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НАПРЯМ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА 
 
 
 

Громко Т.В., 
доцент кафедри української мови  

Центральноукраїського державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка  

 
ТЕКСТОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГОВІРКИ 

ЯК СКЛАДОВА УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛЕКТНОГО КОРПУСУ 
 
Проблема всебічного й науково актуального вивчення українських говірок 

не є новою в мовознавчих колах [1]. Одним із важливих елементів розв’язання 
її в діалектології є укладання текстових корпусів. У сучасній лінгвістиці вже 
розроблені принципи організації і методика побудови мультимедійного діале-
ктологічного текстового корпусу, що представляє діалект як цілісне культур-
но-комунікативне утворення [4]. Разом з такими корпусами, що представляють 
функціонування національних мов в різних сферах спілкування, потрібні та-
кож і корпуси, що моделюють комунікацію в окремих мовних співтоварист-
вах, що виділяються у рамках національної мови. Найважливішими мовними 
утвореннями такого типу є говірки.  

Створення діалектних текстових корпусів має особливу значущість для ді-
алектології, обмеженої до останнього часу такими джерелами. Так, основним 
джерелом діалектології до недавнього часу залишався матеріал, зібраний за 
спеціальними питальниками і представлений у картотеках, словниках, атласах. 
Специфіка матеріалу визначала й особливий, периферійний, статус діалекто-
логії у складі україністики, значно звужувала круг вирішуваних діалектологі-
єю завдань, обмежуючи діалектологічну проблематику в основному сферою 
системно-структурної своєрідності окремої говірки. Первинний же діалектний 
матеріал, наявний в різних діалектологічних центрах, по-перше, все ще мало 
доступний широкому колу дослідників, а по-друге, у тому вигляді, в якому він 
зазвичай існує, не може бути використаний з максимальною користю.  

Корпуси діалектної мови, що відбивають комунікацію і говірки (в тому або 
іншому конкретному населеному пункті), і значні масиви зв’язної мови, що 
зберігають в машинооброблюваній формі, у перспективі будуть основним 
джерелом вивчення комунікативної специфіки діалектів. Використання мате-
ріалів таких корпусів дає можливість не обмежуватися окремими прикладами, 
а переходити до виявлення загальних принципів, тенденцій, діючих в діалект-
ній комунікації (див., напр. [2]), а також дозволяє скласти цілісне уявлення про 
специфіку традиційного сільського спілкування, побудувати симетричний лі-
тературній мові опис діалектної мови. 

Нині існує ряд корпусів, що репрезентують окремі елементи діалектної 
мови: зарубіжні корпуси діалектних текстів (наприклад, Helsinki corpus of 
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English dialects, Kirk’s Northern Ireland Transcribed Corpus of Speech (NITCS), 
IViE (Intonational Variation in English) corpus, BBC Voices) тощо. 

Основне завдання сучасного текстографічного опису говірки полягає в 
преставленні її як специфічного територіального різновиду загальнонародної 
мови. Методичною основою корпусу є послідовне порівняння діалекту з літе-
ратурною мовою. Презентація текстів одного населеного пункту вирізняється 
орієнтацією на одну конкретну говірку і має на меті вичерпний опис говірки у 
межах певного підкорпусу текстів (наприклад, степового говору) або українсь-
кого діалектного корпусу (усього українського діалектного континууму). Тек-
стографічний опис однієї говірки орієнтований на завдання українського діа-
лектного корпусу: дає звід про фонетичну, морфологічну і лексичну специфіку 
текстових словоформ у діалектному мовленні. У такий спосіб укладені т. зв. 
текстографії говірок, побудовані на диференційній основі, демонструватимуть 
територіальне варіювання загальнонародної мови. 

Презентація текстів говірки як цілісного лексико-граматичного утворення ба-
зується на уявленні про неї як про самодостатню комунікативну систему, що по-
вністю забезпечує комунікативні потреби в умовах традиційного спілкування.  

При укладанні українського діалектного корпусу реалізується також і не-
диференційний підхід до говору, при якому розгляд діалектної мови в її від-
ношенні до літературної мови може й не бути основним завданням.  

В описових працях про говірку чи діалект довгий час панувала традиція 
представлення таких номінативних одиниць, які переконували б в обґрунтова-
ності виокремлення говору як особливого об’єкта з-поміж інших діалектів. 
При цьому до уваги не бралися номінативні одиниці, спільні з літературною 
нормою. З кінця 60-х років XX ст., поступово утвердився інший підхід – ви-
вчення лексики за тематичними групами в окремій говірці чи в говорі [2], рід-
ше – в ширшому ареалі. Опис лексичного складу вимагав фіксації й відтво-
рення номінативних одиниць, з одного боку, які мають відповідники в літера-
турній мові, а з другого, – які не належать до літературних, тобто норматив-
них. Номінативні одиниці обох різновидів у говірці чи ширшому континуумі 
можуть бути функціонально співвідносними чи ідентичними, входити до од-
ного наддіалектного ряду. Тому предметом опису стає будь-яка лексема (чи її 
еквівалент), яка функціонує в говірці. 

У лексикографічних працях межі діалектного слова визначаються не лише 
на підставі теоретичних засад, а й з урахуванням доцільності введення до ре-
єстру одиниць окремих типів, наявної джерельної бази, лексикографічних тра-
дицій тощо [3].  

Нині завдання укладання текстографії окремої говірки вимагає розробки 
спеціальної програми, що забезпечує повну репрезентативність матеріалу, що 
входитиме до всеукраїнського діалектного корпусу. Загальним принципом фо-
рмування текстової бази корпусу є принцип повного і адекватного віддзерка-
лення в корпусі специфіки діалектного спілкування. Реалізація цього принци-
пу припускає наповнення кожного такого підкорпусу різноманітним значним 
за об’ємом текстовим матеріалом, що репрезентує: 
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– найважливіші типи діалектної мови (мову побутову, фольклорну, мову в 
умовах офіційного, обрядового спілкування); 

– різні форми мови (діалог, полілог, монолог); 
– різноманітну тематику сільського спілкування; 
– соціальну диференціацію носіїв говору (за статтю, віком, професією, за 

рівнем освіти) тощо. 
Таким чином, у зв’язку із сучасними поглядами на діалектну мову як фор-

му, відмінну від літературної мови своїми спеціальними методами і прийо-
мами опрацювання матеріалу, в українському мовознавстві переглядається си-
туація із замалим обсягом зібраної діалектної лексики, опрацьованої у формах 
словників, атласів та монографічних описів. Саме укладання зразків діалектно-
го мовлення у формі текстограм, до того ж упорядкування їх за говірками, іс-
тотно поповнить український діалектний текстовий корпус. 
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У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
 
У мовознавстві не існує однозначного погляду і на прислівник як частину 

мови, і на виокремлення кількості семантичних розрядів адвербіативів, і на 
особливості стилістичного функціонування їх у художніх текстах [1; 2; 3; 4]. 

Зазвичай прислівник характеризують за кількома диференційними ознака-
ми. Так, з погляду семантики прислівникові властиве значення вторинної 
ознаки – ознака іншої ознаки (процесуальної або статичної) та вираження пре-
дикативної ознаки й модальності; з погляду морфологічних особливостей при-
слівник характеризується незмінністю й співвіднесеністю з усіма повнознач-
ними частинами мови; з погляду синтаксичного функціонування – роллю об-
ставини або головного члена, співвідносного з присудком в односкладному 
безособовому реченні. Такі критерії виокремлення прислівника найчастіше 
представлені в традиційних граматиках М. Жовтобрюха, В. Німчука, І. Чаплі, 
М. Плющ та ін. 

Однак новітні підходи до вивчення класу прислівників суттєво відрізня-
ються від досліджень попередників. І. Вихованець та К. Городенська наголо-
шують на периферійності прислівника як частини мови, категорійне значення 
якої грунтується на чотирьох повнозначних частинах мови, для якої характер-
на морфологічна безкатегорійність і незмінність [2, с. 299]. 

З погляду стилістичного функціонування «прислівники, становлячи своє-
рідну, однак не дуже розгалужену сукупність морфологічних і синтаксичних 
ознак, не можуть у семантико-стилістичному плані не поступатися іменникам, 
дієсловам, прикметникам. Стилістична функція прислівників загалом допов-
нювальна, бо вони тільки своєрідно розгортають семантичне значення, вира-
жене найчастіше дієсловом» [3, с. 207].  

Дещо протилежну думку має А. Нечипоренко, яка зазначає: «як суто 
похідна частина мови прислівник акумулює інформаційне та емоційно-
експресивне наповнення вихідних частин мови – іменників, прикметників та 
дієслів; також прислівник може виступати в ролі інтенсифікатора дій та ознак, 
що робить його носієм авторської суб’єктивно-емоційної оцінки, а отже, – ак-
тивною стилістемою» [4, с. 3]. 
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Актуальність пропонованого дослідження посилюється потребою активно-
го вивчення частиномовної природи прислівника, встановлення та з’ясування 
функціональних і стилістичних особливостей значеннєвих розрядів адвербіа-
тивів у поетичній мові Лесі Українки.  

Адвербіальний простір художнього мовлення Лесі Українки надзвичайно 
потужний. З особливою поетичною силою поетеса вживає прислівники різних 
семантичних груп: означальні, обставинні, предикативні, модальні. Окрім цьо-
го, поетичне мовлення поетеси характеризується використанням зменшено-
пестливих форм прислівників, ампліфікаційних комплексів, підсилювальних 
семантичних елементів, повторів тощо.  

Означальні прислівники демонструють якісні ознаки дії, спосіб їх вира-
ження чи кількісний вияв ознаки: Тут водограїв ледве чутна мова, – Журливо, 
тихо гомонить вода (5, с. 33) – якісна ознака дії; Далі став помалу й дощик 
накрапати (5, с. 219) – спосіб дії; Була я щаслива, безмірно щаслива  
(5, с. 47) – міра вияву ознаки.  

Обставинні прислівники позначають зовнішні обставини та мотиви, додат-
кові ситуації, за яких відбувається дія. Серед них виокремлюють прислівники 
місця, часу, причини, мети: Чом я не можу злинути угору, туди, на те верхів’я 
золоте, де місяць просвітив біляву хмарку? (5, с. 136) – місце дії і напрямок 
руху; Будь моя кохана! Звечора і зрана сомоцвітні шати буду приношати 
(5, с. 469) – час протікання дії; – Ну, дарма, не варто нам про теє говорити, 
що там вигадують знічев’я люди (5, с. 38) – причина виникнення дії; Та нащо 
ж я до вас так пориваюсь? Та нащо ж я люблю вас так тужливо? (5, с. 137) – 
мета дії. 

Предикативні прислівники передають різні стани (природи, довкілля, пси-
хо-фізичний стан людини, значення можливості, необхідності, доцільності), із 
синтаксичного погляду виконують функцію головного члена, співвідносного з 
присудком, в односкладному безособовому реченні [1, с. 191]. 

Найпродуктивнішою в поезії Лесі Українки виявилась група предикатив-
них прислівників, що позначають емоційний стан людини (пригніченість, 
страх, страждання, незадоволення, тривогу, сум, сором, жаль тощо): Не раз 
було мені так прикро, непривітно, Як у безлистім гаю під дощем, Мов у глухую 
ніч, і жаско, й неохвітно, І серце знов заходилось плачем (5, с. 121). 

Предикативний прислівник жаль найчастіше актуалізується в поетичному 
мовленні поетеси, який є однозвучним (омонімічним) із іменником жаль: І жаль 
мені тебе, так тяжко жаль, мов батькові нещасного дитяти (5, с. 445) – пре-
дикативні прислівники; У чорную хмару зібралася туга моя, Огнем-блискавицею 
жаль мій по ній розточився (5, с. 55) – абстрактний іменник. 

Наступну, меншу, підгрупу утворюють прислівники, які позначають фізи-
чний стан людини (це частіше стан здоров’я – задовільний чи незадовільний, 
або стан, спровокований ситуативно): О, як то тяжко тим шляхом ходити, 
широким, битим, курявою вкритим (5, с. 135); Тяжко знов казати те, що не-
легко вимовить і раз (5, с. 443). 

Група предикативних прислівників позначає стан природи, довкілля, вер-
балізує почуття гордості поетеси за рідну Вітчизну: Сумно тут усюди, так 
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пусто, так глухо, У цілому замку немає ні духа (5, с. 14). Тепло та ясно… Чи се 
Єгипет? (5, с. 222). Тихо та любо… чи се Вкраїна?...Так, се Вкраїна  
(5, с. 222). Спокійно там: ні дерево, ні зілля не шелестить, не навіває мрій  
(с. 513). Варто зазначити, що предикативні прислівники актуалізуються часто 
або самостійно, без залежних другорядних членів речення, або ж із іншими 
первісними прислівниками – тут, так, там. Такі підсилювальні прислівнико-
ві комплекси суттєво розширюють виражальні засоби мови, додають мовлен-
ню неповторних значеннєвих елементів і емоційності [3, с. 209]. 

Значення можливості/неможливості, необхідності, доцільності дії: Не вар-
то журитися тим, коханий Трістане! (5, с. 289). Дивіться, он отой, що там 
блукає… Йому не треба жити (5, с. 482). 

Модальні прислівники відрізняються від інших прислівників тим, «що вони 
не пов’язуються граматично й семантично з якимось із членів речення, а слугу-
ють для виявлення ставлення мовця до змісту всього речення» [1, c. 192]. Їх ужи-
вають для надання окремому слову або всьому реченню модальних відтінків: 
ствердження, заперечення, впевненості / невпевненості, імовірності, припущення 
[1, с. 193], наприклад: В такій громаді, справді, повна воля всім фарисеям  
(5, с. 340). Я, власне, се й сказати хтіла, мамо (5, с. 323). 

Прислівники різних семантичних розрядів мають неоднаковий стилістич-
ний потенціал. Якісно-означальні прислівники мають найвищий ступінь акту-
алізації в контексті: Всі метнулись хутко з хати, І поет один зостався, Поди-
вивсь на слуг спокійно, Гордовито привітався (5, с. 271).  

Найбільшою художньо-естетичною значущістю у творах поетеси відзнача-
ються ампліфікаційні ряди, в основі яких нагромадження синонімічних або одно-
типних мовних одиниць, які сприяють висвітленню зображуваного явища чи по-
няття в усіх аспектах: Гордо, пишно, променисто Золотії світять зорі  
(5, с. 259); Гора стояла твердо, міцно, стало, холодна та німа (5, с. 124). 

Прислівники позбавлені форм словозміни, однак в контексті поетичного тво-
ру набувають різноманітних емоційно забарвлених конотацій, зокрема завдяки 
суфіксам суб’єктивної оцінки якості. Як відомо, такі форми можливі від якісних 
прикметників на зразок: тоненький, близенький, пізненький, мякенький, від яких 
творяться якісно-означальні прислівники на -о: Нас матуся положила і 
м’якенько постелила… … і лататтям повкривала, і тихенько заспівала 
(5, с. 447). У творах трапляється римування демінутивних форм прислівників із 
зменшено-пестливими формами іменників: Хоч голодна, співа веселенько, Роз-
важає пташине серденько, Жде, що знову прилине весна (5, с. 38).  

Повтори однакових чи синонімічних слів (тихо-тихо, тяжко-важко, ти-
хо-тихесенько, ранесенько-рано, виразно-щиро, смутно-закохано) інтенсифі-
кують значення таких одиниць у контексті, посилюють емоційний вплив на 
читача, чіткіше змальовують образ, поглиблюють думку: І тихо-тихесенько я 
промовляла: «Сон літньої ночі! Мені тебе жаль!» (5, с. 47); Ранесенько-рано 
вже зникла рожевая мрія моя (5, с. 47).  

Таким чином, функція вираження якісної або кількісної ознаки дії, стану, 
іншої ознаки чи предмета є категорійною для прислівника. У його межах вира-
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зно виокремлюють чотири семантичні групи: означальні, обставинні, предика-
тивні й модальні, що мають різний ступінь актуалізації у контексті.  

Зі стилістичного погляду прислівникам властива семантико-стилістична 
гнучкість. Леся Українка використовує прислівники з різним семантичним 
навантаженням, оскільки вони вирізняються здатністю поглиблювати основне 
значення у контексті, набувати додаткових семантичних відтінків, емоційно 
впливати на читача.  
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РУБІЖ СТОЛІТЬ 

У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ОНІМНОМУ ПРОСТОРІ 
 
Вивчення мови художньої літератури неможливо без дослідження ВН, 

ужитих у тому чи іншому тексті. Вивчення ВН у художньому творі видається 
важливим і актуальним в сучасній лінгвістиці, про що свідчать численні робо-
ти, що стосуються дослідження структурної організації ономастичного прос-
тору, стилістичних функцій онімів, їх асоціативних зв’язків, співвіднесених із 
реалізацією конкретного образу, авторської позиції, задуму твору. 

Ґрунтовні напрацювання у цьому напрямі пов’язані з іменами Л. О. Белея 
[1; 2], В. М. Калінкіна [3], Ю. О. Карпенка [4], Г. П. Лукаш [5], М. Р. Мельник 
[6], М. М. Торчинського [7] та ін. 
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Аналіз творів доби постмодернізму на матеріалі романів Т. Прохаська 
«Непрості», С. Жадана «Ворошиловград», Люко Дашвар «Молоко з кров’ю», 
Ірен Роздобудько «Одного разу» й В. Шкляра «Ключ» дозволяє зробити такі 
висновки щодо їхньої онімної організації: 

1. За етимологічними особливостями виокремлено незначну кількість пи-
томих антропонімів і констатовано переважну більшість запозичених, де про-
дуктивними сферами-джерелами для запозичення є такі сучасні та давні мови, 
як давньогрецька, латина, староєврейська, тюркські, давньоарабська, кельтсь-
ка, скандинавські, англійська, французька, німецька, італійська, грузинська, 
польська (або чеська). Гібридних антропонімів у постмодерністському онім-
ному просторі не виявлено. 

2. Спільним для творів постмодернізму є те, що імена персонажів є своєрі-
дними компонентами загальної гри з читачем. Автори-постмодерністи, реаліс-
тично відтворюючи мовний світ, водночас активно створюють ефект карнава-
льності, зокрема й шляхом добору онімів.  

3. Лексико-семантична характеристика прізвищ доводить зв’язок постмо-
дерністських творів із реальним життям, із тенденціями сьогодення, що відби-
то у вживанні типових для українців словотвірних моделей прізвищ. 

Система прізвищевих назв свідчить про функціонування у творах пись-
менників-постмодерністів патронімічних, топонімічних, побутових, флороні-
мічних, орнітонімічних, анімалонімічних, етноонімічних, а також прізвищ, 
утворених від назв професій або роду діяльності, підґрунтям яких стали інди-
відуальні ознаки осіб (фізичні або психологічні особливості). Домінантним у 
романах є патронімічний тип прізвищ.  

4. Виокремлені антропоніми виконують у художніх текстах низку функцій: 
номінативну, локалізаційну, соціологічну, експресивно-оцінну та характеристич-
ну, що впливає на спосіб їхньої експлікації. Простеження структурних особливо-
стей антропонімії дозволяє розмежувати однолексемну модель номінації (вжи-
вання чоловічих і жіночих особових імен, прізвищ, прізвиськ, псевдонімів, анд-
ронімів), і багатолексемну модель номінації (вживання чоловічих і жіночих імен 
з прізвищами, жіночих імен з андронімами, чоловічих і жіночих імен з іменами 
по батькові, чоловічих і жіночих імен з іменами по батькові та прізвищами, прі-
звиськами). У постмодерністському дискурсі антропоніміком містить значно бі-
льшу кількість прізвиськ, ніж у модерністському. 

5. Характерним є використання автентичних топонімів, які створюють ілю-
зію правдоподібності, сприяють деталізації тексту. Здійснений денотатно-
номінативний аналіз у проаналізованих творах дозволив виокремити такі типи 
топонімів: хороніми, ойконіми, ороніми та гідроніми. Значна кількість топоні-
мів є назвами іншомовного походження та позначає реальні географічні 
об’єкти, які знаходяться на території інших країн. До них належать адміністра-
тоніми (сувероніми, районіми), натуралоніми (континент оніми, зоніми, регіо-
німи, сквалентіоніми, едитоніми), гідротериторіоніми (інсулоніми), фактоой-
коніми (астроніми, ойкодомоніми). Це свідчить про розширення загального 
фонду знань українців, збільшення кількості візитів до інших держав і загаль-
ну інтеграцію України до світової спільноти. 
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6. Значну частину онімного матеріалу становлять прецедентні одиниці, 
класифікувати які доцільно за сферами-джерелами їхнього походження. Від-
повідно виокремлено текстові сфери-джерела (відомі назви творів, імена авто-
рів, персонажів тощо) і до соціально-історичні (відомі історичні особи, події, 
місця тощо). 

7. Особливий шар онімної лексики утворюють фонові власні назви. Окрім 
номінативної, вони виконують низку важливих функцій: створюють ілюзію 
достовірності, допомагають зануритися в епоху, відчути атмосферу певного 
історичного проміжку, відновити почуття й емоції.  

 
Список використаних джерел: 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИЧНИХ МОТИВІВ 

У ЛІРИЦІ ЮРІЯ БЕДРИКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРОК 
«СВЯТО НЕБУТТЯ» ТА «МЕТАФІЗИКА ВОСЕНИ») 

 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що український поетичний дис-

курс кінця ХХ століття – важливе явище для становлення сучасного літературно-
го процесу. В цей період формується особливе художнє світобачення. Митці поз-
бавлені будь-якого тиску з боку влади, а в їхніх творах відсутнє ідеологічне заба-
рвлення. Натомість з’являється спроба відновлення попереднього культурного 
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досвіду. Це й пошук нових моделей та механізмів функціонування поетичного 
світу, пов’язаних із неоміфологічною естетикою, і перегляд системи цінностей, і 
відсутність заборонених тем. З огляду на вищезазначене, наша розвідка є дотич-
ною до кола проблем, спричинених тенденціями 1990-х років, які продовжують 
викликати неабиякий інтерес у літературознавчому середовищі. У збірках «Свято 
небуття» та «Метафізика восени» Ю. Бедрика чітко простежується трансформа-
ція античних мотивів як одне з провідних явищ для лірики дев’ятдесятників, саме 
тому вони слугуватимуть матеріалом для аналізу. 

Хоча на сьогодні й існують дослідження, присвячені окремим аспектам пое-
тичного доробку митця (студії І. Андрусяка, Є. Барана, І. Бондаря-Терещенка,  
М. Кіяновської, В. Моренця та ін.), проте античні мотиви, характерні для його 
творчості, залишаються недостатньо вивченими. Результати нашої роботи сприя-
тимують ширшому уявленню про мотивну структуру лірики автора.  

Мета дослідження – окреслити особливості трансформації античних моти-
вів у поезії Ю. Бедрика. 

Художній світ у збірках «Свято небуття» та «Метафізика восени» міфоло-
гізований. З’являється «традиційний для античності […] прийом розщеплення 
«макросвіту» на Олімп (небо), Землю (світ, батьківщина, домівка) і Царство 
мертвих (пекло, безодня, «ніщо»)» [3, с. 140]. Проте такий поділ є досить умо-
вним, адже Ю. Бедрик не зупиняється на усталених способах конструювання 
античних мотивів, а йде значно далі. Структура його художньої реальності по-
будована на сюжетах, які розгортаються і на внутрішньотекстовому рівні, 
утворюючи неподільну взаємозалежність (любов – голос – Бог – знання – вос-
кресіння – дорога – приреченість [1]; Бог – світло – віра – страх [2]), і діалогіч-
ному рівні (прихована полеміка з читачем, Всевишнім та розмова з власним 
страхом, болем, відчаєм тощо), і на екзистенційному (проблема плинності 
життя, творення невидимого світу істини та свободи). 

Як і інші представники покоління дев’ятдесятників (І. Андрусяк, О. Галета, 
С. Жадан, М. Кіяновська, Р. Скиба), автор трансформує античні мотиви й на 
рівні взаємодії образів (Леди, Селени, Артеміди, Діоніса, Нарциса, Харона, Сі-
зіфа та ін.), що переходять із однієї художньої реальності в іншу. Вони не під-
порядковуються традиційним законам структурування тексту, а творять поза-
просторову модель існування в межах однієї художньої площини (вічність – 
небо; крик – море; диво – хвиля; смерть – сузір’я; приреченість – сад; сон – 
вода). Тому, розглядаючи ліричні тексти збірок «Свято небуття» та «Метафі-
зика восени», можна говорити про певну системність, яка простежується на 
різновекторних рівнях художнього сприйняття. 

Автор тяжіє до надприродного світу, через це в його поезії переважають не 
зооморфні міфологеми, а космологічні, що також тісно корелюють зі світом ан-
тичності. Митець активно залучає міфологеми мандівництва та долі, які в процесі 
творення набувають оновленої семантики. Подорож сприймається ним як спосіб 
заглиблення у власну сутність, божественна самотність, можливість пізнати себе: 
«І свіне в самоті, крім самоти, / Стонадцять обріїв – єство древесне / Німих не-
бес, де тлум природ воскресне / З розкатами об’явлення мети – /  
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В космогонічний зрух м’язистих стад, / В кудлаті зорі, в пустку лавразійську – / 
Стрибожому світати війську, / Крізь грім, грізь град» [1, с. 20].  

Поезії Ю. Бедрика притаманна «дезоб’єктивація плюс стилізація образу, а 
значить, і його міфологізація, а ознаки (прикмети) його вступають в смислові 
ієрархічні відношення, перетворюючись на окрему кодову систему в межах 
конотативно-денотативного ігрового поля (одним із суттєвих інструментів гри 
є намагання відповісти на питання «що це?» засобами опосередкованої харак-
теристики)» [3, с. 140]. Для митця важливе не лише нашарування інтерпрета-
цій конкретного образу, а й способи розгортання позамовної реальності. Най-
частіше вона конструюється шляхом поетизованої гри з символами, котрі в 
сукупності функціонують як певна художня модель. Механізм творення анти-
чних мотивів лірики Ю. Бедрика передбачає, що для неї характерна деталізація 
сюжету та відсутність прямої вказівки на явище, процес чи подію. 

Таким чином, у збірках «Свято небуття» та «Метафізика восени» просте-
жується творення авторського міфу, що є домінантною рисою неоміфологізму, 
характерного для української поезії кінця ХХ ст. Міфопоетичний простір пе-
редбачає використання художніх прийомів, необхідних для конструювання 
мотивів. У ліриці Ю. Бедрика вони побудовані на різновекторних рівнях (вну-
трішньотекстовому, діалогічному, екзистенційному, образному тощо). Автор 
трансформує античні сюжети за рахунок творення позапросторових та позамо-
вних моделей мислення, використання зооморфних та космологічних міфоло-
гем, а також міфологем мандрівництва та долі.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ПРОСТОРУ 
РОМАНУ ЄВГЕНА ПАШКОВСЬКОГО «ЩОДЕННИЙ ЖЕЗЛ» 

 
Українська постмодерністська проза зламу тисячоліть уповні репрезентує 

унікальну мовну картину непростого народження нової нації, дає змогу глиб-
ше осягнути різноманіття картини світу, України, суспільства та людини на 
межі ХХ – ХХІ ст. Характерним і подеколи провідним явищем постмодерної 
прози стає генералізація мови, котра часто фігурує як основний об’єкт автор-
ських мистецьких пошуків та експериментів, набуваючи першочергового зна-
чення у тексті. 

До розробки проблеми мовних особливостей української постмодерної лі-
тератури зверталися О. Татаренко, Л. Ставицька, Я. Поліщук, М. Ковальчук, 
І. Дегтярьова, Н. Кондратенко, С. Бузько та інші лінгвісти й літературознавці. 
Так, Я. Поліщук відзначає, що вагомого значення для українського постмодер-
нізму початку 90-х років набуло витворення специфічного текстуального коду, 
заснованого на принципі «нонселекції» (Д. Фокема), що передбачає «відсут-
ність світоглядної цілісності й парадигмальності, урівноважування всього, се-
куляризацію будь-яких вартостей» [7, с. 281]. Сьогодні прогресивний рух 
українського культурного середовища у національному руслі, а також інтегра-
ційні процеси, пов’язані з відкритістю та доступністю європейського та світо-
вого мистецтва українському реципієнту, надають постмодерністській мові-
грі, що у 70–80 роках ХХ ст. перебувала у площині культурного маргінесу, 
провідного значення й неабиякої популярності. 

Видатним явищем у постмодерній літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
став роман Євгена Пашковського «Щоденний жезл», мовний простір котрого 
привертає особливу увагу. У передмові до тексту П. Загребельний захоплено 
відзначає, «Так, як пише Пашковський, ніхто ніколи не писав і не писатиме в 
найближчих сто років. Це неможливо. Це буквально вулкан. Тут – багатство 
слів, уміння вживати їх. Він витворює нові слова. Він поєднує слова у несподі-
ваних зіставленнях. Іноді це обурює, іноді дивує, іноді захоплює» [6, с. 5]. Мо-
вотворчість письменника слугує не лише формальним втіленням авторської 
думки, об’єктом мовних ігор та інтерпретацій, а й, насамперед, позиціонується 
як засіб щоденної безупинної боротьби автора за віру, надію і справедливість у 
новому постчорнобильському часі. Цю думку підтверджує М. Карасьов, стве-
рджуючи, що слово Пашковського «об’ємне само в собі, крім інформаційної 
ролі у фразі, воно має окремий внутрішній зміст» [2, с. 5]. Т. Гундорова ж від-
значає, що у прозі автора «бажання врятувати «книжний» світ і виміряти силу 
слова всупереч наступові маскультури, телекомунікацій і технологій базується 
<…> не на грі, а на одкровенні – у післячорнобильську епоху він хоче такої 
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щирости в письмі, від якої зашкалювало б серце, і асоціює своє авторство з 
«безіменними графітовими стрижнями» в пеклі чорнобильського реактора» 
[1, с. 209]. 

Перше, що вражає у «Щоденному жезлі», це своєрідність синтаксичної по-
будови твору. Автор часто уникає поділу тексту на окремі речення, довільно 
слідує нормам пунктуації, формуючи таким чином об’ємні мовні конструкції, 
що зазвичай охоплюють декілька сторінок. Особливий характер реченнєвого 
складу тексту зауважує Л. Кульчинська та відзначає, що речення «вростають» 
одне в одне, можуть існувати невиправдано довго, а інколи містять фразові 
кліше (графічно це найчастіше виділено знаком «кома-тире»), змушуючи чи-
тача самостійно домислювати сенс сказаного» [3, с. 55]. Вірогідно, застосу-
вання таких стилістичних прийомів покликане сприяти зануренню читача у 
«потік свідомості» письменника, сформувати у реципієнта відчуття «присут-
ності» в думках оповідача задля глибшого розуміння внутрішнього простору 
тексту. На нашу думку, окреслена у «Щоденному жезлі» своєрідна манера тек-
стотворення є прикметною ознакою індивідуального стилю митця («писати 
рвучко і навскіс»). Водночас така організація мовного простору твору безумо-
вно ускладнює його сприйняття та розуміння, надаючи роману відтінку «елі-
тарності», відчуття певної герметичності оповіді. 

Стилістичний характер лексичного матеріалу «Щоденного жезлу» відзнача-
ється неабияким різноманіттям та уповні відображає прагнення автора до надан-
ня слову нового символічного змісту. Так, варто відзначити наявність у творі ни-
зки прикладів використання прийомів анномінації й метатези, сутність яких по-
лягає у «різкому зрушенні семантики у близьких за звучанням словах» [4, с. 377] 
задля інтеграції в граматичну оболонку слова викривального, правдивого (на ду-
мку автора), однак часто прихованого від більшості значення терміну або понят-
тя. Наприклад, негативне ставлення автора до пасивної політики Європи стосов-
но України підтверджують слова «глобандізм», «Євгроба», «дрімократи», «єв-
гробейський», «демохряктичний» та ін. Трагедія на Чорнобильській АЕС, що у 
романі набуває дійсно апокаліптичного значення, розділяючи час на виміри «до» 
і «після», окреслюється такими лексемами, як: «чоргнобильське», «чорнобиляр-
ня», «чоргнобиль», «комунобиль», «комунгробиль». Гнівне слово автора також 
торкається і політичної («розблудовники», «розмудовники», «дикутати», «падлі-
тики», «депутякала», «демохряки»), і культурної («фітьлософи», «недоумко пе-
реумки», «футудристи») сфер існування української держави кінця ХХ ст. Особ-
ливої уваги приділено популярному й нині поняттю «демократія», що у «Щоден-
ному жезлі» набуває безлічі граматико-семантичних втілень («демокрадія», «ди-
кократія», «сліпократія», «давократія», «дурикратія»), виразно демонструючи 
очевидний контраст між теоретичним визначенням політичного режиму (джере-
ло влади – народ), та його реалізацією на українських і світових теренах (влада – 
політики, гроші, сила). 

Есеїстичний характер «Щоденного жезлу» передбачає принцип творення 
такої художньої реальності, стрижневим компонентом якої стає багатоманіття 
виражень авторського «Я», яке «безумовно, виступає «внутрішньою темою 
твору»: воно перебирає на себе т. зв. регулятивні функції оповіді та стає її ос-
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новним ідейно-тематичним елементом» [5, с. 33]. Відтак, вагомої ролі у проце-
сі втілення мислеобразних концепцій у текст набуває саме внутрішній моно-
лог, який у «Щоденному жезлі» репрезентовано автобіографічними спогадами 
письменника-наратора. Переданий відповідними граматичними формами пер-
шої особи однини монолог слугує засобом ретроспекції авторської свідомості, 
знайомить читача з низкою реальних фактів із життя письменника. Така відве-
ртість психологічно зближує наратора та реципієнта, надаючи останньому до-
даткову інформацію для глибшого осягнення джерел формування та змісту 
розлогих світоглядних сентенцій Є. Пашковського.  

Композиційна побудова деяких елементів текстопростору роману у вигляді 
внутрішнього діалогу (автодіалогу), що спрямовує динамічний рух думки до 
пошуку відповідей на найгостріші питання нової екзистенції, призводить до 
«роздвоєння» авторефлексивної особистості оповідача (що виражається грама-
тичними особами «я» – «ти»): «Тих кілька мисливських кроків за спиною – від 
першої зажаханості до теперішнього – як і чим тільки ти не заповнював? про 
що не загадував? чого не коїв? але, як тоді велося день при дні, вже не вимови-
ти направду, як не збагнути втраченого, лише визнати: без ліку грішив я, Гос-
поди – прости мене» [6, с. 79]. Наведений приклад ілюструє розрізненість між 
«ти»-оповідачем, що постає головним «голосом» «Щоденного жезлу» та носі-
єм художнього задуму, та «я»-оповідачем, що творить враження «присутності» 
реальної самоаналітичної авторської свідомості у тексті. Побудований у ви-
гляді низки риторичних запитань та окличних звернень до самого себе, внут-
рішній діалог мислиться як боротьба думки в душі наратора, формальний тек-
стуальний вияв пошуку цілісного мислеобразу на позначення своєї епохи. 

Отже, мовний простір роману Євгена Пашковського «Щоденний жезл» 
відзначається високим рівнем психологічно-метафізичної наснаженості, гли-
бинним символізмом та метафоричністю, своєрідною ритмізацією та особли-
вою формою лінгвістичного втілення думки, усіма тими мовностилістичними 
прийомами, що дали змогу гармонійно інтегрувати світоглядні авторські мо-
делі у постмодерний прозовий текст. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ 

У НАВЧАННІ ФАХОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИШАХ 
 
Багаторічна русифікаційна політика в Україні спричинила сьогоднішню 

непросту ситуацію в суспільстві щодо спілкування українською мовою в усіх 
сферах життя та в побуті. В Україні ця проблема стояла і стоїть інакше, ніж в 
інших країнах, бо українська мова зазнавала протягом століть утисків, заборон 
і переслідувань. Та й сьогодні питання про культуру повсякденного спілку-
вання в незалежній Україні не є вирішеним, особливо це стосується професій-
ного спілкування. Навряд чи можна спростувати твердження, що мова людини 
віддзеркалює рівень її культури. Мовнокультурна освіченість інженера, його 
уміння спілкуватися з колегами, гарантують успіх у професійно-ділових сто-
сунках, до яких їх готують на заняттях з гуманітарних дисциплін, зокрема й 
української мови за професійним спрямуванням. 

Білінгвізм (двомовність) – одна з найважливіших проблем у сучасній Укра-
їні, бо студенти постають перед проблемою (особливо у східному регіоні): 
якою ж мовою спілкуватися під час занять та в повсякденному житті? Вирі-
шення проблеми двомовності передбачає використання різних підходів: лінг-
вістичного, соціологічного, психологічного, педагогічного тощо. 

Учнівська молодь у Східній частині України в побуті спілкується перева-
жно російською мовою. За допомогою соціолінгвістичних методів досліджен-
ня здобуто конкретні відомості про рівень культури мовлення в учнівському 
середовищі деяких українських шкіл Кривого Рогу. 

Відхилення від норм в учнівському мовленні спостерігається на всіх мов-
них рівнях. Помилки на лексичному рівні зумовлені недоречними запозичен-
нями з російської мови (міжмовними омонімами), наприклад: недєля замість 
тиждень, строчка замість рядок, кабак замість гарбуз тощо. 

У мовленні учнів на морфологічному рівні теж зафіксовано багато поми-
лок: посуда замість посуд, гривен або гривнів замість гривень, шестидесяти 
замість шістдесяти тощо. 

На синтаксичному рівні переважають помилки, що засвідчують слабкі 
знання дієслівного керування та прийменникових (безприйменникових) конс-
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трукцій в українській мові. Насамперед це стосується перекладу прийменника 
по, наприклад: по схемі – за схемою, по формулі – за формулою, заступник де-
кана по виховній роботі – заступник декана з виховної роботи, згідно плану – 
згідно з планом тощо. 

В умовах українсько-російської двомовності, що характеризує мовну ситу-
ацію південно-східного регіону, актуальним є питання мовного виховання. 
Значна частина мешканців спілкується суржиком, що останнім часом викорис-
товується і в засобах масової інформації та мові високопосадовців і представ-
ників органів влади на місцях. Цю проблему порушували у своїх працях  
О. Сербенська, О. Пономарів [1, 4] та інші мовознавці. 

На жаль, доводиться констатувати зниження рівня культури мовлення пра-
цівників засобів масової інформації. Також у громадському транспорті нерідко 
можна почути слідуюча зупинка замість наступна зупинка або зупинка за вимо-
гою замість зупинка на вимогу. Поширеним у сучасному суспільстві є неправи-
льне вживання слів, що їх обирають підприємства або організації для своїх 
назв. Високий рівень комп’ютеризації спричиняє появу значної кількості по-
милок, зокрема в переносах слів або машинному перекладі технічних текстів. 
Це сприяє утвердженню думки серед студентів, що правила переносу слів сьо-
годні є необов’язковими. Такі відхилення від норм знизили загальний рівень 
культури мовлення всіх соціальних груп, про що зазначають Н. Бабич і М. Пе-
нтилюк [2; 3]. 

Прикметною ознакою сьогодення є законодавча й практична незахищеність 
української мови від невиправданих іншомовних запозичень, передусім англомо-
вних. Як показують спостереження, багато нових слів, що поповнюють словни-
ковий запас молоді, студенти розуміють неточно, а то й помилково. Під час анке-
тування серед студентів першого курсу Криворізького національного університе-
ту було запропоновано пояснити значення 10 найуживаніших іншомовних слів 
(моніторинг, плеєр, електорат, дефініція, коуч, спікер, маклер, брокер, мене-
джер, сканер). З’ясувалося, що значення більшості цих слів знайомі студентам, 
проте немало й таких, що становлять труднощі для тлумачення. 

Непокоїть і те, що значна частина студентів не змогла пояснити слів, ши-
роко вживаних у засобах масової інформації. Зокрема це стосується таких слів 
як моніторинг, спікер, електорат. 

У сучасному суспільстві також стрімко розвивається рекламна індустрія, 
яка має великий вплив на суспільство. На жаль, мова реклами сьогодні пере-
важно суржикізована, бо є неправильним перекладом з російської мови, тобто 
калькуванням. 

Проблема вивчення ролі й місця мови в культурі спілкування кожного сту-
дента сьогодні належить до найбільш актуальних, бо в зв’язку з інформатиза-
цією та комп’ютеризацією нашого життя більшість молоді дуже мало читає 
книг. Це призводить до того, що мова, зокрема й українська, більшості студен-
тів, особливо технічних спеціальностей вишів, стає безбарвною, «сухою», бо 
студенти майже не читають художніх творів, тому й не можуть використову-
вати синонімічні можливості мови, урізноманітнювати свою лексику, що збід-
нює словниковий запас майбутнього фахівця. 
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Рівень мовленнєвої культури людини залежить від її обізнаності з націона-
льним мистецтвом, з історією культури свого народу. Культура мовлення фа-
хівця формується багатством словника, досконалим володінням способами по-
єднання слів у речення, умінням розрізняти нейтральні й стилістично марко-
вані мовні одиниці, уникненням стильового та експресивного дисонансу, фо-
нетико-інтонаційною виразністю. 

Визначаючи ознаки культури мовлення, враховуємо як його суто мовні 
особливості (ступінь володіння діючими в конкретну епоху нормами), так і 
позамовні (знання законів мислення, практичний досвід мовця, його психічний 
стан, мету тощо). 

Н. Бабич [2] комунікативними ознаками культури мовлення вважає прави-
льність, точність, логічність, багатство та різноманітність, виразність, емоцій-
ність тощо. 

Одним з визначальних і центральних понять культури мовлення фахівця є 
правильність мовлення, тобто строга відповідність діючим правилам, за допо-
могою яких сформульовано норми, що регулюють правильний вибір слова 
відповідно до змісту і мети висловлювання. Літературна норма – це одна з 
найскладніших проблем у сучасному мовознавстві, багатовимірність якої ви-
значається історичними, культурно-соціальними і лінгвальними факторами. 
Норма виконує роль фільтра при рухові від системи мови до мовлення. Вона 
фільтрує також накопичені в текстах й узагальнені узусом зміни, перш ніж во-
ни потрапляють у систему. 

Найбільш яскраво ці зміни виявляються в лексиці. Це пояснюється тим, що 
лексика безпосередньо пов’язана з дійсністю, постійно реагує на зміни в сус-
пільному житті. Слова з’являються з появою у нашій мові нових предметів і 
явищ, коли виникає потреба в їх номінації, і поступово зникають разом із ними 
або набувають нових значень. 

На заняттях з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для 
студентів технічних спеціальностей використовуються цікаві фахові тексти, які 
розширюють світогляд майбутніх фахівців. У методичних вказівках до виконан-
ня практичних робіт з теми «Терміни в професійному мовленні» значна увага 
приділяється етимологічним довідкам, цікавим вправам та завданням, що при-
мушують студентів працювати над усним професійним мовленням. 

Сьогодні багато чого треба зробити в нашій державі, щоб українська мова 
посіла належне їй місце і сповна виконувала покладені на неї функції. Учити 
державної мови всіх громадян України – найважливіше соціальне замовлення, 
оскільки від цього залежить підготовка майбутнього інтелектуального потен-
ціалу країни. 
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МОВЕЦЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТИП: 

НОВИЙ РАКУРС ВИВЧЕННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
На сьогодні в лінгвістиці у зв’язку з її орієнтуванням на людський чинник у 

мові приділяють активну увагу дослідженню мовної особистості. Її розглядають 
у лінгвостилістичному, комунікативному, когнітивному, лінгвокультурологічно-
му, соціолінгвістичному, психолінгвістичному та в інших ракурсах, проте є аспе-
кти, вивчення яких на сьогодні в лінгвістиці ще є недостатнім. Зокрема, малодо-
слідженим є питання відображення психологічних особливостей людини у дзер-
калі мови й, отже, цього виміру мовної особистості. Тому в цій розвідці ми стис-
ло висвітлимо, які нині існують підходи до вивчення мовця як психологічного 
типу, дослідження чого є доволі новим для вітчизняної лінгвістики. 

Розгляд мовних особливостей людини, яка говорить, залежить у першу 
чергу від використовуваних лінгвістами класифікацій психологічних типів 
особистостей, котрі висвітлюють залежно від покладеного в основу критерію і 
специфіку мовлення людини. За нашими спостереженнями, в українській лінг-
вістиці послуговуються переважно кількома класифікаціями зарубіжних уче-
них, які ми розглянемо нижче. 

Передусім вітчизняні дослідники використовують розроблену американсь-
ким психологом Е. Берном класифікацію, в основу якої покладено психологіч-
ний его-стан мовця: це Дитина, Батько або Дорослий [3]. Аналізовану класи-
фікацію вивчають із мовознавчого та комунікативного поглядів, чому й прис-
вячені короткі огляди цієї концепції, подані в підручниках для вищої школи 
(«Основи комунікативної лінгвістики» Ф. Бацевича; «Основи теорії мовної 
комунікації» О. Семенюка та В. Паращук), причому прикметно, що параграфи 
підручників, у яких розглянуто психологічну складову мовної особистості, мі-
стять лише короткий виклад класифікації Е. Берна. Подальший розвиток у 
сфері комунікативної лінгвістики теорія Е. Берна знаходить у роботах 
Ф. Бацевича, який застосовує трансакційний аналіз для визначення комуніка-
тивних позицій учасників спілкування, досягнення адресантом комунікативної 
переваги внаслідок підвищення комунікативного статусу тощо [1, с. 97; 2]. Ці 
ідеї розроблено також у дисертації «Мовленнєве вираження статусу адресата в 
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англомовному художньому дискурсі закоханих» О. Ємельянової, яка схаракте-
ризувала кооперативну та конфліктну мовленнєву взаємодію між закоханими 
як носіями его-станів Батька й Дитини. 

Відомий юнгівський поділ особистостей на екстра- та інтравертів, а зараз 
ще й амбівертів, що поєднують риси й екстра-, й інтравертів, на сьогодні, за 
нашими спостереженнями, застосувала до вивчення мовної особистості лише 
Т. Космеда, яка в монографії «Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікатив-
ному просторі щоденникового дискурсу» спроектувала інтровертність Кобзаря 
на його творчість і комунікативні особливості. 

Київський фахівець у сфері психології та нейролінгвістичного програмування 
Ю. Бурлан на основі вже згаданої класифікації К. Юнга та набутків З. Фройда 
створив типологію особистостей, в основу якої частково були покладені особли-
вості фізіології, психології та репрезентативні системи – «вектори» в його термі-
нології. Вектор, за Ю. Бурланом, – це «сукупність вроджених властивостей, ба-
жань, здібностей, що визначають мислення людини, її цінності та спосіб руху 
життям Кожному вектору відповідає особливо чутливий канал виведення або 
одержання інформації» [8]. Усього існує 8 векторів: нижні 4 (м’язовий, шкірний, 
анальний, уретральний) та 4 верхні (звуковий, зоровий, нюховий та оральний), – 
причому домінантні з них і програмують поведінку, цінності та мовлення люди-
ни. Разом зі своїми учнями Ю. Бурлан активно пише численні статті, у яких здій-
снює детальний розгляд психологічних особливостей різних видатних людей у 
світлі своєї типології, насамперед на основі ґрунтовного лінгвістичного аналізу їх 
мовлення або творів, якщо це письменники, поети, політики, актори, автори пі-
сень. Матеріали розвідок, створених на перетині психології, лінгвістики й куль-
турології, викликають широкий розголос, що демонструють їх жваві обговорення 
в коментарях під статтями й на форумах, а також величезні аудиторії, які збирає 
автор класифікації на свої лекції. 

Авторами ще однієї цікавої типології є дослідники з Прибалтики 
І. Калінаускас та Є. Весельницька, які на основі понад двадцятирічного досві-
ду консультування обґрунтували класифікацію психологічних типів особисто-
стей за характерними моделями їхньої поведінки та взаємодії із соціумом. Се-
ред чоловіків учені виділили психологічні типи воїн, хазяїн, подарунок, аван-
тюрист, а серед жінок – теж воїна, хазяйку, приз і музу. 

Головною характеристикою жінки-воїна є значна соціальна активність, а 
основним місцем, де реалізується творчий імпульс такої особистості, є громад-
ські організації, політика, бізнес. Представниці типу хазяйка намагаються 
будь-яке місце, де вони перебувають, перетворити на свою оселю, усюди ство-
рюють затишок, піклуються про інших, люблять стабільність. Місія жінок-
призів – презентація тієї країни, установи, організації, галузі знання, родини, 
до якої вони належать. Ці жінки самим фактом своєї появи викликають певний 
настрій, оцінку того, що за ними стоїть, і виконують функцію повідомлення. 
Четвертий тип соціалізації – муза – трапляється рідко, її функція – надихання. 

Чоловік-воїн є соціальним ідеалом. Це борець, він виявляє значну соціаль-
ну активність. Чоловік-хазяїн до будь-яких своїх справ, до всієї своєї території 
ставитиметься як господар. Чоловік-подарунок є душею всіх компаній, він 
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уміє всіх розвеселити, створити гарний настрій. Чоловік із типом соціалізації 
авантюрист трапляється нечасто, хоча соціум заохочує такі покликання, як 
шукач, випробувач, першовідкривач. Авантюриста характеризують розум, та-
лант, блиск, галантність поведінки з дамами [4]. Звісно, такі психологічні типи 
в чистому вигляді наявні рідко, зазвичай у людини переважає якийсь один тип, 
а ще один або кілька його доповнюють. Може бути, що певний тип виявляєть-
ся в одній сфері діяльності, а другий – в іншій. Кожному із цих типів прита-
манна власна манера поведінки, специфіка психологічних рис, цінностей, ідеа-
лів, цілей. Ми ж висуваємо гіпотезу, що кожному типу в певних ситуаціях вла-
стива й різна мовленнєва та комунікативна поведінка. Оскільки лінгвістичні 
роботи, розгляд мовної особистості в яких ґрунтувався б на врахуванні психо-
логічних рис типів, запропонованих І. Калінаускасом та Є. Весельницькою, 
нам не відомі, ми спробували ввести цей поділ до лінгвістичного обігу, вико-
навши кілька розвідок на україномовному матеріалі [5; 6; 7] й виділивши в них 
показові для деяких із названих психологічних типів мовні засоби, характерні 
для цих типів мовної особистості комунікативні стратегії й тактики, особливо-
сті комунікативної взаємодії жіночих типів та специфіку мовленнєвої й кому-
нікативної поведінки в показових емоційних станах. Як виявилось у ході спос-
тережень за названими лінгвальними й комунікативними особливостями, розг-
ляд мовної особистості крізь призму її психологічних рис розкриває перед до-
слідником більше граней під час дискурс-аналізу й надає ширші можливості 
для розуміння побудови й функційного навантаження комунікативних актів. 

Зробивши такий стислий огляд, констатуємо, що сьогодні українські лінгвіс-
ти беруть до уваги й вивчають деякі мовленнєві та комунікативні особливості 
носіїв его-станів Дитини, Батька та Дорослого (за Е. Берном), що вже має певну 
традицію розробляння, та екстравертів й інтравертів. Аспекти ж розгляду мовних 
особистостей як представників інших психологічних типів залишаються майже 
поза увагою дослідників, хоча вивчення цієї проблеми може розв’язати ряд важ-
ливих теоретичних і практичних питань. Це передусім створення типології мов-
леннєвих засобів та комунікативних стратегій і тактик, характерних для різних 
психологічних типів людей, підтримання за допомогою вербальних і невербаль-
них засобів кооперативної комунікації, розв’язання конфліктів, уникнення кому-
нікативних невдач та багато інших аспектів.  

