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Von einer von der 

Standardsprache etwas abweichenden Sprache wurde schon im 16. Jahrhundert 

berichtet. Bereits im 18. Jahrhundert wurden  Wörtersammlungen zur Jugendsprache 

dokumentiert. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Jugendsprache aber in erster Linie die 

Sprache, die von Studenten gesprochen wurde. Doch Mitte des 20. Jahrhunderts begann 

die Popkultur den Alltag der Jugendlichen zu erobern. Schon Ende der 80-er Jahre 

beginnt sich die Jugendkultur mit rasantem Tempo zu differenzieren. Techno, Hip Hop, 

Skateboard, Snowboard und Computer werden zu Angelpunkten dieser neuen, 

mehrheitsfähigen  Jugendkultur. Heute fühlen sich bereits drei von vier Jugendlichen 

einer Jugendszene zugehörig.  

Die Jugendsprache wird in der germanistischen und westeuropäischen 

Sprachwissenschaft heute kaum als Sondersprache aufgefasst, sondern weitgehend als 

komplexe Varietät der Standardsprache oder als Sprechstil einer bestimmten Gruppe 

Jugendlicher definiert.  Eine traditionelle Definition der Jugendsprache lautet: 

„Jugendsprache bezeichnet spezifische Sprech— und Schreibweisen, mit denen 

Jugendliche u.a. ihre Sprachprofilierung und damit ein Stück Identitätsfindung 

betreiben“ [2, s.373].  Eine Jugendsprache, die alle jungen Menschen sprechen, gibt es 

gar nicht. Ihre Ausdrucksweisen variieren je nach Interessen und Umgebung.    Warum 

grenzen sich die Jugendlichen ab?  Führen wir einige Motive und Gründe  für  die 

Entstehung der Jugendsprache an. 

Fast immer steht Protest im Vordergrund, wenn Jugendliche sich in ihrer 

Sprechweise von der Alltagssprache der Erwachsenen bewusst abgrenzen. Sie verstehen 

ihre Sprache in erster Linie als Instrument gegen die Sprache der Erwachsenenwelt mit 
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ihren sprachlichen und gesellschaftlichen Normen. Man  spricht in der 

Sprachwissenschaft von dem Protestaspekt.    

Viele Erwachsene versuchen, sich sprachlich abzugrenzen, um so vermeintlich 

Zugang zur Welt der jugendlichen zu bekommen und leichter von diesen akzeptiert zu 

werden.  Die Jugendsprache ist somit immer auch ein Stück bewusster Abgrenzung.  

Viele Jugendliche möchten sich echt, originell und glaubwürdig  äußern. Die 

Sprache soll authentisch klingen und zur jeweiligen Person bzw. zu deren Einstellung 

passen.  Man nennt diesen Entstehungsgrund  der Jugendsprache der Aspekt 

der Credibility. 

Der Wunsch, etwas Neues, Eigenes, ganz Persönliches und Authentisches zu 

schaffen  kommt in dem Spiel— und Innovationsaspekt zum Ausdruck. Ein junger 

Mensch spielt  vorzugsweise  mit der Sprache: aus Lust zum Absurden, zum Witz.  So 

entsteht eine große Menge von den neuen Jugendwörtern, wie zum Beispiel das Wort 

labundig —„lebendig, quirlig, lebenslustig“,   Denkzwerg — „Dummkopf“. 

Der affektiv-emotionale Aspekt in der Entstehung der Jugendwörter ist durch das 

konkrete Handlungen der Jugendlichen bedingt. Während der Pubertät setzen sich 

Jugendliche mit ziemlich vielen Konflikten auseinander, ihre aufgestauten Affekte und 

Emotionen drängen natürlich in die Sprache. 

Die Jugendsprache  zeichnet sich gegenüber der Hochsprache durch eindeutige 

kommunikative Vorteile aus. Sie ist konkreter, farbiger, ökonomischer und bequemer 

als die Standardsprache. Außerdem drückt die Jugendsprache  besser subjektive Gefühle 

und Stimmungen. Darin besteht der kommunikativ-ökonomische Aspekt der Entstehung  

der Jugendsprache [1, s. 8]. 