 
Список використаних джерел: 

1. Бацевич Ф. Іронія як стратегія спілкування: переваги і ризики / Флорій 
Бацевич // Іронія: зб. наук. статей / упоряд. О. Галета, Є. Гулевич, 
З. Рибчинська. – Львів: Літопис; К.: Смолоскип, 2006. – С. 94-99. 

2. Бацевич Ф. С. Комунікативні перемоги і поразки Євгенія Рафаловича: 
комплексний аналіз комунікативних ситуацій // Стежками Франкового тексту. 
Комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману «Перехресні 
стежки» / Ф. С. Бацевич (відп. ред.), С. Н. Бук та ін. – Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 11-59. 

3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаи-
моотношений / Эрик Берн // Игры, в которые играют люди. Психология чело-

27 



веческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология чело-
веческой судьбы / Эрик Берн. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400 с. 

4. Весельницкая Е. Женщина в мужском мире [Электронный ресурс] / Ева 
Весельницкая. – Режим доступа: http://www.isra-trainings.com/read/nfwomen/ 
e_v_2_1.html. 

5. Коротич К.В. Комунікативні стратегії й тактики психологічного типу 
«чоловік-воїн» у межовій ситуації (на матеріалі роману Івана Багряного «Сад 
Гетсиманський» / К.В. Коротич // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту 
ім. І. Огієнка: Філологічні науки. – 2012. – Вип. 31. – С. 92-96. 

6. Коротич К.В. Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн 
(за повістю І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря») / Катерина Коротич // Лінг-
вістичні студії: зб. наук. пр. – 2013. – № 27. – С. 200-204. 

7. Коротич К.В. Жіночі психологічні типи «приз», «хазяйка» і »муза»: особ-
ливості комунікативної взаємодії (за «Valse mélancolique» О. Кобилянської) / 
К.В. Коротич // Лінгвістика: зб. наук. пр. – 2012. – № 3 (27). – Ч. II. – С. 129-137. 

8. Словарь терминов и сокращений [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.yburlan.ru/biblioteka/sistemnyi-slovarik. 

 
 
 

Стовбур Л.М.,  
доцент кафедри української мови 

Запорізького національного університету 
 

Курлова А.Ю., 
магістрант кафедри української мови 

Запорізького національного університету  
  

ДІАЛЕКТНІ МОРФОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ 
ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ МАРКЕР 

У РОМАНІ В. ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА» 
 
В основі роману В. Лиса «Століття Якова» лежить волинсько-поліська го-

вірка північного наріччя. У творі яскраво виражена специфіка фонетичної сис-
теми, словозміни та лексики, а також особливості морфологічного рівня сере-
дньополіської говірки, які дають можливість вповні відчути колорит полісько-
го мовлення. 

У дослідженому матеріалі спостерігаємо деякі відмінності в оформленні 
службових слів порівняно з літературною мовою. Вони, в основному, пов’язані 
з регулярними фонетичними процесами [3, с. 151]: 

1) на рівні словосполучення В. Лис активно використовує фонетичний 
варіант загальновживаного прийменника од із наслідками регулярних звукових 
процесів рефлексації в ненаголошеному новозакритому складі давнього  
*о > [о]: «Він живе того, що мусить діждатися письма од тої дівчини»  
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[2, с. 12]; «З того дня він за трави взявся. І спосіб із травами од Герасимихи по-
кійної, і ще дідівський, що рятував од ламання костей, од ревматизму та од гли-
стів у голові, як у них в селі казали, – все перепробував» [2, с. 19], але *о > [у] у 
прийменнику пусля: «Увесь час мав підозру, як пусля війни два-три рази на рік 
сюди навідувався, що колись таки згодиться йому той скарб» [2, с. 86]; 

2) у прийменнику куло відбито посилення лабіалізації й підвищення арти-
куляції ненаголошеного [о] до [у] [3, с. 154]: «Довго Ганку й признавати не ве-
льми хотів, бо ж дитя незаконне, а як побачив, як Нілка куло його дітей упа-
дає, то й собі серцем відтав, став більш прихилєтися, таке от діло...»  
[2, с. 144]; 

3) у структурі протиставного сполучника али, заперечної частки ни та підси-
лювально-видільної частки жи простежено типове для волинсько-поліських го-
вірок підвищення артикуляції ненаголошеного [е] до [и]. Заперечну частку ни та 
підсилювально-видільну частку жи автор використовує у складі простого речен-
ня: «Я жи зла вашому синові не хочу» [2, с. 22]; «Стискалося хіба, али ж ни болі-
ло» [2, с. 175], а протиставний сполучник али – у складі складносурядних речень: 
«Справді – їй було ци то шістнадцять, ци сімнадцять, али і йому ще тико двай-
ціть два, двайцітретій коло Стрітеня пушов» [2, с. 105]; «Він поплентався за 
Гершком, зновика засвистів безтурботно, і двоє хлопців у корчмі косували оком, 
то були вірні Тимошеві содруги, али ж ни зачіпєли, не сказали й слова» [2, с. 51]; 
«В боку стріляє, али на диво швидко проходить» [2, с. 12];  

4) обмежувально-видільні частки тилько, тильки показують варіювання сег-
ментів -ки / -ко та рефлексацію давнього *о в наголошеному закритому складі як 
[и]: «Як той сніп упаде, тилько ціпа до нього не буде» [2, с. 12], «Тилько ті – двоє 
балбесів» [2, с. 18]; «Тильки як наблизився, то побачив, що невисоке, худе, як 
трясця, дівча трощить його мак» [2, с. 12]; а у випадку вживання тико – синко-
пу у групі [л’к]: «Тобі ж ще тико сімнадцять, рік пужди, тоді й сватайся»  
[2, с. 30], «Справді – їй було ци то шістнадцять, ци сімнадцять, али і йому ще 
тико двайціть два, двайцітретій коло Стрітеня пушов» [2, с. 105]; «Раз тико 
батько на ярмарок до Любовля брали» [2, с. 105]; 

5) у розділовому сполучникові ци та питальній частці ци представлено 
вживання свистячої африкати [ц] відповідно до шиплячої [ч]: «Али тоді йому 
буде байдуже – знайдуть ци нє, а тепер – не байдуже» [2, с. 11], «Сестричці 
Ольці ци Йванові» [2, с. 12], «Ци ти хотіла, щоб я вмер, не получивши пись-
ма?» [2, с. 13]; «Али в нашій родині нихто николи не йшов проти батька ци 
матері [2, с. 29]; Ци не хоче повернути в своє кодло цю порятовану дівчину? 
[2, с. 79]; 

6) сполучне слово шо ілюструє прогресивну асиміляцію за способом тво-
рення [шч] > [ш:] з подальшим стягненням подовженого приголосного:  
«З теми багатирями, шо й ми не рівня» [2, с. 22]. 

Найбільш повно та послідовно передано відмінності від літературної мови 
у фонетичному оформленні, морфемному складі та словозміні займенників  
[3, с. 152]: 

1) y формах родового-знахідного відмінків займенників І та ІІ осіб однини 
та давального відмінка займенника І особи однини засвідчено підвищення ар-
тикуляції [е] > [и] у першому ненаголошеному складі [3, с. 152]: «Вчорась пе-
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ред весіллям Тиміш напився і кляв на всенький куток і тибе, доцю, і цего дар-
моїда безстидного…» [2, с. 26]; «…а тибе, Олько, та твою плетуху Гришиху 
за кумів, думаю, не погрумічаєте, прийдете» [2, с. 32]; «Ой, кумо, мині в хаті 
поратися тре’…» [2, с. 22]; 

2) займенник І особи множини представлено варіантами, які відбивають 
обниження артикуляції наголошеного [и] до [е]: «Бач, не рівня ме їм, хоч і по-
кумалися» [2, с. 23]; «Мє сусіди, то й вони дружать» [2, с. 21]; у другому ви-
падку виражено ще й вторинне пом’якшення губного в цих фонетичних умо-
вах [3, с. 152]; 

3) займенник ІІ особи множини виявлений у варіанті ви-те [3, с. 152] («Ви-
те ж бачите, кумо, що воне одне од однього не одходять» [2, с. 13]), який ви-
знають західнополіським вокалізмом і пов’язують «зі старою формою ІІ особи 
множини теперішнього часу допоміжного дієслова быти, що виступала у від-
повідній формі перфекта, а в більшості південно-західних українських говорів 
збереглася як особова енклітика -с’те (-сте) при дієсловах минулого часу  
ІІ особи множини» [1, с. 288].  

Виразні говіркові особливості простежено у морфемному складі прислів-
ників [3, с. 152]: 

1) формально демінутивні структури: «бо тилько на кораблі й живе, а ту-
тка світом нудить» [2, с. 44]; «так він теперка думає» [2, с. 31]; «…цеї прис-
тупники дадуть слово, що николи, ни теперка, ни завтра, ни пуслєзавтра, 
Яшка ни зачеплять…» [2, с. 34]; «сказав з такою люттю, що у Якова зновика 
мороз по шкірі побіг» [2, с. 13]; 

2) поширення основ прислівників указівною часткою о: «Отако-о, по гулици, 
а тоді он за тими тополями наліво й на їхню гулицю виїдете» [2, с. 107]; 

3) архаїчні форми займенникових прислівників: «когди руку її просив, не 
дала ще згоди» [2, с. 111]; «тогді до вас нігди не вступлю, хоть би й умирали» 
[2, с. 190]; «чоловікові діло завсіди найдеться» [2, с. 145]; 

4) заперечні прислівники з часткою ни-: «…цеї приступники дадуть слово, 
що николи, ни теперка, ни завтра, ни пуслєзавтра, Яшка ни зачеплять…»  
[2, с. 34]. 

У романі знаходимо явища ад’єктивної словозміни: 
1) повна нестягнена форма жіночого роду: «Тилько не вірю я в те. Страш-

ная сила в анцихриста» [2, с. 35]; 
2) форма місцевого відмінка однини жіночого роду з рефлексом [и] відпо-

відно до давнього *о: «…таки привозила з города бородатого у білим халаті» 
[2, с. 184]; 

3) специфічна форма родового відмінка однини чоловічого роду, що засві-
дчує історичну м’якість шиплячого й колишню флексію м’якого різновиду 
відмінювання, очевидно, як результат польського впливу: «Хіба смерть накли-
кає цея окаянна полячка, та ще й голого чужєго чоловіка миє» [2, с. 146]. 

В. Лис використовує в романі ще й такі діалектні службові слова: 
1) заперечну частку нє, що, очевидно, є полонізмом [3, с. 152]: «Нє, голова 

не крутилася» [2, с. 52], «Нє, чого ж... У всіх є матері» [2, с. 53]; «Али тоді 
йому буде байдуже – знайдуть ци нє, а тепер – не байдуже» [2, с. 11]; 
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2) підсилювальну частку навить: «Навить витяг далі тіло – хтось, певне, 
йтиме й помітить.» [2, с. 182];  

3) специфічні порівняльні сполучники геньби (гень би), геть би, нав би 
[3, с. 152]: «Серце стискалося так, геньби у нього хтось лещата запхнув»  
[2, с. 150]; «Уляся зусім гень би дівка парубкові на плічє голівку свою схилила» 
[2, с. 22]; «Глянула затуманено, геть би ображене дитя» [2, с. 112]; «Сей пан 
Якуб, нав би біблейський апостол, котрого таки звали Якубом, гуляє собі се-
лом» [2, с. 50]. 

Як архаїзми кваліфікуємо розділовий сполучник альбо, що, на противагу 
літературному відповідникові, не зазнав синкопи [3, с. 154]: «Ци Господь вам 
альбо дідько молоко п’яної кози подарував?» [2, с. 59]; прийменник кроме: 
«Він погоджувався взяти обох чи хоча б одну з доньок, кроме Ольки»  
[2, с. 191]; єднальний сполучник ни…ни: «Добре, мамо, буде по-вашому, буде, 
як ви-те хочете, тилько й мені хай цеї, – на Петра й Тараса показала, – цеї 
приступники дадуть слово, що николи, ни теперка, ни завтра, ни пуслєзавтра, 
Яшка ни зачеплять...» [2, с. 34]. 

У структурі прислівників та службових слів наявний постфікс -сь 
[3, с. 152]. «Коли-сь ви благословити не проти» [2, с. 111], «Вчорась перед ве-
сіллям Тиміш напився» [2, с. 33–34], «Щобись ти спитала» [2, с. 13].  

Отже, В. Лис у романі «Століття Якова» відтворив найвиразніші риси во-
линсько-поліської говірки морфологічного рівня, найперше фонетичні варіан-
ти прикметників, займенників, прислівників і загальновживаних службових 
слів – специфічні форми прийменників, сполучників і часток. 
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СТИЛЕВЖИТОК ЛЕКСИЧИХ ОДИНИЦЬ 
У КНИЗІ М. МАТІОС «НАЦІЯ» 

 
Сучасний етап розвитку мовознавства передбачає детальне вивчення та об-

ґрунтування особливостей мовних стилів, а також використання їх у діяльності 
суспільства. Дослідження вжитку лексичних одиниць у художніх творах дають 
можливість визначити стильові закономірності у різних видах мовлення. Над 
проблемою стильового використання лексичних одиниць у творах художньої 
літератури працювало багато науковців, серед яких В. Виноградов, П. Плющ, 
З. Веселовська, Ю. Шевельов, П. Дудик, І. Білодід, Л. Паламарчук, Л. Полюга 
та багато інших.  

Книгу М. Матіос «Нація» характеризують як особливе явище української 
літератури, що привертає увагу завдяки своєму стилістичниму аспекту. Мова 
твору підкреслює індивідуальність авторського стилю, неординарність та ба-
гатогранність української мови, що розкривається через емоційно-експресивне 
забарвлення лексики. В. Олексенко та К. Лисюк у своїх дослідженнях зазна-
чають, що стилістичне забарвлення слова пов’язане з його закріпленістю за 
певною сферою вживання, належністю до певного функціонального стилю.  
У кожному функціональному стилі, крім загальної, міжстильової, є спеціальна 
лексика, яка й визначає його специфіку. В художньому стилі – це слова-носії 
експресії живописання. У цій ролі часто виступає лексика, що протиставляєть-
ся узвичаєному, нормативному в літературному мовленні, що сама є носієм 
емоцій та почуттів. Явище експресії хоч і розглядають як таке, що потенційно 
закладене вже в самій системі мови, однак, головним чином, воно виявляється 
в мовленнєвій сфері [3, с. 64].  

Мова творів М. Матіос – оригінальна та неповторна. Особливості та розма-
їття лексики привертають увагу читача. Аналізуючи збірку «Нація», ми одразу 
помічаємо наявність розмовно-побутових лексем, які вживаються у діалогах, 
монологах та описах побутових ситуацій. Такий прошарок лексичних одиниць 
у художньому творі спрямований для зображення реалістичності ситуації: 
«Корнильо відливав дитину водою», «дід Іван трембітав знадвору» [2, с. 78], 
«уночі з Юр’яни бухнула кров» [2, с. 30], «Мучить Фрозину всередині нутра 
щось таке, ніби там розіклали ватру» [2, с. 91]. Окрім того,  
М. Матіос добираючи розмовні лексеми для своїх оповідань часто використо-
вує слова російської мови, щоб показати її історичний вплив на українську мо-
ву. Письменниця не дарма пише російські слова українськими літерами, бо 
тим, хто намагався псувати свою мову, важко було вимовляти іноземні слова: 
«Что ж тут подозрітєльного, еслі чєловєк, відіш, действітєльно в свадєбном 
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нарядє?» [2, с. 156], «Куда ідьом, красавіца?» [2, с. 155], «Тєбє часто мєрєщі-
тся, Прокопенко» [2, с. 156]. 

Стилістичний простір книги неможливо уявити без діалектизмів. Саме цей 
клас лексики допомагає зобразити колорит Західної України, створити атмос-
феру для емоційного сприйняття твору. Ми знаходимо такі діалектизми: «ба-
нує Юр’яна за всіма» [2, с. 7], «файно дякую, дружечко» [2, с. 156], «говорили 
неньо з людьми по-своєму» [2, с. 18], «чи не обміняєте, ґаздине, фасулі на ку-
курудзяну муку?» [2, с. 117], «ой грала вар’ята» [2, с. 97], «мати голову на 
плечах, а думати, що то баняк» [2, с. 97], «ми з ґверами уже находилися»  
[2, с. 137] та інші.  

Велику роль у збірці відіграють лексеми релігійного характеру, що вико-
ристовуються для зображення реалій життя і уособлюють значення релігії для 
українського народу. У тексті зустрічаємо вигуки «Славу Йсу!», «Господи!», 
«Воістину Воскрес», «гой, дай Боже!». Часте згадування Бога, Святого Мико-
лая та Святого Василія свідчить про важливість існування покровителя, тому 
що народ потребував допомоги та захисту. Саме тому, герої в повсякденному 
житті постійно читають молитви, Псалтир: «дивні діла твої, Господи…», «Го-
споди, прости нас, грішних, помилуй нас, грішних…» [2, с. 78]. Ми бачимо, що 
молитви та звертання інтерпретовані до розмовного стилю, чим забезпечують 
краще сприйняття церковного тексту.  

Цікавим стилістичним прийомом є використання лексем у порівняльних 
зворотах, що коротко і влучно пояснюють суть висловлювання. Порівняльні 
лексеми показують зображену особу, явище чи дію через зіставлення з іншими 
предметами і характерними для них ознаками: «А Семенко вискочив із неї, як 
лісовий горіх із шкарлупи» [2, с. 21], «…хотів було Тимофій зрубати нижнє – 
обвисле, як нестрижені чоловічі вуса, – гілля» [2, с. 41], «…з темряви вигульк-
нула Естер. Як тоненька свічечка» [2, с. 54], «він таки метавсь, як у гарячці» 
[2, с. 191]. Наявність таких порівняльних лексем у художньому творі допома-
гає всебічно урізноманітнити текст, зробити його цікавішим для сприйняття.  

Досить часто в діалогах збірки «Нація» ми можемо спостерігати вживання 
лайливої лексики: «нехай здихає, сука» [2, с. 32], «ми ж не мали наміру лікві-
довувати оту засранку – вчительку з Ясенова» [2, с. 124], «холєра його знає» 
[2, с. 200], «хорошо врьот, сучка» [2, с. 159]. Доцільність використання лайки 
та ненормативної лексики в художній літературі до сьогодення викликають 
дискусії в різних колах науковців. Проте, ми бачимо, що саме такі лексичні 
одиниці емоційно насичені та мають свою особливу роль, вказуючи на агреси-
вний настрій героїв. 

Отже, збірка М. Матіос «Нація» надзвичайно цікава з погляду аналізу сти-
лістичного вживання лексем. Оповідання та вірші насичені художніми засоба-
ми, проте, переважають лексеми розмовно-побутового стилю, часто зустріча-
ються діалектизми.  
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ВПЛИВ ПОЗАМОВНИХ ЧИННИКІВ 

НА ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Дослідження словникового складу сучасної української літературної мови 

досі залишається одним із важливих завдань у галузі українського мовознавст-
ва. Постійний розвиток словника мови зумовлює невизначеність його меж. 
Словниковий склад української мови постійно поповнюється новими словами 
та втрачає застарілі слова. Сама лексика є тією галуззю мови, яка найперша 
відображає зміни у суспільному житті, оскільки зміни в соціально-
економічному та культурному житті викликають необхідність постійного по-
повнення словникового складу новими словами. Джерелом збагачення лекси-
кону можуть бути не лише ресурси рідної мови, але й запозичення з інших  
мов [6]. 

Проникнення до української мови іншомовних елементів – у тому числі 
англійських – відбувалося й за радянських часів. Англо-українська взаємодія 
активізувалася після здобуття Україною незалежності в 1991 р. Також, велико-
го впливу зазнала мова української діаспори, передусім Канади та США  
[7, с. 194]. 

Вплив однієї мови на іншу визначають мовні та позамовні чинники. Про-
никнення запозичень у лексичну систему української мови пов’язане насампе-
ред з трансформаційними процесами, спричиненими зовнішніми (екстра-
лінгвальними) і внутрішніми (інтралінгвальними) чинниками. Необхідно за-
уважити, що на сьогоднішній день спостерігається певна неусталеність у поз-
наченні цих понять: їх можуть називати «екстра- та інтралінгвальними (лінг-
вальними)», «мовними та позамовними», позамовні ще інколи називають «со-
ціальними» [4, с. 147-148]. На нашу думку, доцільніше користуватися термі-
нами «мовні та позамовні чинники», адже вони є загальновживаними і найпо-
вніше відображають сутність цих понять. 
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Велика кількість дослідників вивчали питання впливу мовних чинників на 
поповнення лексичного складу української мови (Б. Ажнюк [1, с. 191-198],  
Л. М. Архипенко [3, с. 5-6], Н. Босак [5, с. 43-45], О. Стишов [8, с. 21-22],  
С. А. Федорець [9, с. 14]) та ін. На основі згаданих вище праць, Н. В. Гудима 
запропонувала свою класифікаційну структуру мовних чинників появи запо-
зичень у сучасній українській літературній мові: 1) необхідність назв для но-
вих предметів, явищ, процесів, понять, які з’являються в лексичному складі 
сучасної української мови; 2) відсутність у рідній мові еквівалентного слова 
для нового предмета, явища чи поняття; 3) прагнення мовців до мовної еконо-
мії; 4) потреба поповнити експресивні засоби вираження; 5) уточнення, деталі-
зація поняття, яке в українській мові може передаватися не одним словом, а 
декількома або словосполученням, тобто тенденція до використання одного 
запозиченого слова замість звороту в українській мові; 6) поділ сфери лексико-
семантичного впливу; 7) прагнення до підвищення чіткості певного слова, яке 
виражається у вилученні полісемії або омонімії в запозиченій мові [6]. 

Н. Босак та В. Печерська до позамовних чинників запозичення відносять 
розвиток економічних та культурних зв’язків України з іншими країнами. Ак-
тивізація міжнародних відносин сприяє посиленню впливу стереотипного 
сприйняття стилю життя інших країн та вживанню іншомовних слів мовцями з 
метою демонстрації освіченості та неординарності. Також пересічні громадяни 
часто сприймають запозичення як більше вчене та престижне [5, с. 43-45]. 

С. Федорець до позамовних чинників відносить наступні фактори: 
– запозичування терміна разом із поняттям, семантичний обсяг якого упе-

рше було окреслено в мові-донорі;  
– зростання інтернаціоналізації характеру науки, глобалізація світового ін-

телектуального ринку та вдосконаленні вмінь і навичок фахівців-перекладачів; 
– прагнення учасників мовного контакту до взаємного пристосування та 

спрощення мовних систем, що призводить до інтенсифікації процесів запози-
чування у взаємодіючих мовах [9, с. 4]. 

Л. М. Архипенко поділяє позамовні чинники запозичення на економічні, 
суспільно-політичні, культурні, культурно-побутові, наукові та соціально-
психологічні. До економічних причин вона відносить зміни економічного уст-
рою в Україні, формування відносин західного типу, зародження ринку, рин-
кових відносин, вивчення американського зразка ринкових відносин і ринкової 
економіки, зародження і поширення спільних підприємств та компаній, а та-
кож інтеграцію України у світову фінансову та банківську системи. Суспільно-
політичними чинниками є переорієнтація з комуністичної ідеології на демок-
ратизацію в усіх галузях суспільного життя та зростання громадської свідомо-
сті, активна участь у політичному житті країни, а звідси інтерес до преси, но-
вин, тенденція до запам’ятовування нових слів. Культурними та культурно-
побутовими факторами запозичення дослідниця називає туристичні поїздки, 
зміни у ставленні до моди, бажання прилучитися до сфери моди, до нової есте-
тики, активне культивування західного способу життя, зокрема через посеред-
ництво фільмів різного плану та телепродукції, вільний доступ до новинок за-
хідної поп-музики, поява великої кількості чоловічих, жіночих, підліткових 
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журналів за типом західних видань, поява у побуті нових реалій (побутові 
прилади, продукти, косметичні засоби). Науковими чинниками згідно 
Л. М. Архипенко є відкритість наукових досягнень, що виявляється у доступ-
ності наукового матеріалу тієї чи іншої країни, а також розширення інформа-
ційного поля, глобалізація інформаційних систем і надзвичайна інтенсифікація 
обміну інформацією як наслідок науково– технічного прогресу. До соціально-
психологічних чинників дослідниця відносить бажання позбавитися разом зі 
старим суспільним устроєм і слів, які були притаманні тій епосі та мода на ро-
зкутий стиль поведінки, зокрема американців, а звідси і розкутість у мовленні, 
яка межує зі вседозволеністю у виборі і компонуванні засобів висловлювання, 
у їх детабуїзації. Також суттєвим соціально-психологічним фактором запози-
чення є надзвичайна престижність іноземних мов, а звідси сприйняття інозем-
ного слова як престижнішого порівняно з власним [2, с. 55-59]. 

Отже, як бачимо, позамовні чинники мають суттєвий вплив на поповнення 
лексичного складу сучасної української літературної мови. Кінець ХХ – поча-
ток ХХІ ст. характеризується інтенсивним проникненням слів саме англомов-
ного походження до української мови. На сьогоднішній день, головними поза-
мовними факторами запозичення англіцизмів є престижність та мода англійсь-
кої мови, оскільки вона визнана мовою міжнародного спілкування. 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ АГЕНТИВЫ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 
Обладая инвариантным значением лица, агентивы, выделяясь среди других 

единиц языка своей семантикой и рядом грамматических особенностей, образу-
ют особую категорию агентивности, которая до сих пор мало исследована. 

В произведениях Ф. М. Достоевского зафиксировано большое количество 
агентивов, характеризующих человека по внешнему виду. Чаще всего внима-
ние автора сосредоточено на описании особенностей волосяного покрова дей-
ствующих лиц. 

Огромное значение в агентивной характеристике человека имеют усы, ба-
кенбарды, борода. Эти три параметра могут характеризовать человека с точки 
зрения профессии и особенностей характера. 

Известно, что в XIX веке по волосяному покрову лица можно было опре-
делить род занятий человека. Так, люди, находящиеся на военной службе, как 
правило, носили усы или усы и бакенбарды. Автор может оговаривать это в 
контексте: «поручик, с горизонтально торчавшими в обе стороны усами»  
[2, т. 5, с. 95]; «это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенбар-
дами» [2, т. 5, с. 99], а может и нет: «господин…с лицом, обрамленным густы-
ми седыми бакенбардами, в усах» [2, т. 6, с. 102]. 

Наряду с лексемой усы, автор использует его синоним усики, заключаю-
щий в себе размерно-оценочное значение: «господин с розовыми губами и уси-
ками» [2, т. 5, с. 83]. В данном случае автор актуализирует презрительную 
оценку персонажа. Характеризуя усы, автор обращает внимание на их форму и 
цвет: «горизонтально торчавшие, рыжеватые усы» [2, т. 5, с. 95], «с седыми 
усами» [2, т. 5, с. 95]. В последнем примере используется агентив седой, кото-
рый указывает также и на возраст персонажа. 

Гораздо чаще в агентивных характеристиках мужчин встречаются бакен-
барды. Кроме этого слова автор употребляет сокращенную форму бакены, ко-
торую МАС квалифицируется как устаревшая, а в БТС вообще не приводится, 
однако во времена Ф. М. Достоевского это, видимо, было разговорное слово: 
«лицо с усами и бакенами» [2, т. 5, с. 54]. Как правило, автор использует сразу 
две характеристики бакенбард: по густоте и по цвету: «видный офицер с пре-
восходными густейшими белокурыми бакенами» [2, т. 5, с. 99], «господин… с 
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лицом, обрамленным густыми, седыми бакенбардами, в усах» [2, т. 6, с. 102]. 
Густота бакенбард является признаком солидности, о чем говорят военные 
звания их обладателей: в первом случае – это « видный офицер», семантика 
«значимости» подчеркивается агентивом видный, содержащим сему «предста-
вительный», во втором – речь идет о генерале. В народном сознании звание 
генерала ассоциируется с солидностью и представительной внешностью. 

Единичным примером является характеристика бакенбард по форме.  
В этом случае писатель использует сравнительную конструкцию: «человек… с 
бакенбардами в виде котлет» [2, т. 5, с. 78]. Сравнивая с котлетой, автор под-
черкивает их необычную форму и выказывает иронично-презрительное отно-
шение к данному персонажу. 

Отсутствие усов, бакенбард и бороды характризовало человека государ-
ственной службы, чиновника. Ф. М. Достоевский четко фиксирует это в своих 
произведениях: «человек с гладко выбритым лицом» [2, т. 5, с. 129], «это был 
человек лет 50, выбритый, без усов и без бакенбард» [2, т. 5, с. 242].  
В первом примере автор указывает на степень выбритости посредством аген-
тива гладко, который содержит имплицитную сему «хорошо». Противополож-
ный признак выражается дериватом худовыбритый [2, т. 5, с. 53] и является 
положительной характеристикой. 

Персонажи не находящиеся на военной или государственной службе, как 
правило, являются обладателями бороды. Кроме слова борода употребляется 
дериват бородка, где суффикс -к-, в зависимости от контекста, имеет либо 
размерное, либо оценочное значение: «темно-русая бородка обозначала в нем 
человека не со служебными занятиями» [2, т. 6, с. 98] – размер, «человек с 
очень редкою и коротенькою седоватою бородкой» [2, т. 6, с. 220].  

Борода характеризуется четырьмя признаками: формой, размером, цветом, 
густотой. 

Бороды, описанные писателем, имеют необычную форму, что и подчерки-
вает автор: «борода, спускавшаяся лопатой» [2, т. 5, с. 236]. В данном случае 
существительное лопатой выступает в функции определения и обозначает 
«широкий и плоский по форме» [1, с. 505]. Также для описания формы исполь-
зуется агентив «востренькая» [2, т. 6, с. 6]. Часто автор оговаривает размер 
бороды: «стройный блондин, средневысокого роста, с маленькою, наполеонов-
скою бородкой» [2, т. 6, с. 26], «человек с коротенькою бородкой»  
[2, т. 6, с. 220]. Агентив короткий, кроме общего размера, заключает в себе 
признак по длине: «небольшой, малый по длине» [1, с. 459]. Но это единичный 
случай характеристики бороды по длине. Густота бороды также интересует 
автора: «густая борода» [2, т. 5, с. 236], «человек с очень редкою бородкой»  
[2, т. 6, с. 220]. Для обозначения редкой бороды также используется агентив 
легонький: «человек с легонькою, востренькою бородкой» [2, т. 6, с. 6].  
Ф. М. Достоевский акцентирует внимание на цвете бороды. Почти у всех пер-
сонажей она светлая и различается только оттенками: «широкая, густая боро-
да…была еще светлее головных волос» [2, т. 5, с. 236], «лицо… с светло-
белокурою бородой» [2, т. 5, с. 453], «темно-русая бородка» [т. 6, с. 98], «мо-
лодой человек…с совершенно белою бородкой» [2, т. 6, с. 6]. В последнем при-
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мере автор подчеркивает невыразительность внешности. Посредством описа-
ния волосяного покрова лица Достоевский может раскрывать особенности ха-
рактера. Например, поскольку бакенбарды – это признак солидности, то такая 
их характеристика как «странный слушатель с маленькими поползновениями 
на бакенбарды и бородку» [2, т. 6, с. 203], может выражать стремление этого 
персонажа к представительности. А если мужчина является обладателем 
«наполеоновской бородки», то в нем раскрывается стремление подражать 
Наполеону III, либо уверенность в своей непревзойденности, превосходстве. 

Таким образом, характеризуя внешний вид действующего лица по особен-
ностям волосяного покрова, Ф. М. Достоевский может давать личностные ха-
рактеристики персонажам и высказывать своё отношение к ним. 
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ПРОБЛЕМА ЛЕОНОВСКОЙ ЗЕРКАЛЬНОСТИ 

В ДИСКУРСЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ МЕТОДИК 
 
Зеркальность романа «Пирамида» Л. Леонова выполняет одну из главных 

функций, которые раскрывают экзистенциальную, философско-эстетическую 
концепцию творчества писателя. 

Проблема литературной зеркальности стала объектом исследования ряда 
ученых. М. Бахтин [1] и А. Вулис [3] исследовали мотив леоновской зеркаль-
ности, а также связанный с ним семантически целый комплекс мотивов в зре-
лом творчестве писателя. Ю. Веселовский [2], Ю. Лотман [8], А. Лысов [9], 
Т. Вахитова [4] и др. пытались исследовать концептосферу зеркала, опреде-
лить его как механизм организации картины мира, которая создается на проти-
вопоставлении двух миров – «нашего» и «чужого», но не смогли систематизи-
ровать мотивику леоновской зеркальности.  

В ХХ веке, в эпоху парадигмальных изменений в философии и искусстве, 
эстетическая идея зеркала заметно реактуализируется. 

Целью нашей студии является перманентное исследование художествен-
ного своеобразия концепта зеркальности в романе-наваждении Леонида Лео-
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нова «Пирамида» в дискурсе интертекстуальных методик, раскрытие жанро-
вой полифонии произведения. 

Миросозерцательные и художественные взгляды Леонова, своеобразные 
приемы написания и построения его книги жизни, дефиниция его социального 
бытия и положения в обществе, зеркальная конструкция его «книги жиз-
ни»«Пирамиды» – все это приводит исследователей к заинтересованности 
противоречивой творческой системой русского художника слова, главную 
роль в которой играет интертекстуальная парадигма. 

В леоновском произведении наличествует многообразие знаков культуры, 
цитат и реминисценций, аллюзий и других отсылок к произведениям писателей, 
мыслителям философии и религии, трудам ученых, известных политических дея-
телей, писателей и публицистов. Следовательно, можно с уверенностью опреде-
лять его как «роман-энциклопедия» и как «культурный роман». 

Художественный мир «Пирамиды» похож на кривое зеркальное отражение 
представлений о концепте гуманизма, свободы и добра еще с давних традиций. 
Он появляется перед читателем в своем «зеркальном отображении, в данном 
случае – как если бы его конструировал дьявол» [7, с. 333]. 

Роман Л. Леонова – это движущая история, несущая разнообразные потря-
сения и самообман. При этом все произведение построено на непрерывных 
спорах, столкновениях разных убеждений, взглядов и положений. Один из ге-
роев романа – Вадим Лоскутов беседовал с историческим персонажем – Фи-
луметьевым. В этом эпизоде описывается повесть о Древнем Египте, пирами-
де, фараоне и рабах, которые восстали. Историки Гекатей Милетский, Диодор, 
премьер-министр Великобритании Дизраэли, константинопольский патриарх 
Фотий, халиф Мамун и другие – все эти имена звучат в беседе и несут в себе 
историю разных эпох. То есть, благодаря таким интертекстуальным ссылкам, 
именным знакам подчеркивается не только эрудиция Леонова, но и намного 
шире воспринимается читаемый текст. Собственно, с помощью этого возника-
ет стык времени и пространства, визуализируется правда истории. Каждый 
эпизод и каждый знак в тексте должен соотноситься, так как основная паради-
гма произведения – борьба двух начал в природе человека и его истории: бо-
гочеловеческая и человекобожеская. 

Мы исследовали интертекстуальные критерии леоновского романа: 
«коды», намеки, «каверзы», переклички, сигналы, а также образную много-
слойность. Поэтому, для того чтобы почувствовать наслаждение от полноты 
выражения и от самого ядра мысли, читателям следует проникнуть в пермане-
нтную суть фраз Леонида Леонова о том сложном периоде. 

Из этого следует, что мотив зеркального отражения формирует в романе 
особый тип героя – экзистенциальный и помогает, как можно полностью, 
раскрыть проблему отчуждения. Столкновение героев с ожиданием собствен-
ной смерти, со смертью близких, борьбой, страданием, болезнью, говорит о 
зеркальных пограничных ситуациях. Уже в начале своего сюжета, при зна-
комстве с Дуней герой Сорокин озвучивает свою привычку: «За те считанные 
секунды Сорокин успел через зеркальце прочесть в ее лице нечто главное, в 
сумерках ускользавшее от его вниманья» [7, с. 111]. 
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Зеркало является границей между миром вещей и тем его трансцендент-
ным аналогом, по образу которого он создан. Причем мир, в котором живут 
персонажи, воспринимается всего лишь как искаженное отражение другого, 
непознанного подлинного мира: «И никогда не успеваем мы разглядеть толком 
ни самих себя, ни очертания колыбели, где дремлем… Таким образом, раз-
новременные домыслы о ней – лишь собственные возрастные наши отражения 
в бездонном зеркале вечности» [7,с. 166]. 

Мифопоэтическое пространство Л. Леонова имеет широчайшие границы. 
Оно направлено и на мифологическую, и на литературную традиции. В «Пира-
миде» Леонов перекликается с библейскими образами «Эсфири», «Авраама», 
«Ноя», «Адама», «Матвея» из евангелейских памятников «Книги Еноха», «Слова 
об Адаме», «Слова Мефодия Патарского». У Леонова нет никаких иллюзорных 
надежд по отношению к будущему. Пришедшие за Енохом отголоски «мятежа» 
доходят и до наших дней, оживая в апокалипсической реальности. Кроме того, 
писатель пересекается с такими известными писателями, как Данте, Шекспир, 
Гете, Достоевский. В «Пирамиде» есть мысли, касающиеся «Божественной ко-
медии», «Фауста», «Братьев Карамазовых» и др. 

Мы исследовали, что примером интертекстуальной цитации в романе «Пи-
рамида» послужил также отрывок из совета, который Леонардо да Винчи да-
вал своим ученикам: «Творчески вглядываться в плесень отсыревшей штука-
турки, где сам он неоднократно различал и битву гарпий с гигантскими улит-
ками, и воспламененное шествие нищих Петра Амьенского в Святую землю, и 
вовсе экзотические находки» [6, с. 124]. Автор обратился к этой мысли в то 
время, когда героиня Дуня из леоновской «Пирамиды» болела. Глядя на ее ри-
сунки, писатель попытался увидеть ее особенную натуру, ее воображения в 
мире хаоса чернильных пятен. Можно предположить, что Леонид Леонов 
творчески подкорректировал уроки Леонардо. Но существует и некое сходство 
между ними: они оба пытались проникнуть в тайны подсознания, различая ли-
ца и позы тел, при этом используя самые главные лексемы и метафорические 
образы – «плесень стен», «битва». 

Такие интертекстуальные переклички дают толчок ассоциативной памяти 
читателей, расширяя культурное пространство романа. Можно утверждать, что 
в леоновском произведении наличествует двойная, и даже тройная, кодировка 
текста и его реципиента. К тому же «топос» плесени опять-таки обнаруживае-
тся в «Пирамиде» – на этот раз в суждениях другого персонажа– Шатаниц-
кого, в его мировоззренческой системе, а именно: «плесень – это грибки, пра-
родители человечества» [7, с. 543]. Шатаницкий, как представитель Сатаны в 
романе, имеет свою цель – опровергнуть теорию божественного создания че-
ловечества. Исходя из этого, читатели снова полемизируют между Добром и 
Злом, Правдой и Ложью, но уже через религию и философию искусства. 

В быту христиан зеркало всегда противопоставлялось иконе как некий ат-
рибут беса. Вещественным аналогом зеркала для героини Дуни выступает 
фреска на колонне Старо-Федосеевского храма, а зеркальным отражением де-
вушки становится изображенный на фреске ангел Дымков. Дуня входит в ко-
лонну, как в Зазеркалье, и извлекает оттуда свое отражение. А Дымков, подоб-
но зеркальному двойнику, материализуется и покидает колонну уже в качестве 
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автономного существа, но при этом во всем похожего на свою создательницу: 
робкого, миловидного, доброго. Таким образом, можно провести параллель 
зеркальности с самим определением и принципом интертекста. Если в неком 
произведении мы обнаруживаем интертекст и определяем его как один текст в 
другом, то в этом случае мы наблюдаем, как героям свойственно покидать 
свой мир, преображаясь в другом. В тексте романа читатель не раз находит 
подтверждение того, что ангел – духовная эманация Дуни, которую связывает 
с ним «одержимое состояние художника, приковано следящего за движением 
самого себя в нем» [7, с. 487]. 

Подытаживая о жизненных концептах леоновских героев, можно сказать, 
что большая их часть воспринимает жизнь через призму экзистенциальности и 
стоит на линии выбора: продолжить погружаться в обыденную «механизиро-
ванную жизнь» или осуществить рывок к подлинному бытию. Между транс-
цендентальной моделью мира вещей и его реальным существованием грани-
цей является зеркало. При этом мир жизни персонажей воспринимается только 
как искривленное отражение неопознанного другого мира настоящего. Целью 
зеркал Л. Леонова является не только внешняя характеристика героев, но и 
мотивировка их психологического мира и внутреннего состояния. В эквивале-
нтах и самих зеркалах не заложено иррациональное начало. 

Л. Леонов же совершает суд не над узкой социальной территорией, а в ма-
сштабах всего человечества, обращаясь к трагическому гротеску и буффонаде 
через не менее саркастический взгляд. В своем романе он рассматривает не 
завершение определенной эпохи, а бытия вообще. Апокалипсичность и тра-
гизм Леонова становятся не просто всеобъемлющими, а абсолютными. Конеч-
но, луч надежды присутствует в произведении, но изображен он ничтожно, так 
как предполагает отсрочку всего на несколько столетий. 

Роман-наваждение Леонова «Пирамида» проникнуто размышлениями о 
судьбе человека и человечества сквозь испытания к вере. Писатель продолжа-
ет в русской литературе традицию духовного реализма и, как следст-
вие,отражает движение развития того нового образца художественности, для 
которого свойственны «сочетание детерминизма с поиском внеказуальных 
(иррациональных) связей», «сочетание социальности и психологизма с иссле-
дованием родового и метафизического слоев человеческой натуры», «сращен-
ность социально-типического, даже густо замешанного на натурализме, с тра-
нсцендентным», и который определяется как постреализм такими исследова-
телями, как Н. Лейдерман и М. Липовецкий [5, с. 187]. 

Таким образом, анализируя зеркальность романа «Пирамида» в дискурсе 
интертекстуальных методик, можно выделить несчетное количество пересече-
ний художественных слоев, позиций и оценок, которые позволяют выйти на 
исторические, религиозные и общечеловеческие ориентиры и ценности. Бла-
годаря интертекстуальности в романе и ассоциациям реципиента, можно утве-
рждать,что леоновское творение предстоит перед нами как становящийся, 
движущийся процесс перманентного моделирования мира. Трансформации 
зеркала, зеркальности, зазеркалья у Л. Леонова без меры многообразны, а ме-
тафора «зеркало бытия» в модели «художественного двоемирия» является 
ключевой. 
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РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНІ МОТИВИ 
У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ІВАНА НИЗОВОГО 

 
Творчість видатного українського поета Івана Низового містить глибокий 

філософсько-релігійний струмінь.  
Не зважаючи на релігійно непридатне, атеїстично здобрене підґрунтя, ку-

льтивоване радянською владою минулого століття, творці художнього слова 
все одно зверталися до релігійної тематики, що служила не лише джерелом 
творчих ідей, а й допомагала морально не сконати в епоху безвір’я, зберегти 
духовне обличчя як самих митців, так і нації загалом. «...Українська література 
завжди, навіть у найтрагічніші моменти історії, підтримувала й розвивала хри-
стиянські ідеї, таким чином долучаючись безпосередньо до європейської, в 
якій використання біблійних сюжетів стало давньою традицією [...] Звернення 
до Біблії спричинене прагненням глибше розкрити проблеми певної доби»  
[1, с. 209]. «Обмежувалась громадянська активність, продовжувалась атеїстич-
на пропаганда. За таких умов у людини, що мислить і шукає, з’являється духо-
вний голод» [15, с. 124]. У рядках поезії І. Низового читаємо: «Ніби я не гріш-
ний перед Богом / І перед людьми немов святий; / Нібито і день на інші схо-
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жий: / Звичний шум, буденні голоси… / Може, й справді я – обранець Божий / 
В ці лихі, / В безбожні ці часи?» («Відчуваю землю під ногами...») [12, с. 4]. 

Більшість поезій І. Низового, у яких ключовим є образ Бога, являють со-
бою яскраві приклади медитативної лірики. Змучений перипетіями долі, поет 
намагається втекти від гамірливого та жорстокого реального світу у світ духо-
вний, аби лишитись наодинці з Богом. Однак часто митець також удається до 
втечі у царину спогадів, де він блукає рідними землями, милується природою, 
боготворить її. Загалом у ліриці І. Низового наявне хвилеподібне перехрещен-
ня теїзму та пантеїзму, що свідчить про його складний релігійний світогляд. 

У його поезіях Бог дорівнює свободі, а можливість побути з ним наодинці – 
вищим проявом цієї свободи. Попри соціальні негаразди та матеріальні нестатки, 
автор завжди волів бути людиною божою, тобто вільною: «Вільний, не залежний 
ні від кого, / Без гріхів численних і боргів, / Буду спілкуватися я з Богом / Найбо-
жественнішим із богів. /.../ Більше не служитиме нікому / І нічому, вартому 
гроша!» («Відійду за обрії уяви...») [14, с. 31]; «Боже – вільний, /… / І безгрішний! 
(Грошей нема)… / Та ж у цьому наш лад суспільний / Стораз винен… Вини нема / 
Тут моєї» («Боже – вільний...») [8, с. 59]. «Крім твоєї влади, Боже, / Нічию не 
визнаю!» («Замість молитви») [9, с. 44]. 

В. Докаш тлумачить релігійні почуття як «своєрідний психофізичний 
стрижень для занепокоєної, збентеженої, стривоженої людської свідомості»  
[3. с. 13]. Нерідко це простежується в ліриці І. Низового. Бог для поета – це 
інший духовний вимір, куди він втікає від абсурдного світу; це не лише вища 
сила, яка обороняє людину, але й друг, із яким можна поговорити, попросити 
поради, життєвої сили, поскаржитися тощо: «Господь мене почув / І викотив 
на обрій / (На горизонт, на овид чи на пруг) / Гостинець-сонце – / Бог, їй-богу, 
добрий. / А добрий Бог, / Це значить – добрий Друг! / Спасибі, Боже! Сонце 
допоможе / В душі порядок добрий навести» («Господь мене почув...»)  
[10, с. 9]. 

Часто поет прагне змін (локальних чи глобальних), на які, на жаль, реально 
не має сили вплинути. У такі хвилини знову з’являються «...апеляції до надпри-
родного як найбільш прийнятного варіанта вирішення проблеми за певних об-
ставин» [2, с. 111]: «Боже, / Якщо ти і справді / Такий всемогутній / І всемило-
стивий, / Перебудуй, / Не лінуйся, / Цей світ / І злостивий, і мстивий / На доб-
розичливий / І всепрощенний, / Щоб знову / Все повернулося в ньому / На першо-
основу, – / Лишень зроби це / З душею, / Непоспіхом, / Вміючи» («Щоденна мо-
литва») [7, с. 62]. 

Однак часом митець відчуває богопокинутість через суцільні життєві кри-
вди: «Я рано встав, / Та Бог нічого / Чомусь не дав мені – / Дарма / Я замовляв 
іще з учора / Здоров’я – / Те, чого нема. / Дарма просив, / Щоб смуга чорна / 
Невдач / (В достатках, зокрема)/ Скінчилась, – / Божий день прочовгав, / 
Останні вигрібши корма» («Я рано встав...») [13, с. 15]. 

Будучи фізично чи подумки на лоні рідної природи, І. Низовий відчуває 
релігійний екстаз у розумінні В. Докаша: «стан надзвичайного блаженства, зу-
мовлений почуванням розчинення особистісного «Я» в любові до божества, 
беззастережного віддання йому себе» [3, с. 455]. Знову йде переплетення релі-
гій – християнського Бога та природи-бога; рай небесний уподібнюється раю 
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земному – пейзажам авторського рідного краю. Підтвердження цьому можемо 
знайти, наприклад, у таких рядках авторської поезії: «Так хочеться писати 
про земне / Й небесне – / На божественному рівні /.../ Хіба ж / Не заслужили 
люди і народи, / Пройшовши крізь пекельний цей міраж, / Зітхнуть полегко 
справжністю природи / Й первісно жити в рідному краю, / Де все цвіте доре-
чно і насправді, / Де кожен має часточку свою / І всі – один другому – / Завше 
раді?! /.../ І все ж не заборонено мені / Земного і небесного хотіти / Від раю-
ріднокраю вдалині, / На чужині, де нікуди подіти / Себе самого...» («Так хоче-
ться писати про земне...») [4, с. 17].  

Л. Чередник у своєму дослідженні стверджує, що «на рівні жанрових і сти-
льових запозичень із Біблії українські митці все більше прагнули до індивідуа-
льно-авторських, особистісних пошуків, відходячи таким чином від прямих 
запозичень, наслідування та стилізації» [16, с. 410].  

У своєму поетичному доробку І. Низовий творчо варіює біблійні мотиви та 
образи. Серед багатства образної системи поета можна віднайти колоритні бі-
блійні образи, які автор травестіює у земні (своїх рідних, знайомих, можновла-
дців тощо) або просто пригадує з нагоди:  

– Ісус Христос (образ мученика за народ, часто асоціюється з поетами та з 
самим автором): «Тече в городі річечка Йордан, / В якій і я охрещений, / Іван, / 
Одноліток Ісусів, / Отже маю / Страждати, / Як і Він, / За християн /.../ Див-
люся на знедолених краян, / Обідраних вершителями влади, / І, мов Ісус, жалію 
християн» («Свято Хрещення») [6, с. 93, 95]. 

– Матір Божа (часто символічний образ поетової матері Анастасії Гнатів-
ни): «Одна лиш Божа Мати, від скорботи / На покуті чорніючи, мовчить» 
(«Новела-спомин») [4, с. 106]. 

– Адам і Єва (символічний образ гріхопадіння): «Мої батьки майбутні: ко-
муніст, / Із присланих, і донька «глитаєва» – / Повержені у гріх Адам і Єва. / Все 
втратило відвічний звичний зміст, / Перемішалось. Часу крутія / Скінчилась 
криком: народився я» («Сонет про моє народження») [4, с. 102]; 

– Мойсей (символ мудрості, віри): «Як дійти без мудрого Мойсея / До ме-
ти – / Крізь люту безнадію?!» («Шлях на Київ») [5, с. 117]. 

– Іуда Іскаріот (образ зрадника): «Й заправляє у наших / Генах, / Порядкує 
Іуда / Сам. / Хворе все…» («Пересічного українця...») [8, с. 63]. 

– Понтій Пілат (символічний образ немудрої, пихатої влади): «Лиш на 
свято / З високої трибуни – прокуратор! – / По-писаному, / Гладко та завзя-
то, / «Спілкується» з Тарасом, / Наче з братом, / Пілат місцевий…» («Неза-
тишно Тарасові в Луганську...») [11, с. 39]. 