Die Jugendsprache wird  heute  oft diskutiert und   wegen ihrer Neuartigkeiten 

kritisiert.  Man beachte aber, dass sie bei der Jugend einen wichtigen Platz in der 

Identitätsfindung einnimmt. Die Jugendsprache dient zur Abgrenzung von Jüngeren und 

von Älteren, aber auch von anderen Gleichaltrigen und somit zur Identifikation mit 

einem bestimmten sozialen Umfeld und seinen Normen. 

Literatur: 
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БРИТАНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ МАРГАРЕТ ТЕТЧЕР) 

Савченко В. Ю. (Київ) 

На сьогоднішній день у світі помітно посилився інтерес до видатних 

політичних діячів як мовних особистостей (Е. В. Будаєв, Ю. М. Караулов, 

Д. В. Шапочкін, О. Й. Шейгал та ін.), здатних позитивно впливати на масову 

свідомість, особливо під час кризових ситуацій в державі.У зв’язку з цим 

посилюється актуальність лінгвополітологічних досліджень, спрямованих на 

вивчення комунікативних стратегій та прийомів мовного маніпулюванняу 

політичному дискурсі Маргарет Тетчер — жінки-політика, яка  мала великий 

успіх в боротьбі за владу.Вдала політична діяльність зумовлена значною мірою її 

публічними виступами,  на одному з яких сфокусуємо свою увагу в нашому 

дослідженні — промові «Conservative Party Conference — Margaret Thatcher  

Keynote Speech» на конференції Консервативної партії 14 жовтня 1983 року. 

Насамперед, зазначимо, що Маргарет Тетчер— 71-й прем'єр-міністр 

Великобританії в 1979-1990 роках. Перша і поки єдина жінка, яка займала цей 

пост, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром європейської держави. 

Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим в XX столітті [3]. 

В контексті когнітивно-дискурсивного аналізу, пріоритет в розробці якого 

належить Т. А. ван Дейку [2] слід зосередитися на когнітивно-мовленнєвих 

стратегіях, виявлених Д. В. Шапочкіним [4, с. 75]. Варто зазначити, що виступ 

Маргарет Тетчер на конференції Консервативної партії 14 жовтня 1983 року є 

досить об`ємним (47 хв.), складним для сприйняття через надмірне використання 

політичної термінології та зверненнями до історично набутого Європою досвіду. 

Тетчер твердо наголошує на своїх намірах не змінювати підходи до формування 
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бюджету у сфері охорони здоров`я та впевнено заявляє про збереження ідей 

демократії та політичної стабільності у своїй країні. 

Свій виступ Маргарет Тетчер розпочинає з вступного або прямого звернення 

до аудиторії : Mr. President, LadiesandGentlemen. Першим реченням прем`єр-

міністр дає зрозуміти цільове спрямування своєї доповіді: “We meet in the 

aftermath of a General Election.”Лінгвісти стверджують, що британські прем’єр-

міністри, звертаючись до публіки, зазвичай висловлюються як за себе, так і за 

свою країну. Підтвердження цьому твердженню можна знайти у виступі Тетчер: 

“We are in, and we are in to stay”. 

З метою привернути увагу аудиторії, виокремити та підкреслити надану 

інформацію використовується такий формульний хід як повтор: “Every business 

has to do it, every housewife has to do it, every Government should do it, and this one 

will”. 

Такий конвертний хід як наведення прикладів показує, що думка базується 

на конкретних фактах та досвіді: “…what is happening in other countries. In 

Socialist France they have introduced boarding charges for hospital patients. The 

French and the West Germans have delayed pension increases and are cutting 

unemployment benefit…”. 

Таким чином, можна з впевненістю зазначити, що Маргарет Тетчер є 

яскравим представником політичного простору Великобританії ХХ ст. 

Використані у публічних виступах прем’єр-міністра когнітивно-мовленнєві 

стратегії значною мірою характеризують його як мовну особистість, здатну 

проаналізувати складну ситуацію в державі, оперативно прийняти необхідні 

рішення для розв’язання проблем й визначити подальші стратегії розвитку. 
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЕМЕРГЕНТНИЙ ПРОДУКТ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДІ  

(на матеріалі американських кінофільмів) 

Шведова Д.С. (Харків) 

Дослідження мовної особистості в рамках антропологічної парадигми 

останнім часом є вельми актуальним. Услід за сучасними науковцями (M. 

Bucholtz, J. Edwards, A. Jaffe, Q. Lopez та ін.), найбільш перспективним у цьому 

напрямку визнаємо динамічний підхід до тлумачення поняття особистості як 

соціокультурного феномену, що конструюється у комунікативній взаємодії 

суб’єктів. Конструювання особистості (identity construction), таким чином, є 

«соціальним позиціонуванням себе та інших» [3, с. 586]. Отже, мовна особистість 

є емергентним продуктом дискурсивної взаємодії учасників комунікації. Оскільки 

під час інтеракції мовці покладаються на попередні тексти [1, с. 83——85; 2, с.78], 

засоби конструювання особистості беруться з ресурсів, сформованих під час 

попередніх взаємодій.  

Доказом того, що особистість є соціально залежною та мінливою, можуть 

бути кінофільми, зняті у 90-ті роки XX ст., коли афро-американська молодіжна 

субкультура хіп-хопу заполонила національну свідомість американської молоді, 

незважаючи на расу, етнічність та походження молодих людей (наприклад, 

фільми Malibu’s Most Wanted 2003, Black and White 1999, Can’t Hardly Wait 1998). 

Ці фільми відображають аспекти хіп-хоп субкультури, яка стала частиною 

молодіжної культури американців. В них білі персонажі використовують різні 

елементи, що типово асоціюються з афро-американською культурою. 
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Американська молодь вживає у мовленні ярлики, посідає відповідні позиції, 

практикує стилі або навіть розмовляє соціолектом ебонікс (афро-американським 

діалектом). Оскільки цей діалект для них чужий, індивіди використовують лише 

деякі його граматичні та лексичні елементи. На макрорівні соціальних категорій 

особистості представлені білими підлітками середнього класу, які удають себе 

чорними реперами робітничого бідного класу. Мікрорівень соціальних категорій, 

тобто відношення між особистостями в інтеракції, відображає контекстно залежні 

позиції, а також залежні від етнографії культурні позиції та категорії. Так, 

наприклад, вираз keep it real передає сильне тяжіння вуличної хіп-хоп культури до 

справжності, або категорії культурної значимості, як being cool —— виражає стан 

холодності та самоконтролю, disrespect —— неповагу до співбесідника, nigga —— 

вказує на те, що співбесідник «свій», а не визнає його расову належність. Тож 

використання афро-американської культури тут активно продукує нові форми 

особистості через мову та відбувається розривання встановлених асоціацій між 

специфічними соціолектами та специфічними соціальними категоріями. Так, у 

фільмі «Black and White», дівчина, яка захоплюється чорношкірою хіп-хоп 

субкультурою, пояснює, що їй «Не хочеться підтверджувати очікування 

нав’язані расою/You don't wanna be what people expect of your race».  

Отже, соціальні та культурні зміни американської молоді 1990-х породили 

нові види особистостей, а соціолект афро-американців став вирішальним засобом 

конструювання особистості. Серед мовних засобів конструювання можна назвати 

залежні від етнографії культурні позиції та категорії афро-американської 

культури, що присвоює молодь, і які націлені на підрив асоціацій  між мовою та 

расою. Тож можемо стверджувати, що особистість постає емергентною у процесі 

комунікативної взаємодії, замість того, аби приписуватись апріорно. 
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РІЗНОРІВНЕВИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ 

ГОТИЧНОГО РОМАНУ МЕРРІ ШЕЛЛІ "ФРАНКЕНШТЕЙН" 

 Єфименко Т.М. (Миколаїв) 

Літературна готика належить до тих художніх течій, що з перебігом 

культурних епох не тільки не зживають себе, але, навпаки, дістають нових 

функцій і ознак, набувають резонансу та впливу на інші стилі й напрями. Вагомий 

внесок у дослідження лінгвістичної та стилістичної специфіки художнього тексту 

зробили такі вчені, як І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, М. Д. Кузнець, В. А. 

Кухаренко [1;2;6;7]. 

До відомих готичним атрибутам, Мері Шеллі додала очевидне і майже 

геніальне відчуття чогось неземного в пейзаж та події, кожна деталь мовної 

одиниці задіяної на різних рівнях бере участь у майстерному створенні відчуття 

безмірного жаху, який вона мала на меті вселити читачам [3, с. 22; 6, с. 15]. 

Дослідження ідіостилістичної специфіки англійського готичного роману 

дозволило виокремити різнорівневі мовні засоби.  