Отже, крізь призму поетичного слова І. Низового можна окреслити особ-
ливості духовного світу митця, простежити своєрідність його релігійної інди-
відуальності. Для поета характерна внутрішня релігійна орієнтація, яка, на 
противагу зовнішній, позбавлена показовості та задоволення тієї чи іншої ко-
рисливої мети. Митець жив за біблійними заповідями та мав високу місію на 
землі – гострим поетичним словом пробуджувати дух народних мас.  
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О ВТОРИЧНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ УСЛОВНОСТИ 
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1920-Х ГОДОВ 

 
Проблема вымысла и правдоподобия в литературе является одной из ста-

рейших. Размышления об отношениях между поэзией и действительностью 
находим уже у Платона, выделявшего два вида словесности – истинный и ло-
жный, и Аристотеля, считавшего, что поэт подражает или тому, что есть на 
самом деле, или тому, каким существующее представляется, или же, каким 
оно должно быть. В дальнейшем идея о допустимости смешения в поэзии ис-
тины и вымысла развивалась в теоретических сочинениях по поэтике, авторы 
которых, как, к примеру, Орацио Ломбарделли, разделивший в «Рассуждении 
о спорах вокруг Освобожденного Иерусалима» (1855–1856) поэтическое чуде-
сное на «ложное невероятное» и «истинное невероятное» [1, с. 435], 
высказывали свое мнение относительно допустимости в произведении литера-
туры немыслимого, чудесного и фантастического. Однако, судя по работам 
середины ХХ и начала XXI вв., посвященным проблеме художественной усло-
вности в литературе [2], еще сохраняется еще целый ряд проблем, которые 
требуют своего решения. Начнем с того, что, как заметила Е. Н. Ковтун, до сих 
пор отсутствует даже то определение вторичной художественной условности, 
которое удовлетворило бы всех исследователей. Сама она обозначает ее как 
«продукт особого типа авторского мироощущения, интерпретирующего мир в 
фантастических, не имеющих непосредственных эквивалентов в реальности 
формах» [3, с. 25] и в качестве главных ее признаков называет любое наруше-
ние автором логики реального, любую его деформацию. Перед исследователем 
вторичной условности, по словам Е. Н. Ковтун, стоит несколько задач: выяс-
нить, какие черты и краски реальной действительности отбирает художник, 
создавая вымышленный мир; каким образом он переосмысляет ее, придавая 
реальному необычный оттенок; для чего он деформирует реальную действите-
льность, какие темы он при этом раскрывает и какие проблемы решает  
[3, с. 11]. Безусловно, на каждом из этапов развития литературного процесса 
факторы, обусловливающие всплеск произведений, в которых обнаруживается 
вторичная художественная условность, будут свои. Если вести речь о руссской 
литературе 1920-х годов, то, в первую очередь, думается, необходимо 
учитывать интерес авторов к литературной традиции и опору, главным обра-
зом, на творчество писателей-романтиков, выразивших с помощью фантасти-
ческих, гротескных образов собственное неприятие действительности, в кото-
рой отсутствовал идеал, которая из-за присущей ей дисгармоничности дефор-
мировала человека, определяла расщепленность его сознания и его души. Этот 
трагизм мироощущения в значительной мере было близок и человеку первых 
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десятилетий ХХ века. Не меньшую роль играл также поиск писателями 
«новых эмоционально-эстетических средств воздействия на читателей», пере-
ход «от миметического к смешанному и игровому типу творчества» [6, с. 10]. 
Нельзя игнорировать также и особенности творческой индивидуальности пи-
сателей, ведь не все художники первых десятилетий ХХ века в одиноковой 
мере проявляли интерес к вторичной условности. И, наконец, тот фактор, ко-
торый, как правило, является основой включения писателями фантастического 
– их стремление соотнести происходящее с их героями с универсальными за-
конами. Названные факторы являются, на наш взгляд, главными в обоснова-
нии увеличения в литературе 1920-х годов доли параболичности, включения 
сказочно-мифологических мотивов и образов, использования гротеска.  

В 1929 году А. И. Куприн пишет рассказ «Скрипка Паганини». Он 
строится на мотиве договора человека с дьяволом. Паганини, живущий в голой 
чердачной клетушке и вынужденный, чтобы не умереть от голода, играть для 
людей на жалкой отсыревшей скрипчонке, часто возвращается домой, не зара-
ботав ни гроша. В результате он делает выбор между желанием повеситься и 
попыткой призвать к себе дьявола. Однако не нищета является главной при-
чиной того, что герой решается продать и свою гордую душу, и свой творче-
ский гений. Музыкант мечтает удивить весь мир своей музыкой. Возможно, 
поэтому он и не наслаждается богатством, когда становится известен, как это 
следует из рассказа А. И. Куприна. Его заботит только слава. Но и она не дела-
ет его счастливым. Даже став известным, Паганини в рассказе А. И. Куприна 
остается скаредным и подозрительным. Суть воссозданной писателем ситуа-
ции заключается не в том, что мир, в котором находится герой, неблагополу-
чен для него. Главное – в бескрылости его собственной натуры. «Неудовлет-
воренные страсти, ненасытимое честолюбие, бешеная жадность к деньгам и 
вместе с нею отвратительная, самая мелочная скупость; зеленая зависть не то-
лько к прежним артистам, не только к современникам, но и к будущим вели-
ким скрипачам отравили и испепелили его душу» [5, с. 335], – вот те черты ге-
роя, которые заставили разочароваться в нем самого дьявола, хотя тот и не 
скрывал своего восхищения музыкой Паганини. 

Петр Петрович Венедиктов, антагонист героя повести А. В. Чаянова  
«Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1922), и сам стано-
вится вершителем чужих судеб в результате того, что выигрывает «у лондонс-
ких дьяволов» [7, с. 296] семь золотых треугольников. Поэтому для героя по-
вести Венедиктов – олицетворение дьявола: он чувствует его «дьявольскую 
волю», встречу с ним именует не иначе, как «дьявольской», треугольник, ко-
торый он выигрывает в пикет у Венедиктова, называет «дьявольским»  
[7, с. 297]. Но, как и Паганини в рассказе А. И. Куприна, обладая магической 
силой, Венедиктов не становится счастливым человеком. «Беспредельна 
власть моя, Булгаков, и беспредельна тоска моя; чем больше власти, тем 
больше тоски», – признается он своему сопернику. Причина его страданий за-
ключается в том, что он не хочет добиться любви Настеньки с помощью 
магии. Он мечтает о том, что девушка полюбит его не «по приказу его воли, а 
по движению душевному» [7, с. 292]. Но в конечном итоге использует все же 
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магию, и, что еще более страшно, против той, о любви которой мечтает, прои-
грав ее душу Сейдлицу. Повесть А.В. Чаянова, скорее, пастиш. Писатель сти-
лизует ее под записи старца, желающего уподобиться Плутарху, сочинения 
которого являются для него «излюбленным и единственным чтением»  
[7, с. 283]. Отсюда – нагромождение чудесного и сверхъестественного в прои-
зведении. Однако при этом решается и серьезная нравственная проблема исто-
ков любви, возможности управления чувствам с помощью магии. 

История Сутулина в рассказе С. Д. Кржижановского «Квадратурин» (1926), 
гораздо трагичнее, и причина этого трагизма – во враждебности человеку дей-
ствительности. В его жилище (точнее – «спичечную коробку» [4, с. 95]), из одной 
части которой, где находилась кровать, можно было, протянув ногу, достать до 
другой ее части, где находилась дверь (возможно, поэтому и населяющий «коро-
бку» жилец, вынужденный сжиматься-сутулиться, имел фамилию Сутулин), яв-
ляется некто «серый» с «неподвижным» и «немигающим» взглядом и предлагает 
чудесное средство для «ращения комнат». Употребив его, герой и в самом деле 
добивается увеличения площади своего жилья, однако то, о чем он мог только 
мечтать, оборачивается против него же. В пространстве квартиры, состоящей из 
нескольких «квадратур», он становится заложником происходящего в его «гро-
бовидном жильевом коробе» [4, с. 100] чуда. Даже за время его отсутствия зага-
дочный квадратурин продолжает свое дело, раздвигая стены, отчего комната ста-
новится не только просторной, но и «уродливо развороченной» [4, с. 100]. Но Су-
тулина больше пугает даже не неукротимое увеличение площади жилища, а то, 
что теперь он вынужден абсолютно отгородиться от людей, не только тех, кого 
он и не хотел бы видеть (хозяйка, топочущие тяжелыми сапогами члены «коми-
сссии по перемеру»), но и той, кого любил, с узкими плечами, с «задорно прищу-
ренными глазами» [4, с. 102], одно прикосновение которой, казалось, может 
изменить всю его жизнь. В конечном итоге зловещая пустыня, созданная квадра-
турином, проглатывает героя. Комментируя этот рассказ, Вадим Перельмутер 
ссылается на многочисленные мемуары пореволюционных лет, в которых выра-
жено то же, что и переживаемое героем С. Кржижановского, ощущение «затис-
ка», сдавленности движения и дыхания [4, с. 398]. Заключенный в «квадратуру», 
в «спичечный коробок» человек, так и не обретает дома. 

Мы ограничились несколькими произведениями, но и их анализ дает осно-
вания судить о том, что обращение их авторов к вторичной художественной 
фантастике было вызвано стремлением заострить наблюдаемое в действитель-
ности сужение пространства человека, а с ним – и его душевного пространст-
ва. В конечном итоге – решить универсальную проблему гуманизма. 
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Проблема смерти, по определению Ю.М. Лотмана – одна из доминантых в 

культуре как линейной системе [3, с. 420] и неразрывно связана с необходимо-
стью «понять жизненную реальность как нечто осмысленное» [3, с. 418]. Ин-
терес к месту этой проблемы в художественной литературе не ослабевает, сви-
детельством чему является выход в 2015 году двух монографий,  
А. В. Красильникова и Л. В. Гармаш. А. В. Красильников относит понятие 
«смерть» к числу «краеугольных камней» человеческой ментальности и жиз-
недеятельности, наряду с такими, как «человек», «любовь», «мир», «творчест-
во» [2, с. 8]. Он называет имена философов (от Сократа и Эпикура до Я. Яспе-
рса, А. Камю, Н. Федорова, Н. Бердяева), чьи работы позволяют судить об ис-
тории и современном состоянии танатологии как одного из ведущих направ-
лений онтологической рефлексии, естествоиспытателей и медиков  
(И. Мечникова, З. Фрейда, С. Грофа и т. д.), представителей гуманитарного 
знания (Ж. Бодрийяра, Ф. Арьеса, С. Роганова и многих других) – всех тех, кто 
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разрабатывал концептуальное решение категории «смерть». Среди литерату-
роведов он называет П. Бицилли, Ю. Лотмана, А. Ханзен-Леве, О. Постнова, 
других ученых [2, с. 9-10]. В имеющей общетеоретический характер моногра-
фии А.В. Красильникова «Танатологические мотивы в художественной лите-
ратуре (Введение в литературоведческую танатологию)» рассмотрены семан-
тика, поэтика и эстетика танатологических мотивов в литературе, пути выра-
жения их модальности. Автор обосновывает положение, заключающееся в 
том, что исследование танатологических мотивов позволяет осмыслить прак-
тически все аспекты художественного текста как семиотического и эстетиче-
ского объекта. Монография украинской исследовательницы Л. В. Гармаш пос-
вящена прозе русских символистов. В ней представлена типология танатоло-
гических (мортальных) мотивов в романах Федора Сологуба и В. Я. Брюсова, в 
прозе Андрея Белого и А. Ф. Лосева, обосновано положение относительно 
принципиальной новизны трактовки смерти символистами по сравнению с 
романтиками, представлявшими ее как «некое священное таинство, освобож-
дающее душу» [Гарм, с. 286], этиологии танатологических мотивов у симво-
листов. Цель предлагаемых заметок – исследовать роль мортальных мотивов в 
одном из самых известных реалистических произведений польского писателя 
Генрика Сенкевича.  

Особая значимость романа «Quo Vadis» (1896) и не только для культуры 
Польши была в 1900 году отмечена Папой Римским, в 1905 году Генрику Сен-
кевичу за этот роман была присуждена Нобелевская премия. Действие в нем 
происходит в последние годы правления Нерона (64–68 гг. н. э.). Отображае-
тся эпоха неограниченной власти императора, репрессий, гражданской войны. 
А также – распространения христианства, подвижнической деятельности апос-
толов Павла и Петра, приобщения к учению Христа десятков, сотен людей и 
их преследований, изощреннейших казней, которым они подвергались.  

К ключевым в романе относятся оппозиции «административная власть Ри-
ма – духовная сила последователей Христа»; «политическая власть – вера»; 
«империя – христианство». Однако на первом плане – история любви. Центра-
льные персонажи романа «Камо грядеши» («Quo vadis») – дочь царя лигийцев 
Калины, которую все в доме воспитавшего ее римлянина Авла Плавтия 
называли Лигией, и племянник Петрония молодой римлянин Марк Виниций. 
Главные перипетии связаны с различием поведения в любви каждого из геро-
ев. Марк Виниций одержим страстью. Он вначале относится к Лигии как к 
драгоценной вещи, которой хочет обладать, а потому использует любые средс-
тва для достижения своей цели. Он требует от нее ласк во время праздника во 
дворце Нерона, не понимая, чего она стыдится и почему пугается. В этот мо-
мент Лигия не узнает в нем мужчину, которого полюбила, и сравнивает с 
пьяным, злобным сатиром, внушающим страх и отвращение. Упоминание о 
сатире не случайно. Ведь на находящегося во власти телесного влечения муж-
чину смотрит христианка. И как библейской мифологии чужды сатиры, так 
Ливии чужд Марк Виниций. После ее побега он переполнен эгоистическим 
гневом из-за потери той, чьим собственником он уже чувствовал себя. Однако 
в момент их новой встречи его отношение и к Лигии, и к другим людям, нахо-
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дящимся рядом с нею, иное. Безусловно, процесс переоценки ценностей, пе-
реживаемый Марком Виницием, был длительным и не лишенным противоре-
чий. Но ему вдруг после встречи с христианами стало понятным, что рабы – те 
же, что и патриции, люди. И обнаружив внезапно своих слуг веселящимися, он 
не наказывает их плетьми, а прощает. То есть Г. Сенкевич избирает по-
настоящему художественный путь обоснования величия христиан: представив 
эволюцию нравственного состояния героя под воздействием наблюдения геро-
ем за этими людьми.  

Еще более важное место в возвеличивании христиан принадлежит в рома-
не Г. Сенкевича танатологическим мотивам. А. Столяров в послесловии к это-
му произведению связывает тему смерти с выраженной в нем идеей неизбеж-
ности смены эпох. «Мир внешней красоты, прекрасных тел, статуй, портиков, 
мир, научившийся во всем находить изящное и поднимать исполнение любой 
прихоти на уровень искусства, этот мир, подчинив себе все, утратил цель. 
Внешне могучий и прекрасный, он исчерпал себя внутренне». Отсюда, заклю-
чает исследователь, отношение к смерти как искусству, прекрасному жесту, 
которым завершаются «счеты с призрачной действительностью» [4, с. 573]. 
Однако танатологическая тематика не ограничивается лишь воссозданием в 
романе Г. Сенкевича исторически неизбежного процесса упадка античного 
мира. Складывается впечатление, что «Quo vadis?» – это роман о том, как раз-
ные люди встречают смерть. Изумление явившихся на представление зрителей 
вызывает то, что люди, «обреченные на смерть, пели, подняв глаза к веларию. 
Лица их были бледны, но светились вдохновением» [4, с. 453]. Так умирают 
христиане. Их подвергают жестоким мучениям: бросают на съедение собакам 
и львам, сжигают. Но они уходят из жизни, устремив взоры вверх, туда, откуда 
на них взирает Христос, принявший муки и смерть раньше них. Они верят в 
вечную жизнь. Мученическую смерть принимают и апостолы Петр и Павел. 
Но их путь на казнь превращается в торжественное, триумфальное шествие к 
конечной цели всей жизни. С этим связана и символика названия романа. 
Известна легенда, согласно которой Петр, спасаясь от преследований Нерона, 
тайком покинул ночью Рим. Но за городскими воротами он увидел Христа и 
спросил, куда тот направляется («Quo vadis, Domine?»). И тот ответил: «В Рим, 
чтобы снова принять распятие». После этого Христос вознесся на небо, а Петр, 
видя в словах Христа указание на то, как он должен поступить, вернулся в 
Рим, где и умер: был распят вниз головой. 

Но в романе Г. Сенкевича описывается смерть не только стойких последо-
вателей Христа. Умирает бродячий философ, мошенник, воришка и предатель 
Хилон. Но перед смертью он, потрясенный стоицизмом христиан, обличает 
Нерона и принимает мученическую смерть. В связи с тем, что тот, кого он уже 
несколько раз предавал, простил его, он относится к собственной смерти спо-
койно. «После пыток, которым его подвергли по приказу Тигеллина, – сооб-
щается о Хилоне, – в лице его не оставалось и кровинки, лишь на белой бороде 
алел кровавый след отвырванного языка. ‹…›. Но если прежде глаза его бес-
прерывно метали тревожные, злобные взгляды, а подвижное лицо выражало 
постоянную тревогу и неуверенность, нынче черты его хотя и были скорбны, 
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но вместе с тем была в них ралита такая кротость и умиротворенность, какие 
бывают у спящих или у покойников‹…›. Наконец взор его остановился где-то 
на верхних рядах, грудь заколебалась живее, и тут произошло нечто, поразив-
шее зрителей. Лицо его осветила улыбка, вокруг головы словно бы воссиял 
свет, глаза перед смертью обратились к небу, и две крупные слезы медленно 
покатились по щекам» [4, с. 508-509]. Умирает Петроний. Он сделал все, 
чтобы помочь Лигии и Виницию, признал величие духа и правоту христиан. 
Но остается до последнего верным собственной философии. А она заключае-
тся в том, что человеку дана только одна жизнь. После смерти, как он замеча-
ет, он, возможно, превратится в мотылька. Но, как человек античности, он 
убежден в том, что никому не дано знать, что будет после смерти. Поэтому не 
стоит жить ради посмертного блаженства, как христиане. Нужно получить всю 
меру наслаждений, радости здесь, в действительном мире. «Я жил, как хотел, и 
умру, как мне нравится», – пишет он Виницию, прощаясь с ним. Он умирает в 
объятиях возлюбленной, в венке из роз, слушая смех и пение.  

Роман заканчивается сообщением о смерти Нерона. Дрожа, он пытается 
отсрочить свой уход из жизни. К смерти его подталкивает страх казни матере-
убийцы. Он подносит к шее нож, но лишь укалывает себя им. Тогда воль-
ноотпущенник завершает то, что должен был сделать Нерон. Последние мгно-
вения умирания Нерона описаны автором подчеркнуто натуралистично. Пред-
ставляется, что, включив в свой роман многочисленные описания смерти, 
Г. Сенкевича в художественной форме обосновал веру в то, что каждый чело-
век должен знать, как умереть, чтобы жить вечно. 
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ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

В. ДАЛЯ, САШИ ЧЁРНОГО И А. М. РЕМИЗОВА  
 
Проблема воздействия творчества В. И. Даль-сказочника на последующую 

русскую литературу на сегодняшний день не решена. В статьях  
Л. П. Коваленко освещены некоторые аспекты, связанные с традициями  
В. И. Даля в тех шмелёвских произведениях, где особое значение приобретают 
элементы фольклора, система таких стилистических средств, как сказ и сказо-
вые формы повествования [2-3]. К. Г. Тарасов указал на творчество сказочни-
ков Б. Шергина и С. Писахова, которые следовали за опытами В. И. Даля в во-
спроизведении фольклорной основы, привнесении комических и сатирических 
элементов в народный сюжет, тяготении к скоморошескому стилю повество-
вания [7].  

Цель нашей работы – проанализировать параллели между сказочным твор-
чеством В. И. Даля, Саши Чёрного и А. М. Ремизова.  

В. И. Даль был первым из русских прозаиков, обратившихся к так 
называемой «солдатской» сказке, широко распространённой в фольклоре. Он 
ввёл её в русскую литературу. Впоследствии эту линию блестяще продолжил 
Саша Чёрный (А. Гликберг) в своих «Солдатских сказках» (1933). Таким обра-
зом, с наследием Саши Чёрного сопоставимо не все сказочное творчество  
В. И. Даля, а тексты о русском служивом. 

Сходство опытов В. И. Даля и Саши Чёрного связано с образом удалого 
солдата, показом его молодечества, преданности родине, царю, народу, 
русской земле. В образе солдата у авторов главное – безропотное преодоление 
всех препятствий, которые создают для него власть имущие, командиры и 
сложивишиеся обстоятельства. Умный, находчивый, решительный, он сознаёт 
свою «миссию» солдата. Например, у Саши Чёрного: «Солдат в сказках всегда 
высоких особ вызволяет, большое награждение ему за это идёт. А тут не сказ-
ка, случай сурьезный. Неужто я на сам деле сдрейфлю, супротив лекарей спо-
соба не сыщу?» [8, с. 199]. Подобная логика поведения характерна для всех 
удальцов далевских солдатских историй. Смекалистый, бесшабашный, ловкий 
служивый запросто общается с чертями и всякой другой нечистой силой и хи-
тростью изводит её (у В. И. Даля «О чёрте-послушнике», «Сила Калиныч»; у 
Саши Чёрного «Королева – золотые пятки», «Кавказский чёрт», «Армейский 
спотыкач», «Скоропостижный помещик», «Безгласное королевство» и др.). 
Русалки, черти, лешие – образы, использованные в сказках В. И. Далем и 
Сашей Чёрным.  

Герои этих писателей исправно служат царям и своим командирам. Они не 
позволяют себе критического или ироничного отношения к ним, хотя для чи-
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тателя очевидна часто непродуманность их приказов или явная глупость.  
С присущими им смекалкой и хитростью солдаты выполняют даже самые, на 
первый взгляд, невыполнимые задания. В. И. Даль в сказке «Сила Калиныч» и 
Саша Чёрный в произведении «Ослиный тормоз» с огромной симпатией изо-
бражают Суворова, подчёркивая простоту его образа жизни, демократизм при 
общении с солдатами. Наверное, только Суворов может по достоинству оце-
нить русскую солдатскую смекалку. Именно так запечатлён образ великого 
полководца в национальном фольклоре. Сказки В. И. Даля и Саши Чёрного, 
воспроизводящие такую точку зрения, подлинно народны. Также сближает 
сказки названных авторов отношение сказочных героев из простонародья к 
высоким чинам, царскому титулу: они к этому равнодушны, и даже если полу-
чают царство, то быстро понимают прелесть своей прежней жизни  
(у В. И. Даля – «Иван, Молодой Сержант», «Сила Калиныч», «Емеля-
дурачок», у Саши Чёрного – «Кабы я был царём…»).  

Для творчества обоих авторов характерны яркий сказ, стилизация, разго-
ворные интонации в речи солдата, искажённые слова (неправильное словоупо-
требление, произношение). Иногда всё это воплощается в рифмованную прозу, 
например, в сказке Саши Чёрного «Кому за мохоркой идти (Солдатские поб-
рехушки)», В. И. Даля – «Сказка о Милонеге». В основе повествования у Саши 
Чёрного лежит юмористический пафос, острой сатиры нет. У В. И. Даля не-
сколько иное соотношение юмора и сатиры: его солдатские сказки прежде все-
го сатирические, но искромётный юмор в них, конечно, тоже присутствует 
(вспомним хотя бы описание разгульно-бесшабашного поведения Силы Ка-
линыча в раю и в аду).  

Плодотворным является сопоставление работы в сказочном жанре  
В. И. Даля и А. М. Ремизова. Осталось свидетельство, что А. М. Ремизов был 
знаком с «пятком первым» В. И. Даля: «Нашего первого сказочника  
Вл. И. Даль (так! – Н. Ю.) – сказки пяток первый 1832 Казака Луганского – 
увлекал сказ: он слушал, глядя на сказочный матерьял. В 20–30 годах было но-
во, чувствовался переход от литературной речи к живой разговорной (Эписто-
лярный жанр – Пушкин, Вяземский, Батюшков), а в сказках ничего от литера-
туры, живая природная речь, тема, сюжет, композиция для Даля неважно. 
Только по признаку сказа живут сказки Казака Луганского» [6, X, с. 179]. Как 
пишет Н. Кодрянская 22 ноября 1956 г., цель своей деятельности А.М. Ремизо-
вым понималась близко к желанию и стремлению В. И. Даля: «оживить рус-
ским ладом затасканную русскую беллетристику…» [4, с. 3]. 

Близкие мотивы и образы народной демонологии находим в пьесе В.И. Да-
ля «Ночь на распутье» и сказках А. М. Ремизова из «Посолони» «Кикимора» и 
«Упырь». Вместе с тем, сказочный сюжет ремизовского «Упыря» соотносится 
с несколькими далевскими «картинами» этнографического характера «Из рус-
ского быта» (1861) – «Упырь» и «Авсень». Это свидетельствует о широте жан-
ровой палитры как «сказок» «Посолони», так сказок и этнографических рас-
сказов разновременных циклов В. И. Даля. 

В сборнике А. М. Ремизова «Докука и балагурье (народные сказки)» 
(1914), который состоит из нескольких тематических циклов, подана литера-
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турная обработка народных сказок. В них автор проявил языковое чутьё, инте-
рес к слову вообще, и к диалектным, архаическим словам в частности. Мате-
риал, использованный А. М. Ремизовым, – сказочный и несказочный (обряды, 
игры, песни и др.). Подобное включение в сказочный фольклорный сюжет са-
мых разнообразных текстов несказочных жанров мы находим у В. И. Даля в 
сказках 1830-х гг. Сближает авторов внимание к русскому фольклорному сю-
жету и одновременно к устному народному творчеству других народностей.  

В ремизовском сборнике «Укрепа (Слово к русской земле о земле родной, 
тайностях земных и судьбе)» (1916) значительную часть под названием 
«Страдная Россия» занимают солдатские сказки. Обращение А. М. Ремизова к 
солдатской сказке отнюдь не случайно: в данных текстах отразились впечат-
ления писателя от начала первой мировой войны. Он попытался показать сол-
дата, каким его видит народ (хитрым и ловким, отнюдь не безгрешным, спо-
собным обмануть не только чёрта, но и саму смерть), поместив его образ в 
контекст более общих нравственно-философских представлений. Сюжеты тек-
стов «За родину», «Солдат-доброволец», «Доля солдатская», «Солдат», «За 
Русскую землю» близки сказкам В. И. Даля «Иван, Молодой Сержант»,  
«О чёрте-послушнике», «Сила Калиныч», а также отдельным повествованиям 
из сборника для солдатского чтения «Солдатские досуги» (1843). Так, в реми-
зовской сказке «Солдат-доброволец», как и в далевской «Об Иване…», глав-
ный герой – солдат Иван – удалой, смекалистый, он выполняет царские пору-
чения и женится на царевне. В сказке «Доля солдатская», как и в «Сказке о 
чёрте-послушнике», даже чёрт не выдерживает солдатской службы.  
В сказке А. М. Ремизова «Солдат» обрабатывается тот же фольклорный ска-
зочный сюжет («Солдат и смерть»), который был так ярко воплощён в запре-
щённой цензурой сказке В. И. Даля «Сила Калиныч».  

Таким образом, видно, что А. М. Ремизов в своих изысканиях ориентиро-
вался на опыты В. И. Даля. Проведя конкретный сопоставительный анализ, мы 
можем говорить в основном о широком влиянии на писателя В. И. Даля – ска-
зочника, собирателя, стилиста и стилизатора фольклора, этнографа, лингвиста 
и диалектолога.  

В целом влияние В. И. Даля-сказочника более широкое, чем совпадение 
тем и сюжетов. Оно связано не с «цитированием» конкретных текстов, а сход-
ным отношением к народу, разработкой определённой тематики (взаимоотно-
шения народа и власть имущих, тяготы службы российского солдата и матро-
са, поиск правды и истины и др.), сказовостью, сатиричностью, обращением к 
русскому народному сказочному фольклору, быличкам, преданиям и легендам, 
паремиям. Во все времена был актуален В. И. Даль как знаток слова, народных 
выражений, пословично-поговорочного материала. Начиная с конца XIX в. 
при обращении к опыту В. И. Даля – Казака Луганского учитываются не толь-
ко его сказки, но и весь комплекс народоведческих работ. Так ощущаются и 
проявляются широкие далевские традиции.  
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ДИСКУСІЙНИЙ ХАРАКТЕР ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДИСКУРС» 
 
Розбіжності в теоретичному осмисленні феномену «епістолярій» приво-

дить до того, що в дослідженнях все частіше з’являються такі термінологічні 
ряди як «епістолярний текст», «епістолярний контекст», «мова епістолярію», 
«епістолярний ряд», «епістолярний стиль», «епістолярний жанр», «епістолярна 
форма», «епістолярний дискурс». Дискусійний характер визначення поняття 
«дискурс» провокує схожу тенденцію до визначення поняття «епістолярний 
дискурс». В останнє десятиліття епістолярій досліджують як тип дискурсу  
С. В. Гусєва, Н. В. Сапожнікова, Ю. Л. Троїцький, М. Ж. Чаркін. Дискурс спів-
відноситься із поняттям «текст», з формою тексту, довільним фрагментом тек-
сту. Це також такий вимір тексту, взятого як сукупність висловлювань, що пе-
редбачає внутрішній комплекс парадигматичних та синтагматичних зв’язків 
між формальними елементами, що формують систему, пов’язану із пізнанням 
світу та ідеологічними установками суб’єкта висловлювання, а також із осми-
сленням мовної картини світу мовця адресатом. Дискурс розглядають як вид 
діяльності, де відображені реальні ситуації: особистості комунікантів, їх моти-
ви, інтенції, соціальні статуси, таким чином виправдовують вивчення цілого 
ряду прагмалінгвістичних та соціолінгвістичних категорій [4, c. 200].  

Дискурс співвідносять із поняттям «висловлювання», з групою висловлю-
вання, цілісним мовленнєвим твором. Це все, що було написано чи сказано пе-
вною мовою в рамках певної культури. На сучасному етапі розвитку лінгвіс-
тичної науки дискурс постає складним явищем, пов’язаним не лише із актом 
творення певного тексту, але й із великою кількістю екстралінгвістичних фак-
торів – знань про світ, намірів, установок та чітких цілей мовця, котрий є тво-
рцем дискурсивного тексту [6, c. 138].  

Одним із аспектів вивчення феномену спілкування з позиції лінгвістики є 
аналіз жанрово-стилістичних форм презентації різноманітних сфер міжособис-
тісної та соціальної взаємодії. Великим потенціалом у цьому відношенні воло-
діють епістолярні тексти. Епістолярний текст – це концептуально, інформати-
вно та прагматично значимий письмово-мовленнєвий твір, категоріальними 
ознаками якого є політематичність, стандартна структура, особлива роль пре-
супозиції та адресата. Епістолярні тексти відображають специфіку епістоляр-
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ного типу спілкування між автором та адресатом, обов’язково маючи письмо-
ву форму мовленнєвого контакту, особливу роль екстралінгвістичних факто-
рів, а також характеризуються неофіційністю та невимушеністю діалогу, його 
спонтанністю та автоматизмом. Дослідження епістолярного тексту як об’єкту 
мовознавчих дисциплін здійснюються у різних напрямах: у жанрово-
стильовому плані (Н. І. Белунова, Ю. А. Бельчиков, А. Г. Григорьєва,  
Л. В. Попова), з позицій лінгвістичних особливостей (Л. В. Зубова,  
О. А. Клінг, Л. Н. Кецба), в світлі теорії комунікації (М. А. Ковальов,  
А. Н. Попова), в рамках прагмалінгвістики та мовленнєвого етикету  
(А. А. Акішина, Н. І. Формановська, І. Оні та ін.) [3, c. 215]. 

М. М. Бахтін, основоположник теорії мовленнєвих жанрів, неодноразово під-
креслював, що в період кожної історичної епохи задають тон певні жанри і, в 
свою чергу, історичні умови слугують тим контекстом, що зумовлює появу особ-
ливих тенденцій в процесі жанротворення [1, c. 249]. Сучасний дослідник  
В. О. Гольдін також відзначає, що мовленнєвий жанр несе в собі сліди впливу 
відповідної сфери комунікації, узгоджену партнерами тональність повідомлення, 
відповідні мовленнєві події, і розділити їх доволі складно [2, с. 23].  

Схожий функціональний підхід в дослідженні мовних жанрів заснований 
на сучасних уявленнях про текст як дискурс – складну комунікативну подію, 
що співвідноситься з просторовим, часовим та соціально-політичним контекс-
тами. Дискурсивний аналіз тексту, що має визначену жанрову приналежність 
здійснюється з урахуванням всього комплексу лінгвістичних та екстралінгвіс-
тичних факторів, відповідних для певної комунікативної ситуації, важливою 
складовою якої є текст. Великими можливостями в цьому відношенні характе-
ризується епістолярний дискурс. Під час визначення епістолярію як дискурс 
важливим є той факт, що дискурс твориться в процесі спілкування та відобра-
жає на мовному рівні контакт та міжособистісні відношення між автором та 
адресатом. Тому епістолярний дискурс – це мовленнєвий твір, що функціонує 
зважаючи на національно-часову епістолярну традицію, що має письмову фо-
рму та реалізується у різноманітті його когнітивно-комунікативних функцій. 
Епістолярний дискурс – не результат, а процес мовної поведінки. Тобто, фор-
мальна сторона епістолярію (текст листа) створюється в процесі дискурсивно-
го розгортання. Крім того, дискурс має соціолінгвістичний зміст, в рамках яко-
го спілкування розуміють як соціальну взаємодію [6, c. 140]. 

Аналіз дискурсивної природи епістолярного тексту дає можливість дослід-
нику розглядати лист як складне комунікативне явище, пов’язане не лише із 
актом його створення, а й із великою кількістю екстралінгвістичних факторів, 
намірів мовця, що є творцем дискурсивного тексту. На першому місці не дійс-
ність, а людина як автор подій, описаних у тексті листа [5, c. 74].  

В рамках дискурсивного аналізу епістолярію текст листа можемо розгля-
дати як завершений за структурою та сенсом композит, як самостійну текстову 
організацію, що володіє зв’язністю та цілісністю і характеризується просторо-
во-часовою орієнтацією, зверненням до адресата та підписом адресанта, а та-
кож преамбульно-резюмованою структурою [3, c. 220].  
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Епістолярний текст – унікальний об’єкт дослідження сучасної лінгвістики. 
Він володіє комплексом інформації про особливості мови всієї епохи, прояв-
ляється мовна особистість автора листа. Не зважаючи на те, що епістолярій 
знаходиться на стику лінгвістики та літературознавства, він привертає увагу 
дослідників обох галузей, однак існує ще багато не досліджених аспектів. 
Неоднозначність поняття «дискурс» породжує багато гіпотез з приводу визна-
чення змісту епістолярного дискурсу. 

 
Список використаних джерел: 

1. Бахтин М. М. Постановка проблемы и определение речевых жанров /  
М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основаниям гу-
манитарных наук. – 2000. – С. 249-250.  

2. Гольдин В. Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи / 
В. Е. Гольдин // Жанры речи. – 1997. – Вып. 1. – С. 23-34. 

3. Курьянович А. В. Эпистолярный дискурс как средство современной 
межличностной и социальной коммуникации / А. В. Курьянович // Сибирский 
филологический журнал. – 2008 – Вып. 4. – С. 210-224. 

4. Леонтьев В. В. Комплимент как жанр личностного типа дискурса /  
В. В. Леонтьев // Языковая личность: институциональный и персональный 
дискурс: сб. науч. тр. – 2000. – С. 200. 

5. Седов К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетен-
ции / Седов К. Ф. – М.: Лабиринт, 2004 – 320 с.  

6. Фесенко О. П. Эпистолярий: жанр, стиль, дискурс / О. П. Фесенко // 
Вестник Челябинского государственного университета. – 2008. – № 23. –  
С. 132-143. 

 
 
 

Блинова І.А., 
докторант кафедри філософії мови, 

порівняльного мовознавства та перекладу  
Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова 
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В ПРОЗІ «ЧОРНОГО ГУМОРУ» 

 
Зауважимо, що дослідження питань власне феномена «чорний гумор» та 

вивчення провідних лінгвостилістичних засобів його втілення на різних мов-
них рівнях було і залишається актуальною проблемою лінгвопоетики, тексто-
лінгвістики, лінгвостилістики. У цій розвідці чорний гумор розуміємо як один 
з різновидів комічного (поряд з гумором, іронією, сатирою, сарказмом); як гу-
мор з домішкою цинізму, комічний ефект якого полягає в глузуваннях над 
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«похмурими», макабричними темами у відчайдушній або безнадійній ситуації, 
що стосується неприємних аспектів життя [3]. 

Як відомо, чорний гумор – звичайний складник абсурдистики в літературі: 
він знаходить смішним те, що вважається занадто серйозним, щоб потрапити 
до сфери дії такого легковажного почуття, як почуття гумору. Наприклад, пре-
дметом для жартів стають смерть людини, насильство, хвороби душі і тіла, фі-
зичне і моральне каліцтва, розкладання соціальних інститутів, страждання, 
біль, позбавлення та страх. 

На думку переважної більшості дослідників, завдяки багатозначності свого 
вираження чорний гумор наразі набуває конкретного соціокультурного зна-
чення [1, c. 19]. Рятівна процедура сміхотерапії є, поза всякими сумнівами, 
особливо доброчинної. По-перше, такого роду сміх дозволяє реалізувати пот-
ребу сучасної людини відсторонитися від трагічних і лячних подій у житті, та-
ких як війна, вандалізм, жорстокість, нещастя, приниження, сексуальна не-
спроможність тощо.  

По-друге, він допомагає людині емоційно притупити або подолати страх 
перед зазначеними негативними аспектами існування сьогодення; відчути себе 
при цьому більш сильною, сміливою і менш вразливою; поглянути реальності 
в обличчя; одержати над ситуацією особисту перемогу. Як наслідок, у літера-
турній спадщині будь-якої нації наявне осміяння, а іноді і цинічне знущання 
над людськими цінностями у формі чорно-гумористичних як серйозних, так і 
непристойних анекдотів, частівок, віршиків. 

Крім цього, чорний гумор жорстоко розправляється з дешевої сентимента-
льністю, поєднуючи емоційну незворушність з пристрастю до несподіваних і 
шокуючих ефектів. Творчі задуми і способи їх реалізації у багатьох сучасних 
авторів відзначені найбільш похмурим трагікомізмом. Чорно-гумористичними, 
як доводять наші спостереження, можуть бути і весь твір, і окремі образи, си-
туації, епізоди. Матеріалом нашого дослідження слугують англомовні прозові 
твори малих форм найвидатнішого письменника сучасної літератури Кевіна 
Баррі (1969), що входять до збірок оповідань «Dark Lies the Island» та «There 
are Little Kingdoms». 

У результаті аналізу літературних творів зазначимо, що на перший план 
осміяння висувається тема смерті, що представлена достатньо варіативно: це 
може бути глузування над самим фактом смерті, процесом смерті, причиною 
смерті (вбивство, нещасний випадок, хвороба, серцевий напад і т. п.), умовами / 
обставинами, за яких трапилася смерть, знаходженням мертвого тіла, станом 
вбивці після злочину. 

Так, в оповіданні «Атлантік-Сіті» («Atlantic City») спостерігаємо глузуван-
ня головного героя Джеймса над процесом смерті батька. Зазначимо, що, бу-
дучи найстаршим в оточенні молоді, дев’ятнадцятилітній Джеймс намагається 
утримати авторитет серед підлітків з Брод-стріт та її околиць. Хлопцям нічим 
займатися у вільний час влітку, тому вони знаходять розваги або в ігровому 
залі з автоматами і більярдом, або в дрібному вуличному хуліганстві. Щоб по-
стійно бути в центрі уваги і довести власну неперевершеність, юнак грає на 
публіку: карикатурно пародіює рок-співаків та інших зірок, заграє з дівчатами, 
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бере на сміх суперників по більярду, кепкує з поліцейського, стильно і красиво 
виграє в автомати і більярд. Врешті-решт загравання головного героя зі смер-
тю (припускаємо, через парі) призводить до фатальних наслідків: на початку 
осені Джеймс трагічно гине. 

Заради слави і похвали своєму талантові Джеймс, на жаль, не визнає меж 
глузування. Так, чорним гумором оповита одна з його знаменитих вистав, коли 
хлопець зображає серцевий напад, що призводить до смерті батька на кухні: 
Walking back to the pod table, James suddenly stopped, gasped, and collapsed onto 
his knees. He clutched at his chest. His face was frozen in a terrible grin, and it be-
came a grimace, and he gasped out the last words... «I... leave... every... thing... to... 
to... to... Jamesie!» [5, с. 5]. Головним прийомом відбиття чорно-
гумористичного ефекту на синтаксичному рівні є апосіопеза, що передається 
на графічному рівні за допомогою трьох крапок. Цей стилістичний прийом зо-
бражує неспроможність мовця з причин передсмертного стану говорити про 
заповіт. 

Оповитий тональністю чорного гумору наступний фрагмент з оповідання 
«Жорстокість» («A Cruelty»), де наявне глумування дорослого чоловіка із зов-
нішністю та поведінкою гієни з «мамчиного синка» Доні: Donie knows that he 
must rise and go but the man reaches across and lays a steel – cold hand on his. 
Clamps it to the bench. 

«Stop that,» Donie says. 
The man giggles. 
«I’d say the best part of Donie dribbled down the father’s leg, did it?» [4, с. 22]. 
Брутальний чолов’яга кепкує зі стану переляканого хлопця, який наче зсу-

нувся додолу, недарма згадуючи про ногу батька Доні. Адже саме хворі колі-
на, за словами сина, були першопричиною смерті батька, до якої додалися 
ожиріння і серцевий напад: Then the knees went on the father – the two simultane-
ously – and he could walk no more. 

«Oh I have a predicament now,» he would say from the armchair, looking out at 
Boyle; the slow afternoons. 

The weight piled up on the father quickly. He turned into a churn of butter on 
the armchair. He took a heart attack inside the year. 

«My father,» Donie tells people, «died of a predicament of the knees» [4, с. 21].  
Отже, завдяки натяку на прагматичному рівні відбувається обігравання ле-

ксем ноги / коліна (legs/knees), що є причиною смерті людини і предметом жо-
рстокого знущання з боку так званого Гієни. 

Таким чином, як показав аналіз, типовими засобами створення письменни-
ком чорно-гумористичного ефекту в досліджуваних творах є мовна гра та її різ-
новид – каламбур, апосіопеза і парадокс, що функціонують на різних рівнях. 
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СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ 
В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ 

 
Семантичне термінотворення – це один із способів поповнення складу су-

часних галузевих термінологій. Дослідження шляхів формування німецькомо-
вної терміносистеми гастроентерології дозволило встановити, що для фахової 
мови цієї галузі характерне явище семантичної деривації, зокрема метонімія та 
конверсія як її різновиди. 

Метонімія як мовний феномен була і залишається предметом дослідження 
багатьох лінгвістів: Д. Лотте, О. Кубрякової, О. Тараненко, Ю.Апресяна, 
Р. Дудок, Н. Цісар. В сучасному мовознавстві її розглядають як вид вторинної 
номінації, яка виникає на основі асоціативних зв’язків між суміжними понят-
тями, які взаємно пов’язані різними типами відношень: причинно-
наслідковими, часовими, просторовими, відношенням партитивності, належ-
ності та іншими. Деякі мовознавці, порівнюючи метафору і метонімію, трак-
тують останню як семантичне зміщення на рівні референції, тобто співвідне-
сення одного мовного знаку з різними референтами на основі їхніх суміжних 
ознак [1, с. 213]. 

Одним із перших авторів теорії метонімічного термінотворення вважають 
Д. Лотте, який розглядав виникнення термінів як результат перенесення най-
менувань на підставі суміжності понять [2, с. 53]. Вчений виділяв різні види 
метонімічних транспозицій, які зумовлені належністю зіставлюваних понять 
до різних категорій, а саме: частина ↔ ціле, властивість → предмет, матеріал →
 виріб, процес → стан, процес → кількісний показник.  

Метонімічне термінотворення у галузі гастроентерології менш поширене, 
ніж явище метафоризації. Воно охоплює переважно асимільовані в німецькій 
мові латинізми та еллінізми, а також деякі англіцизми. На основі семантичного 
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аналізу термінологічної лексики ми виділили кілька моделей перенесення 
найменувань за суміжністю понять:  

1. «Ціле ↔ частина». Цей тип метонімічної трансформації має такі різновиди 
в досліджуваній терміносистемі: 1) «Орган → його частина»: das Pankreas – під-
шлункова залоза, das Winslow-Pankreas – відросток головки підшлункової залози; 
2) «Орган → частина сусіднього органу»: die Kardia – а) серце; б) кардіальна (вхі-
дна) ділянка шлунка; 3) «Орган ↔ місце його знаходження»: die Gaster (також 
терміноелемент Gastr-) – a) шлунок, б) живіт, черево.  

2. «Процес → результат»: die Perforation – а) техн. перфорування (проби-
вання отворів); б) наскрізний отвір в стінці органу: die Darmperforation – пер-
форація кишечника; die Erosion – а) геогр. процес руйнування ґрунтів; 
б) дефект слизової оболонки органа: die Magen-Erosion – ерозія шлунка.  

3. «Метод дослідження → результат»: die Tomographie – а) томографія  
(як діагностичний метод); б) томографічний знімок. 

4. «Результат → метод хірургічного втручання»: der Bypass – а) обвід, шунт 
(додаткове з’єднання); б) операція встановлення шунта: der Magen-Bypass – шун-
тування шлунку; der Pouch – а) штучний сумкоподібний резервуар; б) пауч-
операція (встановлення резервуара-замінника в шлунково-кишковому тракті). 

5. «Орган / частина тіла → хвороба / симптом хвороби». Цю модель ми 
вважаємо характерною власне для медичної термінології: das Abdomen / 
der Bauch – живіт, Akutes Abdomen/ Akuter Bauch – гострий живіт (комплекс 
симптомів при хворобах черевної порожнини); das Kolon – ободова вишка, 
spastisches (irritables) Kolon – функціональні розлади товстого кишечника; 
die Facies – лице, Facies gastrica – лице хворого з виразкою шлунка, Facies 
abdominalis – вираз обличчя хворого при гострому перитоніті. 

Наведені приклади свідчать про те, що метонімія зумовлює багатознач-
ність деяких медичних термінів в галузі гастроентерології. Джерелом метоні-
мічних транспозицій є переважно фахова лексика – як медична, так і з інших 
наукових галузей (географії, техніки, будівництва).  

В німецькомовній гастроентерології шляхом метонімізації виникли також 
епонімічні терміни, які ми виділяємо в окрему групу. Найменування медичних 
понять, що утворені за суміжністю належності, містять у своєму складі імена 
вчених: der Morbus Crohn – хвороба Крона, das Mirizzi-Syndrom – синдром Мі-
ріці, gastrointestinales Kaposi-Sarkom – шлунково-кишкова саркома Капосі. Як 
зазначає Н. Цісар, «у такому випадку метонімія не виступає в ролі заміщення 
предмета й не створює нового лексичного значення, а тільки сигніфікативно 
уточнює його» [3, с. 55]. Специфічною для епонімічних термінів гастроенте-
рології є метонімічна модель «ім’я вченого → збудник захворювання → хворо-
ба», наприклад: D. E. Salmon (американський бактеріолог) – die Salmonella (са-
льмонела – вид паличкоподібної бактерії) – die Salmonellose (сальмонельоз – 
інфекційне захворювання травної системи). 

Поряд з феноменом метонімії у досліджуваній термінології зустрічається та-
кож явище конверсії, а точніше її різновид – субстантивація. Конверсійна транс-
позиція відбувається за моделлю «Adjektiv → Substantiv». Деякі прикметники, що 
називають характерні ознаки органів за їх відношенням до інших органів, речо-
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вин чи дії, переходять в розряд іменників і вживаються для позначення цих самих 
органів, наприклад: Intestinum caecum – das Zäkum (сліпа кишка), Tunica mucosa – 
die Mukosa (слизова оболонка), Ductus choledochus – der Choledochus (жовчови-
відна протока). Наведені приклади демонструють накладання явищ метонімії та 
конверсії при виникненні гастроентерологічних термінів. Зміщення семантики 
відбувається у напрямі «ознака органу → орган». 

Для термінів-прикметників gastricus «шлунковий» та hepatiсus «печінко-
вий», які вказують на відношення до відповідних анатомічних органів (АО), 
характерний семантичний зсув у напрямі «розміщений в АО → призначений 
для АО», наприклад: Arteria gastrica = die Gastrika (шлункова артерія) – die 
Gastrika (лікарські засоби для шлунку)); Arteria hepatica = die Hepatika (печін-
кова артерія), Ductus hepaticus = der Hepatikus (печінкова протока) та die 
Hepatika = hepatische Mittel (лікарські засоби для печінки).  

В результаті конверсії виникли терміни das Rektum – пряма кишка  
(від лат. rectus – прямий), das Duodenum – дванадцятипала кишка (від лат. duo-
denus – дванадцятипалий), die Cholagoga – жовчогінні засоби (від лат. chola-
gogus – жовчогінний), die Digestiva – засоби для травлення (нім. digestiv від 
лат. digestivus – такий, що стосується травлення). 

Отже, метонімія та конверсія – процеси транспозиції, характерні для тер-
мінотворення в німецькомовній гастроентерології. З одного боку, вони сприя-
ють збагаченню терміносистеми медичної галузі, а з іншого – зумовлюють ба-
гатозначність деяких фахових найменувань, що є небажаним явищем у термі-
нології на внутрішньосистемному рівні.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОГО ЭТИКЕТА, 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
АМЕРИКАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Традиционно под политкорректностью (от англ. politically correct) пони-

мают практику запрета употреблять слова и выражения, которые, для опреде-
ленных социальных групп, выделяемых по признаку пола, возраста, сексуаль-
ной ориентации, вероисповедания, расы, могут считаться оскорбительными и 
их замены [1]. Термин впервые был введен в Америке в 1970-х гг. 

Политкорректность глубоко проникла в культуру Америки и ее язык, за-
тронув все сферы жизнедеятельности человека. Поэтому тема политкоррект-
ности, ее насущные вопросы и проблемы являются актуальными. Среди уче-
ных, занимающихся проблемой политкорректности, Ю. Л. Гуманова,  
А. В. Остроух, Б. Пантелеев, С. Тер-Минасова, Умберто Эко и др. 

Политкорректность распространяется не только на политику, но и другие 
сферы жизни – религию, культуру, образование, здравохранение и т. д. 
Например, политическая корректность (PC) требует замены слов в религиозной 
сфере, когда обращаются к людям неизвестного вероисповедания. А вот при-
мер расового характера: в Соединенных Штатах термин «black» (чёрный) по 
отношению к негру считается нейтральным, а «negro» ругательным из-за бли-
зости его к ругательному слову «ниггер». Предложенный термин  
«Afro-American» (политкорректное выражение для обозначения чернокожих 
жителей в США) устраняет проблемы коммуникации. 

В американском английском не используется слово «invalid» по отноше-
нию к инвалидам, т. к. оно созвучно со словом «неправильный, неверный». 
Вместо него широко применяется термин «disabled» или «physically 
challenged», означающий людей с физическими недостатками. 

Политкорректность в языке имеет целью найти новые слова (термины) 
вместо тех, что задевают чувство достоинства человека, ущемляют его права 
прямолинейностью или бестактностью в отношении его половой или расовой 
принадлежности, статуса, внешности, здоровья [2, с. 215]. 

Больше всего американцы преуспели в борьбе с «ейджизмом» (дискримина-
ции по возрасту). В основе дискриминации было негативно-неуважительное от-
ношение к пожилым людям как к субъектам, что не соответствуют требованиям. 
Так, заполняя анкетные формы при приеме на работу в настоящее время, претен-
денты не указываю свой возраст, чтобы не быть дискриминированными по воз-
расту. Иногда не указывается и пол, чтобы не быть дискриминированными из-за 
принадлежности к женскому или мужскому полу. 