Для створенню напруженої, таємничої та загадкової атмосфери, яка постійно 

хвилює розум і почуття читача, примушуючи тим самим працювати його уяву 

сприяє реалізація лексичних мовних засобів. У результаті нашого дослідження 

було виокремлено та проаналізовано такі лексичні одиниці, як поетизми, іноземні 

слова, розмовні слова, запозичення та різні стилістичні фігури [4, с. 15;5, с. 57].  
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Аналізуючи роман письменниці з лексико-семантичної точки зору, можна 

виділити метафори, епітети, персоніфікації, перифрази, гіперболи. Але зоною 

маргінесу є використання саме метафори та епітетів. Мовні одиниці на 

морфологічному рівні дуже різноманітні, але у готичному романі Меррі Шеллі 

магістральним убачається використання прикметників з різними ступенями форм 

порівняння, прислівників, різноманітні модальні та пасивні конструкції. На 

синтаксичному рівні задіяні такі мовні засоби, як використання складнопідрядних 

речень часу і виразних засобів синтаксису, а саме повтору, умовчання, інверсії, 

тавтології, вставних речень, полісиндетону, емфатичних конструкцій [3, с. 33;8, с. 

19]. 

Таким чином, для з’ясування специфіки актуалізації емоційно-психологічних 

станів, можна зробити наступні висновки про ідіостилістичну специфіку роману  

Мері Шеллі "Франкенштейн". Тільки завдяки поєднанню лексико-семантичного, 

морфологічного та синтаксичного рівнів можемо передати всю сутність готичного 

роману. У своїх романах М. Шеллі намагалася стати інтерпретатором цих 

жахливих могутніх почуттів і частих кривавих подій, які супроводжуються болем. 
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СТИЛЬОВІ МОДЕЛІ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У ДРАМАТИЧНІЙ 

ТВОРЧОСТІ ЮРИ ЗОЙФЕРА (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ “АСТОРІЯ”) 

Кобзар Ю.В. (Харків) 

Посилений науковий інтерес до інтерпретації статі та специфіки образу 

жінки в художній літературі засвідчують зростання актуальності гендерних студій 

та динамічний розвиток феміністичних методологій як у вітчизняному, так і 

зарубіжному літературознавстві. 

Незважаючи на значну кількість літературознавчих студій, присвячених 

різним аспектам творчості австрійського письменника 30-х років ХХ століття 

Юри Зойфера, особливості жіночих образів у його драматичних творах є 

малодослідженими, що й зумовлює актуальність цієї розвідки. Як зазначає вчена 

Евелін Дойч-Шрайнер, Юра Зойфер не зосереджує увагу у своїх драматичних 

творах на жіночих образах [1, с. 78]. Для експлікації складних соціально-

політичних відносин, застереження від фашизму та війни, політичної пропаганди 

ефективнішими для нього є чоловічі образи. Однак стильові моделі жіночих 

характерів виконують важливу естетичну функцію та виступають окремими 

символічними конструктами. 

Всі жіночі образи в текстах драматурга є скоріше своєрідними кліше, 

моделями жіночих характерів, створених через призму чоловічого бачення. Вони 

зведені до широкого узагальнення дружини безробітного, працівника банку чи 

підприємця. Спільними ознаками моделей жіночих образів, що є породженнями 

капіталістичних, суспільних та економічних взаємин, є відсутність 

прогресивності, морального дидактизму, аполітичність [1, с. 79]. Світ жіночих 

фігур Ю. Зойфера є світом приватного життя: вони завжди виконують роль 

коханої, матері або дружини головних героїв.  
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У цьому дослідженні проаналізуємо одну з п'яти повноформатних п'єс Юри 

Зойфера — “Асторію”, що була написана для постановок на сценах політичних 

кабаре. Жіночі образи у п'єсі представлені такими дійовими особами, як графиня 

Гвендолін, шпигунка Анастасія, повії Гортензія та Роза. Образ графині Гвендолін 

є своєрідним симбіозом капіталу, аристократії та дипломатії. Образи дівчат легкої 

поведінки Гортензії та Рози автор використовує для демонстрації мрій 

“маленьких” людей тогочасного віденського суспільства. Уведення героїнь такої 

професії в текст було характерним для засновника “епічного” театру Б. Брехта, 

який розглядав їх як єдиних чесних людей у капіталістичному суспільстві. Але 

якщо Брехт обирає повій як засіб дидактизму, то для Ю. Зойфера вони мають 

лише розважальну цінність. На прикладі Анастасії, російської шпигунки, яка є 

абсолютно аполітичною та прагне лише сімейної ідилії, автор демонструє 

некомпетентність жінки в політичних питаннях та їхню нездатність протистояти 

австрофашизму. Роза виявляє себе у стосунках з Паулем та уособлює 

невпевненість та розчарування молоді 30-х рр. ХХ століття. 