Проблема политкорректности в американском английском состоит в том, 
что количество слов, заменяющих «неполиткорректные» постоянно увеличи-
вается. И слова эти применяются с целью перестраховаться, чтобы на всякий 
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случай не обидеть собеседника (аудиторию). Иногда доходит до смешного. 
Примеры таких «политкорректных» слов мы можем встретить в учебниках по 
переводу. 

Политкорректность является разновидностью неофициальной необъявленной 
цензуры, нашедшей своё наибольшее распространение, как в США, так и в стра-
нах Запада. В своей практике политкорректность маскируется под «хороший 
тон» и официально направлена на то, чтобы не оскорбить и не унизить чьи-либо 
чувства. За этими «благими намерениями» маскируется основное назначение по-
литкорректности – создавать информационное пространство и подавать инфор-
мацию так, чтобы отсекать от распространения политически неблагонадёжные 
темы и формировать общественное мнение в «правильном направлении». Из все-
го вышесказанного следует, что политкорректность является одним из методов 
манипуляции общественным мнением. Ее цель преследует влияние на мысли 
людей и подавления протестного настроения. Требования политкорректности, 
как правило, направлены всегда только на большинство. 

Тем не менее, решение проблемы с политкорректностью – это ключ к ком-
муникации между людьми разных наций и культур. Во главу угла ставится 
тактичность в обращении с людьми, вежливость и учтивость. 

По мнению Умберто Эко, политическая корректность является главным 
врагом толерантности. Направленная на сбережение прав и достоинств чело-
века, политкорректность дискредитировала себя крайностями, перешла в про-
тивоположность, стала красивой упаковкой грязного, горького, гнилого про-
дукта. Обвинения в адрес политкорректности подобного рода появляются се-
годня в общественной и научной прессе. 

С нашей точки зрения, описанные тенденции развития современного аме-
риканского языка, выраженные в ограничении использования слов выражений, 
словосочетаний в угоду политкорректности явно сужают возможности языка. 
Такой важный литературный прием, который делает речь и письменные про-
изведения «сочными» и вызывающими интерес-конфликт, практически убира-
ется из языка. Более всего в этом процесс страдает фразеология, многочислен-
ные пословицы, поговорки, которые согласно новым языковым веяниям пре-
вращаются в «персоны «нон-грата»«. 

На наш взгляд – это ущербная тенденция в развитии языка. Достойной 
альтернативой ее могло бы стать не цензура языка, а воспитание в обществен-
ном мнении политической культуры и терпимости, когда написанное или про-
изнесенное воспринимается спокойно, без попыток резать язык «по-живому». 
Гарантией политкорректности должна выступать политическая культура носи-
телей языка, а не цензура языка.  

Также, нужно упомянуть и о переводческой проблеме, т. к. перевод с дру-
гих языков на американский обязывает переводчика блюсти эту политкор-
ректность. А это вызывает чисто технические трудности перевода, с одной 
стороны, а с другой, значительно искажает и обедняет искомый текст. Как 
видно из приведенного выше текста, иногда такие попытки блюсти политкор-
ректность доходят до абсурда. 
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ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОЛЬОРОНІМІВ У ЛІНГВІСТИЦІ 
 
Колір завжди цікавив людство та впливав на його емоційний стан, не існує 

такої сфери в житті людини де не існувало б колірної складової. Колір та ко-
льороніми вивчаються багатьма науками, такими як лінгвістика, психологія, 
етнологія, філософія. Ще з прадавніх часів кожний колір мав певне значення 
та асоціювався з тим чи іншим явищем. Люди намагалися пояснити це явище, 
зрозуміти його вплив на емоції та почуття людини. Кожна людина реагує на 
певні кольори по-різному, це залежить від типу темпераменту та стану здо-
ровʼя. Психологи та психіатри, спираючись на вподобання кольорів у тої чи 
іншої людини, можуть визначити риси характеру, схильності, психічні особ-
ливості. Є думка, що за допомогою кольору можна лікувати фізичні та душев-
ні хвороби людини. Кожний колір має певний вплив та асоціації, відчуття, які 
викликає у підсвідомості людини, а особливо людини певної національної 
приналежності, у звʼязку з цим і надається перевага тому чи іншому кольору. 

Що стосується кольоронімів, слів, які позначають кольори, то у науці іс-
нують певні підходи до вивчення кольоронімів. Найбільш відомі серед них – 
це антропологічний, психологічний, гендерний та лінгвокультурологічний. 
Дуже цікавий і, мабуть, найбільш досліджений аспект кольору, який і зараз 
привертає увагу багатьох дослідників – це психологічний вплив на людину та 
значення кольорів у рекламі, культурі, психології та політиці. На цю тему іс-
нує дуже багато досліджень (І. Рош, Н. В. Серов, Б. А. Базима). Велику увагу 
психологічному впливу кольору на людину приділяв Макс Люшер, який роз-
робив загальновідомий кольоровий тест Люшера та є автором таких праць як 
«Повний кольоровий тест Люшера», «Сигнали особистості», «Колір вашого 
характеру», він також є засновником психологічного підходу до вивчення слів 
на позначення кольору, а це означає, що кожен колір має свій вплив та асоціа-
ції, які він викликає коли людина його сприймає органами відчуттів [1]. Тобто 
за допомогою певного набору кольорів, сполучення певних кольорів або ж од-
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ного з них можна досягнути певного ефекту, відчуття або викликати певне ба-
жання. Психологічний підхід розглядає звʼязок кольору з емоціями людини, 
кожна емоція відповідає певному кольору, а кожний колір викликає тільки пе-
вні емоції. Згідно цього підходу кожний колір має своє значення, викликає пе-
вні асоціації у мозку людини, також сполучення певних кольорів мають свій 
вплив та певний ефект на мозок людини. Існують навіть сполучення кольорів, 
які є найбільш успішними, це: червоний на білому, жовтий на чорному, зеле-
ний на жовтому, білий на синьому, чорний на жовтому, білий на чорному, си-
ній на жовтому, синій на білому. І якщо ми згадаємо найбільш популярні рек-
ламні пости або логотипи відомих кампаній у світі, то побачимо, що ці пари 
кольорів неодмінно присутні. Цікавими є дослідження вітчизняного сучасного 
психолога Б. А. Базими, який у своїх роботах розглядає кольорову символіку в 
історії різних народів, розбіжності у сприйнятті того чи іншого кольору людь-
ми різних національностей та детально зупиняється на значенні кожного з ко-
льорів у тій чи іншій культурі [2]. Він стверджує, що «проблема колірного си-
мволізму є однією з центральних при вивченні взаємозвʼязків між кольором та 
психікою. Походження колірного символу, його зміст, відношення до тих чи 
інших явищ та подій у житті людей, міжкультурні розбіжності у колірній сим-
воліці – ось одні з головних питань цієї проблеми. Кількість колірних символів 
достатньо обмежена. Найбільш часто в цій якості використовуються так звані 
«основні кольори», до яких, зазвичай, відносять білий, чорний, червоний, си-
ній, зелений, жовтий та фіолетовий. Змоги ввести жорсткі критерії, які дозво-
ляли б віднести той чи інший колір до «основних», або немає, або не закінчи-
лися невдачею» [2].  

Не менш відомі дослідження Берліна Б., Кея П., також У. Бера, які є пред-
ставниками наступного, антропологічного підходу до вивчення кольоронімів, 
свої дослідження вони описали в книзі «Основні колірні терміни»  
(Берлін, Кей, 1949). Свої спостереження вчені зробили обробивши велику кі-
лькість лінгвістичного матеріалу, а саме близько 80 мов різних мовних сімей. 
Нарешті вони прийшли до висновку, що існують універсальні закони побудови 
системи основних кольоронімів в мовах світу. Було визначено, що універсаль-
ний інвентар системи основних кольоронімів складається з 11 основних назв 
кольорів – білого, чорного, червоного, зеленого, жовтого, синього, коричнево-
го, фіолетового, рожевого, оранжевого, сірого. Відповідно до гіпотези Б. Бер-
ліна і П. Кея, всі мови мають терміни, що позначають білий і чорний кольори. 
Таким чином, мінімальна кількість кольоронімів в мові – два [3].  

Виділяють також гендерний (Дж. Лакофф, Є. В. Мішенькін) та лінгвокуль-
турологічний (А. Вежбицька, Л. І. Ісаєва, Ш. К. Жаркинбекова та ін.) підходи. 
Отже, представники цього підходу вважають, що колір є однією з констант або 
одним з принципів культури, який може служити «своєрідною моделлю розви-
тку, що відображає шляхи формування, освоєння, закріплення в культурній 
пам`яті не тільки загальних, але і національно забарвлених культурно-
значущих концептів» [4, с. 109]. Лінгвокультурологічний підхід стверджує, що 
багато явищ культури не можуть бути зрозумілі без врахування значень кольо-
ру. Колір також є компонентом культури і він є втіленням різних морально-
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етичних цінностей. В кольорі може виражатися ставлення людини до явищ на-
вколишньої природи. Колір виступає в якості змістовного елемента культури, 
за допомогою якого можна охарактеризувати, систематизувати предмети, со-
ціальні установки і морально-естетичні поняття.  

Представники ж гендерного підходу до вивчення кольоронімів вважають, 
що є певні відмінності між жіночими та чоловічими кольоронімами, лінгвісти-
чна поведінка жінок недосконала в порівнянні з чоловічою. Дж. Р. Лакофф 
стверджує, що це все є через різницю у соціальному статусі чоловіка та жінки. 
Також вона стверджує, що кольору в обʼєктивному світі взагалі немає та вва-
жає, що колір – це субʼєктивна категорія, якої не існує в природі: «Колірні ка-
тегорії детерміновані одночасно обʼєктивним матеріальним світом, та особли-
востями біології людини, людським мисленням, культурними факторами». 
Вона виявила відмінності між чоловічими і жіночими кольоронімами, і у чоло-
віків їх виявилося значно менше. Лінгвістичну поведінка жінок недосконала в 
порівнянні з чоловічим. Цей факт грунтується на різниці соціального статусу 
чоловіків і жінок. Чоловічі кольороніми виявляються більш конкретними.  
В даному аспекті також передбачається розгляд співвідношення кольору з чо-
ловічим і жіночим началом [5]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Макс Люшер Цвет вашего характера. – М.: Вече, 1997. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://psytests.org/luscher/fullcolor.html.  

2. Базыма Б.А. Цвет и психика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://psyfactor.org/lib/colorpsy.htm. 

3. Берлин, Б., Кей, П. Основные цвета: Их универсальность и видоизмене-
ния Текст. / Б. Берлин, П. Кей. М., 1969. – Режим доступу: http://psiukrearth. 
ru/rizne/16914-pidhodi-do-vivchennja-sliv-cvetooboznachenija.html. 

4. Жаркынбекова Ш.К. Моделирование концепта как метод выявления этно-
культурной специфики // Мат-лы IX Конгр. МАПРЯЛ. – Братислава, 1999. 

5. Підходи до вивчення слів кольоропозначень [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу: http://aboutyourself.ru/psicvet/izu4-cvet.html. 

 
 
 

Vovk I.L., 
Senior Lecturer 

Zaporozhye State Medical University 
 

COLOR NAMINGS IN THE POLITICAL LANGUAGE 
 
The study of color designations is currently very popular. In linguistics, these 

studies are conducted in many directions. Color can be considered from the compar-
ative and typological points of view, the history of individual words, colors, the et-
ymology of colors, color and its significance in individual writers can be studied. 

71 



In the fifties and sixties of the last century a large number of works devoted to 
the study of color markings in various aspects appeared. Studies of the semantics of 
the field of color names were carried out by Vasilevich A., N. Pelevin, R. Frumkina 
and others.  

In the field of psycholinguistics, a large number of studies of the perception and 
impact of color are also conducted. Such studies include the work of  

R. Frumkina «Color, meaning, similarity» [5]. The author emphasizes that a 
group of color-word words «is given a special status of significance» [5]. In the as-
pect of psycholinguistics, the analysis of color markings in different languages is 
carried out and A. Vasilevich [1]. 

These studies have shown that the association of an object with color causes a 
certain estimated attitude (positive or negative) in native speakers, which, directly or 
indirectly, is related to the attitude to the objects of reality themselves. 

Adjectives are of particular interest, which call the main colors of the spectrum: 
white, black, red, green, etc. The thematic group of color words as a whole is distin-
guished by semantic uniqueness and emotional monotonousness. 

E. Rakhilina believes that the «semantic definition of color adjectives» can be 
implemented «only separately from each language» [4]. 

In the German political discourse, a whole range of color adjectives was re-
vealed. This group includes the following lexemes: schwarz, weiss, rot, rot-grün, 
grün, rot-rot, schwarz-rot, blau, rot-rot-grün, rot-grün-gelb-schwarz, braun, grau. 

We emphasize that the use of color in such areas as politics is widespread and is a 
means of designating, and sometimes evaluating, parties, movements and directions. 

V. Kulpina characterizes the specificity of the color symbols in politics as «the 
brightness of the associations they evoke. Hence their resilience, suggestiveness and 
effectiveness as a means of demonstrating political views and opinions» [2]. 

Referring to the socio-political symbolism of color, one can dwell on the prob-
lematic of symbols and point out their social significance and their connection with 
political, social and universal values. 

Throughout the world, political parties associate themselves with one or another 
of the colors (mostly in order to stand out in the elections). 

Many parties in Germany are also characterized by a certain color, that is, the name 
of a party in printed texts can be replaced by an adjective with a color value. These ad-
jectives are actively used in newspaper publications, in television programs, news, es-
pecially during the period of election campaigns. It should be noted that the colors of 
political movements and parties are not identical throughout the world. 
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INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION 
AS THE MAINSTREAM OF A TRAINING PROCESS 

 
The present abstract is the authors’ continuation of research papers dealing with shar-

ing experience in the framework of the British Council project «English for Universities». 
The authors successfully completed the 35-hour ESP course on the British 

Council English for University project (Teacher Development Winter School, Kyiv, 
08–13 February 2017) – (Garmash S. V., Sadkovska V. A.); the 42-hour ESP course 
on the British Council English for University project (Teacher Development Sum-
mer School, Kyiv, 13–19 July 2017) – (Sadkovska V. A.); the 35-hour course Aca-
demic Teaching Excellence – English as the Medium of Instruction delivered by the 
British Council in Ukraine in the framework of the English for Universities project 
(Teacher Development Summer School, Kyiv, 15–19 July 2017) – (Garmash S. V.).  

It also should be noted that «… in partnership with the Ministry of Education 
and Science of Ukraine, the British Council has conducted in-depth baseline studies 
of universities across the country to evaluate the current English provision as well as 
the role and status of English. This has focused on three key audiences: teachers of 
English for Specific Purposes (ESP) and English for General Academic Purposes 
(EGAP), teachers of other subjects who wish to use English as a Medium of Instruc-
tion (EMI) or for research and international purposes, and finally general students 
who need to understand English either for course requirements or as a specific target 
for their universities» [1]. 

As we all live in the epoch of globalization and faced with positive and negative 
features of this phenomenon. Therefore it should be mentioned that to be a competitive 
person in the changeable market of educational services nowadays, it’s not sufficient to 
realize one’s ability and skills in a particular training area; it’s necessary to be willing to 
keep up with the changeable world. It deals with educational (training) process as well. 

«The process of globalization, its positive and negative phenomena have been 
widely discussed recently. A lot of scientific publications, conferences, studies are 
devoted to these problems. Nowadays the features of globalization are: using of 
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digital technologies, computerization, fiber optics, Internet. It’s clear that from the 
point of information sense the world moves to the real globalization at the present 
stage of its development» [2, p. 313]. 

Due to this process internalization of education has become the mainstream of a 
training process as a whole. Therefore, the guarantee of high level of educational 
service for foreign students, adoption new approaches into the training process, 
forming international environment for the students are the main objectives of the 
majority of Ukrainian higher educational institutions to attract more capital. 

In this connection should be mentioned the tendency of internationalization of 
education. It’s specially noticed in Ukraine since the higher education has begun to 
consider as a business. Nowadays more foreign students are attracted to the Ukraini-
an higher educational institutions. The new problems have arisen during the training 
process because the most of foreign students «… are from the Arab countries, less – 
from Africa and Asia. The obvious objective of them is getting the diploma in some 
particular branch without any efforts. It isn’t a secret that overwhelming majority of 
these students have quite poor as an entry educational level as a behavioral level. 
That’s why they were not able to enter any higher educational institutions in their 
native countries or in the developed countries where payment for training is quite 
expensive and requirements are too high. This situation caused a huge amount of 
problems. And one of them is how to motivate these students and how to involve 
them into the educational process» [3, p. 36]. 

The obvious conclusion should be drawn: to achieve good results in training 
through the medium of English it’s necessary to find out the students’ objectives, to 
encourage students’ creative thinking, to develop the new approaches to help the 
students to become the competitive specialists in the market of labour in the epoch 
of globalization with its positive and negative features.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ДИХОТОМІЯ МОЄ / НЕ МОЄ 

В ДИТЯЧИХ ТВОРАХ ФРАНЧЕСКИ САЙМОН 
 
Дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ вважається універсальною у концептуальній 

картині світу. Вона охоплює усі сфери людського життя, займає важливе місце 
у дитячій картині світу, формує світогляд людини та допомагає пізнати самого 
себе. Керуючись дефініцією поняття «дихотомія», можемо стверджувати, що 
полюси досліджуваної дихотомії є взаємозалежними та неподільними, адже 
межі одного полюсу визначаються межами іншого.  

Для дитини, особливо раннього віку, дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ є, на нашу 
думку, однією з найважливіших у житті. Пізнаючи навколишню дійсність у 
системі Я-СВІТ, дитина сприймає все, що її оточує, по відношенню до себе, 
розмежовуючи, таким чином, середовище на «моє» та «не моє» [2, с. 178]. Зде-
більшого, діти прагнуть володіти всім, що їм подобається, тому найчастіше 
полюс МОЄ є більшим від полюсу НЕ МОЄ, що зумовлює суперечки та непо-
розуміння з іншими. 

Мета роботи полягає у розкритті особливостей мовної репрезентації кон-
цептуальної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ та її невід’ємних складових на матеріа-
лі дитячих творів американської письменниці Франчески Саймон. 

Приклади реалізації концептуальної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ можна про-
стежити у збірці оповідань Франчески Саймон про двох братів Генрі та Пітера, 
аналіз сем яких нами здійснено. Через різні характери хлопці постійно конфлі-
ктують, не можуть знайти спільної мови. Насправді, саме Генрі є винуватцем 
всіх непорозумінь та суперечок. Про це свідчать лексеми horrid та perfect, які 
описують зовсім протилежні характери братів (Horrid Henry та Perfect Peter).  

Складні стосунки Генрі та Пітера допомагають встановити змістовий міні-
мум концептуальної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ. Так, через бажання хлопців 
мати щось таке, що належить тільки їм й розпоряджатися цим на власний роз-
суд, а також через нетерпимість до зазіхань на свої речі інших та вороже став-
лення до оточуючих, можемо стверджувати, що одним із основних змістових 
компонентів є «особисті речі» – personal possessions. Діти активно захищають 
свої речі, якщо хтось посягає на них. Вони вдаються до різних способів захис-
ту: ховають свої речі від інших, погрожують, скаржаться старшим, а подекуди 
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використовують фізичну силу. Прикладами актуалізації цього компоненту 
слугують часті конфлікти та непорозуміння між братами, коли вони не можуть 
поділити іграшки чи особисті речі (Perfect Peter snatched back his book. «No!» 
screamed Peter, holding on tightly. «It’s mine!» [6, с. 45]; «He was trying to read 
my diary,» said Peter. «Henry!» said Mum. «Don’t be horrid. A diary is private. 
Now leave your brother alone» [6, с. 46]).  

Нерідко Генрі використовує брата для своїх власних цілей, обіцяючи Піте-
ру поділитись з ним, та недотримується свого слова, а наївний Пітер вірить 
усьому, що йому говорять. Наприклад: «But because I’m such a nice brother, I’ll 
share the eggs with you.» «You will?» said Peter. […] «That was then,» screamed 
Henry, shoving Peter out of the way. «They’re all mine.» «Mine!» screamed Peter. 
«Mine!» screamed Henry [8, с. 54]. 

Така поведінка хлопців пояснюється егоцентричністю дитячого характеру, 
що також пов’язано з ревнощами [1, с. 14]. Адже іноді дитина стає жадібною 
після того, як у неї з’являється брат або сестра. Причому це відбувається не 
відразу, а тоді, коли друга дитина підростає і починає проявляти харак-
тер. Саме ревнощі є причиною постійних сварок Генрі з молодшим братом Пі-
тером. Присвійні займенники my, his та mine, прикметник private, а також діє-
слова to snatch (back), to share, to hold (on tightly) вважаємо мовною репрезен-
тацією бінарної опозиції МОЄ/НЕ МОЄ. Вони підтверджують прояв власни-
цького характеру, а також вороже ставлення хлопців один до одного. 

Ще одним важливим змістовим компонентом концептуальної дихотомії 
МОЄ / НЕ МОЄ, що властивий дитячій картині світу, є поняття власного прос-
тору, яке, насамперед, пов’язане з власним житлом, – місцем, де можна побути 
наодинці і де дитина почуває себе господарем – private house [3, с. 215]. У ди-
тячій свідомості компонент private house зазвичай реалізується на рівні власної 
кімнати, де вона може встановлювати свої правила. Вищезгадані герої теж не 
хочуть терпіти посягання на свою територію, а тому будь-яким способом на-
магаються її захистити (You are not allowed to come in unless I say so! [6, с. 108]; 
Peter knew he was strictly forbidden to go into Henry’s room without permission. 
But Henry kept breaking that rule. So why shouldn’t he? [9, с. 77]; Horrid Henry 
slipped inside the enemy’s bedroom. He’d pay Peter back for getting him banned 
from the computer [5, с. 19].  

Дієслова to be allowed та to be forbidden у пасивному стані доводять, що 
дитина й справді почувається господарем у своїй кімнаті і може прогнати 
будь-кого, хто їй не до вподоби, а прислівник strictly та іменники permission і 
rule посилюють ідею особистого володіння. Водночас, дієслово to slip та імен-
ник enemy, яким Генрі називає свого брата Пітера (що знову ж таки свідчить 
про їхні недружелюбні відносини), відображають проникнення на «чужу» те-
риторію без дозволу. Синонімічний ряд дієслова to slip включає й інші, схожі 
за значенням та емоційним забарвленням, дієслова, зокрема to sneak та to sidle, 
які здебільшого також означають посягання на приватну власність. 

Іншим змістовим компонентом концептуальної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ, 
який нам вдалося виокремити, є поняття «поділу» – sharing. Воно тісно 
пов’язане із попередніми компонентами (personal possessions та private house). 
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Як відомо, сприйняття власності різниться у дитини молодшого шкільного ві-
ку і у дорослого. Річ для дитини – це ніби її частина, тому посягання на її річ 
означає те ж саме, що й посягання на її особистість, на її «я»  
[2, с. 191]. Внаслідок цього, діти так неохоче діляться своїми «цінними» ігра-
шками, книгами, одягом та іншими предметами. Іноді вони стають скнарами 
по відношенню до тих, хто їм неприємний, кому вони не довіряють. Іноді, на-
впаки, радо поділяться своїм з тими, кого люблять.  

У випадку Генрі та Пітера, зважаючи на їх неприязні стосунки, очевидним 
є те, що перемагає жадібність та небажання ділитися («Gimme that!» yelled 
Henry. «But it’s my turn to have it!» yelled Peter [7, с. 25]). У поданому прикладі 
емоційний стан хлопців найкраще відображає дієслово to yell, що посилює так-
званий «акт зазіхання-захисту». 

Генрі проявляє свою скнарість не тільки з братом Пітером, а й з іншими 
дітьми. Причиною цього є його жага лідерства. Не поділившись чимось, він 
може вирізнитись принаймні тим, що у нього є те, чого немає в інших. Цей 
предмет стає для нього предметом гордості і засобом підвищення самооцінки. 
Наведений нижче приклад ілюструє небажання Генрі ділитися з Маргарет (су-
сідською дівчинкою) територією, яка не належить жодному з них. Наприклад: 
«I’ve run away from home, if you must know,» said Henry. «So have I, and this is 
my tree-house,» said Margaret. «Go away.» «I can sit here if I want to,» said Henry, 
sitting down on Margaret’s sleeping bag [4, с. 47]. Як бачимо, обоє втекли з дому 
та знайшли притулок у будиночку на дереві. Однак, оскільки Маргарет прий-
шла першою, вона вважає, що має більше прав на нього, тому й проганяє Ген-
рі. Генрі ж, у свою чергу, знаючи, що це не її власний будиночок, захищає свої 
права у відповідь («I can sit here if I want to»). 

Отже, дані проведеного аналізу свідчать, що змістовий мінімум концепту-
альної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ у дитячій картині світу складають наступні 
компоненти: personal possessions, private house та sharing. Попри те, що кожен 
компонент має ознаки, притаманні тільки йому, усі вони взаємопов’язані між 
собою. Основними засобами актуалізації змістових компонентів вважаємо 
присвійні займенники my та mine, прикметники private, personal, own, confiden-
tial, secretive, дієслова to share, to slip, to sneak, to sidle, to snatch, to hold, to be 
allowed, to be permitted, to be forbidden та іменники permission, allowance, ac-
knowledgment та інші. 

Здійснивши аналіз оповідань Франчески Саймон, нам вдалось виокремити 
та описати три основні компоненти концептуальної дихотомії МОЄ / НЕ МОЄ, 
а також виокремити лексеми, які актуалізують досліджувану дихотомію. До 
особливостей дитячого сприйняття опозиції МОЄ / НЕ МОЄ відносимо ба-
жання дитини бути повноправним власником своїх речей та господарем при-
ватного простору, що пов’язано з почуттям власної гідності. Таким чином, 
можемо стверджувати, що дихотомія МОЄ / НЕ МОЄ є однією із найбільш 
значущих у дитячій картині світу. 
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NEOLOGISM AS AN ESSENTIAL PART 
OF THE ACTUALIZATION PROCESS 

OF THE MODERN CULTURE PECULIARITIES 
 
The development of the language is based on the updating of its word formation 

system, development of the new word formative models of words, transformation of 
already existing ones, increase or decrease of their productivity and a big variety of 
other factors of word formative process. 

Formation of the new words is a reflection of the society needs, which takes a 
form of new notions appearing as a result of the developments of science, technolo-
gies, culture, social relations etc. and this process helps to create and develop new 
theories. 

There is a great number of modern studies (Prihodko A. N., Karasik V. I., 
Swarz M., Lakoff J.) dealing with cognitive analysis of various systems of human 
thinking processes and the language which are considered to be the concepts fixed in 
consciousness.  
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During the last decade of the XX century scientists brought to light the new pro-
cesses which have managed to transform modern socio-cultural reality. The develop-
ment of mass communications and actual implementation of the new information tech-
nologies provoked the intensity increase of the contact between different people in the 
modern society and these relations are predominantly virtual [4, p. 15]. 

Big amount of new words and the necessity to describe them caused appear-
anceof the new field of lexicology – neology – science about neologisms.  

Neologisms (с грецкого neos – new, logos – word) – words, meanings of the 
words or word combinations that appeared in the language during defined period or 
that were used only once in a definite text or in the act of speech [3, p. 45]. We can 
say that neologisms are the words which were fixed in the memory of the generation 
that is using it and it is a perfect example of any culture reflection in the language.  

Determination of the neologism according to the denotative and stylistic charac-
teristic does not comprise all the totality of neologisms, but determination of neolo-
gisms as the words which are not included into the dictionary is not based on the pe-
culiarities common for the neologisms.  

In the developed languages the number of the neologisms fixed in the newspa-
pers and journals during one year is accounted for tens of thousands. It is predeter-
mined by the necessity to name everything new and in its conceptualization, intra-
textual factors factors – tendency towards economy, unification, systematic charac-
ters of the language means, etymology, tasks of the expressive-emotional stylistic 
expression [3, p. 37]. Neologisms can be created in terms of morphologic, syntax-
morphologic and semantic-morphologic approaches.  

It should be mention that neologisms appear in the language as a part of any cul-
ture on the basis of existing language tradition by using already present word-
building means.  

It is known that determination of the new lexical-semantic variant in the prag-
matic aspect of the variation is considered to be the result of its variation in its usage 
in different situations during the communication process in terms of cultural, social, 
territorial, national, age related, professional and other statuses of communication 
participants [4, p. 79]. One and the same vocabulary can be actualized in different 
ways in similar situations by the native speakers who can be the representatives of 
different cultures.  

In consequence of the usage of the word in the non-typical situation (context) the 
other social dialect speakers attains the new shade of meaning which turns into the sep-
arate lexical-semantic variant of the word [1, p. 37]. In speaking of the word formation 
productivity tendencies we mean primary usage of various word formation means 
which are common for the English language in present time, in summation of all com-
munication spheres which are predetermined by functional-stylistic means.  

Correct usage of productive word formation models by the creator of the word, 
on the one hand can be one of the indicative characteristics of the individual authors 
style and cultural peculiarities, on the other hand it can be one of the reasons of his 
or her popularity.  
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There are evidences according to which during different epochs in various lan-
guages different types of nominations creation predominated and peculiar types of 
active nominative processes were detected.  

Lexical system, which was formed in the language, made an impact on the crea-
tive potential of the humanity which is an essential part in the formation of the new 
words that can be seen as the reflection of the modern culture.  

A new understanding of the word formation process as a source not only of the 
ready-to-use words, but the new rules that demonstrate special models and patterns 
that have strong connection with extralinguistic factors [5, p. 56], gave an opportuni-
ty to see more complete principles of the word formation mechanisms.  

As we can see, major part of the new lexical units is created with the help of 
word formative means. Presentation of the new words is caused by the pragmatic 
requirements of the mother-tongue speakers. New lexical units appear in the process 
of the language development as they take part in the communicative activity of the 
speaker and they do not work as predesigned by the speaker mean. Neologisms help 
to reflect essential peculiarities of the processes that are an intrinsic part of the mod-
ern culture and to fix these innovations in the language. We should notice that this 
process kindles scientific interest and deserves careful study as some cultural 
tendencies are swift passing and only language devices can help to fix them in the 
history of humanity.  
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АДʼЄКТИВНІ ТА АДВЕРБІАЛЬНІ АНГЛІЦИЗМИ 
В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ 
 
В основі визначення поняття «англіцизм», що використовується в дослі-

дженні у традиційному розумінні, лежить не географічний, а лінгвістичний 
принцип. Йдеться як про слова, запозичені з англійської мови, так і про слова, 
запозичені з її американського варіанту. Терміни «американізм», «бритицизм» 
є мало вживаними, тому використовується термін «англіцизм» як найбільш 
поширений та загальноприйнятий.  

Х. Ціндлер, який почав досліджувати англіцизми одним із перших, дав їм 
таке визначення: англіцизми – це не просто запозичені з британської чи аме-
риканської англійської мови слова або незвичні комбінації слів, а й будь-які 
зміни значень німецьких слів або їхнього контекстного вживання за британсь-
ким чи американським зразком – цит. за Б. Карстенсеном [3, с. 15]. Викорис-
тання цього терміна простежується у багатьох наукових розвідках, присвяче-
них дослідженню англомовних запозичень у німецькій мові (В. Янг (1990),  
Х. Фінк (1997), К. Таутенхан (1998), Р. Глан (2002) та ін.). Під англіцизмами у 
даній роботі слід розуміти прямі лексичні (адʼєктивні та адвербіальні) англо-
мовні запозичення. Запозиченнями у даній розвідці називаються: (а) процес 
проникнення одиниць лексичного рівня із англійської мови та її американсько-
го варіанту в німецьку мову внаслідок екстралінгвальних або інтралінгвальних 
причин; (б) одиниця лексико-семантичного мовного рівня як результат запози-
чення (а). 

Загалом можна стверджувати, що досліджувані адʼєктивні та адвербіальні 
англіцизми відносно добре інтегруються в систему німецької мови. «Якщо 
словниковому складу чи словотвору німецької мови й можна дорікнути у 
«слабкості», то водночас важко не помітити «силу» в німецькій системі флек-
сій» [4, с. 16-17], адже адʼєктивні англіцизми відмінюються, на кшталт спо-
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конвічних німецьких прикметників (напр. hinter dem fairen Handel, mit einer 
cleveren Aktienstrategie, mit einer coolen Freundin), та утворюють вищий та най-
вищий ступені порівняння (der coolere Boyfriend, die cleverste Idee).  

Адаптація англіцизмів відбувається поступово і невпинно. Так, прикмет-
ник okay (рідко – okey), перше вживання якого у пресі датується 1962 роком, 
сьогодні має значення ‘in Ordnung, gut’ (стосовно осіб та речей) [3, с. 988] і 
вживається як предикативно, так і атрибутивно. Наведені нижче контексти з 
матеріалу дослідження засвідчують вживання цього англіцизму стосовно осіб 
та речей і т.п., про що йдеться й у словниковій статті Б. Карстенсена: 

Etwa dadurch, dass man sich vor einen Spiegel stellt und zu sich sagt: «Ich bin 
schön» oder «Ich bin so wie ich bin okay und liebenswert» [6, с. 14]. 

Am Ende kennt das Gedächtnis, dieser Opportunist und Ober-Kairologe im 
Kopf, nur ein Ziel: uns unverdrossen einzuflüstern, dass wir eigentlich ganz okay 
sind [8, с. 15]. 

Wie steht es mit Bestechung: Ist Geld für gute Zensuren okay? [7, с. 5]. 
Er erfährt so eine wirkliche Antwort auf emotionaler Ebene: Er lernt etwas über 

seinen Zustand (aha, ich fühle Wut) und die Beziehung zu seiner Mutter (Mama sieht 
mich und lehnt mich nicht ab. Mein Gefühl ist okay) [10]. 

«Wenn ich jetzt meinen Körper anschaue, sehe ich nur Leben». Die Narbe sei 
okay für sie [11]. 

Б. Карстенсен (1994) вказує виключно на предикативне вживання запози-
чення [3, с. 988], нині ж зустрічається також вживання англіцизму перед імен-
ником (у ролі означення): 

Wäre ein okayer Zeitvertreib für den Sonntagabend – würde parallel im ZDF 
nicht das sensationelle Weltkriegsdrama «Unsere Mütter, unsere Väter» laufen [9]. 

Dass im Jahr 1973 eine Handvoll ziemlich okayer Menschen mit den besten Ab-
sichten und vielleicht aus Versehen etwas geschaffen hat, was auf wundersame Wei-
se größer geworden ist als sie selbst [7, с. 66]. 

Як можна пересвідчитись, вживання даного англіцизму перед іменником 
сьогодні є звичним, оскільки наведені речення узяті з різних джерел, зі статті 
журналу DER SPIEGEL та статті газети DIE ZEIT.  

Р. Глан поділяє усі ад’єктивні англіцизми на дві категорії: 1) англіцизми, що 
вживаються виключно предикативно; 2) англіцизми, які можуть вживатися як 
предикативно, так і атрибутивно. Англіцизм okay Р. Глан у своїй роботі «Der Ein-
fluß des Englischen auf gesprochene deutsche Gegenwartssprache: eine Analyse öffent-
lich gesprochener Sprache am Beispiel von «Fernsehdeutsch» (2002) зараховує до 
першої категорії [5, с. 54], тим самим дублюючи Б. Карстенсена. Ми ж констату-
ємо вживання цього англіцизму наразі й у ролі означення.  

У досліджуваному матеріалі виявлено наступні адʼєктивні та адвербіальні 
англіцизми: easy, happy, fair, trendy, tricky, smart, small, short, tough, hard, funny, 
furious, full, sexy, crazy, lucky, high, clever, cool, cold, crusty, cheap, chatty, 
changeable, chilly, charitable, childish, strong, pretty, funky, clean, fast, fashiona-
ble, fantastic, fancy, famous, hot, healthy, bad, big, stupid, beautiful, shy, heavy, 
stylish, pink, rude, relaxed, terribly, horribly, okay, light, empty, suspect, long, love-
ly, fair, loyal, new, mysterious, fresh, outside, outstanding, peaceful, slowly, rich, 
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dirty, dark, dangerous, proud, old, upset, useful, tender, heavy, mad, cheerful, soft, 
powerful, bloody, oversized, overstyled, overdressed, questionable, quiet, calm, 
clear, sleepy, wrong, careless.  

Насамкінець зауважимо, що у процесі детального розгляду синонімічних 
пар слів (напр., англіцизму clever і німецького прикметника klug) виявляються 
суттєві семантичні відмінності. Не можна ототожнювати значення цих слів, 
стверджуючи, що англіцизми складають конкуренцію існуючим у німецькій 
мові словам із абсолютно такими ж значеннями [1, с. 250]. У зв’язку з безпере-
рвним запозиченням лексичних одиниць з англійської мови, у тому числі 
адʼєктивних та адвербіальних, адаптаційний механізм стає безперебійним. 
Особливо швидко адаптуються англіцизми з тотожною структурою, що і ра-
ніше запозичені. Проте повна адаптація англіцизмів на всіх рівнях німецької 
мови та їх продуктивне функціонування у майбутньому залежать від низки об-
ставин. По-перше, вони мають призводити до ліквідації прогалин, по-друге, 
добре засвоюватися мовою-реципієнтом на всіх рівнях, по-третє, розширювати 
семантику з плином часу.  

Як зазначає О. А. Лазебна, носії німецької мови Німеччини й Австрії, неза-
лежно від соціального та вікового цензу, у діалогічному й монологічному (ав-
торському) мовленні часто вживають (діє)прислівники з оцінною семантикою 
двох типів: позитивною та негативною [2, с. 48]. Перспективи дослідження 
вбачаємо у вивченні оцінної семантики адʼєктивних та адвербіальних англіци-
змів, а також аналізі їх функціонування в німецькому та австрійському газет-
но-журнальному дискурсі в порівняльному аспекті. 
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МОВЛЕННЄВА МАСКА 

ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ АВТОРА 
 
Феномен маски (фр. masque – обличчя; середньовіч. лат. – masca) є не-

від’ємною складовою людського буття і в прямому (предмет, що приховує об-
личчя), й у широкому значенні (маски театральні – ролі та амплуа; карнаваль-
ні; соціальні – іміджі; авторські) та функціонує в соціокультурному просторі з 
найдавніших часів [6, с. 226]. Маски первісної культури відображали обрядо-
вість того часу – були пов’язані з буденними справами: трудовими буднями, 
похоронними ритуалами тощо. У античний період маска слугувала засобом 
створення «карикатурного персонажу». Її колір, розмір відображав соціальний 
статус, вік, настрій особистості. З часом антична маска починає акумулювати в 
собі індивідуально-типові риси діючих осіб. Середньовічна маска нероздільно 
пов’язана з карнавалом, – це «паралельний офіційному світу святковий світ, в 
якому живуть за законами тимчасової «карнавальної свободи» [3, с. 151]. 
В епоху Ренесансу маска отримує нове втілення – стає словесною маскою че-
рез яку виражається мовленнєва свобода карнавалу. Таким чином, маска тран-
сформується з атрибуту вистави на площі, карнавальний дійств у текстову 
площину. 

Автор створює власний неповторний образ, самопрезентує себе «перевдя-
гаючи маски», він – є «смілива особистість, яка пробує нове; інтуїція плюс ло-
гіка; завжди в пошуку відповідей, знань, ідей» [7, с. 88]. Мовленнєва маска ми-
слиться як його рольове перевтілення, яке виражається в різних образах. Так, 
А. В. Мар’янчик виділяє чотирирівневу структуру образа автора. Перший рі-
вень – це реальний колективний автор, де готовий текст дає уявлення про його 
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авторів – компетентних та авторитетних особистостей, чия думка враховува-
лася при створенні текстів. Другий рівень – реальний індивідуальний автор, 
який реалізує себе в мовленнєвій діяльності як мовна особистістю. Третій рі-
вень – образ вербального автора, під яким розуміється соціально-
інтелектуальна інтенція, мовленнєві стратегіє і тактики, композиційний центр, 
композиційна єдність та ідіостиль. четвертий рівень – «автор в тексті», автор-
персонаж [4, с. 139-140]. Запропонована структура обумовлена, з одного боку, 
екстралінгвістичними факторами (культурою, епохою, ідеологічними принци-
пами, картиною світу тощо), з іншого – стилістичними факторами (внутріш-
ньою організацією текстів). 

Така маска мислиться як своєрідна декоративно-стилізована форма висло-
влення, певна «ширма», за якою автор ховає своє справжнє «я», і постає перед 
читачем у різних комічних іпостасях, використовуючи так звані карнавальні 
«накладки», «мармизи для потіхи» (М. М. Бахтін). Використання маски припу-
скає створення «другого тіла» (умовної форми), що вимагає великої емоційної 
енергії, особливого виду творчості – імпровізації [5, с. 190]. 

Вона є механізмом творення якісно нового образу; посередником / медіа-
тором між «справжнім» особистістю / об’єктом (людиною, предметом, яви-
щем, ознакою, інформацією тощо) та його образом як «результатом реконс-
трукції об’єкта у свідомості людини», як новою якістю/ зовнішністю / стату-
сом; причиною ефекту певного спотворення / поплутання / приховання справ-
жньої суті речей. Як посередник у комунікативному акті маска одночасно на-
лежить і своєму носієві, і його новій репрезентації, і тому контексту / середо-
вищу, в якому вона діє і яким сприймається [1, с. 23]. 

Для конструювання мовленнєвої маски використовуються мовні засоби рі-
зних рівнів – фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксичні, стилістичні, а 
також паралінгвістичні (жести, міміка, кінесика). У текстовій площині, мов-
леннєва маска трансформується в динамічний процес «переодягнення мовних 
одиниць», «перекручування» значень і форм [2, с. 61], породжений 
суб’єктивною свідомістю автора. Автор у такий спосіб залишає різні сигнали 
(вербальні та невербальні), «розкидає» окремі яскраві «мазки», щоб зорієнту-
вати читача в своєму ментальному просторі, адже мовленнєва маска завжди 
створюється, спираючись на певний зразок – прототип, який має бути відомим 
адресату, викликати уявлення про знайомі йому деталі.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИКА ІДІОМ 
В ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
У європейське мовознавство поняття фразеологізму та фразеології було 

введено Шарлем Баллі [2, с. 54] Питання фразеології як лінгвістичної дисци-
пліни у вітчизняному мовознавстві було вперше поставлено Е. Д. Полівано-
вим, який вважав, що фразеологія «займе свою позицію (подібно фонетиці, 
морфології і т. п.) у лінгвістичній літературі майбутнього. [11 с. 6]. У своїх ро-
ботах В. В. Виноградов сформулював своє вчення про фразеологічні одиниці в 
російській мові і розподілив їх по семантичним групам (фразеологічні зро-
щення, єдності та сполучення). [6, с. 21]. В. В. Виноградов розробив синхрон-
ну класифікацію, що базується на відносинах між значенням в цілому та зна-
ченням складових частин. В. В. Виноградов класифікує фразеологізми на фра-
зеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення  
[6, с. 45-46].  

І. Ганич та І. С. Олійник в своєму «Словнику лінгвістичних термінів» за-
значили, що фразеологія – розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний 
склад мови в його сучасному стані та історичному розвитку [7, c. 325]. При 
цьому фразеологізмом називають лексико-граматичну єдність двох або більше 
нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю сло-
восполучення [7, c. 324]. Порівняємо дане обґрунтування з визначенням фра-
зеологізму у лінгвістичному словнику В. М. Ярцевої згідно з яким фразео-
логізм – це загальна назва семантично пов’язаних слів і словосполучень, які на 
відміну від схожих з ними у формі синтаксичних структур, не виробляються 
відповідно до загальних закономірностей вибору і комбінації слів при ор-
ганізації висловлювань, а відтворюються в мовленні у фіксованому співвідно-
шенні семантичної структури з певним лексико-граматичним складом [18]. 
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У свою чергу О.В. Кунін погоджується, що «фразеологія – це наука про 
фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семан-
тикою, які утворюються за структурно-семантичними моделями змінних спо-
лучень, що їх утворюють»[11, с. 21]. Він пропонує класифікацію фразео-
логізмів за способом їх творення та виокремлює первинні та вторинні способи 
творення фразеологічних одиниць [11, с. 22-24]. Серед первинних способів 
утворення фразеологічних одиниць О. Кунін називає способи, коли одиниця 
утворена на основі вільної групи слів. Вторинними способами вважає способи 
утворення на основі іншого фразеологізму. 

У свою чергу І. В. Корунець схиляється до класифікації, що пов’язана з ча-
стинами мови, до яких належать компоненти фразеологізмів. [9, с. 71-74]. 

У ході дослідження В. В. Виноградов зауважує, що фразеологічні зрощен-
ня називають також ідіомами (від гр. idioma «самобутній зворот»), під якими 
розуміють фразеологізми з повною втратою форми. Пояснити, як склалося 
значення ідіом, – складна етимологічна проблема. Ідіоми неможливо дослівно 
перекласти на іншу мову. Слід відшукати ідіому-відповідник, або перекласти 
одним словом чи вільним словосполученням [7, с. 47]. 

На думку Д. Крістала, ідіома – це послідовність слів, що має унікальне 
значення [20, с. 453]. 

Баранов О. зазначає, що в основі явища ідіоматизації лежить про-
цес переінтерпретації значення, внаслідок чого спостерігається відносна не-
прозорість зв’язку між актуальним значенням ідіоми та її формою [3, c. 56]. 

Явище фразеологізації пов’язане з сталими структурами словосполучення 
або речення, тоді як ідіоматизація – семантичне явище, кінцевим результатом 
якого є набуття одиницею експресивності з метою ефективного впливу на сві-
домість суб’єктів дискурсу. До ідіом, таким чином, можна віднести такі групи 
фразеологізмів, що зазнали ідіоматизації у процесі ідіомотворення: зрощення, 
напівзрощення, єдності, напівєдності та частину ідіоматичних виразів 
[3, с. 19].  

Відмінною рисою ідіом порівняно з фразеологізмами є стійкість та неподіль-
ність, вони передають єдине поняття, яке не визначається змістом його складових 
[13, с. 76]. У той час як фразеологізм – семантично пов’язане сполучення слів, 
зміст якого можна зрозуміти за допомогою тлумачень його складових. 

Дана робота присвячена вивченню функціональної семантики ідіоми в 
економічному дискурсі та семантичній взаємодії ідіоми та дискурсу. 

Об’єктом дослідження виступає корпус ідіом, дібраний з економічного 
дискурсу. Додатково, дібрано фразеологізми, зареєстровані в «Оксфордському 
словнику ідіом» [21], «Вебстерському тлумачному словнику англійської мови» 
[22], «Англо-українському фразеологічному словнику» К. Т. Баранцева [4], 
«Англо-російському фразеологічному словнику» О. В. Куніна [11], а також у 
Словнику української мови в 11 томах [16]. До вивчення частотності ідіом в 
економічному та інших регістрах дискурсу та їхньої функціональної семанти-
ки був залучений корпусний аналіз на основі Британського національного ко-
рпусу сучасної англійської мови (BNC). Згідно з нашою гіпотезою ідіома в 
економічному дискурсі актуалізує компонент «економіка». Відомо, що зна-
чення ідіоми не тотожне значенням його конституентів. Отже, компонент 

87 



«економіка» в його семантичній структурі актуалізується під впливом еконо-
мічного дискурсу.  Проведемо контрастивний аналіз ідіоми у мові джерела 
(англійській) та цільовій мові (українській) для розробки алгоритму трансфор-
мацій у процесі перекладу. 

1. The financial markets may be in retreat and the pound may be on a slippery 
slope, but it’s not just the insolvency practitioners and bailiffs that are doing well; 
some companies in sectors as diverse as retailing, restaurants and medical 
equipment are also doing more than just make ends meet[BNC, CBT (commerce)]. 

Згідно з «Оксфордським словником ідіом», make ends meet трактується як 
to manage so that one’s means are sufficient for one’s needs (вести справу таким 
чином, щоб кошти були достатніми для того, щоб задовольняти потреби) [21]. 
Merriam-webster dictionary подає таке тлумачення цієї ідіоми – to make one’s 
means adequate to one’s needs (фінансове становище повинно точно відповідати 
витратам (суб’єкта)) [22]. Для збереження семантики оригіналу у текстовому 
фрагменті економічного дискурсу пропонуємо тлумачення Merriam-Webster’s, 
яке містить економічний компонент, що корелює зі змістом даного текстового 
фрагменту. 

Функціонально-семантичний аналіз досліджуваного речення свідчить про 
те, що ідіома make ends meet може використовуватися з такими словами, які 
також поділяють спільний компонент «економіка»: financial markets, 
companies, які слугують семантичним зв’язком ідіоми та дискурсу, а також до-
помагають актуалізувати спільний компонент «економіка». 

У результаті корпусного дослідження ми отримали наступні результати: 
ідіома make ends meet міститься у 83 текстових фрагментах, з яких 6 відно-
ситься до категорії «commerce». 

2. It becomes a’ cash cow’ business in that you generate a lot of money from 
existing assets, with minimum investments [BNC, EA8 (commerce)]. 

В «Оксфордському словнику» ідіом cash cow тлумачиться як a project that 
generates a continuous flow of money (проект, який генерує безперервний потік 
грошей) [21]. 

Відповідно до «Вебстерського словника» cash cow – a consistently profitable 
business, property, or product whose profits are used to finance a company’s 
investments in other areas ( вигідний бізнес, майно чи продукт, чий прибуток 
використовується для фінансування інвестицій компанії в інші області) [22]. 

У наведеному текстовому фрагменті ідіома cash cow актуалізує свій ядер-
ний компонент «економіка» через те, що у тлумаченні обох визначень фігуру-
ють слова економічного спрямування, як наприклад continuous flow of money, 
business, to finance. На нашу думку, для об’єктивного перекладу обраного нами 
речення більше підходить пояснення ідіоми cash cow «Вебстерського словни-
ка», за яким стає зрозумілим, що мова йде про безперервний потік коштів на 
фінансування справи з якої нема прибутку. 

У Британському національному корпусі ми отримали 15 випадків її вико-
ристання, з яких 8 припадає на економічний дискурс. 

It was all hands down to make sure we didn’t run out of cash. We took about 
150m out of the operating companies over a couple of years [BNC, CBU 
(commerce)]. 
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«Оксфордський словник ідіом», наводить однослівне тлумачення out of 
cash – poor «бідний» [21]. 

У «Вебстерському словнику» зазначена ідіома не зареєстровано, відповід-
но, семантичний аналіз проведено на основі «Оксфордського словника», та 
«Англо-російського фразеологічного словника», де ідіома out of cash передано 
фразою без грошей[10, c. 131]. Таким чином, тлумачення прикметника «бід-
ний» чітко виражає економічний стан суб’єкта. Наведена ідіома функціонує у 
регістрі «міжнародна торгівля», що точніше передано О. Куніним: out of cash 
«без грошей», яка вказує на економічний стан автора, який намагається зроби-
ти все можливе, щоб компанія залишилася діючою. У Британському націона-
льному корпусі зареєстровано 20 текстових фрагментів, чотири з яких вира-
жають економічний дискурс. Отже, ми дійшли висновку, що: 

1. еквівалентний переклад ідіоми майже неможливий при відсутності такої 
у цільовій мові. Бажано перекладати/інтерпретувати одним словом або віль-
ним словосполученням; 

2. семантика ідіоми і семантика дискурсу пов’язані та доповнюють одне 
одного;  

3. відбувається пересув семантичного компонента «економіка» у значенні 
ідіоми поза економічним дискурсом з ядерної позиції на периферійну. 