Отже, можна зробити висновок, що Юра Зойфер у п'єсі надає перевагу 

чоловічим образам, наголошуючи на їх більшій дієздатності в боротьбі проти 

капіталістичного устрою суспільства, австрофашизму та війни. Проте за 

допомогою введення жіночих характерів у текст автор демонструє вплив 

політичної ситуації на життя та мрії “маленьких” людей. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В 

ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Кравинская Ю.Ю. (Симферополь)  

Исследование поэтики в 20-м веке привело к созданию теории детерминации 

типа  художественного сознания в различных литературных эпохах. 

Необходимость исследования вопроса сформулирована А.Н. Веселовским, 

который видел два пути исследования — генетический и типологический. 

Понятие типа художественного сознания раскрыто в исследованиях Аверинцева 

С.С., Андреева М.Л., Гаспарова М.Л., Гринцера П.А., Михайлова А.В., которые 

объяснили категоричность художественного сознания для поэтической эпохи. 

Трансформация художественного сознания — вектор изучения для зарубежных 

исследователей, таких как С. Зетцер, Т. Файерчайлд, К.А. Гунан, чье внимание 

привлекает взаимосвязь язык-литература-сознание.  

С 19-века тип художественного сознания трансформируется в 

индивидуально-творческое, где на первый план выходит автор. Литература 

сближается с бытием человека, что приводит к диверсификации категории стиля, 

который становится совокупностью особенностей авторского творчества. 

Дальнейшая «антропологизация» творчества раскрывает полноту и 

неисчерпаемость творческого метода. Это приводит к дроблению литературного 

процесса на множество направлений (футуризм, экспрессионизм, сюрреализм, 

мифологический реализм, документализм, постмодернизм, концептуализм и т.д.)  

Выход человека, его опыта и чувственной природы на центральную позицию 

в творчестве выводит на передний план национальные литературы. В этот период 

литературная практика различных стран предлагает свой подход к отражению 

реальности в творчестве. Такими примерами может служить литературы Африки, 

Латинской Америки, Австралоазийского региона, где специфика национальных 

литератур, основанная на гибридизации наследия европейской литературы и 

традиций аборигенного населения, проявилась в таких направлениях развития как 

постколониализм и мультикультурализм.  
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Трансформация типа художественного сознания на основе 

постколониального дискурса связана с тем, что авторы-постколониалисты 

выходят за рамки типологизации литературного процесса по национальному 

признаку. Находясь в рамках индивидуально-творческого сознания, 

постколониальные авторы пользуются инструментарием постмодернизма 

«большой» европейской литературы. На первый план в постколониальной 

практике выдвигается тематическое наполнение, замешанное на истории и 

культуре периферийных территорий бывших колоний. Авторы выводят концепт 

идентичности из национального поля, вовлекают его в процесс деколонизации, 

используя формы литературоведческой репрезентации. 

Для подтверждения полученных выводов на практике рассмотрим роман 

“My Place” Салли Морган, известного автора-постколониалиста в 

австралоазийском регионе. Проблема двойственного «расщепленного» сознания 

находится в центре выражения самоидентификации. В автобиографическом 

романе главная героиня, проекция самого автора, находится в переходном этапе 

от конфликта наследия метрополии и культуры колонии к новой кластерной 

форме культурного слияния. Героиня становится летописцем истории аборигенов 

через призму собственной семьи, используя метод “oral history”, что показывает 

смещение акцентов в художественном сознании к «одаренному смыслу» человеку 

в жизненном пространстве текста. Тип художественного сознания сдвигается к 

важности субъективного опыта мышления, то есть индивидуализации сознания и 

формировании новой самоидентификации. Это проявляется в сюжетном 

построении романа, где центральную позицию занимает героиня романа, её 

личностный опыт и актуализация значения этого опыта в сознании героини. 