У перспективі подальшого дослідження ми плануємо дослідити зміни у 
семантиці та прагматиці економічної ідіоми у типології економічного дискур-
су – банкінг, фінанси, аудит, бюджет для вирізнення спільного семантичного 
компонента для зазначених регістрів та відмінних компонентів, характерних 
для кожного окремого регістру. 
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ФЕНОМЕН АНГЛОМОВНОГО SMS-СЛЕНГУ 
 
Як відомо, сьогодні більше півтора мільярда людей на земній кулі спілку-

ються англійською мовою. Англійська – мова Шекспіра і Байрона, мова сучас-
них технологій, гаджетів і міжнародного спілкування. Як відомо, мова – як 
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живий організм – знаходиться в безперервному русі, вона еволюціонує, зміню-
ється, адаптується відповідно до потреб носіїв. Змінюється і наша реальність, 
що, безумовно, позначається на мові, його граматичному і лексичному ладі. 
Наше життя сьогодні заполонили смартфони, комп’ютери та інші гаджети, то-
му нікого не здивує той факт, що існує цілий пласт мови, який отримав назву 
«Textese». Це мова текстових повідомлень, смс-сленгу або інтернет-сленгу, як 
його прийнято називати. 

Сленг відтворює лінгвокультурні особливості соціуму, який його викорис-
товує. У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до етимології терміна 
«сленг». За однією версією, англійське слово «slang» бере свої витоки від 
«sling», що в перекладі означає «метати», «жбурляти». Таким чином, на думку 
спадає архаїчне «to sling one’s jaw» – «промовляти буйні та образливі промо-
ви». Інший варіант – «сленг» відноситься до «slanguage». Слід зазначити, що 
початкова літера «s» додана до іменника «language» після зникнення слова 
«thieves»; тобто спочатку малася на увазі злодійська мова «thieves «language». 
[3, с. 168 ]. 

Вчений США Дж. Б. Гріноу і професор, дослідник англійської літератури, 
Дж. Л. Кіттрідж охарактеризували сленг як «бродягу, який тиняється в околи-
цях літературної мови і постійно намагається пробити собі дорогу в найвишу-
каніше товариство» [4, с. 42].  

Достовірно невідомо, коли вперше почало використовуватися слово 
«slang» в Англії в усному мовленні. У письмі воно вперше було зареєстровано 
в XVIII столітті. Тоді воно мало значення «образа». В 1850 році термін набув 
більш широкого значення, малося на увазі «незаконна» просторічна лексика.  
У той же час виникають синоніми слова «slang» – «lingo», які використову-
ються переважно в нижчих прошарках суспільства [2]. 

Лінгвісти не перестають дивуватися, наскільки сильно і швидко змінюється 
розмовна і писемна мова. Тепер без словника і мінімального знання сленгу не-
можливо розібрати просте SMS-повідомлення. Букви замінюють цифрами, на-
стрій виражається смайликами. Сьогодні SMS-орфографія стала ще одним спо-
собом самовираження. Розділові знаки почали виражати емоції: «)))»– «happy», 
що означає «радість»; «(((« – «sad», тобто «смуток». Цифри стали буквами: 
«4me» = «for me» – «для мене», «2be» = «to be» – «бути»; цілі речення перетво-
рилися в абревіатури: «ROLF» – «Rolling on the floor laughing», 

що означає «Катаюся по підлозі від сміху». Люди пишуть скрізь і завжди, 
на SMS-мову переводять книги, а американські студенти навіть пишуть на 
ньому твори. 

Перше надіслане SMS-повідомлення датується початком 1991 року. Інститу-
том стандартів в області телекомунікацій було запропоновано механізм, за допо-
могою якого, будучи підключеними до сотового зв’язку, можна було надсилати 
маленькі блоки текстової інформації. Це було ніщо інше, як відправка SMS. 

Першу SMS відіслав Нейл Папуорт – інженер фірми Vodafon. Сталося це на 
Різдво, в 1992 році. В повідомленні так і було написано: «Merry Christmas – 92». 
Після цього про нову технологію забули. Лише в 2000 році сотові компанії ввели 
послугу Short Message Service (SMS). 

91 



Початок історії виникнення SMS-сленгу слід віднести до моменту появи те-
леграфу. Телеграфісти першими стали опускати голосні букви в словах при пере-
дачі повідомлень. Нині даний спосіб скорочень, названий в словотворенні «побі-
жність голосних», отримав свій розвиток в специфічній термінології. Наприклад: 
Msg – message, pls – please, adds – address, gds – goods, acct – account, exs – 
examples, rwy – railway, mndt – midnight, blgd – building, scrpt – scripture. 

Далі ідея виявила продовження в азбуці Морзе, де радисти замість цілого 
слова використовували його початкові склади. У сучасному словотворенні ан-
глійської мови існує кілька варіантів скорочень основ у вигляді: 

– усічення фінальної частини вихідного слова (наприклад: vac – vacation, 
hols – holidays, dino – dinosaurus, armo – armoured, grad – graduate, techno – 
technology, doc – doctor, crim – criminal, demo – demonstration, ad – 
advertisement); 

– усічення обох слів на початку і в кінці слова (наприклад: fridge – 
refridgerator). 

Скорочення за початковими літерами вихідних словосполучень зустріча-
лися за часів Другої Світової Війни, в телеграмах американських і британсь-
ких солдатів додому. Наприклад: «SWALK», що означає «sealed with a loving 
kiss» – «запаковано з любов’ю». 

Абревіатура у вигляді початкових букв стійких словосполучень вживаєть-
ся не тільки в ЗМІ, рекламі, інтернеті, SMS-повідомленнях, але й і в розмовній 
мові. Наприклад: UK – United Kingdom, PM – Prime Minister, VIP – Very 
important person, PR – public relations, FTF – face to face, BBS – be back soon, 
HAND – have a nice day, ATB – all the best. Є скорочення і в географічних на-
звах: LA – Los Angeles, ME – Middle East, NY – New York. 

В середині 90-их років, з появою мобільних телефонів і чатів ідеї скорочень 
набули неймовірних оборотів. Молодь невимушено освоїла онлайн-простір і зро-
била вирішальний, третій крок в економії мовних засобів. В якомусь сенсі він 
став вимушеним: з одного боку, вся привабливість спілкування в чаті полягає са-
ме в стрімкій «дуелі реплік» і не терпить багатослів’я, а з іншого, довжина пові-
домлень на мобільних телефонах жорстко обмежена до 160 знаків. 

Таким чином тексти SMS-повідомлень набули особливої компактності і 
афористичності. 

Складається враження, що слова цієї нової мови втрачають різноманіття 
смислових відтінків, біднішають, а сама тематика спілкування є досить одно-
манітною. Однак, саме такими засобами молоді люди продовжують спілкува-
тися у повсякденному житті: 

ILU – I love you – Я тебе кохаю 
LMA – Leave me alone –Дай мені спокій 
СU2day? – See you today? – Побачимось сьогодні? 
Дана мова набуває нової, дуже продуктивної форми афористичності, а іро-

нія і глузування набувають несподіваної гостроти. Так зародився новий шар 
мови – мова чатів і SMS [1, с. 179]. 

Таким чином, молодь винайшла новий спосіб самовираження і отримала 
собі звання «покоління акронімів», або «Short Generation». В особливий розділ 
до лексичної бази Оксфордського словника англійської мови навіть було ви-
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рішено включити слова SMS-мови і смайликів. Редактори словника вважають, 
що цей новий підвид англійської мови вже настільки закріпився і отримав ши-
роке поширення, що прийшов час його узаконювати. 
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КОНЦЕПТ FRAU КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ДОМЕНА MENSCH В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКИХ ЭПИГРАММ 
 
Взаимозависимость и обусловленность языка и культуры породили боль-

шое количество языковых феноменов. Особое место в этом ряду занимает не-
мецкая эпиграмма, которая имея многолетнюю историю своего развития, опи-
раясь на традиции древнегреческой антологической эпиграммы, сатирической 
эпиграммы римской поэзии и неолатинской эпиграммы эпохи Возрождения, 
представляет собой отдельный жанр. Именно тексты немецких эпиграмм 
выступают объектом нашего исследования, а предметом – концепт Frau как 
составляющая домена Mensch. Во многом это обусловлено глубоким понима-
нием того факта, что любая наука, и лингвистика, в частности, фокусируется 
на человеке, его культуре, истории, традициях и нравах, сведения о которых и 
фиксируются в «малоформатных» текстах [2, с. 25]. 

Эпиграмма, и в частности, немецкая эпиграмма, постоянно являлись объ-
ектом изучения многих исследователей, а именно: Л. И. Алехина, Ю. Вайсц, 
В. Е. Васильева, М. Л. Гаспарова, В. Дитце, Й. Курц, М. А. Новожилова,  
В. Н. Орлова, Ф. Петровского, В. А. Пронина, Н. Чистякова, Ю. Шульца и др. 
Само понятие восходит к древнегреческому ἐπίγραμμα «надпись», что пред-
ставляет собой небольшое сатирическое стихотворение, высмеивающее какое-
либо лицо или общественное явление; посвятительная надпись на изваяниях, 
алтарях и других предметах, посвящаемых богам, а также на надгробиях; сти-
хотворная или прозаическая краткая надпись, объяснявшая значение памятни-
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ка, здания, предмета, посвященного богам, один из видов сатирической поэ-
зии, небольшое стихотворение, осмеивающее какое-либо лицо или обществен-
ное явление [4, с. 200-201]; краткое стихотворение, опирающееся в своей ос-
нове на традиции античности и обладающее морально-поучительным или са-
тирическим содержанием [7, c. 199]. 

Концепт, как единица когнитивной лингвистики, трактуется многими 
лингвистами самым различным образом. Так Е. И. Морозова рассматривает 
его как наделение языкового знака смыслом в определенной ситуации обще-
ния [5, с. 13]; С. Г. Воркачев как единицу коллективного знания (сознания), 
которая отправляет к высшим духовным ценностям, имеет языковое выраже-
ние и отмечена этнокультурной спецификой [1, с. 69]. В. И. Карасик понимает 
под концептом многомерное ментальное образование, в котором выделяются 
образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны [3, с. 73], А. Н. При-
ходько характеризует его как этно-социо-психо-лингво-культурную единицу с 
четко выраженным валоративным компонентом [6, с. 80-102]. 

Концептуальный домен Mensch достаточно широко представлен в текстах 
немецких эпиграмм, что априори определяется самим жанром. Наиболее час-
тотным презентантом этого домена выступает концепт Mann. Предмет нашего 
исследования, концепт Frau, хотя и заявлен достаточно широко, однако усту-
пает как в частотности, так и в разнообразии концепту Mann.  

Женщина в текстах немецких эпиграмм определяется двояко: как человек с 
положительными, так и с отрицательными качествами. Интересным является, как 
нам кажется, превалирование отрицательных характеристик. Проведенный ког-
нитивный анализ позволяет выделить такие основные отрицательные характери-
стики исследуемого концепта, как: злословие: «An die Frau Stinkerin» Es ist nicht 
seltsam, dass dein Hund / So leckerhaft nach allen Drecken. / Dann wer dich kennet, 
dem ist kund, / Dass er dein Maul selbst oft kann lecken; сварливость: «Grabschrift der 
Frau Sch.» Hier schlafet (und Gott sei gedanket) / Ein Weib, das Tag und Nacht gezan-
ket. / Ach, tretet nicht hart, liebe Leut, / Sonst weckt ihr einen neuen Streit; высокое 
самомнение: «Die Liebste im Spiegel» Den Spiegel send ich dir, du Spiegel aller 
Frauen, / Dass du die Göttlichkeit an dir recht mögest schauen, / Ob gleich kein Spie-
gel ist zu treffen irgend an. / Der dich, du schönes Bild, schnurrecht entwerfen kann. / 
Doch solltest gleichwohl du erkennen meine Sinnen, / Du würdest dich gewiss leibhaf-
tig sehen können; / Denn wiss, ich bilde dich mir da so heftig ein. / Dass du dir auch 
selbselbst nicht kannst so ähnlich sein; болтливость: «Auf ein waschhaft Weib» Dass 
dir die Zähne fallen aus, darfst du dich nicht beklagen. / Die Zunge hat gar oft und viel 
an selbe dir geschlagen. 

Находят свое отражение в текстах немецких эпиграмм и положительные ха-
рактеристики женщин, которые, однако, ограничиваются не качествами характе-
ра. Основной положительной чертой выступает женская красота: «Auf Jungfer 
Nackt-Lieb» Cupinuda klaget sehr / Über Vater Adams Fall, / Drum dass niemand 
überall / Darf jetzt gehen nackend mehr; «Frage» Wie willst du weiße Lilien zu roten 
Rosen machen? / Küss eine weiße Galathee: sie wird errötet machen.  

Примечательно, что красота во многих эпиграммах рассматривается как 
эквивалент женской холодности и отчужденности: «Als sie im Schnee sich ver-
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lustierte» Spiel immer, wie du tust, doch denke dies dabei, / Dass unter diesem 
Scherz auch etwas Ernstliches sei! / Du übertriffst, mein Leib, des lichten Schnees 
Brauch: / So viel du weißer bis, das bist du kälter auch. 

Особое внимание уделяется в текстах эпиграмм проблеме взаимоотноше-
ний мужчины и женщины, где женщина зачастую предстает как соблазнитель-
ница: «Auf einer alten Frauen Tod, die einem jungen Mann verheiratet gewesen» 
Man schilt mich unfruchtbar; ich bin es gleichwohl nicht. / Könnt ich nicht Schul-
recht tun und leisten Weibes Pflicht, / So hab ich, wie ich starb, die Hoffnung doch 
geboren, / Fürs erste meinem Mann, dass, da er mich verloren, / Was Jungen hoffen 
kann; und denn der Jungfer-Schar, / Die ihn zur Beute hofft. Sagt,ob bin ich un-
fruchtbar? 

Подводя итог всему выше изложенному, следует отметить, что эпиграммы, 
как малый литературный жанр, и концепт Frau, как репрезентант концептуаль-
ного домена Mensch, несомненно, представляют собой интерес с точки зрения 
взаимодействия этого концепта с другими составляющим, что кажется нам 
достаточно перспективным. Интересным было бы также исследование этого 
концепта не только на материале немецкого, но и других языков.  
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СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ 

 
Вивчення процесу утворення стереотипів можливо як у межах наук, пред-

метом дослідження яких безпосередньо є поведінка людини, наприклад у ме-
жах психології, так і у межах дотичних гуманітарних наук, наприклад історич-
ної прагмалінгвістики, де стереотипи комунікативної поведінки персонажів 
літературних творів, створених у попередні століття, можуть стати надійним 
джерелом ілюстративного матеріалу та надати сучасному науковцеві ґрунтов-
ну базу для висновків.  

Стереотипізація – це побудова образу на основі уже існуючого стійкого уяв-
лення про членів певної соціальної групи, наприклад, гендерної чи етнічної, яка 
має місце там, де відбувається соціальна взаємодія [4, с. 495]. Когнітивною осно-
вою цього процесу є селекція, обмеження, категоризація великої маси соціальної 
інформації, яку отримує людина у своєму повсякденному житті; мотиваційною 
основою – оціночна поляризація на користь своєї соціальної групи. У свою чергу, 
вже створені та функціонуючі стереотипи спрямовують соціальну взаємодію в 
таке русло, що індивід, який сприймається стереотипно, починає своєю поведін-
кою підтверджувати типізовані уявлення про себе [там само]. Науково доведено, 
що стереотипи можуть створювати власну реальність. 

Така нова реальність може існувати у тому числі й у художніх творах. Для 
аналізу стереотипної ідентичності представника\представниці британської лін-
гвокультурної спільноти обираємо художні твори, написані починаючи з  
ХVIII ст., оскільки саме у цей період англійська мова розвинула сталу літера-
турну норму, яку було реально оформлено і закріплено у чисельних літератур-
них творах [1, с. 194]. Уважаємо, що матеріал, який відображає принципи ус-
ної мовленнєвої комунікації певної історичної епохи, може бути почерпнутий 
із художніх текстів, які містять персонажне мовлення, представлене у вигляді 
діалогу, у т. ч. із драматургічних творів.  

Драматургія Вікторіанської доби являє собою цілу низку робіт, написаних 
англійською мовою протягом періоду правління королеви Вікторії  
(1837–1901), періоду значних досягнень. Рання вікторіанська драматургія при-
значається для масового глядача і націлена на сприйняття на емоційному, а не 
інтелектуальному рівні. Однак, ці п’єси не довго панують на сцені. Вже у се-
редині сторіччя з’являються свіжі яскраві комедії Діона Бурсіколта і Тома 
Тейлора. У 1860-х рр. Т. Робертсон започатковує жанр реалістичної драми, яка 
пізніше досягає розквіту у творах А. У. Пінеро. Для пізньої вікторіанської 
драматургії характерним є новаторство авторів: О. Уайльд створює «комедію 
вищого світу», А. У. Пінеро – «проблемні п’єси». Початок творчого шляху 
Б. Шоу також припадає на 1890-і рр. [7]. 
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Усі ці автори не тільки визначають сутність англійської літератури даного 
періоду, у своїх творах вони конструюють стереотипну особистість, зокрема 
жіночу, яка, у свою чергу, здійснює значний вплив на вікторіанську культуру і 
виступає своєрідним символом цієї культури для представників інших культур 
і епох. Оскільки типове уявлення про жіноче мовлення створюється авторами-
чоловіками, такий тип узагальнення дозволяє говорити про екзостереотип. 
Останній визначаємо як модель поведінки, у т.ч. мовленнєвої, яка формуються 
у представників однієї культури про представників іншої, тобто на противагу 
т.зв ендостереотипові, або уявленню про самих себе [2, с. 47-48] (що у творах 
драматургії представлено мовленням чоловіків). Спираючись на теорію «по-
двійної культури» [6], згідно якої жінок та чоловіків відносять до різних суб-
культур у межах одного суспільства, вважаємо, що стереотип жінки та жіночо-
го мовлення можна розглядати як самоідентифікацію у жіночій свідомості, з 
одного боку, та як уявлення про жінок, що склалося у тогочасних чоловіків.  

За нашими даними, героїня вікторіанської драматургії має наступні сте-
реотипні характеристики [3]: їй властиво надавати перевагу обговоренню не-
значних, з точки зору чоловіків, питань (наприклад, почуттів / емоцій чи плі-
ток); вона залишається незмінно ввічливою навіть у тих комунікативних ситу-
аціях, коли вікторіанське суспільство наділяло її відносною владою над чоло-
віком (наприклад, у питаннях моралі / етикету або у матримоніальних питан-
нях); їй властиво створювати або обґрунтовувати спільні інтереси з адресата-
ми-чоловіками (через комунікативну ситуацію «Плітки») та з адресатами обох 
статей (через комунікативну ситуацію «Світське спілкування»). 

У персонажному мовленні вікторіанської жінки великий пояснювальний 
потенціал мають стратегії увічливості, що характеризують представницю бри-
танської лінгвокультурної спільноти як екзостереотип. П. Браун і С. Левінсон 
[5] пропонують найбільш детальну розробку реалізації принципу ввічливості в 
мовленні. В основі їхньої теорії лежать поняття «лиця» як самоповаги людини 
та раціонального потенціалу, тобто здібності обирати методи досягнення ці-
лей, виходячи з самих цілей [там само, с. 61]. Методи, або стратегії, поділя-
ються на два підтипи: позитивна ввічливість є демонстрацію солідарності з 
адресатом, а негативна – збереженням дистанції між мовцем і слухачем, про-
явом поваги до останнього. Інакше кажучи, вступаючи в контакт, необхідно 
наблизити до себе співрозмовника, скоротити дистанцію за допомогою страте-
гій позитивної увічливості; проте в британській лінгвокультурі для того, щоб 
залишитися ввічливим, не слід скорочувати дистанцію до мінімуму; для де-
монстрації поваги до співрозмовника слід задіювати стратегії негативної увіч-
ливості [там само]. Отже, вікторіанська жінка найчастіше удається до тактики 
ухильності та невпевненості (N2, або хеджингу), чого вимагає її підкорений 
соціальний статус (відносна влада над жінкою належала старшому у родині 
чоловікові); вона є емоційною у своєму мовлені, про що свідчить переважне 
використання стратегії Р2 у низці комунікативних ситуацій; жінка не вважає 
діяльність поза межами родинної важливою для себе (що демонструє за допо-
могою стратегії Р11); вона не приділяє багато свого «комунікативного просто-
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ру» молодшим представникам родини, обмежуючись ухиленням від прямої 
відповіді на їхні запитання (N2) та наданням деяких пояснень (Р13) [3]. 

Екзостереотипом мовленнєвої поведінки вікторіанської жінки є цілісний 
ментально-лінгвальний комплекс, культурно й соціально зумовлене уявлення 
про очікувану і належну мовленнєву поведінку цієї групи, що склалося у пред-
ставників інших груп. Стереотипний образ вікторіанської жінки базується на 
стереотипі-уявленні про її мовленнєву поведінку у стереотипах-ситуаціях. 
Превалювання позитивної увічливості у її мовленні свідчить, що чинник ген-
деру має відносну значущість для досліджуваної мовленнєвої поведінки, в якій 
домінують параметри ситуації і контексту. 

Виділені типові риси мовленнєвої поведінки жінки як персонажу вікторіа-
нської драматургії є перспективними на тлі сучасного розвитку прагматичних, 
соціолінгвістичних і гендерних студій в українському мовознавстві і можуть 
знайти втілення у подальшому поглибленому вивчені гендерно зумовлених 
стереотипів вербальної поведінки. 
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СЕМАНТИЧНА НЕОНОМІНАЦІЯ 

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ 
 
Нині, коли рушійною силою переходу від індустріального до інформацій-

ного суспільства є цінності, створювані знаннями [1, с. 342], винятково важли-
вим стає дослідження як мовних, так і «позамовних» (соціокультурних) аспек-
тів англійських неологізмів, співвіднесених з поняттям «економіка знань» 
(knowledge conomy). Адже в англійській мові, одній з найбільш уживаних мов 
світової бізнес-спільноти, з’явилося чимало нових найменувань, пов’язаних з 
перетворенням інтелекту й інформації у чинник поступу.  

Проведений лінгвальний (структурно-семантичний) аналіз 1025 неологіз-
мів [2], співвіднесених з новою економічною парадигмою, дозволив дійти ви-
сновку, що провідними шляхами неономінації в англійській мові сфери еконо-
міки є словотвірна номінація, семантична номінація, фразеологічна номінація, 
іншомовні та внутрішньомовні запозичення.  

Семантичну номінацію репрезентують конверсія та семантична деривація. 
Конверсія поширюється на лексеми з морфологічною структурою різного ступе-
ня складності: прості основи слів – Amazon (v), Dell (v), green (v); ініціальні ско-
рочення – Nasdaq (v) (NASDAQ – найбільша в США електронна система торгівлі 
цінними паперами), RIF (v) (reduction in force); композити – kitchen-sink (v), show-
room (v); полікомпонентні синтаксичні структури – squeeze-and-tease (n), bricks-
and-mortar (adj). Твірними основами для неологізмів-конверсивів, що утворю-
ються за різними моделями (N → V, V → N, ADJ → V, ADJ → N), слугують і зага-
льні назви, й ономастичні реалії. Творення відонімних конверсійних одиниць (to 
Amazon, to eBay, to FedEx) супроводжується деонімною конверсією (переходом 
власних назв у розряд загальних назв).  

Семантична деривація відбувається двома способами: з перенесенням назви 
з одного предмета / явища на інший предмет / явище за їхньою схожістю чи су-
міжністю (метафора, метонімія, метафтонімія); без перенесення (евфемізація, 
дисфемізація). Систематизація метафоричних неологізмів за принципом прина-
лежності до області-джерела показала, що в сучасному економічному лексиконі 
особливого значення набувають образні знаки, в яких використовуються антро-
поморфна образність – corporate anorexia, stomach share; артефактні образи – 
chain saw consultant, iPod halo effect; елементи світу природи – green shoots, lion 
food; образи міфологічно-релігійної та літературної спадщини – Goldilocks econ-
omy, super angel; символіка кольору – black swan, green accounting; мілітарні об-
рази – guerrilla marketing, torpedo stock; гастрономічні образи – cappuccino econ-
omy, marzipan layer; образи зі світу спорту та азартних ігор – arrow shooter, casi-
no culture. 

Класифікація метафоричних неономінацій відповідно до області-
реципієнта дозволяє стверджувати, що основними центрами концентрації ме-
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тафоричних найменувань у фаховому лексиконі сфери економіки є такі пред-
метні області, як «Фондовий ринок та інвестиційна діяльність», «Організацій-
но-корпоративна культура», «Бізнес-діяльність компаній», «Маркетинг» та ін. 
Зростання кількості неологізмів-метафор в окремих денотативних зонах свід-
чить про соціальне напруження й загострення антагонізмів у відповідних під-
сферах економіки. 

Метонімічне перенесення відбувається за такими схемами: ЧАСТИНА → 
ЦІЛЕ (all-hands meeting, Davos man); ЧАСТИНА 1 → ЧАСТИНА 2 (super suit, 
tweeds-to-riches). Приплив метонімічних назв у деяких предметних областях 
(«Фінансовий ринок», «Корпоративна культура», «Електронна комерція», 
«Економічна глобалізація») пояснюється потребою учасників фахового мов-
лення сконцентрувати увагу на ключових ознаках нових реалій. У низці мов-
них інновацій спостерігається синхронна дія механізмів метафори та метонімії, 
яку у лінгвістичних студіях називають метафтонімією (термін Л. Ґуссенса [3]): 
brain circulation, dirty-white-collar, golden hello.  

Евфемія та дисфемія здебільшого не передбачають перенесення назв з од-
ного предмета / явища на інший предмет / явище. В економічному лексиконі 
евфемізми, що використовуються з метою позитивізації чи нейтралізації дено-
тата, виникають для приховування таких явищ і процесів, як скорочення пер-
соналу (brightsizing, RIF), стан безробіття (given the pink slip, uninstalled), дис-
кримінація працівників за віком, статтю, етнічною приналежністю (bamboo 
ceiling, third age), кризові прояви в економіці (downgrowth, negative profit), по-
датковий тиск (fiscal conservatism, revenue enhancement), приховування нечес-
них операцій (creative accounting, creative bookkeeping). Рушієм дисфемізації у 
мові економіки є загальна тенденція до легітимізації знижених мовних форм у 
сучасному суспільстві. Зниження до статусу дисфеми досягається за рахунок 
використання гіпертрофовано-негативної експресивності (Eurogeddon, kill-
board), асоціацій із сексуальними девіаціями (brand slut, debt porn), залучення 
анатомічно-фізіологічних чи поведінкових характеристик людини (Buns of 
Steel, mucus trooper, sucker rally).  

Динамічні інноваційні процеси, котрі відбуваються на рубежі  
ХХ – ХХІ століть у лексико-семантичній підсистемі англійської мови сфери еко-
номіки, маніфестують зміни культурно-ціннісних орієнтирів в англофонному бі-
знес-середовищі.  
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LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS 
OF TERMINOLOGICAL SPHERE OF CONCEPTS. 

 
A language is a research tool and a means to study human consciousness, as 

well as it is a reflection of cognitive structures. It is the language that helps denomi-
nate key elements of concept-based world view and reveal other world views. Ac-
cording to cognitive approach to terminological sphere of concepts, language forms 
are studied in terms how a certain world view is reflected by a person and ways of 
his conceptualisation in a language [1, p. 123]. 

Thus, terminology system modelling and cognitive methods research make pos-
sible to understand some deep mechanisms of terms organization in a certain field of 
knowledge. 

A foreign language course in a technical higher educational establishment is of 
high importance in order to help students understand main terms in the chosen field 
and correlation of semantic and cognitive processes. Majoring in their field, students 
acquire «basic concepts» and a whole concept system in a certain field – «sphere of 
concepts», which is used in scientific community. In other words, it is a set of con-
cepts that are systematized and arranged, some of which constitute this sphere of 
concepts and are considered to be core ones. 

Concepts in one or another sphere are known as terms. The term reflects aware-
ness of some special scientific or technical field, it shows special knowledge struc-
tures that define term cognitive nature. Knowledge structures are an integration of 
several knowledge types. When the structures are understood in a foreign language, 
it means that students can acquire terms, read professional literature and speak on a 
given topic. 

Cognitive properties of a term are reflected in terminology structures. The term 
can be a cognitive language sign at a semantic level, i. e. it is possible to judge about 
(consider) different concepts which are behind some concrete language units accord-
ing to the nature of semes explicated in vocabulary (dictionary). 
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Knowledge structure of different activity fields of a person is reflected in the 
ways of nomination (naming). Any nomination act includes the elements of cogni-
tive and pragmatic nature. A selection of motivating base of a new word shows how 
a person perceives surrounding world and his reality – it is a primary act; secondary 
naming in the language of science is based on the analysis of inner word form. Ter-
minological nomination is performed according to general language principles. Its 
specificity is in creating special naming units – terms, since any term does not have 
a lexical meaning based on common knowledge, but a a concept based on scientific 
knowledge. 

Characteristic features at the core of nomination (naming) can differ in various 
terminology systems, within one terminology system. Studying different terminolo-
gy spheres in a foreign language, it is necessary to take into account that these fea-
tures can be different, not uniform in various languages. 

A term is not ideal in the sphere of its functioning and can cause certain difficulties 
in reading professional texts. Terms may have synonyms or multiple meanings as 
common-literary words. The term may have several meanings within one terminology 
system (internal polysemy: борт – edge, rim, border, skirting, flange, side; categorical: 
framing – рама, каркас, створення каркасу), in several terminology systems (intersys-
tem polysemy: term «mortar» means «раствор» in construction terminology, 
«мортира», «міномет» in military terminology). The term can also have meanings that 
are not related to terminology: as a common-literary word «concrete» means «конкре-
тний», but in construction terminology it is «бетон»; «beam» is «балка» in construc-
tion, but as a common-literary word it means «луч»). When students know common-
literary meanings of the words, they do not often check them as terms in dictionaries 
and, as a result, misinterpret the text. 

When new theme-based courses in a foreign language are developed, it is necessary 
to focus on studying structural and semantic peculiarities of a term, selecting lexical 
minimum of the topic, practicing in word-formation, identifying international compo-
nents, comparing foreign constituents and components of native language in a term and 
matching a term with its definition. In our opinion, lexical minimum selection should 
be implemented on the basis of thematic criterion. It is a way to understand to what ex-
tent it could be useful and important in this certain theme-based course. The most im-
portant are the terms which can be used to describe the concepts of the theme-based 
course. The terms expressing key and important concepts in the field of knowledge are 
selected: building materials and their properties (concrete, stone, brick, porosity, per-
meability, density) to study «Building materials»; parts of structures and construction 
processes (beam, truss, bearing wall, mounting, construction) to study «Structural ele-
ments» etc. Thus, it is essential to show a synonym of a term, its possible combinations 
with other terms and examples of their polysemy. 

Terminology as a tool of scientific knowledge is closely connected with cogni-
tive categories, because human linguistic consciousness influence term formation, 
since people create information about conceptual field of specific knowledge that 
include cognitive and transformation activity. The unity of a term and its definition 
is a basis of scientific term-formation and it helps consider a term as a significant 
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unit that reflects surrounding environment and is simultaneously an outcome and 
instrument of human cognitive activity. 

The process of term formation is, therefore, communicative and meets the needs 
of developing science. Linguistic communicative function is closely connected with 
cognitive function – a function of cognitive content transfer: linguistic competence 
application, world view, ability to extract necessary information from mind, infor-
mation transfer and perception. Knowledge of terminology sphere of concepts is ap-
plied in speech activity – written (translation, article writing etc) and oral (speaking 
on a given topic). Teaching professional communication in a foreign language is dif-
ferentiated, taking into account the peculiarities of a language for specific purposes 
and its terminology. 

Cognitive approach to studying terminological sphere of concepts as described 
in our article can contribute to solving the following tasks: 1) to define the peculiari-
ties of a term as a key unit of scientific style based on cognitive characteristics; 2) to 
create the most adequate instructional techniques for successful teaching. 
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ЕКСТРАЛІНҐВАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ 

ПОЕТИЧНОЇ НОРМИ НІМЕЦЬКИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ 
ЕПОХИ РОМАНТИЗМУ 

 
Одним із ключових у теорії мови поезії є поняття норми, що визначається 

«на тлі однотипних естетичних утворень» [1, с. 19], які фіксуються у словни-
ках мови письменників і поетів, словниках мови поезії або в дослідженнях те-
орії лінгвопоетики і історичної стилістики. Найвищою нормою мови поезії є її 
естетична мотивованість, тобто при застосуванні мови в естетичній функції 
форма повідомлення виступає не тільки як знак того чи іншого смислу, але й 
сама є значущою, являє собою систему мовних засобів для вираження образ-
ного змісту і ідейно-художнього замислу, а отже, стає естетично мотивованою. 
Мова поезії вміщує не тільки літературно нормоване мовлення, але й індивіду-
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альний стиль поета і мовлення персонажів, створених автором. Віршовані тек-
сти і мовлення персонажів передбачають відхилення від норми, створення ін-
дивідуального складу і образності віршованого тексту. 

Художня (поетична) норма визначається на тлі загальної мовної норми як 
реалізація образного, переносного значення слова, що фіксує Словник україн-
ської мови. Поняття «поетична (стильова художня) норма» розглядаємо з ура-
хуванням зовнішньолінґвальних (специфіка доби, культурні, морально-
ціннісні настанови суспільства) та внутрішньолінґвальних (норми слововжи-
вання, стан розвитку літературної мови тощо) чинників, з опертям на ідіолект-
ні норми [2, с. 57]. Картина світу поета виконує естетичну функцію, що перед-
бачає зв’язок між тим, хто створює художній світ, і тим, хто його сприймає. До 
екстралінгвістичних чинників поетичного стилю належать естетичні, соціаль-
ні, психічні та ін. засади мовно-художньої творчості. У поетичному стилі все 
подається через призму соціальної орієнтації, світогляду, інтелекту і світовід-
чуття особистості і все зображуване спрямовується на особистість читача 
(слухача). Тому в поетичному стилі крім об’єктивності реального світу існує і 
суб’єктивність сприйняття його людиною.  

У другій половині XVIII ст. відбувалися важливі зміни у різних сферах 
життя Європи, які й обумовили становлення нової епохи європейської історії і 
культури, що охопила останню третину XVIII ст. і першу третину ХІХ ст. Змі-
ни стосувались політичного і духовного життя, знань про природу, розуміння 
історії, а також менталітету і свідомості людей. З цього погляду виникають і 
розповсюджуються нові форми духовного життя, яскраві філософські, етичні і 
художньо-естетичні концепції, створені поетами-романтиками.  

Кінець XVIII ст. позначився Французькою буржуазною революцією  
1789–1794 рр., яка стала початком багатьох значних явищ і подій, що визначи-
ли історію і долю Європи на ХІХ ст. Зіткнення ідеологій і політичних форм, 
піднесення Наполеона і його падіння, наполеонівські війни і відновлення мо-
нархії у Франції швидко змінювали картину життя Європи, змінювали свідо-
мість людини і суспільства. Однак Французька революція не мала прямих по-
літичних наслідків у Німеччині, в феодально-монархічній країні, розділеної на 
сотні великих і дрібних князівств і удільних володінь. Незважаючи на це, 
вплив революції на культурне життя країни, на її філософію, мистецтво і по-
езію був великим. Саме німецька культурна свідомість першою відреагувала 
на нову ситуацію, сприяла появі нового покоління поетів, філософів, письмен-
ників, які звернулись до соціальних і духовних проблем, спричинених грандіо-
зними історичними змінами в Європі. Але ці події і їх наслідки формувались 
завдяки певним ідеям і уявленням, що склалися у свідомості людей задовго до 
самих подій. Революції передували нові знання епохи Просвітництва, сконце-
нтровані на ідеях гуманізму, хоча й мали різні уявлення про щастя і свободу 
людини. Саме вони і слугували поштовхом для виникнення нового поетичного 
напрямку – романтизму.  

Відомий дослідник німецького романтизму Н. Я. Берковський писав, що 
«романтизм створювався як цілісна культура, що по-різному розроблялась, і 
саме в цьому він (романтизм) був схожий на своїх попередників – Ренесанс, 
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класицизм, Просвітництво» [3]. Іншими словами, романтизм був не просто лі-
тературним напрямком, а цілою культурною епохою. 

Високий раціоналізм епохи Просвітництва, її напружена інтелектуальність 
були природньою сферою духовного буття для романтичного генія. Романтич-
не покоління, сприйнявши багато просвітницьких ідей, піддали їх значній тра-
нсформації усередині власної естетичної системи, в свою чергу, це вплинуло 
на пізню просвітницьку лінію у німецькій культурі початку ХІХ ст. Суттєву 
роль у становленні романтизму відіграє і орієнтація на мистецтво і філософію 
християнської Європи, на відміну від античної культури, що домінувала у тво-
рчій свідомості класицистів.  

Література Німеччини на зламі віків вбирала в себе різноманітні стилісти-
чні пласти і естетичні тенденції (традиції бароко, класицистична і сентимента-
лістична лінії в просвітницькій думці), і романтизм увійшов в загальний кон-
текст епохи, підсилив її «внутрішню багатошаровість» (А. В. Михайлов). Од-
нак, завдяки глибинним і багатообразним зв’язкам як з культурною традицією, 
так і з сучасною естетичною і художньою думкою (віршовані тексти Й. В. Ґете 
і Ф. Шиллера) романтизм являв собою нову, оригінальну філософсько-
художню систему [4, с. 8]. Романтизм у Німеччині (як і в інших європейських 
країнах) був не тільки літературним рухом, він охоплював всі форми людсько-
го життя: філософію, теологію, етику, політику, економіку, геологію, медици-
ну. Романтична культура являла собою цілісну систему, що відрізнялась єди-
ним типом мислення, бачення світу, єдиною системою цінностей, єдиною мо-
вою. Ця єдність включала також і відмінності, оскільки романтизм – це явище 
живе, творче, динамічне.  

Формування поетичної норми віршованих текстів епохи романтизму 
пройшло три етапи розвитку: перший (ієнський) характеризується розробкою 
теорії німецького романтизму і віршованими текстами Ф. Гельдерліна,  
Ф. Шлегеля і Новаліса. Лейтмотив творчості Ф. Гельдерліна − це трагічне про-
тистояння романтичного ідеалу і дійсності. Поетична творчість поета не відіг-
рала особливої ролі в становленні ранньоромантичної естетики і поезії, разом з 
цим вона являє собою невід’ємну частину поетичної системи німецького ро-
мантизму. Ф. Шлегель сформулював теорію романтичної поезії та романтич-
ної іронії, визначив її як «прогресивну універсальну поезію» (Universalpoesie), 
оскільки вона поєднує всі окремі види і роди поезії, з’єднує воєдино поезію, 
філософію і риторику [4, с. 20-21]. Незвичайною і привабливою постаттю у 
німецькому поетичному романтизмі є Новаліс (Ф. фон Харденберг), який вва-
жав, що життя і поезія, філософія і релігія, наука і література повинні 
об’єднатися в нову, вищу спільність. Другий етап – гейдельберзький, заявив 
про себе публікацією збірника німецьких народних пісень «Чарівний ріг хлоп-
ця» А. фон Арніма і К. Брентано, який став найбільш яскравим і плідним ви-
явом нової народно-пісенної тенденції. Третій етап німецького поетичного ро-
мантизму тісно пов’язаний з іменем Г. Гейне та його «Книгою пісень» – над-
звичайної сили ліричним щоденником першої третини ХІХ ст. У віршованих 
текстах Г. Гейне відобразилися всі суперечності його багатогранної особис-
тості – насправді вся гама людських почуттів і їх відтінків. Він може бути боя-

105 



зким і ніжно закоханим, наприклад, «Nur stilles Leben führen wollt ich, wo dein 
Odem weht» − відвертим циніком «Und mein kühner Arm umwindet noch viel 
schlankre Hüften jetzt», політичним борцем «Schlage die Trommel und fürchte 
dich nicht …», − зневіреною і хворою людиною «Traurig schaue ich in die Höh’, 
wo viel tausend Sterne nicken ….» [5, с. 6]. 

Отже, екстралінґвальними факторами формування поетичної норми німе-
цьких віршованих текстів в епоху романтизму слугують негативна реакція 
широких кіл громадськості на історичні події, які відбувалися в Європі після 
Французької революції, а саме – загарбницькі наполеонівські війни, загострен-
ня політичних відносин між європейськими державами, національно-визвольні 
повстання, ствердження нових, буржуазних соціально-економічних відносин, 
орієнтація на мистецтво і філософію, етапи розвитку поетичного романтизму. 
Одним з найважливіших здобутків романтизму став принцип романтичної іро-
нії, розроблений у працях німецького теоретика мистецтва Ф. Шлегеля.  
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НЕОЛОГІЗМИ В ЛЕКСИКОЛОГІЇ 
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Під впливом постійного науково-технічного розвитку, а також багатьох 

соціокультурних процесів у мовах взагалі і в англійській зокрема відбуваються 
значні зміни. Загальновідомо, що англійська мова відіграє роль мови міжнаро-
дної комунікації, що посилює вплив соціальних, економічних, політичних, ку-
льтурних та інших факторів на її розвиток. Оскільки постає необхідність вве-
дення понять для назви невідомих досі досягнень науки і техніки та нових 
явищ у всіх сферах життя, лексика як найбільш рухливий шар мови зазнає 
змін, адаптуючись до нових реалій; «саме поняття мови містить динаміку мови 
як діяльності» [3, с. 19], тому вивчення неологізмів постає актуальною про-
блемою для мовознавців.  

За даними Р. Берчфілда, науковця, що працював над укладенням  
4-томного додатку до Окфордського словника англійської мови, кожного року 
її словниковий склад поповнюється в середньому на 800 слів, що свідчить про 
так званий «неологічний вибух» («neology blow up»). Відтак велика кількість 
нових слів – неологізмів – та необхідність їхнього фіксування зумовила появу 
та розвиток особливої галузі лексикології – неології, головним завданням якої 
є вивчення лексикографічних аспектів неологізмів.  

У загальному розумінні, неологізм – це нове слово або вираз, що 
з’являється у мові [4]. До неологізмів також відносять існуючі у мовній систе-
мі слова, що набули нового значення, та слова, запозичені з інших мов  
[1, c. 217]. Подібні слова ще не є зафіксованими у словниках, тому можуть бу-
ти незрозумілими. Їхньою особливістю є той факт, що вони сприймаються як 
неологізми до тих пір, поки явища або поняття, яке вони позначають, не ста-
нуть звичним для суспільства – тоді вони переходять до групи загальновжива-
них слів. Так, нові для XX століття слова spaceship, computer, wi-fi вже декіль-
ка десятків років є частиною активного словникового складу мови. 

Відповідно до форми й змісту В. І. Заботкіна виділяє три види неологізмів 
[2]: 1) власне неологізми, у яких новизна форми поєднується з новизною зміс-
ту (thought-processor – комп’ютер, що логічно будує й розвиває ідеї); 
2) трансномінації, що поєднують новизну форми зі змістом, що був раніше 
притаманний іншій формі (burned out – втомлений, виснажений, sundser – ми-
льна опера); 3) семантичні інновації, або переосмислення, у яких новий зміст 
визначається формою, що існує в мові (bread – гроші, acid – наркотична речо-
вина, ЛСД [6, c. 17], go-go – динамічний, сучасний). 

Інший дослідник, П. Ньюмарк, розрізняє неологізми за формою та спосо-
бом творення та виокремлює 12 видів неологізмів [7], серед яких, наприклад, 
абревіатура (ER – emergence room, PC – personal computer, politically correct), 
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фразові слова (trade-off, laid-back, sit-in), епоніми (похідні від власних назв), 
акроніми, інтернаціоналізми, псевдонеологізми тощо.  

З огляду на спосіб творення [5, c. 65-67] неологізми поділяються на: 
1)  Фонологічні – утворені за допомогою поєднання звуків, здебільшого ви-

гуків (to whee – хвилювати – дієслово, утворене від аналогічного вигуку, що 
служить для вираження радості та позитивних емоцій; yucky – жахливий, бри-
дкий – прикметник, що походить від вигуку yuck, який означає крайню ступінь 
відрази). 

2)  Запозичення, що є важливим джерелом поповнення словникового скла-
ду мови (patzer (з нім.) – шахіст-аматор, cafe theatre – кафе-театр (місце, де чи-
тають лекції й дають вистави)). Варто зауважити, що запозичення зустріча-
ються здебільшого серед слів на суспільно-політичну, наукову та спортивну 
тематику. 

3)  Морфологічні – утворені з існуючих морфем за зразками мовної систе-
ми, які, у свою чергу, розподіляються на: 

− Афіксальні: microwaveable – придатний для приготування в микрохви-
льовій печі, clotheholic – людина, одержима одягом, facebookian – користувач 
мережі Facebook, lookism – упереджене ставлення до людини через його зов-
нішній вигляд, to defriend – видалити користувача зі списку друзів, to mistext – 
помилково надіслати повідомлення. 

− Конвертовані (утворені шляхом переходу з однієї частини мови в іншу): 
to starbuck – пити каву, to version – створювати нову версію чогось, to butterfly 
– безцільно прогулюватися містом. 

− Утворені шляхом основоскладання: hocho (hot+chocolate) – гарячий шо-
колад, screen saver – «кам’яне» обличчя задумливої людини, buttoned-down – 
традиційний, консервативний. 

− Утворені шляхом скорочення, складаються з абревіатур та акронімів: 
LBD (Little black dress) – маленьке чорне плаття, OTP (on the phone) – по теле-
фону, srsly (seriously) – дійсно, насправді. 

Оскільки поява неологізмів пов’язана з виникненням нових явищ, предме-
тів та понять, то можна зробити висновок, що найбільш вживаними вони є у 
сфері політики, суспільних відносин, науки, техніки, а також серед користува-
чів інтернет-мережі. Як підсумок варто зазначити, що розвиток мови та попов-
нення її словникового складу новими лексичними одиницями сприяє поши-
ренню й висвітленню проблеми неологізмів, що дає підстави для проведення 
подальших досліджень у галузі лексикології, зокрема неології. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАЦІЙНИХ 
ТА ІДІОМАТИЧНИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СПОЛУЧЕНЬ 

ООН, НАТО, СОТ 
 
Передача змісту оригіналу засобами іншої мови – актуальна проблема ав-

томатизованого корпусного перекладу офіційних документів.  
Передусім йдеться про пошук точних еквівалентів термінології. У разі ж 

перекладу текстів таких мовних пар, як англійська-українська та німецька-
українська, часто доводиться вдаватися до описових конструкцій і утворення 
неологізмів: Versäumnisurteil (нім.) – Judgement in default (англ.) – Заочне рі-
шення суду (укр.) [2; 3]. На відміну від перекладу наукових текстів, переклад 
юридичних документів ООН, НАТО, СОТ вимагає передачу не тільки особли-
вої форми, а й обмін сукупності норм різних правових, економічних та обо-
ронних систем. Це вимагає від перекладача обізнаності в багатьох сферах жит-
тєдіяльності людини.  

При спробі знайти еквівалент того чи іншого терміна перекладач часто зу-
стрічається з так званими частковими еквівалентами, що особливо характерно 
для юридичних та економічних текстів СОТ та ООН. Наведемо деякі приклади 
[2; 3]: «situation» – стан, становище; Zivilstand – громадянський стан; Vermögen – 
(майновий) стан; Wirtschaftslage – економічний стан; Ідентично з ключовим сло-
вом «currency» (валюта); Currencyforeign currency – іноземна валюта; Hand-to-
hand currency – вільна готівка. У подібних випадках вибрати правильний термін 
допомагають спеціалізовані словники. Для якісного паралельного перекладу вар-
то вибрати відповідну стратегію перекладу: трансформувати переклад до спеціа-
лізованого законодавчого напрямку, при якому зберігаються реалії вихідного те-
ксту в тексті перекладу  

Важливою проблемою є достовірний переклад абревіацій. Термінологічні 
скорочення або абревіатури – це загальновживані синонімічні короткі варіанти 
стандартних термінів. Основна частина складнощів перекладу таких варіантів 
пов’язана з відсутністю в тексті повної форми терміна в силу його широкого 
поширення в професійній мові і передбачуваної обізнаності читача про його 
значення. До таких скорочень належать передусім Інкотермс (Incoterms) – 
найпопулярніший торговий термін у сфері зовнішньої торгівлі. Переклад та-
ких абревіатур здебільшого частотний. Наприклад [2; 3]: European Free Trade 
Association (EFTA) – Європейська Асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ); General 
Agreement on Trade in Services (GATS) – Генеральна угода про торгівлю послу-
гами (ГАТС; ISO Country Code – код країн ІСО (код розроблений експертами 
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ООН для спрощення і стандартизації процедур торгівлі). Проблема в тому, що 
навіть в новітніх словниках та корпусах розглянуті абревіатури не представле-
ні. Вони зустрічаються в глосаріях, які складаються фахівцями міжнародних 
організацій.  

Особливе місце, займають назви спеціалізованих юридичних і урядових 
інстанцій, назви законів і актів із міжнародних документів ООН та НАТО  
[1; 2]: the English courts – англійські суди; Privy Council – Таємна рада; the 
Courtof Appeal – Апеляційний суд; the New York court – нью-йоркський суд; 
the Swiss court – швейцарський суд; The Council Regulation 2201/2003 – Регла-
мент Ради Євросоюзу 2201/2003 рр. тощо. Такі ідіоматичні сталі вирази номі-
нативні, тому не мають синонімічних відповідників.  

Найбільшою лінгвістичною проблемою є зміщення межі між спеціалізова-
ними ідіомами СОТ, ООН, які виділяються по об’єкту номінації, та термінами 
з різних спеціалізованих сфер (менеджменту, транспорту, комерційної діяль-
ності, технологій, машинобудування, маркетингу, міжнародних економічних 
відносин, права, екології, ціноутворення, обліку тощо) [1; 2; 3]: public 
ownership – державна власність; redistribution of income – перерозподіл дохо-
дів; economic stock – економічний запас; gross requirements – загальна потреба; 
inspection certificate – акт огляду; tariff barriers – тарифні обмеження; allocation 
ofpermits – розподіл дозволів на викиди забруднюючих речовин; сountervailing 
measures – компенсаційні заходи. Даний фактор у словнику-тезаурусі вирішу-
ється офіційним текстовим підкріпленням і додатковою вказівкою на прина-
лежність до спеціалізованої лексики. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У ПЕРЕКЛАДІ 

 
Переклад та професійно орієнтована міжкультурна комунікація (МКК) тісно 

стикаються з прагматикою та культурою в тій або іншій галузі пізнання. Oтже, 
може виникнути питання про прагмалінгвістичну інтерференцію (від лат. >inter – 
між собою, взаємно і >ferio – торкаюся) та інтерференцію культур. 
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Збільшення масштабів перекладацької діяльності посилило інтерес до взає-
мовпливу мов. У другій половині ХХ століття стався так званий інформаційний 
вибух – різке збільшення обміну інформацією між людьми і народами, який, у 
свою чергу, супроводжувався відповідним збільшенням масштабів перекладаць-
кої діяльності в усьому світі. Така ситуація мала безліч наслідків. Виникла необ-
хідність дослідити інтерференцію у перекладі найбільш докладно.  

Проблема інтерференції привертає увагу як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених, починаючи з 30-х років тепер уже минулого століття. У лінгвістичну лі-
тературу термін «інтерференція» запроваджено вченими Празького лінгвістично-
го гуртка. Проте широке визнання цей термін отримав після виходу монографії 
У. Вайнрайха «Мовні контакти» (U. Weinreich. Languages in Contact. Findings and 
Problems. N.Y., 1953). Під інтерференцією Вайнрайх розуміє «випадки відхилен-
ня від норм кожної з мов, які виникають у мові двомовних внаслідок … мовного 
контакту» [2]. В. Ю. Розенцвейг вважає, що «інтерференція – це порушення бі-
лінгвом співвідношення контактуючих мов, яке проявляється в його мові відхи-
ленням від норми» [9]. Проте У. У. Клімов розглядає інтерференцію як наслідок 
накладення двох систем у процесі мовлення [5;  3]. М. Б. Мєчковська, у свою чер-
гу, вважає, що інтерференція – це помилки у іноземній мові, викликані впливом 
рідної мови. Вона зазначає, що у мовній свідомості людини окремі риси нерідної 
мови помилково уподібнюються побудові рідної. Відбувається інтерференція 
двох мовних систем, тобто їх часткове ототожнення і змішення, що зумовлює 
помилки у мові [8, 78]. У. А. Виноградов визначає інтерференцію як взаємодію 
мовних систем за умов двомовності, що склалася або при мовних контактах, або 
при індивідуальному освоєнні нерідної мови; і проявляється у відхиленнях від 
норми і системи другої мови під впливом рідної» [3]. 

Різні підходи до визначення терміну «інтерференція» в лінгвістиці викли-
кані, з одного боку, різноманітністю ситуацій прояву мовних контактів, а з ін-
шої – складністю розмежування психологічного і лінгвістичного аспектів мо-
ви. Нас цікавить це поняття як результат двомовності з негативним впливом на 
перекладацький процес: знання механізму словозміни (дієвідміни, відміни, 
тощо), що існує у рідній мові, полегшує певною мірою оволодіння відповід-
ним механізмом у іноземній мові, а подалі й у інших. Тут має місце позитивна 
інтерференція (конструктивна інтерференція). Після вивчення першої інозем-
ної мови людина зазвичай психологічно готова до вивчення другої іноземної 
мови, спираючись на досвід вивчення першої іноземної. Проте, крім позитив-
ного моменту – якщо при перекладі порушуються норми МП – виявляються 
негативні сторони інтерференції (деструктивна інтерференція) [1]. 

Таким чином ми можемо сказати, що при вивченні іноземної мови рідна 
мова (M1) буде впливати на досліджувану мову (М2). Практика показує, що 
при вивченні наступних мов М2 буде впливати на М3 і т. д. 

Причиною інтерференції в перекладі є недостатня або надмірна ідентифі-
кація при перекладі з однієї мови на іншу. У разі недостатньої або надлишко-
вої ідентифікації якихось слів або явищ при перекладі з однієї мови на іншу 
відбувається їх компенсація словами і явищами іншої мови. 
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Можна сказати, що інтерференція є втручанням елементів однієї мовної 
системи в іншу при мовному контакті, а результат цього втручання може бути 
негативним і виражатися у відхиленні від норм даної мови, а також позитив-
ним, що сприяє адекватному перекладу та надбанню навичок в одній мові під 
впливом іншої. 

Проблема інтерференції є нині актуальною, особливо це важливо для тео-
рії і практики перекладу. Актуальність дослідження цієї теми визначається 
тим, що сьогодні значно підвищився інтерес до вивчення іноземних мов, змі-
нилося ставлення до вивчення культур інших народів. Вивчаючи іноземні мо-
ви, відчувається вплив мовної інтерференції, яка особливо проявляється зараз 
в професійно орієнтованій міжкультурній комунікації при встановленні вітчи-
зняними підприємцями та організаціями контактів із зарубіжними партнерами 
в різних сферах діяльності людини. 

Традиційно інтерференцію розглядають на 5-ти рівнях (фонетичному, ор-
фографічному, граматичному, лексичному, семантичному, стилістичному). 

Однак, при вивченні спеціального перекладу інтерференція проявляється і 
на інших рівнях, які ще не знайшли свого відображення в лінгвістичній літера-
турі або розглядаються під іншим кутом зору. Так, наприклад, звукова – ре-
продукційна інтерференція в спеціальному перекладі проявляється досить час-
то. Учні чи перекладачі потрапляють під вплив знайомого звучання або напи-
сання слова і відтворюють (репродукують) неправильний варіант в словах ти-
пу: Dutch – голландський, а перекладають – датський; Obligation – зо-
бов’язання, а перекладають як облігація; Dekoration – прикраса, відзнака, а пе-
рекладають декорація; Luft – повітря, вітер, подув (проте часто перекладають 
як техн. люфт, зазор), kapital – солідний, ґрунтовний, великий (а не капіталь-
ний), reklamieren – пред’являти претензії, скарги (а не рекламувати), Reserve – 
стриманість, обмеження (а не резерв, запас) і т. д.  

Багато з цих слів належать до категорії «хибних друзів перекладача», а з 
точки зору інтерференції їх можна назвати «звуковими репродукційними інте-
рферентами» [1]. Під інтерферентами слід розуміти будь-які значущі одиниці 
(морфеми, слова, вирази, синтагми, речення), які за звучанням / написанням і 
функціями в одній мові, нагадують відповідні одиниці або функції в іншій мо-
ві, причому негативні інтерференти розрізняються, позитивні збігаються в 
плані змісту. 

Отже, під лінгвістичною інтерференцією слід розуміти взаємовплив конта-
ктуючих мов, який може бути як негативним, так і позитивним і виражається у 
відхиленнях від норми в одній мові під впливом іншої (при негативній інтер-
ференції) і в набутті, закріпленні і посиленні навичок в одній мові під впливом 
іншої (при позитивній інтерференції). Більш спрощено під лінгвістичною інте-
рференцією слід розуміти втручання елементів однієї мовної системи в іншу, 
яке може бути як конструктивним, так і деструктивним.  

Необхідно аналізувати всі випадки прояву деструктивної і конструктивної 
інтерференції в кожній галузі знань, щоб навчитися долати деструктивну і ви-
користовувати конструктивну інтерференцію при вивченні М2, М3 і МП, зво-
дячи вплив деструктивної інтерференції до нуля. 
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З лінгвістичної точки зору проблема двомовності полягає в тому, щоб опи-
сати кілька мовних систем, які контактують одна з одною; виявити ті відмін-
ності між цими системами, які утрудняють одночасне володіння ними, і пе-
редбачити таким чином найбільш вірогідні прояви інтерференції, яка виникає 
в результаті контакту мов, і, зрештою, вказати в поведінці двомовних носіїв ті 
відхилення від норм кожної з мов, які пов’язані з їх двомовністю.  

Отже, підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що механізмами мов-
ної інтерференції є ототожнення і перенесення певних елементів контактую-
чих мов. Загальними причинами інтерференції є надлишкова і недостатня іде-
нтифікація елементів і функцій контактуючих мов (для негативної інтерфере-
нції) і правильна ідентифікація схожих явищ та функцій (для позитивної інте-
рференції).  

Лінгвістичними причинами інтерференції є розбіжності й подібності в 
мовних системах контактуючих мов. 

У дослідженні цього явища зроблено великий крок вперед, проте в силу 
складності процесів інтерференції і різноманіття її проявів, ця проблема вима-
гає до себе пильнішої уваги і подальшого вивчення.  

 
Список використаних джерел: 

1. Алимов, В. В. Интерференция в переводе: автореферат дис. по филоло-
гии. – М., 2004. – Режим доступу: http://cheloveknauka.com/interferentsiya-v-
perevode. 

2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие. – В кн. Под ред. В. Ю. Розен-
цвейга. Новое в лингвистике. – Вып. VI. – М., 1972. – С. 26, 27. 

3. Виноградов, В.А. Интерференция Текст. / В. А. Виноградов // Лингви-
стический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Сов. Эн-
циклопедия, 1990. – 685 с. 

4. Карлинский А. Е. Основы теории взаимодействия языков и проблема ин-
терференции. Автореф. дис. док-pa филол. наук. – Киев, 1980. – 48 с. 

5. Климов, В. В. Языковые контакты. / В. В. Климов // Общее языкознание: 
формы существования, функции, история языка. – М.: Наука, 1970. – 604 с. 

6. Комиссаров В. Н. Проблема интерференции в теории перевода В сб.: 
Проблема интерференции при переводе. Сборник статей. Interferenz in der 
Translation. Herausgegeben von Heide Schmidt. VEB Verlag Enyzklopedie. – 
Leipzig. 1989. – C. 105. 

7. Ковылина JI. H. Синтаксическая интерференция и способы ее изучения: 
автореф. дис… канд. филол. наук. – Киев, 1983. – 24 с.  

8. Мечковская, Н. Б. Социальная лингвистика: пособие для студентов гу-
манит. ВУЗов и учащихся лицеев / Н. Б. Мечковская. – М.: Аспект-Пресс, 
2000. – 207 с. 

9. Розенцвейг М. Ю. Проблемы языковой интерференции. Автореф. дис. 
док-ра филол. наук. – М., 1975. – 50 с. 

 

114 



Тарангул І.Л., 
кандидат філологічних наук,  

асистент кафедри зарубіжної літератури, 
теорії літератури та слов’янської філології  
Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 
 

ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА 
В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ 

 
Індивідуально-авторське варіативне відображення загальномовної картини 

в авторському художньому тексті проявляє різні аспекти мовної особистості 
письменника. Спостерігається взаємодія загального та індивідуально-
авторського в творчому ідіостилі, прояв якої набуває важливого значення при 
взаємодії культур на рівні перекладу творів художньої літератури. 

У перекладацькій теорії текст постає цілісним структурно-смисловим мов-
ним твором, аналіз якого на усіх рівнях лінгвістики може проводитися з ура-
хуванням закладених автором функцій: знакової, номінативної, комунікатив-
ної, психологічної, гносеологічної, естетичної та ін. При цьому істотну роль 
відіграють екстралінгвістичні параметри – темпоральний і соціокультурний 
контексти, особистість автора, його творчий шлях тощо. Як в теоретичному, 
так і в прикладному аспекті дослідження тексту передбачає опору на сучасні 
психолінгвістичні теорії мовної діяльності. У нашому дослідженні ми акценту-
ємо увагу на лінгвоцентричній позиції, при якій особлива увага звертається на 
текст як вияв сприйняття, інтерпретації та трансформації суб’єктом дійсності.  

Вивчення мови будь-якого письменника дозволяє не тільки розкрити і 
описати специфічні лінгвістичні прийоми, властиві даному автору (індивідуа-
льно-авторський стиль), а представляє можливість охарактеризувати на бі-
лінгвальному рівні реконструкцію екстралінгвістіки, тобто через авторське 
слово прийти до індивідуального бачення світу. 

Розвиток антропоцентричної парадигми в сучасному мовознавстві пояснює 
зростання інтересу лінгвопоетичних досліджень до вивчення художньої твор-
чості в аспекті ідіостилю окремих авторів.  

Проблема ідіостилю перебуває в центрі уваги багатьох сучасних мовозна-
вців: Ю. Апресяна, Н. Болотнової, І. Гальперіна, І. Ковтунової, Ю. Левіна,  
В. Лукіна, О. Северської та інших науковців. Такий підхід дає змогу 
об’єктивно, виключно на підставі аналізу мовних фактів, репрезентованих у 
художньому тексті, дослідити ключові особливості творчості митця, визначити 
основні константи його світобачення та з’ясувати специфіку мовно-образних 
засобів, що вирізняють автора як індивідуальну творчу особистість з-поміж 
інших представників національної літератури. Особливого значення набуває 
аналіз творчої манери письменника при перекладі його творів іншою мовою, 
адже в аспекті своєї антропоцентричної сутності дозволяє побачити автора як 
мовну особистість і художника, що відображує в тексті творчу особистість, 
індивідуальне сприйняття світу крізь призму мови його власної когнітивної 
системи.  
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При перенесенні художнього твору в нову культурно-мовну площину саме 
перекладач постає тим, хто здатний відтворити особливості мовної картини 
автора оригіналу, донести до читацької аудиторії головну думку тексту, а та-
кож проаналізувати специфіку розкриття мотивів у творчому доробку пись-
менника. Перекладач для адекватного й еквівалентного відображення тексту 
твору має дослідити, оцінити, усвідомити й передати всі особливості мовного 
вираження інтерпретованої автором дійсності, враховуючи своєрідність автор-
ського задуму та його конкретно-мовне подання у творі. 

Загалом перекладознавці відзначають, що в цілому читач художнього тво-
ру інтуїтивно уявляє собі індивідуальний стиль автора і здатен відрізняти його 
від індивідуального стилю іншого автора. Іншими словами, у творі помітні 
мовні, творчі, мистецькі прояви автора; ці взаємозалежні елементи дають уяв-
лення про індивідуальний стиль оригінальних авторських та перекладних тво-
рів. При цьому потрібно акцентувати увагу, що позначення конкретного 
об’єкта, що відображує «індивідуально-авторське» й «індивідуально-
перекладацьке», представляє значну змістову та термінологічну складність. 

Поняття «індивідуальний стиль» зазнає різних тлумачень у процесі свого 
становлення. У Великому енциклопедичному словнику під редакцією В. Ярце-
вої подано ідіостиль як індивідуальну манеру, спосіб, яким виконані мовної 
акт або твір (зокрема літературно-художній), що передбачає індивідуальний 
відбір і комбінацію мовних засобів [5]. Науковець Є. Некрасова [3] акцентує 
увагу на ідіостилі як складній системі взаємообумовлених мовних прийомів, 
які беруть участь у побудові художнього світу поета. 

У свою чергу, В. Леденева розуміє ідіостиль як результат текстоутворюю-
чої й естетичної діяльності мовної особистості, який відбивається в інтеграції 
бажаних тем, жанрів, засобів, прийомів, необхідних для побудови тексту й пе-
редачі як інформативних, так і емотивно-експресивних компонентів [1, с. 39]. 

Дослідник Р. Ліверські при викритті поняття ідіостилю протиставляє «ін-
дивідуальні (душевні схильності, рік, професію тощо) та загальноприйня-
ті/формальні (мовна система, епоха або навіть короткий проміжок часу, нація, 
соціальна група, до якої належить письменник, мовна ситуація тощо) чинни-
ки» [2, с. 120]. Науковець наголошує на тому, що кожний з цих чинників спри-
чиняє створення особливого стилю, який у різних текстах автора виявляється з 
неоднаковою інтенсивністю.  

Таким чином, погляди на те, що ж таке ідіостиль, сьогодні не мають одно-
значного вираження та відрізняються один від одного. Перекладознавці від-
значають, що мова в художньому тексті являє собою складний симбіоз базових 
національних характеристик, що лежать в основі ментального концепту наро-
ду й антропоцентричної характеристики автора, творця тексту, що реалізує в 
творі творчу дистинкцію, яка виражає індивідуальне сприйняття світу посере-
дництвом мови, його власної когнітивної системи. Науковець О. Северська [4] 
пише, що термін «ідіостиль» включає в себе різні текстові параметри: прагма-
тичну ситуацію, композиційні принципи, різну організацію тексту та ін. Вони 
взаємодіють між собою і створюють той компаративний фон, який властивий 
тільки певному автору. 
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На основі проведеного аналізу наукових праць можемо відзначити основні 
ознаки ідіостилю як ключового поняття, важливого при перекладі художнього 
тексту: ідіостиль – це система індивідуальних особливостей автора як особис-
тості та художника слова; ідіостиль є комплексним утворенням, що включає 
відбір і комбінацію мовних засобів, їх спрямованість на вирішення конкретних 
авторських завдань; це спосіб відображення і заломлення в художньому мов-
ленні фактів внутрішнього та зовнішнього світу конкретного письменника – 
носія конкретного мови у конкретний історичний період; він відрізняється на-
явністю унікальних образних засобів (тропів і стилістичних фігур); ідіостиль 
вирізняється стилістичною однорідністю; характеризується переважанням лек-
сики з актуалізованими особистісними смислами, тобто домінуванням оказіо-
нальної семантики над узуальною, тому характеризується особливою синтаг-
матикою, що реалізує словникові та індивідуально-авторські валентності мов-
них одиниць; ідіостиль характеризується індивідуальним трактуванням аналі-
зованих тем, проблем, втілених мотивів. 

Мова художнього твору – це невід’ємна складова індивідуального стилю 
письменника. Завдяки мові автор реалізує своє естетичне кредо, сприйняття і 
розуміння дійсності. Через словесний аспект твору ми заглиблюємося у його 
ідейно-художній зміст, у розкриття характерів образів-персонажів, особливості 
відтворення дійсності. Індивідуальність автора проявляється в тексті худож-
нього твору через специфічні лексеми, звороти, фрази. Тому акцентуємо увагу, 
що особливості слововживання, що відрізняють ідіостиль конкретного автора 
(зокрема на білінгвальному рівні), в основному стосуються значення слів. До 
основних особливостей функціонування слова в системі ідіостилю ми віднес-
ли: актуалізацію периферійних сем семантичної структури слова; регулярне 
використання особистісних смислів, які базуються на тезаурусі автора і вклю-
чають сукупність уявлень індивіда про конкретні предмети і явища навколиш-
нього світу; асоціативний характер зв’язків особистісних смислів з узуальними 
значеннями слів; образність, що базується на переносному вживанні слів і 
прямому їх вживанні з одночасною актуалізацією периферійних і асоціативних 
сем; естетичну спрямованість. 

Таким чином, художній текст є цілісною різнорівневою системою, в якій 
взаємопов’язаність компонентів обумовлена не тільки законами мови, а й осо-
бливостями авторського світосприймання та світовідчуття. Тому визначаль-
ним поняттям процесу створення та відтворення при перекладі твору є поняття 
ідіостилю, яке впливає загалом на розкриття автором та, відповідно, у транс-
формованому перекладачем тексті різних рівнів художнього твору. На зістав-
ному двомовному рівні особливості індивідуально-авторського мовлення, а 
саме, преференції автора/перекладача у відборі та застосуванні певних лексич-
них і граматичних одиниць, що детермінується його мовною компетенцією, 
поетичною майстерністю, досвідом комунікації та специфікою когнітивних 
операцій, пов’язаних із процесами сприйняття світу і його відображення за до-
помогою мовних засобів, вимагають особливої уваги.  
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ЖІНОЧЕ ПИСЬМО NON-FICTION: ОБРАЗ ЖІНКИ-БУНТАРКИ 

В КНИЗІ «Я – МАЛАЛА» МАЛАЛИ ЮСУФЗАЙ ТА КРІСТІНИ ЛЕМ  
 
Історія дослідження жіночого письма як унікального соціокультурного фе-

номену бере початок зі 70-х рр. ХХ ст. Аналіз проблематики жіночого письма, 
жіночого авторства, жіночого тексту розвивається у кількох напрямах: зокре-
ма, англо-американська школа з проектом екзистенційної гінокритики 
(Е. Шовалтер, С. Губар, С. Гілберт) та французька школа в руслі есенціалізму 
(Г. Сіксу, Л. Ірігарай, А. Леклерк, Ю. Крістева). Окрім цього, чимало дослідни-
ків/-ць намагаються виокремити характерні риси жіночого вербалізованого 
досвіду (Е. Джанвей, Р. Лакофф, Н. Міллер, Д. Стентон, З. Трьомель-Пльоц, 
С. Вайгель, М. Мудуре, М. Ніколчина, А. Колодні, Г. Еріксон, Р. Брайдотті, 
М. Зупанчич та ін.). В українському науковому просторі маємо праці 
С. Павличко, В. Агеєвої, Т. Гундорової, Н. Зборовської, О. Забужко. Розгляну-
то також окремі аспекти жіночої практики письма (М. Варикаша, І. Жеребкіна, 
О. Карабльова, М. Крупка, Х. Стельмах, Л. Таран, А. Ткалич, Л. Томчук, 
Г. Улюра, С. Філоненко, Т. Шарова та ін.).  

Вивчення не-фікційного письма, літератури факту, або автобіографічних 
жанрів теж започатковане у середині ХХ ст. (Ж. Гюсдорф, С. Дубровські, 
Ф. Лежен, Ж. Старобінські), й упродовж наступних десятиліть поповнилося 
новими розмаїтими аспектами розгляду особи автор-а/-ки, що на різних поети-
кально-стильових рівнях оприсутнюється в художньому тексті.  

Д. Стантон розглядає жіноче письмо як «письмо про себе, створення себе 
(свого Я) в акті письма (graphing of the auto) […] акт самоствердження»  
[4, с. 14]. Таким жіночим актом самоствердження і самовизнання можна назвати 
книгу «Я – Малала» (2013; укр. пер. 2016), яку написала пакистанська дівчинка-
правозахисниця Малала Юсуфзай з допомогою журналістки Крістіни Лем. Світ 
дізнався про Малалу в 2012 році: саме того року, 9 жовтня, вона була поранена 
талібами і за її життя молився увесь Пакистан. Виживши після нападу й важких 
операцій, Малала Юсуфзай отримала Нобелівську премію миру за свою боротьбу 
за право жінок на освіту. Крістіна Лем як співавторка книги у подячній післямові 
зауважила: «Я з головою занурилася у написання цієї книги […] хочу подякувати 
Малалі та її дивовижній сім»ї за те, що поділилися зі мною своєю історією»  
[3, c. 269]. Роль Крістіни, звичайно, суто формальна: робити правки, редагувати 
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текст пакистанки тощо, позаяк говорить тут, в тексті, саме Малала, її внутрішній 
монолог увесь час зазнає певних змін та деформацій, пов’язаних з ретроспекти-
вами, чи навпаки – проспекціями бажаного; визначеними гостротою ситуації 
(поранення та перебування в комі), спогадами очевидців, хвилюючими експреси-
вними картинками, переказаними рідними й друзями. Зазначивши, що книга 
«присвячується усім скривдженим дівчатам, яких змусили замовкнути» [3, c. 7], 
М. Юсуфзай у пролозі підкреслює не лише своє одноосібне інтимне жіноче пи-
сьмо, але й відповідальність за достовірність сказаного, його болючу потребу 
прозвучати – «Я – Малала, і це моя історія» [3, c. 13]. Хоча, як зауважив Ф. Ле-
жен, інтимна література «це передовсім писання для себе. Це приватна, дуже 
особиста практика» [2, c. 256], однак і вона може набувати суспільної видимості.  

Появі книги Малали передували її виступи і численні публікації у ЗМІ у 
2000-х рр., коли терористичний рух Талібан поширює свою владу на території 
Пакистану, захоплює рідну Малалі долину Сват. Відверта книга «Я – Малала» – 
це голосний підсумок тихих майже-щоденникових записів під псевдонімом «Гул 
Макай», які Малала веде з 2009 року, прийнявши пропозицію Абдула Хай Кака-
ра, журналіста «Бі-Бі-Сі», вести «блог про своє життя за режиму Талібан»(129): 
«Я хотіла, щоб люди знали, що в нас відбувається» [3, c. 129]. Однак, авторка 
стикається з різними (внутрішніми і зовнішніми – побутовими) труднощами у 
написанні: «Я ніколи раніше не вела особистого щоденника і навіть не знала, з 
чого слід почати свій блог. І хоча вдома у мене стояв комп’ютер, у нас досить 
часто були потреби з електропостачанням, та й мало де в місті можна було під 
єднатися до інтернету, а тому щовечора Хай Какар дзвонив мені на мамин теле-
фон […] він запитував, як у мене минув день, просив розповісти кумедні випадки 
або ж поділитися мріями. Наші телефонні бесіди тривали від тридцяти до сорока 
п’яти хвилин і велися мовою урду […] блог мав вестися мовою урду, тож Абдул 
хотів, щоб я говорила якомога автентичніше. Після наших розмов журналіст за-
писував усі мої слова, а тоді раз на тиждень вони зявлялися на веб сайті «Бі-Бі-
Сі» [3, c. 129]. Це досвід віртуального комунікування, або, за Ф. Леженом, «ме-
режевого щоденника» (journaux en ligne) [2, c. 289].  

У книзі також порушено проблему вимушеного самомаскування авторки. 
Етимологічно цікавим є вибір псевдоніму Малали, що має фольклорні пуштунсь-
кі корені. Хай Какар вигадав їй імення «Гул Макай» – «це ім’я перекладається як 
«волошка», воно належало героїні однієї пуштунської народної казки»  
[3, c. 130]. Самомаскування віртуальної авторки з метою збереження життя спра-
вжньої очевидиці історії є ключовим у дискурсі «небезпечного» жіночого письма 
non-fiction, письма, через яке тебе-жінку можуть викрити і вбити. «Моя перша 
стаття була опублікована 3 січня 2009-го і називалася «Мені страшно»: «Мені 
снився білий страшний сон, у ньому було багато військових вертольотів і талібів. 
Такі сни мучать мене, відколи в долині Сват почалася військова операція»  
[3, c. 130]. Віддавання інтимного простору сну на публічну сторінку світової па-
вутини уможливлює авторську саморепрезентацію, але робить дівчинку мно-
жинно уразливою до самого ж її життя, яке сприйматиметься як якась чужа бут-
тєвість. Острах «викриття» породжує в дівчинки фобію: «Я написала про те, як 
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страшно мені було ходити до школи через наказ, виданий Талібаном, і як доро-
гою я увесь час озиралась» [3, c. 130].  

Балансування між бажанням / потребою / необхідністю мовити і страхом ви-
криття / покарання / смерті маркує не-фікційне жіноче письмо Малали. Сама ав-
торка розмірковує про це метафорично: «Наші слова були наче весняний цвіт ев-
каліпту, зірваний поривом вітру» [3, c. 120]. Внутрішня потреба мовити і «пориви 
вітру» світового тероризму змушують дівчинку відчути силу слова, що стає захи-
сною зброєю: «Я почала розуміти, що слова […] можуть бути набагато могутніші 
за кулемети, танки чи гелікоптери» [3, c. 131]. Бунт з внутрішнього спротиву мо-
дифікується у дискурс боротьби за своє право бути жінкою, бути людиною і про-
сто бути. Це явище залежності сказаного / написаного від умов буття, а також – 
залежність самого людського існування від вербалізованого стверджування пот-
реби цього існування як того, що передує словам. Оскільки бунт, за Ю. Крісте-
вою, це «слово revolte сягає коренями в санскрит і має значення «викриття» 
(devoilement, decouvrement), що означає «зняття усіх покривів», «повернення на-
зад», «новий початок всього» [1].  

Отже, жіноче письмо Малали бунтарське і переможне, опозиційне до не-
правди і смерті. У кульмінацційному діалозі Малали з батьком лунає ключова 
фраза для розуміння системи цінностей родини Юсуфзай: «Якщо ми віримо у 
щось значно важливіше за життя, то нас почують навіть після нашої смерті» 
[3, c. 185].  
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

ЯК ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ЯВИЩА 
 
Постмодернізм – поліаспектне явище, що увібрало в себе різні методологі-

чні основи – психоаналіз, семіотику, постструктуралізм, деконструкцію, фемі-
ністичну критику. Постмодерністи відмовляються від знаходження єдиного 
базису та визначають як неможливу трансцендентну істину, наголошуючи на 
полівалентності смислу. Відповідно під поняття постмодернізму підпадають 
далекі одне від одного художні явища. Причин декілька. По-перше, постмоде-
рнізм, як і інші естетично-світоглядні явища, еволюціонував і мав відмінну 
специфіку в різних місцях свого прояву (на початковому етапі найбільш вира-
зно у Франції й США). По-друге, як наслідок глобалізаційних процесів, швид-
ко поширився в інших країнах, де існували інакші соціально-культурні умови 
(США, країни Західної Європи, країни постсоціалістичного табору). Спільне 
для всіх країн – невдоволення станом соціальних інститутів та панівних світо-
глядних систем. Потреба їхнього корінного перегляду зумовила швидке прис-
тосування постмодерних принципів до нових умов. Тому постмодернізм може 
вважатися кризовим світоглядом, через що деякі дослідники віднаходять 
постмодерні етапи в кожному періоді розвитку культури, що визначають стан 
його завершення. 

Водночас можна виявити спільні культурні засади виникнення явища 
постмодернізму як світоглядної позиції, що проявилися в естетичній формі 
постмодернізму як мистецького явища. До них належать такі:  

1) осмислення сучасною людиною власного існування як посткатастрофічно-
го (після двох типів тоталітаризму – фашистського та сталінського), коли ваги 
набувають принципи демократії, плюралізму та мультикультурності; 

2) усвідомлення ідейно-семіотичної сутності реальності, адже соціальні й 
політичні інститути сприймаються як різновид владної ілюзії, що править сус-
пільством, а ЗМІ – життям окремої людини; 

3) потрактування сучасної історичної ситуації як посткатастрофічної спо-
нукає до розуміння кінця історії як завершення цивілізаційної еволюції людст-
ва та деактуалізації часу як категорії, що засвідчує зміну етапів еволюції;  

4) перехід суспільства від індустріального стану виробництва товарів до 
постіндустріального суспільства виробництва інформації та послуг (товаром стає 
задоволення бажання, а не матеріальний предмет, що забезпечує існування); 

5) зміна співвідношення категорій простору й часу, коли завдяки швидко-
му розвитку телекомунікаційних мереж зв’язок між людьми долає простір і 
час, а кордони втрачають своє значення розмежування за сталими національ-
ними ідентичностями чи приналежністю до регіональної спільноти, вищим 
утіленням якої виступає держава;  
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6) надмір і швидке зростання обсягу інформації, що формує специфічний 
простір, який вимагає від людини вміння швидко орієнтуватись і реагувати, 
повсякчас самоідентифікуватись, а з іншого боку – надає можливість жити за 
готовими зразками, пропонованими медіа й орієнтованими не лише на націо-
нальну політичну й економічну еліту (як у модерному суспільстві), а на всі 
прошарки населення.  

Якщо підсумувати вище наведені факти, то виявиться, що підставою появи 
постмодерного світобачення стало усвідомлення світоглядної кризи, зумовле-
ної неспроможністю в нових умовах модерних політичних, економічних та су-
спільних стандартів існування як таких, що перейшли до розряду штампу та 
втратили актуальність. Сама ж криза пов’язана зі швидким розвитком інфор-
маційних систем, які разом з економічними процесами пришвидшили процес 
глобалізації. Власне вже саме протистояння двох тоталітаризмів у другій сві-
товій війні, а згодом «холодна війна» стали проявом глобалізації, зазначили 
причетність кожної людини до історії. Неможливість подальшого існування в 
захищеному просторі традиційної спільноти (регіональної, національної, ро-
динної, професійної), чиї цінності й форми поведінки передавалися в спадок 
від батьків до дітей, засвідчило й стрімке розповсюдження транснаціональних 
корпорацій, поява в різних куточках планети однакових моделей існування, не 
пов’язаних із традиціями.  

Означені суспільно-культурні тенденції спричинили нівелювання ролі 
зв’язків між поколіннями, часової тяглості, актуальним став екзистенційний 
простір людини, його формування й наділення власним, а не заданим ззовні 
смислом. Наслідком глобалізації є також явище маскульту, коли культура пе-
ретворилася на товар, пропонований споживачеві. Мистецький твір переквалі-
фікувався на послугу, що з’являється для задоволення його (споживача) пот-
реб. Відповідно значення набуває рекламування творів мистецтва та авторів, 
що самі стають явищем ринкової економіки, об’єктами ринку послуг, а не 
суб’єктами-творцями художньої реальності. 

Зміна соціальної домінанти й означення нової стадії розвитку суспільства 
як постіндустріального, глобалізованого мала своїм результатом переорієнту-
вання свідомості з логосу як основної цінності модерної культури на досвід, 
що засвідчує екзистенцію людини в єдності свідомого й несвідомого вимірів її 
прояву. Якщо для модерної культури з її орієнтованістю на пізнання й осво-
єння навколишнього (у тому числі й трансцендентного) світу важило визна-
чення причинно-наслідкових зв’язків між різними явищами, винайдення від-
повідної цьому явищу мови та виявлення прихованих істин, то для постмодер-
ної культури на передньому плані – освоєння екзистенційного простору, що 
сприймається як сукупність суб’єктивних символів і знаків, та наділення його 
смислом.  

Відповідно для модерної культури визначальними стають поняття сутності 
й часу, а для постмодерної – знаку й простору. Перша вбачала цілісність яви-
ща в поєднанні трансцендентної істини, спільної для певного ряду явищ, з її 
формальним утіленням. Друга, відмовляючись від визнання розподілу явища 
на сфери сакрального й профанного, зосередилася на одному вимірі – екзисте-
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нції людини, її суб’єктивного досвіду як поєднання свідомого й несвідомого. 
Свідомість, позбавлена часового виміру, виявляється в художніх текстах як 
зображення моменту чи фрагменту, позначених випадковістю й описовістю, 
відсутністю динаміки й логічного розгортання. Часто предметом художньої 
уваги стає сфера внутрішнього досвіду, що перебуває за межами семіотичного 
означення. Вона непідвладна розумінню й поясненню й тому якнайкраще роз-
вінчує значення логосу як категорії, визначальної для смислоутворення. 

У класичних і некласичних творах сполучення часу й простору задає сис-
тему координат, у якій відбувається детермінаційна динаміка образів і сюжет 
рухається в напрямку пошуку відповіді на питання, що розкриває авторську 
інтенцію, його істину. Натомість у постмодерністському тексті час не відіграє 
концептуальної ролі. Всі знаки, що утворюють інформаційне поле тексту, пе-
ребувають в одній площині (просторовій) й потребують інтерпретативної ак-
тивності реципієнта. Як відомо, інтерпретативні варіанти принципово не об-
межені й залежать від рецептивних ракурсів. Постмодерністьска інтерпретація 
тексту відрізняється від герменевтичної процедури, котра зводить потракту-
вання тексту до єдино можливого варіанту. 

Для означення специфіки постмодернізму як світоглядного й художнього 
явища використовуються образні терміни-метафори, у яких показовою є прос-
торова семантика, орієнтована на площину як двовимірний простір: мапа, 
знак, слід. Інша група термінологічних образів-метафор актуалізує принцип 
зв’язку між предметами в одній площині та їхню роль: смітник, супермаркет, 
Вавилонська вежа, роман-ріка. Ще одна група виявляє принцип існування / 
створення художнього світу: бібліотека Борхеса, лабіринт, ребус, паззл. 

Отже, постмодернізм як світоглядна підвалина постмодернізму як худож-
нього напряму не має єдиного методологічного базису. Він зумовлений глоба-
лізаційними процесами, недієвістю політичних ідеологій як суспільних ме-
танарацій, переходом суспільства від індустріального до інформаційного етапу 
розвитку, поширенням принципів маскульту на художню творчість, зокрема на 
розуміння художнього твору та його автора як об’єктів ринкової економіки. Як 
наслідок, модерний принцип логоцентричності замінений на категорію досвіду 
як джерела й критерію достовірності художньої інформації, що в літературі 
постмодернізму проявилось в увазі до екзистенції особистості в трансгресив-
ній єдності внутрішнього й зовнішнього проявів, а також в осмисленні цієї ек-
зистенції в площинно-знаковому вимірі, позбавленому спільного поля значень. 
Тому літературний постмодернізм є неоднорідним у художніх проявах і відк-
ритою, еволюційною системою.  
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ДВАНАДЦЯТЬ СТУПЕНІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИКАРКИ 

ЗА ОПОВІДАННЯМ АНДЖЕЛИ КАРТЕР «ХАЗЯЇН» 
 
Оповідання «Хазяїн» («Master», 1974) входить до першої авторської збірки 

«Фейєрверк» британської постмодерністки Анджели Картер (1940–1992). Воно 
починається розповіддю про безжального мисливця, який, натішившись знищен-
ням тварин у далекій Африканській країні, прибув до Нового Світу у пошуку 
ягуарів. Картер відтворила еволюцію героя-садиста: його жахлива пристрасть 
бере початок ще з шкільних часів, проведених у рідній Англії, де він вбивав тва-
рин, знущався над слабкими учнями та задовольняв свої садистські бажання мо-
лоденькими дівчатами. Розповідаючи про білого мисливця – «to kill became the 
only means that remained to him to confirm he himself was still alive» [3, c. 73] – Кар-
тер якоюсь мірою відтворила образ країни-метрополії, де власну культурну де-
градацію заміщували завойовуванням нових територій. Саме так, «якоюсь мі-
рою», адже деякі уточнення образу головного героя, який «didn’t kill for money 
but for love» [3, c. 71], дистанціюються від важливої грошової складової, яка б 
повністю узагальнила характеристику героя із образом країни-колонізатора. 
Американська дослідниця Е. К. Філімон прирівнює його до Колумба, Термінато-
ра, частково і до Робінзона Крузо [5, c. 130], вірно визначаючи, що Картер проти-
ставляє природу цивілізації. У післямові до всієї збірки Картер відмічала, що це 
оповідання – данина Даніелю Дефо [2].  

Мисливець за допомогою провідника намагався підкорити собі захащовану 
частину лісу; вступав у контакти взаємовигідного обміну із місцевими племена 
на своєму шляху, які, чим глибше у ліс він заринався, тим «the more primitive 
they became as if to demonstrate that evolution could be inverted»  
[3, c. 73]. Одного разу він поміняв запасне колесо свого джипу на незаймане 
дівчисько із якогось племені, наприкінці оповідання стане відомо, що симво-
лом цього загадкового племені був ягуар. Дівчина була молода, наївна, не вмі-
ла розмовляти, єдине, чим вона володіла була «the immovable smile of a cat, 
which is forced by physiology to smile» [3, c. 74]. У цьому племені існувало спе-
цифічне поняття жіночості та краси – жіночі голови виглядали наче у мучени-
цькому ореолі «allotted to famous sinners in Sunday-school picture books»  
[3, c. 74] (за традицією, жінки умащували своє волосся мулом, накручували 
його на палиці й підсушували на сонці), а жіноче тіло нагадувало карту із 
шрамів (насічками на тілі дівчат відмічали їх жіночий фізіологічний цикл з са-
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мого початку). Другорядність орієнтальної дівчини по відношенню до цивілі-
зованого мисливця можна визначити такими показниками: її знання та кругог-
ляд були обмеженими, вербальним навичкам вчасно не було навчено, а також, 
її слабкість було підкреслено очевидною відсутністю знаряддя вбивства, яким 
білий чоловік безжалісно міг знищувати диких тварин. Але це все були штучні 
фактори слабкості дівчини, тобто, при інших умовах виховання, інших куль-
турних традиціях її суспільства (племені) та відповідних знаряддях праці та 
самозахисту, цієї ‘слабкості’ не було б зовсім. Навпаки, дівчина була фізично 
сильною, витривалою, і відрізнялась міцним здоров’ям від постійно хворого у 
місцевому вологому кліматі мисливця, в якого, крім того, була неконтрольова-
на жага до алкоголю, яким він хронічно лікувався від малярії. Дівчина не за-
лежала від будь-якої звички або пристрасті. Вона мала достатні знання склад-
ної місцевості, добре в ній орієнтувалась, була адаптованою до неї. Мисливець 
назвав дівчину П’ятницею і навчив вимовляти його і’мя – Хазяїн. Вона стала 
для нього і провідником, і наглядачем за костром та їжею, і носієм його зброї, і 
беззахисним об’єктом його ненажерливої пристрасті: «Her screams were a 
universal language; even the monkeys understood she suffered when Muster took 
his pleasure, yet he did not» [3, c. 78]. Поступово він навчив її їсти смажене 
м’ясо, адже за традицією свого племені вона звикла тільки до рослинності та 
коренів. Згодом вона потроху оволоділа «магією» Хазяїна: його знаряддями 
вбивства та вмінням користуватися ними. Він почав підказувати їй як вірніше 
цілитися, і згодом вона стала із цим справлятися навіть краще за нього. Крім 
того, «As she grew more like him, so she began to resent him» [3, c.78] – дівчина 
почала ідентифікувати себе із його ученицею, а точніше – «death’s apprentice», 
адже Хазяїн в неї асоціювався тільки із поняттям смерті. На даному етапі ана-
лізу, хочу навести слова шотландської дослідниці А. Дей, яка відзначила, що 
«the point of the tale is that such compulsions may engender only similar 
compulsions in their victims, so that a world defined only in these terms would be a 
world which endlessly repeats destruction, a world of pure negativity» [4, c. 96-97]. 
Все вірно, дівчина почала поступово відтворювати насильство над ним – кож-
ного разу, коли він її ґвалтував і кусав, залишаючи гнійні рани на шиї, вона 
роздирала своїми нігтями його спину роблячи довгі рани, які ставали відразу 
інфікованими. Приблизно схожу думку із Дей висловила вище згадувана Філі-
мон: «Master’s sadism turns eros into thanatos. Friday’s development, though, in 
contrast to hierarchical Western thought and to the Darwinism of the Englishmen, is 
egalitarian and regressive» [5, c. 130]. Однак, це не є замкнутим колом негативу, 
як узагальнили Дей та Філімон. Я вважаю, що це є початком кінця білого не-
нажерливого мисливця і всієї колоніальної системи, втіленням якої він був.  
У дикарки можна відмітити значний стрибок свідомості, в той час як цілі та 
бажання мисливця залишились на попередньому рівні самоідентифікації. Га-
даю, що Картер навмисно об’єднала цей парадокс в два послідовних речення – 
«she recognized immediately how death had glorified itself to become the principal 
of his life. But when he looked at her he saw only a piece of curious flesh he had not 
paid much for» [3, c. 74-75] – тобто, у дівчини можна відмітити очевидний про-
грес свідомості, а в нього – деградацію; крім того, чим ще пояснити, що він не 
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відчув і навіть не замислився, що його знаряддя у її руках може поміняти міс-
цями суб’єкт та об’єкт насильства. Спостерігаючи за перетвореннями дівчини 
згідно мисливських уподобань, треба відзначити її поступову повну відмову 
від попередніх звичок та традиційних пріоритетів свого племені крім однієї: 
коли він змушував її цілитися у ягуара, вона як могла, жестами і звуками від-
мовлялась, тому що ягуар був символом її племені. В цьому я бачу факт того, 
що Картер робить повну деконструкцію традиційного духовного та культурно-
го навантаження героїні, залишаючи дівчині тільки символ її ідентифікації. 
Недарма всередину оповідання Картер втиснула казку про Ягуара, якому вна-
слідок програшу у змаганні були зроблені нові очі із води, завдяки чому він 
став бачити вночі. Картер об’єднує в одне речення причини й наслідки початку 
трансформації дівчини: «she would gaze over her shoulder at shapes of phantoms 
<…> of beasts he had slaughtered that day, for she had been born into the clan of the 
jaguar and, when his leather belt cut her shoulder, the magic water of which her eyes 
were made would piteously leak» [3, с. 75], тобто магічні перетворення були 
спровоковані не узагальненим стражданням себе подібних, а тільки власним 
відчуттям болі. Після повної деконструкції і умовного розпаду дівчини на не-
гативні елементи, відмічені Дей та Філімон, я вважаю, що починається її реко-
нструкція самої себе навколо стрижня жіночої (а за художнім текстом – ягуа-
рівської) ідентичності. Вся зовнішня трансформація, яка за допомогою Карте-
рівських мистецьких вкраплень магічного реалізму почала відбуватися із дів-
чиною в процесі її перетворення на ягуара, може бути пояснена внутрішнім 
розквітом самосвідомості дикарки та послідовними змінами у її самосприйнят-
ті й позиціюванні у міжґендерних відносинах: 1) «she could see clearly <…> 
since her eyes were made of water» [3, с. 77] – тобто, дівчина почала усвідомлю-
вати, що її становище узагальнює досвід їй подібних орієнтальних жертв;  
2) вона й не здивувалась коли побачила, що її нігті стають «long, curved, hard 
and sharp» [3, с. 78] – тобто вона відчула, що здатна наносити свідому шкоду та 
завдавати болю своєму лиходію; 3) коли вони нарешті побачили воду і вона 
хотіла помитися, тільки-но потрапивши у воду, вона звідти вистрибнула як 
будь-яка інша кішка, відмітивши «an unpleasant sensation on her pelt» [3, с. 78] – 
так, звичні речі, які задовольняли її, відтепер стали їй чужими й незручними; 
4) «her clay ringlets melted altogether and trickled down her shoulders» [3, с. 78] – 
тобто, її «гончарна» (безглузда) голова та мученицьке самосприйняття почали 
таїти; 5) вона більше не могла їсти жарене м’ясо, а «tear it raw between her 
fingers off the bone» [3, с. 78] – тобто, споживати те, що він їй довів і чому на-
вчив, вона вже була не в змозі; 6) не була вже здатна виговорити «syllables of 
his name, «mas-tuh»« [3, с. 78] – тобто, визнавати голосно себе його підлеглою 
вона вже не могла; 7) «when she tried to speak, only a diffuse and rumbling purr 
shivered the muscles of her throat» [3, с. 78] – почала говорити своєю мовою – 
тобто, дівчина перестала приховувати свій власний голос, а саме – жіночий 
дискурс; 8) «and she dug neat holes in the earth to bury her excrement» [3, с. 78] – 
таку символічну поведінку вважаю доцільним пояснити словами сучасного 
німецького філософа В. Хіосле: «признаться себе в дальнейшей невозможнос-
ти идентифицировать себя со своей самостью, – важный шаг к преодолению 
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кризиса идентичности» [1, с. 30]; 9) »she had become so fastidious since she grew 
whiskers» [3, с. 78] – своїми фізичними можливостями перестала відрізнятися 
від чоловіка; 10) »the blotched areas of pigmentation were subtly mimicking the 
beasts <…>, if she had not walked upright on two legs, he would have shot her»  
[3, с. 79] – так, її зовнішнє вбрання стало зручнішим, в ньому легше стало пе-
ресуватись, в ньому вона стала натуральною у сучасному середовищі; 11) »one 
day she found she was not able to cry any more» [3, с. 79] – єдина теза, яка гово-
рить сама за себе – вона не могла вже більше плакати та перестала жаліти себе; 
12) »The shoulder to which she raised the rifle now had the texture of plush»  
[3, с. 79] – своїми навичками, здобутками пристосувалась до незручних зна-
рядь праці, обставин й адаптувалась до середовища. Висновки: (1) я вважаю 
перетворення Картерівської дикарки П’ятниці на ягуара прикладом дванадця-
тиступінчастого досвіду загального жіночого визволення від ґендерного наси-
льства; (2) тільки власний досвід болі та страждання можуть розпочати процес 
ментального розуміння проблем і бажання їх аналізувати на власному рівні та 
виправляти на загальному.  
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МАПУВАННЯ КОГНІТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

ХИМЕРНОЇ ФАНТАСТИКИ (WEIRD FICTION) 
 
У системі жанрових різновидів фантастичної літератури химерна фантас-

тика [1; 2] займає особливе місце, розташовуючись на перетині її основних ма-
гістралей: наукової фантастики та фентезі. 

Черпаючи й комбінуючи прийоми наукової фантастики й фентезі, класич-
на химерна фантастика (Old / Haute Weird) та нова химерна фантастика  
(New Weird) вирізняються з-поміж зазначених жанрів специфічною когнітив-
ною проекцією, тобто механізмом відображення й переосмислення емпіричної 
данності [3, с. 25]. 

Численні розвідки, присвячені окремому вивченню або контрастуванню 
наукової фантастики й фентезі, зауважують консервативний характер фентезі, 
зорієнтованої на утриманні певного стану речей, та проактивний характер нау-
кової фантастики, спрямованої на проектування варіантів розвитку вихідної 
ситуації [4; 5]. Незважаючи на різні ідеологічні вектори розвитку сюжету, нау-
кова фантастика й фентезі базуються на існуванні певної системи ЗНАННЯ 
про світ, модель якого підтримується або свідомо трансформується. Фантасти-
чне, представлене в образах та емпіричних даних про художній світ, є данніс-
тю ЗНАННЯ й здебільшого слугує фоном до розгортання подій або своєрідним 
ричагом полегшення динаміки сюжету [6, с. 83]. На відміну від фентезі та нау-
кової фантастики, фантастичне в творах химерної фантастики виходить за ме-
жі елементів поля ЗНАННЯ й системи допустимого стану речей заданого ху-
дожнього світу, тобто представляє поле НЕЗНАННЯ. Таким чином, замість 
схеми утримання або трансформації ЗНАННЯ, химерна фантастика реалізує 
схему руху від НЕЗНАННЯ до ЗНАННЯ. 

Рух від НЕЗНАННЯ до ЗНАННЯ поетапно реалізується в художньому тек-
сті на композиційному, мовно-стилістичному та образному рівнях. 

На композиційному рівні входження в поле НЕЗНАННЯ здійснюється за 
рахунок реалізації інтрузивної моделі (intrusive fantasy), яка передбачає вторг-
нення фантастичного в художній світ твору [7, c. XXI-XXII]. Художній світ 
«до вторгнення» може бути рівною мірою як реалістичним (найбільш прита-
манним класичній химерній фантастиці) так і фантастичним (частіше відтво-
рюваним в новій химерній фантастиці). 

На мовно-стилістичному рівні входження й освоєння поля НЕЗНАННЯ ві-
дбувається шляхом: 

• використання дієслів епістемічної модальності, які виражають сумніви, 
вагання, припущення мовця; 
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• частого вживання прикметникових епітетів, що позначають когнітивні й 
вербальні межі пізнання (наприклад, baffling, inexplicable, unutterable тощо); 

• звернення до наукового стилю викладу. 
Образна експлікація поля НЕЗНАННЯ знаходить втілення в гротескних 

образах. Саме гротеск виступає найбільш ефективним медіумом передачі но-
вого знання, оскільки «гротеск – це миттєве вираження правди представлене 
через групу символів, поєднаних в довільній і сміливій манері. Вербальне по-
яснення правди було б розлогим і довгим; візуальне представлення дає можли-
вість її індивідуальної інтерпретації споглядачем» [8, c. 97-98]. Гротескні обра-
зи химерної фантастики сигналізують границю ЗНАННЯ художнього світу та 
виступають метафорою наших меж пізнання реального світу. 

Таким чином, химерна фантастика відзначається зверненням до проблем 
меж знання та дослідження кордонів НЕЗНАННЯ. Класична химерна фантас-
тика, простимульована карколомними науковими відкриттями та Першою сві-
товою війною, здебільшого зверталась до проблем меж емпіричного знання 
про світ, нова химерна фантастика випробовує межі суспільного, політичного, 
наукового та естетичного знання. 
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 
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ДЖ. М. КУТСІ «БЕЗЧЕСТЯ» 

 
Роман «Безчестя» Джона Максвелла Кутсі (про авторську волю щодо ви-

мови його прізвища див.: [5]) перебуває в полі постійної уваги літературознав-
ців з моменту публікації у 1999 р. Дослідники часто розглядають його в кон-
тексті всієї творчості письменника, вказуючи на ключове значення цього твору 
в ідейно-художній еволюції автора [2; 3]; аналізують його соціально-політичну 
складову [6]; вписують у певні жанрові парадигми, зокрема університетського 
та постколоніального роману [1]. Продуктивність таких підходів очевидна; во-
дночас потребують з’ясування й ті аспекти проблематики і поетики роману, 
що нібито перебувають на периферії тексту, але насправді пов’язані з програ-
мними філософсько-естетичними поглядами автора. До таких проблем нале-
жить і статус мови як у соціумі, так і в особистісній екзистенції. Про значу-
щість даної проблематики говорить уже те, що вона актуалізується практично 
в усіх романах Кутсі. Так, у романі «Життя і час Міхаеля К.» понівечений рот 
героя, а ще більше вражена психіка, катастрофічно ускладнюють його мовлен-
ня. У романі «Фо» принциповою є без’язикість П’ятниці і ненадійність усіх 
нараторів, що унеможливлює написання «правдивої історії» Робінзона Крузо. 
Відмова судді з роману «В очікуванні варварів» від цивілізованого образу 
життя тягне собою і проблеми комунікації.  