Постколонизация художественного сознания современной литературы 

привела к дальнейшей индивидуализации творческого метода и стиля автора. 

Кроме того, расщепленное, основанное на конфликте постколониальное 

понимание картины мира определяет дальнейшую трансформацию 

художественного сознания автора. 
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СМИСЛОВА БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ОБРАЗУ ДЕРЕВА  

У РОМАНІ «УЛЮБЛЕНА» ТОНІ МОРРІСОН  

Угляй Л. В. (Ужгород) 

Творчість сучасної афро-американської письменниці Тоні Моррісон (1931) 

наповнена символічними образами, які мають глибинний смисл [1, с. 107]. 

У цьому контексті особливої уваги заслуговує її роман «Улюблена» («Beloved», 

1987). Це прозове полотно визнане найкращим за останні двадцять п’ять років 

з боку літературних критиків періодичного видання «The New York Times Book 

Review» [4]. Тут цілісно проступає історія США постколоніального періоду. 

Примітним у романі є неоднозначний образ дерева, яке символізує численні 

покоління чорношкірого населення США колоніального та постколоніального 

періодів. Стовбур дерева уособлює перших поневолених африканців, його гілки 

— народжених у неволі нащадків, а цвіт — прийдешні покоління [5, с. 5]. Таке 

дерево висікли батогами на спині головної героїні Сети як символ знущань над 

афро-американцями. Воно кровоточило навіть через багато років, як і незагоєні 

рани у свідомості чорношкірих американців. У цьому зв’язку доцільно звернутися 

до спостереження К. Ґ. Юнґа, в якому розкривається сутність дії травматичного 

досвіду: «Те, від чого ми йдемо геть, ухиляємося, ніби забуваючи, знаходиться в 

небезпечній близькості від нас. І в кінцевому результаті воно повернеться, але з 

подвійною силою» [2, с. 149]. 

Зображені Т. Моррісон дерева у лісі Очищення («Clearing» [3, с. 87]) — 

самобутнє втілення часопису історичних та життєвих реалій. Вони стали свідками 

рабовласницького гніту, власне, як і свекруха Сети Бебі Саґз, яка там проповідує. 

Діти, які злазять з дерев, символізують регенерацію душевного спокою її 

співгромадян, які приходять послухати проповіді. Таким чином, проводиться 

паралель між найстарішою жінкою містечка Цинциннаті Бебі Саґз та 

багаторічними деревами — маркерами набутого досвіду. 

http://www.essays.se/about/Moa+Tjerngren/
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Герой роману Пол Ді, працюючи на фермі під метафоричною назвою 

«Рідний Дім», вбачає у дереві друга. Він називає його Братом («Brother» [3, 

с. 21]). Під ним він ховався від полудневої спеки та танцював при світлі зірок. 

Втікаючи з ферми, різноманітні квітучі дерева стають для нього компасом на 

шляху до демократичної Півночі. Слідуючи за ними на шляху до свободи, Пол Ді 

зазнає успіхів і невдач. На це вказують якісні характеристики дерев (міцність 

деревини, види плодів, наявність шипів тощо). Знайшла спокій серед дерев і 

Денвер, молодша дочка Сети. Вона відчувала гостру потребу у власному просторі, 

де могла почуватися вільною та захищеною. Таким прихистком для неї стала 

галявина серед кущів самшиту. 

Дерева як символи смерті стали місцем для страти рабів. Сіксо, соратник 

Пола Ді, за непокору був прив’язаний до горіха гікорі і підпалений. Дерево 

відповідало його незламному характеру. Він не зрадив своїм переконанням навіть 

перед обличчям смерті. Життя і смерть одночасно символізує пень біля будинку 

Сети. На ньому було знайдено Улюблену — доньку Сети, якій вона перерізала 

горло ще немовлям, щоб зарадити її оберненню у рабство. Вона прийшла з 

потойбіччя, щоб продовжити своє існування біля матері. Пень символізує її 

безповоротний стан, адже вона не в змозі повернутись до повноцінного життя, 

хоч і змогла пустити паросток надії [6, с. 210]. 

Отже, письменниця проводить паралель між певними видами дерев та 

героями, які їм відповідають. Символічні образи Т. Моррісон наповнені глибоким 

змістом, що дає можливість реципієнтові повною мірою пізнати внутрішній стан 

героїв за умов, в яких їм довелося існувати. 
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