Якщо для персонажів названих романів відправними чинниками проблема-
тизації вербального спілкування виступають зовнішні обставини, то на їхньо-
му тлі головний герой роману «Безчестя», університетський професор Девід 
Лурі, мав би бути у виграшному становищі, адже мова по суті є його професі-
єю. Симптоматично, що на кафедрі він читає курси «Communication Skills» і 
«Advanced Communication Skills» (тут і далі роман цитується за інтернет-
ресурсом [4] у нашому перекладі. – О. К.), тобто має навчити студентів тради-
ційних і новітніх засобів передачі інформації. Ставлення професора до цих на-
вчальних дисциплін доволі скептичне, їх включення до програми стало части-
ною університетських реформ, внаслідок яких основний і улюблений курс з 
історії англійського романтизму виявився на периферії навчального процесу. 
Однак цей скептицизм має не стільки зовнішні причини, пов’язані з нововве-
деннями, скільки внутрішні чинники. Девід Лурі не вважає, що походження 
мови було викликане потребою передачі думок, почуттів і намірів людей, як 
сказано в підручнику («in order that we may communicate our thoughts, feelings 
and intentions to each other»). Його версія скоріше не соціальна, а метафізична: 
«походження мови закорінене у співі, а спів – у потребі надміру великої й до-
волі порожньої людської душі наповнитися звуками» («the origins of speech lie 
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in song, and the origins of song in the need to fill out with sound the overlarge and 
rather empty human soul…»). 

Кардинальні зміни у житті Девіда Лурі, коли він був змушений покинути 
університет і переселитися до доньки на віддалену ферму, де вони стають жер-
твами розбійного нападу, поглиблюють його екзистенційну кризу й епістемо-
логічну непевність. Спілкування з донькою, яка бажає жити по-своєму, попри 
всі складнощі стосунків із місцевим населенням і перенесені трагедії, тільки 
загострює відчуття самотності й неможливості порозуміння. 

Нереалізованою залишається і мрія Девіда Лурі написати оперу про Бай-
рона і його роман в Італії з Терезою Гвіччіолі. Єдиним інструментом, яким він 
може перевірити звучання своєї музики, стає банджо, але саме цей «жалюгід-
ний інструмент» (ludicrous instrument) відкриває для героя нові можливості 
світовідчуття і перспективи гармонізації своєї екзистенції, хоча й наразі надто 
примарні: «So this is art, he thinks, and this is how it does its work! How strange! 
How fascinating!» 

Таким чином, Дж. М. Кутсі в романі «Безчестя» здійснює своєрідну декон-
струкцію мови; соціальні й особистісні драми протагоніста роману демон-
струють, що мова не в змозі вирішити не тільки проблеми людського взає-
монепорозуміння, викликані історичними, культурними, расовими причинами, 
а й зазнає фіаско на екзистенційному рівні, залишаючи людину нездатною не 
те що розв’язати, а й навіть виразити глибинні суперечності власного існуван-
ня. Надії покладаються на мову музики і мову душі, але ці засоби повернення 
гармонії зі світом і з самою собою людині потрібно по-новому для себе відк-
ривати і засвоювати. 
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ДИСКУРС ХВОРОБИ В ТРАГЕДІЇ СОФОКЛА «ФІЛОКТЕТ» 
 
Студії дизабілиті набирають все більшої ваги у сучасному літературознав-

стві, адже проблема ненормативної тілесності в її діахронічному зрізі стоїть 
надзвичайно гостро в межах гуманітарних наук. Доцільним у цьому сенсі є до-
слідження зображення неповносправних Інших в античній культурі. Особли-
вим є досвід саме давньогрецької літератури, багатої численними міфами та 
художніми творами. Одним із таких є «Філоктет» Софокла. 

Захоплення Софокла міфологією є загально відомим фактом. З одного боку 
на основі фіванського циклу міфів написані «Цар Едіп», «Едіп в колоні» та «Ан-
тігона», з другого ґрунтом для інших став троянський цикл, до якого по праву 
належить трагедія «Філоктет». Вибір головного героя є далеким від класичних 
моделей, бо ним стає не фізично сильний чоловік, а недужий, якого сповнюють 
тілесні та духовні страждання. Філоктет, котрий успадкував «лук несхибний 
[1; 182] від Геракла, бере участь в поході ахейців проти троянців. Під час подо-
рожі на острові Лемнос його жалить змія. З тієї пори на його нозі «гноїлась рана 
невигойна, болісна» [1; 173]. Греки, оскільки хвора людина може стати тягарем 
для них, вирішили по-зрадницькому в самоті зоставити стражденного [1; 182]. 
Така підступна поведінка до осіб з обмеженою здатністю не була поодинокою у 
давньому світі, адже виходила з військової доцільності. Софокл уміло описує му-
ки персонажа, залишеного без засобів до існування. Дискурс хвороби різнопла-
новий та виражається наступними маркерами: 

• мікротопосом самої рани, локалізованої на нозі Філоктета («чи далеко б міг 
піти каліка, хвору ногу тягнучи?» [1; 174], «А триклята виразка Гноїться щораз 
більше, допіка мені» [1; 182], «рана од змії убивчої» [1; 182], «насилу хвору ногу 
тягнучи» [1; 183], «Як тільки під рукою меч у тебе є, – Богами заклинаю, – відіт-
ни мерщій Ступню зболілу» [1; 197], «Он чорна кров сочиться знову з виразки – 
Нове на мене лихо насувається... Біда! Біда!.. Гай-гай! Яка ж то мука – та нога 
моя!» [1; 198]) і як наслідок присутніми больовими відчуттями («Біль зжирає! 
Ой-ой-ой!.. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!..» [1; 197], «Такого болю на-
пад важко стерпіти...» [1; 197], «Ой-ой-ой-ой!.. Тобі б такого болю, що аж груди 
рве» [1; 198], «Біль змагає... Сил нема...» [1; 200]); 

• акустичними проявами («диким зойком табір переповнював» [1; 173], 
«Зойки болісні хворого Ген аж до моря доносить» [1; 179]», «стогін важкий 
долинув... Десь поблизу Стогне хтось... Але де ж він, де? Чую, чую виразно – 
Хтось насилу бреде сюди... Ось і знов долетів до вуха Скрик такий, що аж ду-
шу рве... Ясно, як день: невимовно страждає хтось» [1; 180], «Мов пастух се-
ред поля, – Тільки стогне та скрикує.» [1; 180]); 
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• одоративними елементами («мучаться Тим запахом нестерпним» 
[1; 202]). 

Софокл, не оминаючи літературної традиції та увиразнюючи стан хворого, 
вживає при описі протагоніста негативні за конотацією постійні епітети («не-
щасний» [1; 197], «бездольний» [1; 183], «кульгавий» [1; 188]. «кволий»  
[1; 188]), які також він використовує у ролі субстантивованих прикметників. 
Сам фізичний стан героя автор називає мукою, напастю, недугою та хворобою 
ненажерною.  

Тілесний біль підсилений іншим чинником – самотністю. Ізольований Фі-
локтет постає самітником, що «серед безлюддя, коротає вік» [1; 181]. Софокл, 
словами хору, співчуває своєму персонажу: «Жаль мені... Ох і жаль його! – 
Хто догляне самітника, Ліки дасть? Ні душі ніде! Сам-один коротає дні. Їсть 
недуга недужого... А доводиться ж раз у раз Із постелі вставать... Як же він, як 
цей тягар Одинцем несе? Ось вона – воля богів!.. О, нещасний роде людський! 
Справді без меж твої муки...» [1; 179]. Не дивно, що Філоктет, терплячи такі 
страждання, думає про смерть: «О смерте моя, смерте! День при дні тебе Гу-
каю – не приходиш... А давно пора!» [1; 199]. 

Прибувши до Трої, ахейці ведуть війну. Жахливе кровопролиття триває довгі 
десять років. Єдина можливість перемогти – це застосувати Гераклів лук і стріли, 
які зосталися зі знедоленим Філоктетом. Забрати лук довірено Одіссею та сину 
Ахілла – Нептолему. Софокл вміло протиставляє цих непересічних та різних за 
характером персонажів: з однієї сторони – твердого, впертого і хитрого Одіссея, з 
другої – відкритого, прямого, недосвідченого і прагнучого слави Нептолема та з 
третьої – такого ж відвертого, тільки сповненого ненависті та болю до своїх кри-
вдників Філоктета [2; 132]. Молодому Неоптолему доручено підступом заволоді-
ти луком. Діалог юнака та Філоктета є центральним значеннєвим ядром трагедії, 
в якому розкривається сутність персонажів. Юнак, вислухавши моторошну істо-
рію недужого, ослухався вмовлянь Одіссея та вирішує повернути Філоктета до 
рідного краю. Розв’язка твору несподівана. Трагік використовує цікавий худож-
ній прийом – deus ex machina (бог з машини). Несподівано з’являється Геракл, 
який просить протагоніста вирушити до Трої, щоб завдати їй поразки. Це єдиний 
спосіб позбутися хвороби: «Таке й тобі судилось: по трудах важких Тебе нетлін-
на слава окриватиме. З цим юнаком до Трої повернувшися, Насамперед недуги 
ти позбудешся» [1; 223]. 

Отже, трагедія зводиться не тільки до протиставлення героїв, а й антино-
мічних по суті концептів здорового тіла і хворого, сили і слабкості, дружби та 
алієнації. Дискурс хвороби у творі є багатогранним, сповнений багатою мовою 
та цікавими художніми рішеннями.  

 
Список використаних джерел: 

1. Софокл. Трагедії / Софокл. – Перекл. з давньогр. А. Содомори та Б.Тена. 
Передм. А. Білецького. – К.: Дніпро, 1989. – 303 с. 

2. Тронский И. М. История античной литературы: [Учеб. для филол. спец. 
ун-тов] / И. М. Тронский. – 5-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1988. – 464 с. 

 

134 



Прушковська І.В., 
доктор філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри тюркології 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
 

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У ФОРМУВАННІ ТУРЕЦЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ДРАМИ 

 
Традиція турецької драми генетично укорінена у давніх дотеатральних 

практиках, серед яких, крім традиційних для будь-якої культури обрядових і 
фольклорно-ігрових дійств, мали місце і такі етномарковані соціокультурні 
феномени, як народні видовища із залученням шаманів та сакральні ритуали 
суфійських орденів [1, с. 84]. Політичні й культурні реформи ХVIII cт. (Селіма 
ІІІ, Магмуда ІІ) належать до першопричин появи в турецькій класичній літера-
турі й традиційному театрі західних елементів, які згодом сприяли виникнен-
ню нових жанрів і суттєво вплинули на структуру національної класичної дра-
ми [1, с. 27-28].  

Поштовхом до зародження турецької авторської драми стала активна євро-
пеїзація турецької літератури. Вплив західних тенденцій став суттєво відчут-
ним на початку ХІХ ст. в епоху Танзимату (доба реформ Османської імперії). 
До цього на розвиток турецької літератури впливали лише канони східних лі-
тератур, переважно арабської та перської. Неабияку увагу турецьких письмен-
ників привертають нові для їхньої літератури жанри – роман, авторська драма, 
які вони намагалися узгодити з канонами турецької літератури  
[1, с. 29]. Тоді у турецькій літературі починають з’являтися нові жанри, ідеї, 
стилі. Основоположниками турецького роману стали Агмет Мітхат, Намик 
Кемаль, Шемседдін Самі. Орієнтуючись на західну літературу, вони ставили за 
мету створити роман, що відповідав би запитам читачів-інтелектуалів і разом 
із тим був доступний широкій аудиторії [4, с. 5]. Серед них були й ті, що пра-
цювали над авторською драмою. Перші авторські п’єси були перекладами ві-
домих на той час творів європейських драматургів, але костюми, гра акторів, 
сцена були далекі від європейських стандартів [5, с. 156].  

Від другої половини ХІХ ст. і до початку республіканського періоду  
(1923 р.) турецька авторська драма продовжує перебувати під впливом 
західних літературних моделей. Турецькі драматурги активно освоювали ху-
дожні здобутки нових для них літературних напрямів: на зміну нетривалому 
періоду домінування романтичних тенденцій (протиставлення буденному жит-
тю високих ідеалів, заперечення логоцентризму, увага до фольклору, фанта-
стики), швидко приходять реалістичні (надання переваги пізнанню, 
об’єктивному розкриттю сутнісних явищ, набуття літературою аксіологічного 
сенсу), протягом шести наступних десятиліть народжується і сягає свого апо-
гею драма модерністського типу [1, с. 338]. «Золотою добою» драматургії Ту-
реччини стали 1960–1970-ті роки, коли, поєднавши здобутки народної драми і 
«епічного театру» Б. Брехта, вона не лише сформувала свій тематичний репер-
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туар (пошуки індивідом власного місця в суспільстві; доля жінки в сучасному 
світі; художнє осмислення національної міфології та історії), а й здобула ви-
знання за кордоном [1, с. 85-86]. 

Багатий фактичний матеріал (твори турецьких драматургів другої половини 
ХІХ – кінця ХХ ст.) дозволив визначити й простежити найголовніші лінії впливу 
європейської драматургії на формування турецької. Варто відзначити перш за все 
потужний вплив французської літератури. Відомі турецькі поети другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст., такі як Намик Кемаль, Хайдар Бей, Ібрагім Шінасі, за-
хоплювалися французською поезією й прозою (Жан де Лафонтен, Альфонс де 
Ламартін, Альфред де Мюссе та ін.), саме завдяки ним у згаданий період здійсне-
но більшість художніх перекладів турецькою мовою. Французька ж драма погли-
блювала їх інтерес до французької літератури загалом і вносила помітні зміни в 
структуру турецької драми. Для Хайдара Бея, Ібрагіма Шінасі, Намика Кемаля 
беззаперечним прикладом для наслідування були п’єси Мольєра, В. Гюґо. Відчу-
тно впливовою у турецькому драматургічному матеріалі виявилася мольєрівська 
традиція, тоді як вплив Гюґо проявився більш у турецькій поезії (вірші Намика 
Кемаля «Ніч», «Немає»).  

Окрім мольєрівського впливу на турецьку драматургію, варто зазначити й 
роль сценічного представлення творів Е. Йонеско й Ж. Женетт, знайомство з 
якими посприяло виникненню на питомо турецькому літературному ґрунті 
драми абсурду («Ножиці швачки» Тургая Нара, «Ноги кохання» Мемета 
Байдура, «Незадовго до кінця світу», «Світло по той бік червоного» Дживана 
Джанови, «Очі чорні як на Сході» Озена Юли, «Розлука» Бехіча Ака, «Дім» 
Бурака Микаіля Учара, Шуле Ґюрбюз «Ні в роках, ні в голові правди нема», 
Рашіта Челікезера «Не ті люди») [3].  

Появі епічної драми в турецькій літературі сприяло знайомство турецьких 
митців із німецькою драматургією, зокрема епічним театром Б. Брехта: 
Х. Танер «Поема про Алі з Кешана», Н. Джумали «Небезпечний голуб»,  
Ю. Орал «Поцілуй руку Хадживата», С. Шенділь «Кривава Нігяр», Т. Озакман 
«Сарипинар 1914». Зародження турецької політичної драми європейського ґа-
тунку відбулося завдяки рецепції творчості Е. Піскатора: «Людина дня» Х. Та-
нера, «Ніч у Сімла» С. Огузбейоглу [2]. 

Неабияку роль у жанровому й тематичному становленні турецької автор-
ської драми відіграла англійська література. Розвиткові турецької віршованої 
драми сприяли переспіви сонетів Шекспіра (Абдульхак Хамід Тархан  
(1852–1937) «Ешбер», Ільхан», «Чутлива дівчина»). Турецькими драматургами 
перейнято шекспірівський досвід художнього осмислення теми людини на пе-
реломі історії. Перші шекспірівські вистави у тодішній ще Османській державі 
з’явилися ще до початку ХХ ст. Із самого початку функціонування перекладе-
них творів Шекспіра у художній свідомості турків було гармонійним, адже ви-
користання алегорій, яскравих метафор в англійському тексті дуже нагадували 
алегоричну мову поетів індійського стилю, близьку туркам.  

Отже, варто зазначити, що у формуванні засад турецької авторської драми 
неабияку роль відіграла поступова європеїзація турецької культури. Вже у другій 
половині ХІХ ст. відчутним стає вплив традиції французської драматургії, зокре-
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ма мольєрівської. Перша половина ХХ ст. в історії турецької драматургії позна-
чена активним пошуком власного мистецького обличчя за рецепції західноєвро-
пейських зразків (зокрема французських, англійських), що уможливило синтез 
інонаціональних – турецької, західноєвропейських – традицій. Друга половина 
ХХ ст. відзначена контамінацією сюжетів західних літературних творів, елемен-
тів драми абсурду й епічної драми з елементами турецького традиційного народ-
ного театру. Таким чином, розпочавши свій шлях у другій половині ХІХ ст., ту-
рецька авторська драма за півтори століття посіла повноправне місце серед наці-
ональних виявів світової драматургії, спираючись на міцний підмурівок традиції 
народної драми, збагаченої західноєвропейським досвідом. 
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ МОДИФИКАЦИИ РОМАНА 
О ХУДОЖНИКЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX – XXI ВВ. 
 
«Роман о художнике» чаще всего считается тематическим образованием, 

сформировавшимся в немецкой литературе XIX века в рамках романа воспи-
тания (Bildungsroman) и определяется как один из его видов (Künstlerroman). 
Такого мнения придерживаются большинство зарубежных и отечественных 
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литературоведов (С. О. Варецкая [3], И. А. Влодавская [4], М. Герхард [9], 
И. Н. Лагутина [6], Г. Маркуз [8], В. Л. Скуратовский [7]). Наиболее полным 
исследованием романа о художнике является работа российского филолога 
Н. С. Бочкаревой «Роман о художнике как «роман творения»: генезис и поэти-
ка», в которой осуществляется попытка проследить зарождение и развитие ро-
мана о художнике как жанровой разновидности, а не рассматривать его как 
исключительно немецкое и романтическое (в историко-литературном смысле) 
явление (Künstlerroman). Исследовательница считает, что генетические корни 
романа о художнике в европейской литературе следует искать в жизнеописа-
ниях трубадуров, которые публиковались вместе со стихотворениями и ком-
ментарием к ним, а это свидетельствует о рефлексии над поэтическим творче-
ством [2, с. 13]. Однако, хронологические рамки, в которых Н. С. Бочкарева 
рассматривает развитие романа о художнике, ограничиваются рубежом  
XIX – XX вв. Отсутствие исследований, посвященных роману о художнике в 
литературе ХХ – ХХІ вв., и обусловливает актуальность нашего изыскания. 
Цель работы – проанализировать жанровые модификации романа о художнике 
в англоязычной литературе постмодернизма. 

Роман о художнике имеет свои особенности: сюжетно-композиционную 
структуру, как правило, образуют жизнеописания, произведения художника и 
рассуждения об искусстве [2, с. 17-18], а текст характеризуется акцентирован-
ной диалогичностью, которая в постмодернистских произведениях проявляе-
тся в интертекстуальности (романы изобилуют реминисценциями, аллюзиями, 
цитированием). Процесс творчества, его результат и восприятие произведений 
искусства становятся в романе о художнике основным предметом рефлексии и 
саморефлексии автора.  

Роман о художнике почти всегда появляется на переломе исторических 
эпох, одной из которых и является постмодерн. Образ творческой личности 
неразрывно связан с мироощущением эпохи и с концепциями различных на-
правлений искусства. Поэтому писатели-постмодернисты очень часто обра-
щаются к теме творчества и образу художника в своих произведениях, героями 
которых становятся живописцы, музыканты, архитекторы и литераторы. Наи-
более распространенным героем романа о художнике ХХ – ХХI вв. становится 
писатель (действительно существовавший или вымышленный). Постмодерни-
сты ставят перед собой различные задачи: постигнуть тайну личности худож-
ника, отобразить отношение к реальности и вымыслу, воспроизвести процесс 
создания текста, рефлексию над написанным и над творчеством как таковым. 
Авторская установка и обусловливает специфику жанровой формы романа о 
художнике, который предстает в различных модификациях: роман-биография 
(автобиография), роман в романе, роман-эссе.  

Форма биографии романа о художнике носит весьма условный характер, 
поскольку автор не концентрируется только на объемном изложении жизнен-
ного пути исторической личности, а изображает природу творчества художни-
ка. В произведениях тесно переплетается правда и вымысел, производится де-
конструкция истории и творчества писателей прошлого. Постмодернисты 
пытаются реконструировать чужое писательское самосознание с помощью 
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собственных художественных средств, они ищут потенциальные, предполага-
емые, возможно, даже метафизические источники творчества художника. Жи-
знеописание творческой личности является определяющим компонентом дан-
ной модификации романа о художнике, однако не исключается присутствие в 
тексте и остальных элементов упомянутой схемы (произведение художника и 
размышления о творчестве и искусстве). Персонажами таких романов явля-
ются выдающиеся писатели предыдущих эпох: У. Шекспир («Ульям Шекспир. 
Гений и его эпоха» (1970) Э. Берджеса, «Шекспир» (2004) П. Акройда); 
Т. Чаттертон («Чаттертон» (1987) П. Акройда); Ч. Диккенс («Диккенс» (1990) 
П. Акройда); Г. Флобер («Попугай Флобера» (1984) Дж. Барнса); 
Ф. М. Достоевский («Осень в Петербурге» (1994) Дж. М. Кутзее). Жизненный 
путь писателя не всегда становится предметом подробного описания (роман 
«Ульям Шекспир. Гений и его эпоха» Э. Берджеса), автор концентрируется на 
изображении определенных событий, которые, возможно, повлияли на творче-
ство художника или же, которые вдохновили его писать. Например, в романе 
Дж. Барнса «Попугай Флобера» сюжет строится вокруг поиска чучела попугая, 
который мог бы стоять на столе Г. Флобера, когда тот писал свой роман «Про-
стая душа». В романе Дж. М. Кутзее «Осень в Петербурге» описываются со-
бытия (вымышленные по большей части) из жизни Ф. М. Достоевского, ко-
торые нашли свое отражение в романе русского писателя «Бесы».  

Специфика произведений писателей-постмодернистов заключается в нево-
зможности существования текста без «авторского комментария», а постмодер-
нистские романы «представляют собой не только описание событий и изобра-
жение личностей, а и обширные размышления о процессе написания произве-
дения» [6, с. 213], что повлияло на саму форму романа о художнике. Наличие 
вставных текстов, приписываемых герою-художнику, и рефлексия над ним 
приводит к неким трансформациям жанровой разновидности романа о худож-
нике и дает возможность говорить о романе в романе или романе о романе 
(термин М. М. Бахтина [1, с. 223-225]). Целью такой тенденции становиться 
изображение творческого процесса, благодаря чему в произведении кроме 
плана развития событий появляется план комментирования написанного. Та-
ковы романы Д. Лессинг «Золотая тетрадь» (1962), Дж. Керуака «Суета Дулуо-
за» (1968), У. Голднига «Бумажные людишки» (1984), Ф. Рота «Другая жизнь» 
(1986), Дж. М. Кутзее «Мистер Фо» (1986), И. Макьюэна «Искупление» (2001). 
Структурно-композиционным центром перечисленных текстов становится 
произведение художника – роман, основной темой – написание романа, пред-
лагаемого читателю, следовательно, указанные романы о художнике следует 
отнести к жанровой модификации – «роман о романе». 

Несколько иной модификацией романа о художнике является роман 
Дж. М. Кутзее «Элизабет Костелло», в котором историю главной героини-
писательницы дополняют вставные тексты: лекции, доклады, письма, как самой 
Элизабет, так и ее коллег. Эссеистические конструкты (доклады, лекции) посвя-
щены обсуждениям литературы и творчеству реальных писателей, что само по 
себе представляет проявление литературной рефлексии. Благодаря наличию 
обильных рассуждений о творчестве (в данном случае о литературе как таковой), 
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которые являются третьим компонентом трехчастной структуры романа о худо-
жнике, произведение Дж. М. Кутзее трансформируется в роман-эссе. 

Таким образом, постмодернистский роман о художнике в современной ан-
глоязычной литературе представлен в трех жанровых модификациях, которые 
идентифицируются в зависимости от доминирования одного из сюжетно-
композиционных элементов: жизнеописания, произведения художника и 
рассуждений об искусстве. Концентрация на жизнеописании порождает форму 
романа-биографии, акцент на процессе создания художественного произведе-
ния способствует появлению романа о романе, а обширные рассуждения об 
искусстве и творчестве трансформируют роман о художнике в роман-эссе.  
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОВЕРТНОЇ ІРОНІЇ 

У ЛІРИЦІ ДЖ. Г. БАЙРОНА 
 
Велика французька революція − одна з найважливіших подій в історії Анг-

лії. Наслідки французької революції змусили широкі кола англійської інтеліге-
нції засумніватися у плідності політичних трансформацій. Лише деякі пред-
ставники зберегли вірність революційним ідеалам і війні, яка принесла болісні 
страждання. До них належали великі поети Англії У. Блейк, Дж. Г. Байрон, 
П. Шеллі, Дж. Кітс та ін. Ніхто в Англії не викликав такого вибуху суперечли-
вих почуттів, як Дж. Г. Байрон. Англійський митець поєднує у своїх ліричних 
доробках важку меланхолію з нестримною радістю, скептичний песимізм із 
потребою вірити в людей і їхнє майбутнє [2, c. 16]. Прославляючи у ліричних 
творах фатальну пристрасть, таку яка не боїться ні людських заборон, ні пеке-
льних мук, Дж. Г. Байрон карає головних героїнь або смертю (Лейлу, Гюльна-
ру, Парізіну, Медору, Гайде), або злою насмішкою (Аделіну, герцогиню Фітц-
Фалк у драмі «Дон-Жуан»). Такий складний підхід до зображення романтичної 
поезії знову підтверджує про складність та загадковість думки Дж. Г. Байрона. 

Творчість Дж. Г. Байрона є особливою у світовій літературі. До його творів 
неодноразово зверталися вітчизняні та зарубіжні дослідники, зокрема 
Н. Дьяконова, І. Дубашинский, Г. Храповицька, В. Богуславська, О. Дзера, 
С. Руссова, С. Павличко, Л. Герасимчук, Д. Кузик, Д. Наливайко, М. Наєнко, 
О. Ніколенко та інші. 

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу сучасних дослі-
дників до вивчення інтровертної іронії та особливостей її відтворення у лірич-
ний спадщині Дж. Г. Байрона. 

Мета вивчення – показати ознаки інтровертної іронії на прикладах лірич-
них творів Дж. Г. Байрона. 

Спроби охарактеризувати іронію з різних сторін, у світлі різних підходів є 
складним завданням, оскільки вона виступає у різних проявах, що також 
ускладнює її типологічний опис. За спрямованістю іронічної критики тради-
ційно розрізняють іронію інтровертну, скеровану на власне «Я». 

Інтровертна іронія (самоіронія) – це вищий вияв духовної незалежності, при 
якій суб’єкт піднімається над самим собою, розглядаючи себе як об’єкт власної 
іронічної суб’єктивності. Психологічна основа для інтровертної іронії – це бі-
модальність свідомості, розщепленої на «Я-суб’єкт» і «Я-об’єкт» (с. 68). Домі-
нування «Я-нарації» поглиблює ліризм літературних творів і увиразнює харак-
тери героїв, що сприяє естетичному збагаченню тексту [3, с. 68]. Іронія, за тлу-
маченням Ф. Шлегеля, є найповнішим виявом свободи митця, який завдяки їй 
піднімається і над дійсністю, і над самим собою («іронія є пародія на самого се-
бе»), і водночас вона є розумінням того, що така свобода недосяжна, як і повно-
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та мистецького самовираження. «Вона містить в собі й пробуджує у нас свідо-
мість нерозв’язної суперечності між безумовним і обумовленим, між неможли-
вістю та необхідністю повноти вираження». Митець-романтик прагне до уні-
версальності вираження, але заодно він свідомий неможливості досягнення ме-
ти, яким би довершеним не був його твір [5, c. 90]. Інтровертну іронію віднахо-
димо у ліриці Дж. Г. Байрона. 

Ліричним віршам Дж. Г. Байрона властиве надзвичайне розмаїття ідейних і 
структурних особливостей. Наприклад, у вірші «Станси до Августи» поет ви-
ступає як суворий суддя, але разом із тим, він стриманий, лаконічний та мо-
лить про любов. 

«Yet I blame not the world, nor des-
pise it, 
Nor the war of the many with one – 
If my soul was not filled to prize it, 
Twas folly not sooner to shum»  
[6, c. 28]. 

«Але я цього світу не ганю, 
Де цькують геть усі одного. 
Білий ворон, улеглий цькуванню, 
 
Чом я вчасно не кинув його»  
[4, с. 434] 
 

(Переклад Д. Паламарчука) 
 

Уже в шкільні роки поет часто закохувався. Він плекав ніжну любов до 
своєї кузини Маргарет Паркер, присвятивши їй свої перші сердечні вірші, по-
тім − до Мері Чаворт, яка жила недалеко від Ньюстеда. Дж. Байрон присвятив 
Мері цілу низку віршів, але особливо хвилююче він передав свої страждання і 
кохання до неї у поемі «Сон» [1, c. 24]. 

«And they were canopied by the blue 
sky, 
So cloudless, clear, and purely beauti-
ful, 
That God alone was to be seen in 
Heaven» [6, c. 37]. 

«І неба голубе шатро синіло 
 
Таке безхмарне й чисте, що було 
 
Самого Бога видно в глибині»  
[4, c. 437]. 
 

(Переклад Д. Паламарчука) 

 
На оточення, особливо жінок, Дж. Г. Байрон справляв колосальне вражен-

ня. Першою завоювати його прихильність вдалося леді Кароліні Лем. Він по-
чав щоденно відвідувати її дім, який був ще одним із центрів партії вігів. На-
ступним короткочасним захопленням поета стала набагато старша за нього ле-
ді Оксфорд, 40-річна Елізабет Скотт, потім леді Вебстер, леді Колланд та ін. 
[1, c. 33]. 

Літературознавець І. Дубашинський поділяє лірику Дж. Г. Байрона на два 
головні розділи: 

1) Серія монологів. Поет намагається пізнати свій внутрішній світ, таїни 
душі та суспільства. Ці вірші бувають підкреслено біографічні. Модель світу 
постає крізь призму людської психології і авторського сприйняття. 

142 



2) Серія персонажів. Автор розкриває характери історичних діячів (Напо-
леона, В. Пітта, І. Мазепи), біографії письменників (В. Вордсворта, Дж. Кітса, 
Т. Мура, П. Шеллі та ін.), міфологічних героїв (Прометея, осіб біблійних пере-
казів). В такому поетичному тексті ці герої виступають як би на рівних з авто-
ром [2, с. 71]. 

Серед двох зазначених різновидів лірики Дж. Г. Байрона знаходяться вірші 
присвячені зведеній сестрі поета Августі Лі. Дружба-кохання виникла між ни-
ми, коли Байрон був ще наївним юнаком, а Августа − вразливою дівчиною, яка 
захоплювалася поезією. Незалежно від того, як склалася їхня сімейна історія, 
протягом усього їхнього свідомого життя зберігалася одностайність 
Дж. Г. Байрона і Августи Лі. Вони завжди відчували ні з чим незрівнянну ра-
дість, спілкуючись один із одним. 

«Then when nature around me is smil-
ing, 
The last smile which answers to mine, 
I do not belive it beguiling, 
Because it reminds me of thine» 
[6, c. 27]. 

«І коли посилає природа 
 
На прощання усмішку свою, 
Знаю – щира її нагорода, 
Бо в усмішці тебе впізнаю»  
[4, c. 433]. 
 

(Переклад Д. Паламарчука) 
Мотив самотності пронизує лірику Дж. Г. Байрона. Митець розкриває тра-

гічне становище особистості, яка протистоїть усьому суспільству. Шляхом за-
глиблення у внутрішній світ героя письменник прагнув відтворити зв’язок 
психічного та соціального. Дж. Г. Байрон відчував себе чужим і самотнім се-
ред оточуючого аристократичного суспільства. Уже в ранніх віршах поета зву-
чали мотиви розчарування та самотності. Все гостріше відчувався конфлікт 
митця з офіційним англійським суспільством, причинами якого було те, що він 
поводив себе надто волелюбно, сміливо мислив і писав, надто гостро та безжа-
льно критикував світську чернь [2, c. 72]. 

 «Extinguish’d with a crash-and all was 
black. 
The brows of men by the despairing 
light 
 
Wore an unearthly aspect, as by fits 
 
The flashes fell upon them»  
[6, c. 122]. 

«Валились чорні кістяки дерев, 

І ширився навкруг похмурий морок. 

І при останніх спалахах заграв 

Зринали з темноти якісь химерні 

Людські обличчя» [4, c. 441]. 

(Переклад Д. Паламарчука) 
 

Отже, у ліричних віршах Дж. Г. Байрона немає деталей побуту або опису 
революції чи війни тих часів. Ліричні розповіді охоплюють тільки емоційний 
світ поета. Якщо говорити про ліричні поезії Дж. Г. Байрона, то вони найчас-
тіше побудовані як палкі монологи. Митець яскраво зображує внутрішній світ 
ліричного героя, прагне дослідити найпотаємніші куточки його душі та по-
чуття. Дж. Г. Байрон у ліриці поєднує скорботу та іронію, волелюбність і роз-
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чарування у житті. Зображення вільної природи та людських почуттів по-
особливому відбилися у європейській літературі. Українські письменники та-
кож зацікавилися творчістю письменника. Л. Українка розуміла багатогран-
ність і складність Дж. Г. Байрона. Їй найближчими були тиранобічні й проме-
теїчні мотиви Байронової лірики. Також байронічні відлуння знайшли свій 
відблиск у поезії М. Рильського, М. Костомарова, П. Куліша та ін. Інтерес до 
творчої спадщини Дж. Г. Байрона не згасає і до нашого часу. 
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SPECIFICITY OF LIMIT CHRONOTOPE IN «COUP DE GRÂCE» 

BY MARGUERITE YOURCENAR 
 
The novel «Coup de Grâce» is rarely mentioned in literary researches of the 

œuvre by M. Yourcenar (1903–1987), a distinguished figure of the French intellec-
tual and philosophical prose of the middle of the XX century. O. Veinstein [1], 
F.C. Farrell and E. R. Farrell [6] point out only gender and psychological aspects of 
the main love triangle theme in the plot. In the preface to the novel the author ex-
plains its temporal features: the novel was published in 1939 that is 20 years after 
the events described. The time of the novel (the first person narrative of the relations 
between Eric, his beloved friend Conrad and Sophie, Conrad’s sister) is limited by 
the period of ten months. At the time of the narrative Eric is 40 years old.  

V. Toporov [3] studies the theory of the delimitation of literary space and distin-
guishes the limit as the basic element, which structures the space, since the latter is 
not only a result of the separation from chaos, that is dividing, but also the process 
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of deployment outward in relation to a certain centre. Yu. Lotman [2] points out that 
the limits of spaces and subspaces in literary text may be incarnated in such spatial 
images as house, window and gate. According to K. Jaspers [5], an existential indi-
vidual interacting with the outside world finds himself in a limit situation (a situa-
tion of the realization of the conflict with the world, which leads to self analysis and 
choice of one’s own vital values). It is very often about situations on the limit of life 
and death, in the space of which the enlightenment of the existence takes place, 
which leads to the individual’s ultimate self-realisation.  

The plot of «Coup de Grâce» unfolds in the Baltic space (Courland) during the 
Russian Revolution and Civil War. The main location of the novel is a fictional 
town of Kratovicé, which is allegedly cut off the rest of the world: «Kratovicé était 
situé sur la frontière, dans une espèce de cul-de-sac <…>« [7, p. 142]. It is the con-
cept of the limit (border) that determines the specificity of the chronotope of the 
novel. The town of Kratovicé is taken over by the Red Army one day and so it is by 
the White Army another day. This transitivity of the chronotope that is manifested 
on the social and historic level of the novel, is also underlined by mythopoetic color-
istic characteristics – «the Red Army» and «the White Army».  

In the spatial and temporal structure of «Coup de Grâce» the images of closed 
space are given the leading role. Among those images is the image of the manor 
house, where Eric as well as Conrad and their brothers in arms are garrisoned. It is 
there that Sophie and aunt Prascovie also live. In the space of the manor house visu-
al images of lighting and colour are distinguished in the first place. When Eric and 
Conrad return to the manor house after military training, they are met by Michael, 
the gardener: «<...> cette lanterne d’écurie <...> dans ce vestibule où l’on n’allumait 
plus les lustres» [7, p. 151]. The house is anthropomorphised with the metaphors of 
corporality: the white marble of the walls «breathes with chilling cold» and some 
light damages on those walls («a star» with unlike rays, which is a trace of a shot 
into the mirror; fingerprints on door-handles) are considered as «a slap in the face». 
The interior of the manor house, the objects of a religious cult (icons) appear as vic-
tims of barbaric blasphemy, as the images of sacred things are introduced into the 
degrading, profane context: in aunt Prascovie’s room, «<...> puant la cire et la mort, 
regorgeait d’icônes noircies par la fumée des cierges, et il y en avait une, très an-
cienne, dont les paupières avaient contenu deux émeraudes. Pendant la brève 
occupation bolchevique, un soldat avait fait sauter les pierres précieuses, et la tante 
Prascovie priait maintenant devant cette protectrice aveugle» [7, p. 151]. Instead of 
the white marble, precious emerauds, bright chandeliers are a broken mirror, lamp 
black of the candles and «a lantern from the stable». The image of the «blind» Holy 
Mother, which metaphorizes social «darkness» ruling as a result of revolutionary 
shocks, is visual as well.  

The temporal aspect of the image of the manor house often takes form of the 
mythopoetic cyclic time that is structured by mentioning religious holidays. Thus 
life goes on and seasons follow each other: «La neige fit son apparition dès la Saint-
Michel <...> La nuit, tous feux éteints, le château ressemblait à un navire abandonné 
pris dans une banquise» [7, p. 164]. The space of the house, which is likened to a 
ship, appears as transitioning and limit. O. Freidenberg points out that on the mytho-
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poetic level the image of the ship may signify a transitioning state or the death  
[7, p. 400]. In the above example this impression is enhanced by the visual spatial 
image of darkness.  

The limit external chronotope («hallways with sealed windows», as if they were 
blind) often correlate with the internal chronotope of the main character: «Notre part 
de bonheur ou de malheur à Kratovicé avait pour cadre ces corridors aux fenêtres 
bouchées où l’on butait sans cesse <...> le temps y jouait son rôle <...> par la chance 
perpetuelle de mourir» [7, p. 167]. For Sophie the limit state reaches its peak when 
Eric (whom she is in love with) offends her in other people’s presence. The young 
woman in despair goes back to her room and examines her reflection in the mirror all 
night long: «<...> penchée sur le miroir encadré de blanc <...> à se demander si 
vraiment son visage, son corps, ne pouvaient plaire qu’à des sergents pris de boisson. 
La glace lui renvoya des yeux d’enfant et d’ange, un large visage <...> qui était la 
terre même au printemps <...> des campagnes douces traversées de ruisseaux de 
larmes; des joues couleur de soleil et de neige <...> des cheveux blonds comme ce bon 
pain <...>« [7, p. 173]. In this portrait the expressive isomorphism of the individual 
and the world as well as the anthropomorphism of the landscape are references to the 
creation myths, where the universe is considered to be made of different parts of hu-
man body as the latter symbolize natural landscape. The matching of corporal and 
natural features in Sophie’s image on spatial mythopoetic level also reveals her being 
in the central place of the main character’s conscience (she impersonates the 
universe), and also her own self-realisation. The spatial transitional image of the mir-
ror is a mythopoetic mean of depicting Sophie’s limit existential situation.  

Another existential limit situation for Sophie is one related with the death of her be-
loved dog. Having drunk too much alcohol and feeling sick, the woman ends up to be 
in the space of delirium: «<...> inerte, plate, moite comme un cadavre <...> elle raconta 
avoir éprouvé durant toute cette nuit les sensation d’un voyage en traîneau ou en 
toboggan de montagnes russes, les soubresauts, le froid, les sifflements du vent et des 
artères, l’impression de filer immobile et à toute allure vers un gouffre <...>» 
[7, p. 185-186]. Here in the space of limit situation (the space of delirium, between the 
life and the abyss of the death) the mythopoetic construct of «living dead» (Sophie is 
stiff-limbed but still moves really fast) characterised by expressive corporal accents is 
formed.  

Conrad’s chronotope appears as the chronotope of happiness, «the Golden Age» 
in Eric’s perspective. The main character goes to the times of his and Conrad’s being 
very young in his retrospections. The protagonist speaks of the entity of souls and 
bodies, which was incarnated in their common bathing in the warm lakes and sea 
that «<...> empreintes de pieds <...> détruites par la succion profonde de la mer»  
[7, p. 143]. According to Eric, his youth finished when Conrad died. Nevertheless, 
the main character points out some differences between them: «Au moral, la 
différence entre Conrad et moi était absolue et subtile, comme celle du marbre et de 
l’albâtre <...> il avait une de ces natures qui prennent et gardent tous les plis avec la 
souplesse caressante d’un beau velours» [7, p. 145]. In this retrospective example 
the beloved one’s death is semanticized by the mythologem of the «Lost Paradise».  
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So in «Coup de Grâce» the leading feature of the space and time are its limit 
characteristics, which determine its existential specificity. The anthropomorphous 
image of the manor house, accentuated by corporal, visual and coloristic characteris-
tics is dominant. The existential aspect of the chronotope is supported by the transi-
tional images of the border, mirror and hallways. The characters’ limit state («readi-
ness to die») in the space of delirium (which is also limit) is conceptualised in the 
image of the «living dead». Mythological oppositions «sacral / profane» and ‘peace, 
harmony / ruination, chaos’ are formed in the chronotope of the novel. The cyclic 
time of ordered life with sacred marks (numerous icons) is interrupted by ruining 
time of historic cataclysms (war and revolution). The past time appearing in the ret-
rospections is conceptualised as «Golden age» and «Lost Paradise».  
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ПРОБЛЕМА ПОЛІФОНІЧНОСТІ РОМАНІВ 

АНТУАНА ВОЛОДІНА 
 
Антуан Володін (1950 р. н.) – автор 42 прозових творів, опублікованих з  

1985 по 2017 рік під різними іменами (окрім зазначеного псевдоніму письменник 
використовує гетероніми Еллі Кронауер, Мануела Драгер, Лутц Бассман). Він 
містифікує власну постать, вигадує біографії уявних «постекзотичних» авторів, 
разом з якими начебто працює над реалізацією «постекзотичного» проекту – пи-
сати «чужі для французької літературної реальності» романи, які несуть ідею 
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«бунту проти світу, яким він є, проти політичних та метафізичних умов існування 
людської істоти» [13]. Осмислюючи історію ХХ століття, володінська проза де-
монструє новаторство та гібридність форми, залучає інструментарій фантастич-
ного, антиутопічного, історичного, політичного дискурсів. 

Визначальною рисою наративної структури романів Антуана Володіна є 
деперсоналізація й розшарування оповідної інстанції, яка постає як складна 
система оповідних «голосів». Концепція «голосу» у володінських творах при-
вертає увагу французьких (А. Олерон [8], А. Спікель [10]) та канадських 
(Ш. Дюрьє [6]) літературознавців. Російські дослідниці К. Дмітрієва та 
В. Шервашидзе виявляють у творах письменника домінантну наративну ситу-
ацію, коли «викладені події та історії мають кожного разу свого оповідача» 
[3], але в «нерозбірливій поліфонії шепоту, крику, мовчання, співів (…) перша 
особа однини акомпанує іншим голосам та нічого не означає» [4]. Утім постає 
питання, чи правомірно визначати володінські романи як «поліфонічні», чи 
йдеться в контексті його творів про поліфонію в класичному тлумаченні, в 
якому цей термін увів до літературознавчого обігу М. Бахтін [1]. 

У розповідній структурі романів Антуана Володіна створюється ситуація, 
коли «розповіді та наративні голоси частково зливаються, уявні персонажі є 
вигаданими такими самими персонажами в стані марення» [5, с. 210]. Розша-
рування авторської інстанції є наративною домінантою всіх творів письменни-
ка. Так, у романі «Постекзотизм у десяти уроках, урок одинадцятий»  
(1998, рос. пер. 2013) нестабільність та амбівалентність «постекзотичних» го-
лосів створює ефект багатоголосся, підсилений злиттям форм однини і мно-
жини, першої і третьої особи («я» і «ми», «я» і «він/вона»): «(…) кожен із на-
ших нараторів сформував разом із нами та з власними персонажами нерозчин-
не «я»« [14, с. 70] (тут і далі переклад наш – Чуб В. П.). Аналогічний наратив-
ний інструментарій письменник залучає в романі «Малі ангели» (1999, рос. 
пер. 2008): «кажучи я, я мовлю сьогодні від імені Летиції Шейдман» [11, с. 39], 
«і коли я кажу Вілл Шейдман, звичайно, я маю на увазі самого себе»  
[11, с. 94]. Розшарування авторської інстанції та наративне багатоголосся 
спричиняють тотальну деперсоналізацію. Cуб’єктна несталість підсилюється 
розмиттям зовнішніх характеристик, мультиплікацією власних імен з екзотич-
ною ономастикою, суперечливістю біологічного статусу персонажів (живий-
неживий, людина-тварина) та нараторів. Ця анонімізація виходить за фікціо-
нальні романні межі й продовжується у фрагментарній саморепрезентації ав-
тора, який називає себе «рупором постекзотизму, тобто певної уявної літера-
тури» [2, с. 296], «колективним підписом, який перебирає на себе твори, голо-
си та вірші низки інших авторів» [2, с. 296]. 

Наративне багатоголосся в романах Антуана Володіна спонукає дослідни-
ків зіставляти «постекзотичну поліфонію» [10] з концепцією поліфонічного 
роману [8, с. 21-22]. Як відомо, М. Бахтін протиставляє багатоголосний роман 
монологічному й визначає поліфонічний твір як арену конфронтації ідеологіч-
них позицій, що не збігаються [1, с. 241-242]. Дійсно, у романах Антуана Во-
лодіна має місце мультиплікація розповідних інстанцій: формально мовлення 
передається від одного наратора іншому, за рахунок чого й створюється бага-
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тоголосся як «полівокальність» [8, с. 17]. Але концепція поліфонічного роману 
передбачає, що єдина авторська думка поступається місцем чисельним рівно-
правним нараторам, коли «свідомість героя подана як інша, чужа свідомість, 
але в той самий час вона (…) не стає простим об’єктом авторської свідомості»  
[1, с. 14]. У володінських романах багатоголосся нараторів та персонажів не 
відсилає до окремих суб’єктів мовлення. Йдеться радше про фрагментацію на-
ративної інстанції, аніж про плюральність наративних інстанцій. 

«Постекзотичні голоси» хоча й лунають хаотично, мають умовну вищу 
ланку, яку уособлює вигадана письменником категорія «наднаратора»: «За ав-
тором, тим, хто мовить та підписує книгу, та за голосом одного чи кількох на-
раторів, представлених у книзі, потрібно поставити наднаратора, який навмис-
но себе приховав, а в умовах близьких приятельських стосунків змушує влас-
ний голос та власні думки репродукувати мелодичні вигини якогось голосу чи 
якоїсь думки, що зникли» [14, с. 39]. Ця уявна безособова розповідна інстанція 
виявляється ізольованою від ситуації дієгезису й делегує мовлення інтрадієге-
тичним нараторам, які лише «озвучують власний голос або голоси інших»  
[9, с. 147]. Фактично, йдеться про втілення авторської інстанції: «Коли автор 
бачить свою роль як колективного мовця та називає себе наднаратором, він 
позначає власну приналежність до фікціонального світу: він є скоріш текстуа-
льною інстанцією, ніж джерелом тексту» [7, с. 104]. Злиття авторського «я» та 
нараторів різного рівня / персонажів характеризує розповідну структуру всього 
корпусу володінських романів: «Ми всі це чули, говорить Дондог» [12, с. 230], 
хоча ««ми» – це ще більшою мірою літературна брехня, ще більшою мірою 
романна умовність, бо Лутц Бассман був один» [14, с. 12].  

Отже, на відміну від бахтінської концепції, «голоси» в романах Антуа-
на Володіна не вступають у конфронтацію та навіть у діалог, оскільки мовлен-
ня одного з них щоразу делегується іншому, що, врешті, наштовхує читача на 
думку про єдиний голос. Оповідні голоси не суперечать один одному, вони 
поєднуються в єдиний колективний голос, репрезентований через чисельних 
«уповноважених». Ці голоси метафорично відсилають до спільної свідомості 
людства. Це дозволяє висновити, що в «постекзотичних» творах відсутня сут-
ність поліфонії у бахтінському розумінні, тобто як «множинність самостійних 
та непоєднуваних голосів і свідомостей» [1, с. 14]. «Поліфонічність» володін-
ських романів є позірною, оскільки діалогізм і плюральність замінені злиттям 
наративних інстанцій, збігом ідеологічних позицій. Таке багатоголосся на тлі 
нівелювання ідентичності та відсутності домінантного голосу метафорично 
заповнює пустоту постапокаліптичного світу та утілює утопічні засади рома-
нів Антуана Володіна. 
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ТРАГИЧЕСКОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ: 

ЭКФРАСИС В РОМАНЕ «ЧЕСТЬ» М. МОГИЛЯНСКОГО 
 
Роман «Честь» (1928) – наиболее значимое произведение в творческом на-

следии М. Могилянского. Известно, однако, что на переходном этапе творчес-
тва писатель пробовал себя в сфере драматургии. Возможно, именно этот опыт 
помог ему тонко прочувствовать специфику эпохи. Во времена советского то-
талитаризма искусство Мельпомены превратилось в действенный инструмент 
манипулирования сознанием масс: если в первые годы революции социальная 
действительность превращалась режиссерами в часть представления, то с кон-
ца 1920-х годов уже сама жизнь конструировалась по законам театрального 
действа [5, с. 304]. Согласно нашим наблюдениям, на таком мировоззренче-
ском фундаменте автор смоделировал интеллектуальный подтекст романа: ва-
жным механизмом формирования смысла стал язык театра. 

Гармонически вписанной в интерпретативную стратегию текста оказалась 
жанровая матрица трагедии. По Гегелю, «истинная тема трагедии – божест-
венное, притом не божественное в религиозном понимании, а человеческое 
осуществление божественного через нравственный закон» [3, с. 385]. Ее непо-
средственную манифестацию фиксируем уже в мотто к роману: «Коли наша 
честь перевертом полетить, це зовсім не звеселить богів, по-перше, тому, що 
як тепер добре відомо, жодних богів не існує в природі… Але ж неіснування 
богів не привід для висновку, що наша честь може собі летіти перевертом…» 
[2, с. 12]. 

Классическая концепция трагического предусматривала фатальную обуслов-
ленность событий: по меткому наблюдению Д. Лукача, «когда поднимается зана-
вес, будущее уже существует с незапамятных времен» [цит. по: 3, с. 384]. Предо-
пределенность судьбы протагониста сфумато ощущается и в романе. Так, лекси-
ческие маркеры заставляют читателя поверить в то, что жизнью Дмитрия Калина 
руководит слепой случай. Именно он связывает судьбу хирурга сначала с Инной 
Сергеевной, а позднее – с Ирмой Юрьевной. Напомним, оба женских образа по 
своей сюжетной функции оказываются для героя femme fatales. 

Трагическое звучание произведения усиливается благодаря приему 
«предзнаменования». Профетическое значение у автора приобретает «театра-
льный реквизит» – детали интерьера гостиной семейства Падалок, в которой, 
собственно, и разыгрывается основное действие. Внимание героя неоднократ-
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но привлекают «беклінівські «Острів мертвих» та «Автопортрет»1, баластріє-
рівський «Бетховен» та Стук» [2, с. 18] и расположенные между картинами 
часы. Количество упоминаний об этих предметах в тексте, как и устойчивая 
избирательность автора в описании убранства комнаты, позволяют сделать за-
ключение о сквозном характере приема, через посредство которого в произве-
дение косвенно вводится мотив memento mori. 

Отметим, что уже первое указание на художественные артефакты дает чи-
тателю возможность их достоверной идентификации, поскольку содержит ат-
рибуцию по авторству и названию. Формат нулевого экфрасиса обусловлен 
совокупностью факторов. Репродукции данных полотен составляли стандарт-
ную примету домашней обстановки прогрессивной интеллигенции первой тре-
ти ХХ века, следовательно, были широко известны читательской аудитории 
М. Могилянского и не нуждались в детализированном описании. Например, 
беспрецедентна популярность «Острова мертвых» А. Бёклина среди современ-
ников автора «Чести»: по свидетельству К. Петрова-Водкина, бесчисленные 
репродукции швейцарского коллеги «разбросились и до нашей провинции и 
развесились по комнатам передовой молодежи» [4, с. 197]. Аналогичной была 
ситуация с полотном «Слушая Бетховена» кисти Л. Балестриери**, по мотивам 
которого в начале ХХ века массово издавались почтовые открытки. 

В свете сказанного уместным будет пояснение об упоминании Ф. Штука. 
Его линия не находит дальнейшей разработки в сюжете романа. По-видимому, 
фамилия этого художника употребляется автором автоматически, ведь культу-
рная память его современников объединила имена итальянского и немецкого 
мастеров живописи в едином дискурсивном пространстве: «Почему Штук и 
Балестриери были любимцами революционной молодежи и в большом коли-
честве украшали студенческие мансарды, сказать не могу, – вспоминает 
Ф. Степун. – Странным образом это тоже было в духе времени» [6, с. 126]. 

Среди многочисленных общностей трех картин отметим сейчас объединяю-
щий лейтмотив смерти. Визуальные художественные артефакты задают симво-
лический контекст для заурядного бытового предмета – часов, которые намерен-
но помещены прозаиком между Беклином и Балестриери. Благодаря такому про-
странственному расположению «действующих вещей» намек на летальный ис-
ход событий в романе становится особенно выразительным: часы восприни-
маются как знак быстротечности человеческой жизни. Настенная композиция в 
целом отсылает к иконографии vanitas – жанру изобразительного искусства эпо-
хи Барокко – алегорическому натюрморту на тему «суеты сует». 

Любопытна еще одна деталь: репрезентация в тексте произведения этого 
«натюрморта» намечает ассоциативную связь с образом центрального персона-
жа. Проекция выстраивается автором на лексико-семантическом уровне. Так, 

1 Имеется ввиду «Автопортрет со смертью, играющей на скрипке» – М. Могилянский конкретизирует 
полотно посредством микроэкфрасиса («хто в цій кімнаті міг <…> прислухатись до гри беклінівського 
скрипаля» [2, с. 18]). 

** В обзоре 1905 года «Осенний салон в Париже» А. Луначарский писал: «Хорошие вещи выставлены не-
которыми иностранцами. Первое место занимает тут Балестриери, чей «Бетховен» известен теперь по много-
численным репродукциям всему миру» [1, с. 50]. 
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размышления Калина и беседы на тему жизни и смерти в гостиной Инны Сергее-
вны содержат метафоры «некролога» и песочных часов. Не случайно и то, что 
своим поведением хирург напоминает часовой механизм с минимальной погре-
шностью («…Пунктуальний та акуратний Дмитро Андрійович ніколи нікуди не 
запізнювався, дивуючи всіх своєю точністю хронометра» [2, с. 34]), внезапный 
сбой в работе которого также становится тревожным сигналом. 

Итак, совершенно очевидно, что для писателя не важны были формальные 
качества картин. Принципиальным оказался факт их присутствия как «эмб-
лемы, этикетки эпохи, философии, кода» [7]. Это специфическое присутствие, 
с одной стороны, по роли в развитии нарратива ассоциируется с драматур-
гическим принципом «чеховского ружья», а с другой – по характеру и главной 
функции (создание смысловой многоплановости текста) соотносится с катего-
рией реминисценции. Учитывая театральный дискурс романа, как прием пред-
восхищения событий экфрасис выполняет смыслообразующую функцию. Од-
нако, не ограничиваясь этим, он также служит сюжетоорганизующим и харак-
терологическим целям, становится вспомогательным средством художествен-
ного психологизма. 
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ГРИВНА АБО ГРИВНЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Питання лексичного складу мови тісно пов’язане із вивченням семантич-

ної структури лексем. У процесі історичного розвитку слова лексичне значен-
ня зазнає певних змін. З’ясування цих змін дослідники справедливо вважають 
найскладнішим питанням історичної лексикології. Оскільки поясннення зміни 
значення рівносильно встановленню етимології нового слова, формально іден-
тичного старому, тобто ми маємо відстежити весь процес, у результаті якого 
нове слово було первісно створене. За одним і тим самим словом може бути 
закріплене не одне, а декілька взаємопов’язаних та певним чином відмежова-
них одне від одного значень. З метою розкриття семантичної структури слова 
в історичному аспекті ми обрали давнє слово гривьна, які збереглося в сучас-
ній українській мові та виокремлюється своєю багатогранністю, великою кіль-
кістю вживань у різноманітних текстах різних періодів української літератури. 

Гривьна. Стсл. гривьна «намисто, браслет» зводиться до *grivьna / 
*grivьnь(jь), яке є похідним суфіксальним утворенням (із суфіксом -ьп-) від імен-
ника *griva «довге волосся на шиї і хребті тварин», а також «частина шиї, поти-
лиця». Внутрішню форму іменника гривьна визначає назва частини тіла – шиї. 
Потрібно враховувати співвіднесеність контексту та значення лексеми. Слово 
закріплене за контекстом в одному зі своїх значень; у той же час ситуативний 
контекст існував як готове кліше – своїм змістом, своєю цільовою спрямованістю 
він уже визначав семантику тієї або іншої лексеми. Таким чином, причини сема-
нтичної стабільності лексики полягають у традиційному використанні контексту. 
Найменування гривьна багаторазово зафіксоване пам’ятками ХІ – ХІV ст. У ма-
теріалах СДРЯ ХІ – ХІV ст. зафіксовані 593 уживання лексеми з такими значен-
нями, як «шийний обруч, що слугує прикрасою або відзнакою», «шийна колод-
ка», «вагова або грошова одиниця» [CДРЯ, ІІ: 387]. Вихідна семантика лексеми 
гривьна представлена в досліджуваний період насамперед значенням «шийний 
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обруч, що слугує прикрасою або відзнакою». Текстовий та словниковий матеріал 
вказують, що з ХІ до ХІV ст. досліджуване слово з цією ядерною семантикою 
знайдене в таких різножанрових пам’ятках, як літописи, Ізборник 1076 року, «Іс-
торія іудейської війни» Флавія Полонського, «Слово про закон та благодать» ми-
трополита Іларіона, «Шестиднів» Іоана екзарха болгарського, «Грамота духовна 
в. кн. Івана Калити», «Сказання про Бориса та Гліба» та ін.: «бh бо възложилъ на 
него гривну злату велику. въ неи же предъ нимъ стояше» [*1015, ЛНик, 71]. У те-
кстах іменник гривьна вживається в поєднанні з прикметником золотыи, оскіль-
ки ця шийна прикраса виготовлялася з дорогоцінного металу, переважно із золо-
та, а тому становила цінність не тільки символічну, а й матеріальну [2, с. 25]. За-
фіксоване в пам’ятках XI – XIV ст. значення досліджуваного іменника підтвер-
джують описи археологічних знахідок: «Серед скарбів ІХ – ХІV ст. знайдені гри-
вни, які за формою та способом виробництва можна поділити на чотири типи: 
сплетені з тонкого дроту, пластинчасті, виті суцільні, виті з кількох пар дротів» 
[2, с. 25]. Контекст засвідчує, що в Київській Русі побутували також золоті грив-
ни, оздоблені перлами: «и гривноу зл(т)аую възложи на (н) съ же(н)чюгw(м)» 
[*1289, ЛГВ-1, cт. 927]. Пам’ятки містять відомості про те, що під час страти бу-
ло прийнято знімати гривну із шиї засудженого: «бh бо възложи на нь гривьну 
злату […] не могуще сняти вборзh гривны сь шhи, и усhкънуша главу его и тако 
сняша гривну ту» [*1015, ПВЛ, 178]; «не могуше сн#ти гривны. ^сhкше главу» 
[ХІV, СкБГ, арк. 127]. Уживання досліджуваного іменника на позначення оздоби 
ікони ревербероване в Галицько-Волинському літописі: «иконоу(ж) списа на зо-
лотh намhстноую с(ъв#)т(о)го Георгїа, и гривноу зл(т)аую възложи на(н) съ 
же(н)чюгw(м)» [*1289, ЛГВ-1, ст. 927]. Єдине вживання іменника гривьна з пе-
риферійним значенням «шийна колодка» містить слов’яноруський переклад з 
грецької мови «Хроніки Георгія Амартола»: «и тако непослоушливымъ приноси-
ти п(р)рчьстви~, иногда гривны дрhв#ны и желhзны по техъ възложи на выю» 
[ХІ, ГА, арк. 259 г]. У результаті переосмислення значення досліджуваний імен-
ник починає уживатися на позначення грошової одиниці, що засвідчують 
пам’ятки ХІ – ХІV ст. Дослідники дійшли висновку, що етимологія лексеми 
гривьна безпосередньо пов’язана зі словом грива «шия», а це дає підстави ствер-
джувати, що саме «шийний обруч» є первинним значенням цієї лексеми, і лише 
згодом виникає похідне значення – «грошова одиниця». В «Етимологічному 
словнику української мови» цей процес передано так: «первісне значення «нами-
сто» доповнилося в окремих мовах значенням «грошова одиниця» внаслідок зви-
чаю робити намисто з монет» [ЕСУМ, І: 593]. За свідченням археолога 
Г. Ф. Корзухіної, «гривна мала форму шийної прикраси з великими медальйона-
ми» [2, с. 56]. 

 Серед скарбів часів Київської Русі археологи часто знаходять і монетні 
гривні, і шийні гривни. Зі значеннями «грошова одиниця» та «міра ваги» най-
менування гривьна зафіксоване в таких різножанрових текстах ХІ – ХІV ст., як 
Никонівський літопис, «Житіє Феодосія Печерського», «Києво-Печерський 
патерик», «Руська правда», грамоти: «И начаша збирати дань отъ мужа по  
4 куны, а съ старостъ по 10 гривенъ, а отъ бояръ по 18 гривенъ»  
[*1018, ЛНик, 76]; «и положивъ же на стълпh гривьну злата» [ХІ, ЖФП-1, 394]; 
«вдажь 100 гривенъ злата» [ХІІ, КПП, 304]; «Аже холопъ wбhльныи. выведеть 
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конь чии любо. то платити за нь (в) г(р)внh» [*1280, РПр, 624 а]. На позначення 
грошової одиниці іменник гривьна знайдений у багатьох грамотах ХІV ст. Зі зна-
ченням «грошова одиниця, міра ваги» зафіксований демінутив гривьнъка в дого-
вірній грамоті 1389 року: «А (с)ну моему кн#зю ивану по»съ золо(т) татаоуръ да 
два ковша золоты по двh гривенки» [ХІV, ДДГ, 7]. Іменник гривьна є полісеміч-
ним. У писемних пам’ятках ХІ – ХІV ст. найменування гривьна вжите з такими 
ядерними значеннями, як «шийна прикраса» та «грошова одиниця». У «Словнику 
староукраїнської мови ХІV – ХV ст.» зафіксоване єдине значення досліджувано-
го іменника – «грошова одиниця» [ССуМ, І: 262]. Упродовж ХV–XVII ст. слово 
гривьна знайдене в російській мові з такими значеннями: «металева прикраса 
(або відзнака), яку носили на шиї», «вагова або грошова одиниця», «прикраса до 
ікони» [СлРЯ, ІV: 135–136]. В українській мові ХVI – XVII ст. лексема гривна 
вжита зі значеннями «грошова одиниця», «одиниця ваги», «прикраса»  
[СУМ ХVI – XVII, VІІ: 85]. У другій половині ХІХ ст. лексема гривна позначала 
багато речей, серед яких варто виділити такі: «стар. різновид медальйона, ладан-
ки, образка, мідного, срібного, золотого, зазвичай стулкового, який носили на ла-
нцюжку, на шиї», «орден» («жалувані гривни»), «велика срібна монета, ймовірно, 
що її також носили на шиї», «підвіска до образів, приклáд» [Даль, І: 651]. В укра-
їнській мові початку ХХ ст. іменник грúвня позначав мідну монету вартістю три 
копійки [Гр., І: 325]. Лексема гривьна виявилася стійкою до змін. Історія цього 
слова на землях слов’ян є неоднаковою: у слов’янських мовах досліджуване най-
менування стало нормативною назвою як прикраси, так і грошової одиниці, але 
не в кожній із них вони виступають разом як упродовж віків, так і на сьогодні.  
У сучасній українській мові давнє гривьна породило дві фонетично близькі, але 
різні з погляду семантики лексеми: гривна «металева прикраса у вигляді обруча, 
яку носили на шиї» [СУМ, ІІ: 166] і гривня «у Стародавній Русі – срібний злиток 
вагою близько фунта, який служив основною грошовою одиницею»; «мідна мо-
нета в три, а в деяких місцях – у дві з половиною копійки», «гривеник»  
[СУМ, ІІ: 166]; з 1996 року гривня також «грошова одиниця незалежної України, 
що дорівнює 100 копійкам». У російській лексикографії її фіксують лише у формі 
гривна, а значення пов’язують з давніми часами: «У Стародавній Русі – злиток 
срібла, що виконував функцію грошової або вагової одиниці», «металева прикра-
са (відзнака), яку носили на шиї або грудях», «дрібна срібна або золота підвіска» 
[ССРЛЯ, ІІІ: 399-400].  

Таким чином, слово гривьна представляє собою досить розвинену лексему, 
що характеризується активністю вживання, багатством семантичної наповненос-
ті, поліфункціональністю, структурною різноманітністю. Досліджуване наймену-
вання має складну структуру та давні витоки. Давнє гривьна розвинулося у бага-
тьох сучасних слов’янських мовах. Аналізуючи це слово в діахронії, доцільно 
враховувати те, що зміни відбулися і в лексичному, і в семантичному контексті. 
Для розкриття семантичного наповнення іменника доцільним є поєднання синх-
ронії та діахронії. Також для опису семантики слова гривьна важливими є питан-
ня виділення лексико-семантичних варіантів, відтінків значення та механізмів 
семного членування. Вивчення семантики пов’язане з питанням про значення 
контексту, оскільки семантичне наповнення лексеми виявляється лише в кон-
тексті. 
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СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЧАСУ 
ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ СЕМАНТИКИ ЗАВЕРШЕНОСТІ ДІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 
 
На завершеність дії як в українській, так і в німецькій мові можуть вказу-

вати сполучники часу, що сигналізують переважно про різночасність двох чи 
більше дій. У творах німецькою мовою найбільше прикладів із сполучником 
часу bis, що містить таксисне значення передування основної дії і зазначає ча-
сову межу, коли закінчується певний тривалий процес, що описаний у підряд-
ному реченні [6; 7, с. 1080; 5, с. 437]. Таке значення сполучника передбачає 
граничність дії підрядного речення, що має позначати початок або кінець ін-
шої дії чи процесу. У поєднанні з bis семантику завершення дії найчастіше ви-
ражали граничні та неграничні за своїм інваріантним значенням дієслова, що 
позначають процес мовлення (напр., ausrufen, fragen, diktieren), односпрямова-
ний рух (напр., zusammenkommen, hochklettern), переміщення (напр., nehmen, 
abschicken) та діяльність людини (напр., lernen, überarbeiten): 

(1) «Ich wartete, bis ich mein handschriftliches Manuskript diktiert, das 
maschinenschriftliche überarbeitet und das Gefühl hatte, jetzt sei es fertig.» 
(Schlink, 176) – «Я чекав, поки надиктую свій рукопис, потім опрацюю маши-
нопис, і мені здавалося, ніби твір готовий» (Шлінк, 169). 

Сполучники часу nachdem, sobald, seit також мають здатність сприяти ви-
раженню семантики завершеності дії в підрядному реченні з таксисним зна-
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ченням наступності основної дії. Дуже часто різночасність сигналізується тут 
за допомогою використання часових форм перфекта або плюсквамперфекта у 
підрядному реченні [7, с. 1079-1082]: 

(2) «Nachdem Sie meinen Koffer aufgebrochen haben, entschuldigen Sie sich 
mit keinem Wort (...)» (Kafka, 137) – «І після того, як Ви вломилися в мою валіз-
ку, Ви не маєте ані слова вибачення (...)» (Кафка, 113). 

Вираженню семантики завершеності дії в головному реченні в німецькій 
мові можуть сприяти сполучники часу ehe та bevor, вказуючи на таксисне зна-
чення передування основної дії: 

(3) «Ich habe mich auch schon lange, bevor Hanna etwas damit anfangen 
konnte, um die sozialen und Bildungsangebote kirchlicher und weltlicher 
Einrichtungen gekümmert.» (Schlink, 183) – «Крім того, я вже давно, набагато 
раніше, ніж могла б сама Ганна, подбав про соціальну та освітню допомогу, 
яку пропонували церковні та світські установи» (Шлінк, 176). 

Певним винятком можна вважати сполучник часу als в німецькій мові та 
його відповідник в українській мові – сполучник часу коли, оскільки вони ма-
ють здатність різною мірою сприяти вираженню семантики завершеності дії як 
в головному, так і в підрядному реченнях, вказуючи при цьому або на таксисне 
значення одночасності, або різночасності. У виявлених прикладах зі сполуч-
ником als завжди спостерігаємо накладання функціонально-семантичного мік-
рополя завершеності дії з функціонально-семантичним мікрополем одноразо-
вості дії. Найбільше прикладів з цим сполучником вказують на різночасність 
дій в головному та підрядному реченні, при цьому в переважній більшості ви-
падків йдеться про таксис наступності основної дії. Відносні часові форми 
перфекта або плюсквамперфекта, що часто використовуються в таких підряд-
них реченнях, сигналізують про те, що дія в головному реченні відбувалася 
або відбудеться вже після завершення, виконання дії, описаної в підрядному 
реченні:  

(4) «Als sie die Kohlen abgestellt hatte (...), klirrten Münzen auf dem Balkon.» 
(Schlink, 24) – «Коли вона поставила вугілля (...), на підлогу дзенькнуло кілька 
монет.» (Шлінк, 24) 

(5) «Karl war schon auf der Straße, als er (...) stehenblieb und in das Dunkel 
hinaufrief (...).» (Kafka, 141) – «Карл був уже на дорозі, коли (...) зупинився і ви-
гукнув у темряву (...).» (Кафка, 116)  

Отримані дані свідчать про те, що в німецькій мові сполучники часу значно 
вагоміші при вираженні значення завершеності дії, ніж в українській мові, про 
що свідчить зокрема набагато більша кількість виявлених прикладів в проаналі-
зованих творах художньої літератури: в німецькій мові виявлено 99 таких прик-
ладів, а в українській – 68. При цьому переважно йдеться про таксисне значення 
різночасності дій, а семантика завершеності дії виражається під впливом сполуч-
ників часу як в головному, так і в підрядному реченні. В підрядному реченні се-
мантику завершеності дії в німецькій мові в більшості випадків актуалізує або 
підсилює сполучник bis, а в українській мові – сполучник поки. В головному ре-
ченні вираженню семантики третьої фази дії в проаналізованих творах німець-
кою мовою найчастіше сприяв сполучник часу ehe, а в українській його відпові-
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ник – перш ніж. Загалом сполучники часу знаходяться на периферії функціона-
льно-семантичних мікрополів завершеності дії в двох мовах. При цьому в німе-
цькій мові вони знаходяться ближче до центру, ніж в українській мові, оскільки 
можуть сприяти актуалізації граничної семантики завершеності дії в потенційно 
граничних дієсловах. Натомість в українській мові сполучники часу відіграють 
другорядну, незначну роль, переважно тільки локалізуючи відповідну дію на ча-
совій прямій, а гранична семантика завершеності, повного виконання дії переда-
ється за допомогою самого дієслова. 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ВРЕМЕННЫХ ФОРМ 

ГЛАГОЛА НА АНГЛИЙСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ  
 
В основных языках, в том числе на английском и азербайджанском языках 

глагол занимает своеобразное место в системе частей речи. Глагол является 
наиболее грамматической категорией частей речи. Одним из указанных кате-
горий является существующая на обоих языках категория залога. В. Гумбольт 
говоря о занимаемом глаголом месте в языковой системе, отмечает, что глагол 
является душой предложения, а остальные слова мертвы (11, с. 199).  
Г. Л. Чейф также говоря о занимаемом глаголом месте в предложении, прихо-
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дит к такому мнению, что глагол в прямом смысле слова является самим пред-
ложением (1, с. 193). 

Несомненно, в рамках одной статьи невозможно охватить все категории 
глагола, обладающего различными особенностями. В предлагаемой статье на-
ми преследуется цель изучения страдательного залога временных форм 
глагола на английском и азербайджанском языках. Мы считаем, что получен-
ные в ходе исследования результаты имеют определенное теоретическое и 
практическое значение.  

Говоря о применении видовой категории глагола необходимо внести яс-
ность в следующий вопрос. Как известно, грамматические временные формы 
глагола на английском и азербайджанском языках основательно отличаются 
друг от друга. Таким образом, возникает необходимость внести ясность в 
определенные вопросы о понятиях логического и грамматического времени. 
Рассуждения А. Ахундова по этому поводу вносит ясность в определенный 
круг вопросов. Он совершенно справедливо отмечал, что нельзя смешивать 
понятия логического времени и грамматического времени. Говоря об объекти-
вном времени, он отмечал: «Время вне зависимости от нашего сознания нахо-
дится в самом объективном мире. Время является одним из форм объективной 
реальной действительности. Наконец, время и пространство существует в 
единстве с движущейся материей. Это означает, что объективное время ох-
ватывает три залога времени: прошедшее, настоящее и будущее время»  
(2, с. 3). Следовательно, понятие логического времени существует не зависимо 
от нашего сознания. А понятие грамматического времени проявляется не зави-
симо от грамматической структуры любого языка. Другими словами, каждое 
понятие логического времени выражается посредством различных временных 
форм. Это особенно ясно выражено на примере английского языка. Каждое 
объективное время проявляется посредством четырех временных грамматиче-
ских форм. Грамматические временные формы на английском языке можно 
систематизировать следующим образом: 4+4+4. А на азербайджанском языке 
временные формы глагола систематизируются в форме 2+1+2, т. е. объектив-
ное прошедшее время проявляется в двух грамматическом времени, настоящее 
время в одном грамматическом времени, а будущее время, в двух грамматиче-
ском времени.  

Следовательно, временные формы глагола, как универсальная категория, 
свойственны большинству языков. В таком случае возникает резонный вопрос: 
какими средствами проявляются существующие на английском языке времен-
ные формы на азербайджанском языке? Анализ теоретической литературы по-
казывает, что о временных формах глагола на азербайджанском языке имеют-
ся различные мнения. На основании проведения обширных и всесторонних 
обобщений имеющихся источников А. Ахундов выделяет формальные и сема-
нтические особенности временных форм (2, с. 45).  

Несомненно, нет необходимости в подробном изложении типологии вре-
менных форм глагола на английском и азербайджанском языках (2, с. 8). Глав-
ная наша цель заключается в определении на азербайджанском языке аналогов 
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используемых на английском языке временных форм, применяемых в страда-
тельном залоге.  

Известно, что на современном английском языке восемь из двенадцати 
временных форм могут употребляться в страдательном залоге. Говоря о буду-
щем времени, следует отметить, что десять временных форм могут употреб-
ляться в страдательном залоге. В научных грамматиках английского языка от-
мечено, что временные формы Future Continuous и Perfect Continuous не могут 
употребляться в страдательном залоге (3, с. 72; 4, с. 114). 

Напрашивается вопрос: как получить из этих временных форм страдатель-
ную (пассивную) форму употребляемых предложений? Следует отметить, что 
подробно об этом говорится в грамматике Е. Е. Израилевича и Н. К. Качалова. 
В данной грамматике указывается на возможность применения двух вариантов 
(5, с. 169): 

We shall be discussing the book at two o’clock.  
a) The book will be discussed.  
b) We shall be discussing the book at two o’clock.  
We have been discussing the book for two hours. 
a) The book has been discussed.  
b) We have been discussing the book for two hours.  
We had been discussing the book for two hours when they came.  
a) The book had been discussed for two hours when they came.  
b) We had been discussing the book for two hours when they came.  
Естественно, употребление, какого из указанных вариантов происходит не 

стихийно. Употребление любой формы здесь зависит от цели передаваемой 
рассказчиком информации. Если рассказчик стремится просто довести до вни-
мания какой либо факт, пользуется первым вариантом, если хочет подчерки-
вать процесс движения, пользуется вторым вариантом. 

А теперь обратимся конкретно к вопросу временных форм, употребляемых 
на английском языке в страдательной форме и их аналогам на азербайджан-
ском языке. Следует отметить, что первым долгом мы будем говорить об 
обстоaятельствах употребления на английском языке форм настоящего време-
ни в страдательном залоге. Как уже было указано, три формы настоящего вре-
мени употребляются в страдательном залоге: 

Употребление временной формы Present Indefinite в страдательном залоге 
и ее аналог на азербайджанском языке:  

1. All leaders report to me and only one man with a police record is allowed in 
each bunk (A. Maltz, p. 21).  

2. The trouble with you, if you may say, is that you are loaded down with ideals 
(A. Maltz, p. 237).  

3. «I am told that port-packing is the most lucrative profession in America, after 
politics (O. Wilde, p. 38).  

4. Временами приклеивают к стенам объявления (Аrаbir divаrlаrа еlаnlаr 
yаpışdırılır) (Ю. В. Чеменземинли, с. 199).  
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5. Таким образом, готовые таблицы пришивались к делу, а деньги накопля-
лись (Bеləliklə, cədvəllər hаzır оlub işə tikilir, pullаr dа yığılıb qаlırdı) (И. Шыхлы, 
с. 109).  

Из приведенных примеров следует, что страдательный вид глагола на 
английском языке получается аналитическим путем, т. е. посредством вспомо-
гательного глагол to be и P II. To be означает, временной глагол, личное мес-
тоимение, а P II, во всех случаях остается неизменным. На азербайджанском 
языке суффиксы страдательного залога прилагаются к корню глагола, а далее 
употребляется соответствующий временной суффикс. Следует отметить, что в 
страдательном залоге глагола временная форма Present Indefinite употребляе-
тся на азербайджанском языке в целях выражения привычного, напрактико-
ванного движения и одновременно повседневно исполняемой деятельности.  
С этой точки – зрения, между обоими языками проявляется типологическая 
схожесть. Из анализа отдельных текстовых отрывков следует, что в большинс-
тве случаев невозможно даже определить, кем выполняется движение. Такое 
положение еще раз демонстрирует, утверждение мысли, что у каждой страда-
тельной формы имеется известная форма, не соответствует действительности.  

Анализ фактических языковых материалов показывает, что временная фо-
рма Present Indefinite на английском языке употребляется в страдательном за-
логе, для выражения всеобщности в обширном залоге.  

1. Each generation is born naked and innocent (A. Maltz, p. 231) 
2. «Women are not always allowed a choice», he answered (O. Wilde, p. 193).  
3. Life is not governed by will or intention (O. Wilde, p. 210).  
Так как, приведенные примеры выражают всеобщность, при переводе со-

храняют свое значение. 
1. Каждое поколение рождается голым и невинным (Hər bir nəsil аnаdаn 

çılpаq və günаhsız dоğulur).  
2.Женщинам не всегда разрешается сделать выбор (Qаdınlаrа həmişə 

sеçim еtməyə icаzə vеrilmir).  
3. Жизнь не управляется одними желаниями и побуждениями (Həyаt аrzu 

və niyyətlə (istəklə) idаrə оlunmur). 
Говоря о типологии настоящего времени на английском и азербайджанском 

языках следует обратить внимание на одну особенность. На английском языке 
существуют четыре, а на азербайджанском языке одна временная форма. При их 
сопоставлении мы сталкиваемся с интересными фактами. Скоро мы увидим, что 
в качестве аналога временной формы Present Perfect употребляется повествовате-
льное прошедшее время. Глагол, как аналог остальных трех временных форм 
имеет одинаковую морфологическую структуру. Для их дифференциации поль-
зуются словами, выражающими различные временные понятия.  

Он каждый день читает книгу (О, hər gün kitаb охuyur). – He reads a book 
every day.  

Он сейчас читает книгу (О, indi kitаb охuyur). – He is reading a book now.  
Он уже три часа, как читает книгу (О, üç sааtdır ki, kitаb охuyur). – He has 

been reading a book for two hours.  
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Употребление временной формы Present Continuous и ее аналог на азер-
байджанском языке:  

1. Forty-six-year-old men are being taken. …I want the war to end (A. Maltz,  
p. 22). 

2. You’re not being suspected of anything, Frau Lingg. The «law» terrifies you 
(A. Maltz, p. 50). 

В первую очередь следует отметить, что употребление предложенных 
примеров в страдательном залоге не является случайностью. Из содержания 
взятых из приведенных примеров текстовых отрывков следует, что в целях бо-
лее яркого описания того или другого явления писатель пользуется страдате-
льным видом глагола. В первом примере на первый план выводится призыв 
сорокапятилетних мужчин на войну. Во втором примере подчеркивается, тот 
факт, что Фрау Линг ничего не подозревает. Следует также отметить, что упо-
требление временной формы Present Continuous в страдательном залоге встре-
чается реже в сравнении с употреблением прочих форм настоящего времени. 
Временная форма Present Continuous схожа той же временной формой на азер-
байджанском языке:  

1. Старые мужчины сорока пяти лет призываются на войну (Qırх bеş 
yаşlı qоcа kişilər mühаribəyə аpаrılır (çаğrılır)).  

2. Ваши мысли не вызывают сомнения (Sizin hеç bir fikrinizə şübhə еdilmir).  
Как отмечалось выше, аналог повествовательного прошедшего времени на 

английском языке, это временные формы Past Perfect или Present Perfect. А ка-
кая из этих форм подлежит употреблению, зависит от содержания текста. 
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КОНЦЕПТ «ПТИЦА» В РУССКОЙ 

И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АНТРОПОНИМИКЕ 
 
Как показали наши наблюдения над материалами русского и азербайджан-

ского языков, концепт «Птица» вербиализуется не только в терминологии, 
фразеологии, паремиологии, но и в антропонимике. Существенная разница за-
ключается в том, что в русском языке имеется огромное количество «птичьих» 
фамилий, отличающихся структурно-семантическим богатством и разнообра-
зием, имен же, образованных от названий птиц, в современной антропонимике 
нет. В азербайджанском же языке, напротив, есть мужские и женские имена, 
образованные от названий и птиц, «птичьих» фамилий же нет. Рассмотрим 
конкретные примеры: 

Отдельная, почётная категория фамилий – это те, что образованы от назва-
ний животных и птиц. И неудивительно, что представители фауны играли 
очень важную роль на протяжении всего существования человечества, помогая 
выживать в самые трудные времена. Именно названия птиц помогают открыть 
завесу тайны при анализе происхождения таких фамилий, как Гусев, Соколов, 
Воробьёв, Лебедев и др. «Птичьи» фамилии занимают девятую позицию в 
списке самых распространенных фамилий.  

В деревенской России часто, помимо канонических имён, использовались 
прозвища, образованные от названий птиц. Например: Воробей (юркий, про-
нырливый), Соловей (хорошо владеет речью), Сокол (красивый, благородный). 
После отмены крепостного права, в 1861 году, когда шло активное формиро-
вание фамильного разнообразия, эти прозвища очень часто становились осно-
вой фамилии. Рассмотрим конкретные примеры: 

Фамилия Соколов произошла от русского нецерковного мужского имени 
Сокол. Соколом в старину называли смелого, сильного, красивого человека. 
По подсчетам Б. Унбегауна эта фамилия занимала седьмое место по частоте, а 
из всех фамилий, образованных от неканонических имен, уступала только 
Смирновым»[4]. Соколихин – отсоколиха, самка сокола, а в старину супруга 
того, кого звали Соколом. Сокольников, как выразились бы сегодня, – специа-
лист по соколиной охоте. В этом же ряду «однофамильцев» – Сокол, Соколи-
ков, Соколовский, Сокольский, Соколянский [1, с. 766]. 

Фамилии на -ский могут быть украинского, польского происхождения, во-
зможно от географических названий Сокол, Соколово. Аналогично Соколо-
горский – Соколиная Гора [1; 385]. 

Фамилия Лебедев широко распространена в среде русского духовенства и 
может иметь искусственное происхождение, так же, как и фамилии на -ский 
[4]. Другой вариант происхождения имеют однокоренные фамилии Лебедин-
цев, Лебеженинов, Лебединский и Лебедянский от названий городов – Лебедин 
(Сумской обл.) и Лебедянь (Липецкой обл.). Известна и тюркская народность 
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лебединцы в бывших Бийском и Кузнецком уездах, в Сибири. Впрочем, Лебе-
динский может иметь и семинарские корни, в честь благородной птицы. Лебе-
дка (Лебедкин) в некоторых диалектах «стройная, красивая женщина», но до-
кументировано прозвище Лебедка как мужское.  

ФамилияСоловьёвпроизошла не от названия птицы, а от нецерковного 
имени человека: Соловей – Соловьев. Также следует отметить следующие фа-
милии: Соловейчик, Соловейчиков, Соловушкин, Соловьихин, Соловьяненко 
[1, c. 768]. 

ФамилияГолубев связана с названиями голубь, голубина, голубка – имено-
вание одной и той же птицы, фамилия же образована от прозвища или мирско-
го имени. В толковом словаре Даля «Голубятник – любитель держать голубей 
и в тоже время ястреб-голубятник». Голубинский, Голубовский, Голубицкий во-
зможно имеют географическую основу [3]. 

Фамилия Воробьев образована от нецерковного имени Воробей. Такие 
«птичьи» имена были распространены на Руси в старину. В «Ономастиконе» 
Веселовского: Воробьев – очень распространено в XV – XVII вв.; Иван Ивано-
вич Синица Воробьев, 1551 г [2, с. 38]. 

Фамилия Гусев, образованная отнецерковного имени или прозвища Гусь, 
Гусак. 

Фамилия Сорокин –это «сын Сороки» от нередкого русского нецерковного 
мужского имени Сорока.Фамилия Сорокин принадлежит к сотне самых частых 
русских фамилий, но могла образоваться и от прозвища сорока – болтливый 
человек (опять же по аналогии с птицей). 

Фамилия Журавлёв произошла от имени Журавль и было образовано отче-
ство, ставшее фамилией. Прозвище длинноногого человека. 

Фамилия Воронов произошлаот нецерковного мужского личного имени 
Ворон.Воронко – ласкательная форма этого имени (Воронков, Воронкин). Во-
рончиха – жена Ворона.  

Как уже указывалось выше, в азербайджанском языке, в отличие от 
русского, названия некоторых птиц являются личными именами, которые мо-
жно распределить по следующим группам: 

1. Только женские имена:  
Akkuş – Аккуш (букв. белая птица) – очень белая и красивая; большая птица 

[5, с. 244]. 
Bildirçin – Билдирчин – (перепелка) – птица семейства фазановых  

[5, с. 253]. 
Durna – Дурна – (журавль)– перелетная птица, улетающая в далекие 

страны [5, с. 260]. 
Durnabəyim – Дурнабейим – (журавль и госпожа) – госпожа, похожая на 

журавль [5, с. 260]. 
Durnaxanım – Дурнаханым – (журавль и ханум «госпожа») – ханум, похо-

жая на журавль [5, с. 260]. 
Durnaxatun // Durnaxatın – Дурнахатун // Дурнахатым – (журавль и жен-

щина) – женщина, похожая на журавль [5,с. 260]. 
Göyərçin – Гёярчин – (голубь) – птица, символизирующая мир [5, с. 270]. 
Kəklik – Кеклик – (куропатка) – привлекательная, нежная [5, с. 287]. 
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Qırqovul – Гырговул – (фазан) –красивая, привлекательная [5, с. 290]. 
Qumru// Qumriyyə -Гумру – (горлица) – красивая, приятная [5, с. 292]. 
Sarıköynək – Сарыкёйнек – (иволга)–певчая птица с желтым клювом; 

златовласая девушка [5, с. 312]. 
Sona – Сона – (селезень) –красавица[5, с. 318]. 
Sonabəyim – Сонабейим – (селезень и госпожа) – госпожа, похожая на селе-

зня [5, с. 318]. 
Sonagül – Сонагюль – цветок, похожий на лебедя; одна из красивейших  

[5, с. 318]. 
Sonaxanım – Сонаханум – (лебедь и ханум) – ханум, похожая на лебедь  

[5, с. 318]. 
Sonanur – Сонанур – озарять все красотой; красавица [5, с. 318]. 
Sonası – Сонасы –девушка, похожая на лебедя [5, с. 318]. 
Tavus // Tovuz // Tauzə // Tavuz // Tavuzə – Тавус // Товуз // Тауза // Тавуз // 

Тавуза – происхождение имени или из индийского или из латинского языка. 
На арабском языке Tavus означает принарядившаяся девушка; вечность, 
бессмертность [5,с. 244]. 

Turac – Турач или франколин – птица семейства фазановых отряда курооб-
разных. 

2. Только мужские имена: 
Bülbül – Бюльбюль – (соловей) – голосистый, певчий [5, с. 112]. 
Bülbülcan – Бюльбюльджан – дорогой, милый сердцу [5, с. 112]. 
Qaraquş – Гарагуш – (черная птица) – певчий; храбрый человек [5, с. 166]. 
Qartal – Гартал – (орел) – бесстрашный, воинственный [5, с. 166]. 
Quşdan – Гушдан – (букв. из птиц) – одно из названий племен [5, с. 171]. 
Şahinbəy – Шахинбей – (сокол и бек) – храбрый, смелый, воинственный  

[5, с. 218]. 
3. И мужское, и женское имя:  
Laçın – Лачын – (сокол)–отважный(ая), ловкий(ая) [5, с. 171]. 
Tərlan,Tərlanə – Тарлан, Тарлана – (чеглок– небольшая хищная птица из 

семейства соколиных) – умелый(ая), героический(ая) [5, с. 227]. 
Şahin, Şahinə – Шахин, Шахина – (сокол) –ловкий (ая), смелый(ая), 

бесстрашный(ая) [5, с. 218]. 
Специфичность формирования и распространения фамилий и имен в 

России и в Азербайджане объясняется отчасти тем, что в качестве основы 
выступало прозвище, это было характерно для всех слоёв населения.  

Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, в обоих языках 
названия птиц послужили достаточно продуктивным источником при образова-
нии фамилий (в русском языке) и имен (в азербайджанском языке). Базой для 
номинации стали названия только тех птиц, которые встречались в определенной 
местности. В обоих языках названия экзотических птиц (типа какаду, колибри, 
тукан, страус и т. д.) не могли быть общеупотребительными, и, следовательно, не 
использовались в качестве базы для образования фамилий и имен. 

Безусловно, такие имена и фамилии вызывают большой интерес, т. к. по 
ним можно судить о фауне страны, о степени распространенности и популяр-
ности среди русского и азербайджанского народов той или иной птицы.  
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ЛІНГВІСТИЧНА СЕМАНТИКА КОМІЧНИХ КОНТЕКСТІВ: 
ПРИВІД РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ 

 
Критичне мислення, його розвиток та імплементація в освітнє середовище 

останні роки не втрачають актуальності у провідних країнах Європи і світу. 
Так звані навички «Four Cs» (тобто критичного мислення, комунікації, спіль-
ної роботи і творчості) у США визнані найважливішими вміннями для освіти 
та професійного розвитку в ХХІ ст., а в 2016 р. на Всесвітньому економічному 
форумі в Давосі критичне мислення зайняло другу сходинку серед тих компе-
тентностей, що будуть затребувані найближчим часом або є необхідними для 
успішної кар’єри вже зараз. Стандартизовані екзамени, подібні до GRE, GMAT 
чи LSAT, які використовуються для тестування студентів, котрі вступають до 
коледжів, магістратури чи аспірантури, професійні іспити на кшталт PET чи 
WGCTA для відбору кандидатів на престижні посади містять блоки завдань 
для вимірювання рівня сформованості критичного мислення. До цієї загально-
світової тенденції поступово долучаються й українські науковці та освітяни. 
Так, широковідомі праці О. Пометун, С. Терно, Н. Степанової, І. Сущенка, 
Л. Пилипчатіної, І. Баранової, О. Зими, І. Бондарчук, О. Харченко, онлайн-
платформи «КритМислОП» та «Prometheus», котрі надають можливість озна-
йомитися з особливостями критичного мислення як типу адекватного світо-
сприйняття й потужного засобу вірного розв’язування різноманітних завдань 
та шляхами його вдосконалення заради поліпшення повсякденного життя, фа-
хового й особистісного зростання людини. 

Науковим шляхом доведено, що дорослі люди можуть розвивати свої розу-
мові здібності й переходити з нижчих рівнів мислення, коли істина вважається 
примітивно відносною, а всі думки сприймаються як рівноцінні, до вищих, на 
яких відкривається можливість висловлювати обґрунтовані судження про досто-
вірність та особливості отриманого знання (див., наприклад, відоме дослідження 
Дайани Халперн «Психологія критичного мислення» [3]). У той самий час викла-
дачі стикаються із ситуаціями, коли виявляється, що студент (або навіть колега), 
наприклад, не має уявлення про Коперника або Леонардо да Вінчі, перебіг Другої 
світової війни, твори мистецтва, не може відрізнити фальшиву інформацію від 
справжньої чи зрозуміти первісні причини поширення фейкової новини в ЗМІ. 
Значна кількість осіб, що навчаються, закінчили шкільний або навіть курс вищої 
освіти, не можуть сформулювати висновки після прочитання тексту чи послідов-
но висловити власну думку письмово або усно. 
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Філологія, що тяжіє до перспективних міжпредметних зв’язків, як відомо, 
вивчає культуру суспільств шляхом змістовного, мовного і стилістичного ана-
лізу певного кола текстів. Комічне, в свою чергу, є об’єктом досліджень з по-
зицій філософії, естетики, психології, соціології, літературознавства, лінгвіс-
тики тощо. Також неважко побачити, що найповнішою мірою сутність і пере-
думова смішного проявляється саме в процесі його вербалізації. Цей естетич-
ний феномен полягає в актуалізації розбіжності між наявним у тексті описом 
будь-яких предметів, події чи процесів та існуючими в сприймаючій свідомос-
ті уявленнями про «нормальний» порядок їхнього перебігу. Задля вірного 
сприйняття комічного читачеві чи слухачеві потрібно розуміти, вміти порів-
нювати, аналізувати й узагальнювати інформацію, ставити запитання та відпо-
відати на них, тобто мислити критично і творчо. 

Слова, словосполучення, речення та їх поєднання традиційно є об’єктами 
семантичних досліджень. Серед шляхів аналізу комічних контекстів у тому 
числі можемо побачити вивчення рівня відповідності актуальності змісту ви-
словлення, принципів поєднання частин речень та окремих фраз, виокремлен-
ня семантично вірних і аномальних словосполучень і речень з визначенням 
ознак та їхніх чинників [2, с. 198-216]. Відносно останнього, можемо побачи-
ти, що один зі сценаріїв комічного може розгортатися як прояв «балаганної» 
сміхової іпостасі зображеної ситуації, а також «опір» частин контексту вхо-
дженню до неадекватного його співзначенням повідомлення. Так, комічними 
інколи стають прагматоніми, що демонструють відсутність «відчуття мови», 
наприклад, Цукор-пісок «Бабусина каша» (напис на упаковці). Назва фірми 
виробника «конфліктує» з категорією продукту за типом сумісне – несумісне в 
межах однієї групи їстівне. 

Аналогічним чином, на нашу думку, створюється комічне й у наступних 
випадках, коли культурно-компетентним суб’єктом можуть відчуватися сміш-
ними назви, що зустрічаються в повсякденному житті. В Одеській області Ук-
раїни можна зустріти назву кафе «Мясник и море», а в Тернополі паб «Шер-
лок&Бекон». Автор эргоніма «Мясник и море», вірогідно, намагався дати ори-
гінальну назву пункту харчування та привернути увагу. Однак, алюзивні спів-
значення назви відсилають до повісті Е. Хемінгуея «Старий і море», вступають 
у протиріччя з призначенням об’єкта за типом їстівне – неїстівне, викликаючи 
сміх. Ергонім типу «Шерлок&Бекон», з одного боку, існує в англомовній тра-
диції, коли назва представлена конструкціями з двох іменників, які з’єднані 
сполучником чи символом &, наприклад, дослідниця О. Донскова наводить 
такі назви, як «Lavender Hill Health&Beauty», «Dimples Beauty&Spa», 
«Robins&Day» «Borshtch & Tears» і «Caviar House&Prunier» [1]. З іншого боку, 
«Шерлок&Бекон» являє собою один з випадків актуалізації фактично оксюмо-
роних алюзивних співзначень, яка не може вважатися успішною і привабли-
вою для потенційних відвідувачів. Шерлок Холмс – ім’я літературного персо-
нажа, геніального детектива, створеного А. К. Дойлом. Найближчим другом 
Холмса в популярних численних оповіданнях і повістях виступає доктор Ват-
сон, що й визначає стійкість і повторюваність в узусі словосполучення, яке 
складається з даних антропонімів: Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Заміна 
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сполучника і на знак & актуалізує іншомовне й іншокультурне співзначення 
эргоніма, а невмотивована з позиції читачів і змісту творів А. К. Дойла заміна 
очікуваного компонента Ватсон на Бекон (де перша буква апелятиву зображе-
на за англомовною традицією написання кожного значущого елемента назви з 
великої літери, що також посилює конотацію чужий) створює комічний ефект, 
зіштовхуючи семи їстівне – неїстівне. 

Існує великий доробок різнопланових робіт, в яких розглядаються прийо-
ми й засоби досягнення гумористичних ефектів за допомогою одиниць усіх 
рівнів мови. Проте суто лінгвістичних праць, що виділяють саме механізми 
розгортання комічного або впорядковують принципи його сприйняття, замало, 
втім, як і студій аналізу текстів з позицій критичного мислення або з метою 
систематизування семантичних ознак рекламних, агітаційних чи пропаганди-
стського характеру текстів, створених з потрібною метою, чи таких, що розго-
ртуються під час спілкування. На наш погляд, успішне вирішення цих проблем 
дозволить правильно інтерпретувати комічні контексти, а також сприятиме 
розвитку критичного мислення та його вивчення з лінгвістичних позицій. По-
дібні дослідження можуть мати перспективи щодо подальшого розвитку в га-
лузі політології, психології, конфліктології, педагогіки, філології і просування 
інноваційних технологій у практику української вищої освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЛЕКСЕМ 
 
Лексична система мови належить до найбільш відкритих до змін систем, її 

словниковий склад перебуває у стані постійного динамічного розвитку. 
Різні підходи до структурно-семантичної класифікації суспільно-

політичних інтерлексем (за наповненістю складу; за сферою вживання; за лек-
сико-семантичними особливостями) свідчать про тематичну розгалуженість та 
різноплановість суспільно-політичної лексики. Проте наявні дослідження сус-
пільно-політичної лексики С.С. Лук’яненка, Г. П. Клімчук та С. В. Трофімової 
залишають поза увагою семантичні особливості інтернаціональної лексики. 

Предметом дослідження є суспільно-політичні інтерлексеми англійської, 
французької та української мов. Метою є семантична класифікація суспільно-
політичних інтерлексем вищезгаданих мов. Актуальність дослідження полягає 
у виведенні розширеної семантичної класифікації інтернаціональної лексики 
суспільно-політичної сфери вжитку. Матеріалом послужили 503 тріади інтер-
націоналізмів з тлумачних словників англійської, французької та української 
мов (Longman Dictionary of Contemporary English [3], Le petit Larousse [2], Ака-
демічний тлумачний словник сучасної української мови [1]). 

Тож, пропонуємо наступну семантичну класифікацію суспільно-політичних: 
1) назви етнічних спільнот, які вважаються сталими історично сформова-

ними угрупуваннями людей, що належать до одного етносу, наприклад: 
aborigène (фр.) – aborigine (англ.) – абориген (укр.); 

2) номінації етнічних процесів, які зображають істотні зміни в різних 
компонентах етнічних спільнот, у духовній, матеріальній, соціальній структу-
рах, що мають місце в процесі історичного розвитку людства, як-от: 
consolidation (фр.) – consolidation (англ.) – консолідація (укр.); 

3) номінації державно-територіального устрою, знаків, символів країн, які 
дають змогу визначити внутрішню структуру держави, відображають її суве-
ренітет та ідеологію і, як правило, мають етнічно-національне походження, як-
от: аutonomie (фр.) – autonomy (англ.) – автономія (укр.); 

4) форма державної влади, форма правління, що являє собою спосіб ор-
ганізації та здійснення державної влади в країні, наприклад: confédération (фр.) – 
confederation (англ.) – конфедерація (укр.); 

5) найменування суб’єктів політики (представників владних структур), які 
представлені назвами представників виконавчих та адміністративних струк-
тур, назви зі збірним поняттям, як-от: leader (фр.) – leader (англ.) – лідер (укр.); 

6) назви виконавчо-розпорядчих органів влади, установ, що являються 
суб’єктами адміністративно-правового регулювання у суспільно-політичній, 
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економічній сферах держави, наприклад: congrès (фр.) – congress (англ.) – кон-
грес (укр.); 

7) інтерлексеми сфери внутрішньої політики держави, які відображають 
сукупність напрямів діяльності у сфері відношень між суб’єктами політики, 
як-от: censure (фр.) – сensure (англ.) – цензура (укр.); 

8) найменування класів, прошарків, груп суспільства, що представляють 
освітню, соціально-майнову та владну диференціацію індивідів у статусній 
ієрархії, наприклад: intelligence (фр.) – intelligence (англ.) – інтелігенція (укр.); 

9) номінації політичних партій, об’єднань, течій, угруповань, які слугують 
ланкою між громадянами та владою і коригують напрямок суспільного ро-
звитку, як-от: Panslavisme (фр.) – Pan-Slavism (англ.) – панславізм (укр.); 

10)  інтерлексеми сфери зовнішньої політики держави, яка зображає сукуп-
ність відносин держави з іншими державами та міжнародними організаціями, 
використовуючи дипломатичну практику, як найважливіший засіб зовнішньої 
політики, наприклад: discrimination (фр.) – discrimination (англ.) – дис-
кримінація (укр.); 

11)  номінації характеру діяльності політичних організацій і партій, методи 
й форми партійної роботи та боротьби, що відображають стиль керівництва та 
діяльність рядових членів партій чи організацій, як-от: terreur (фр.) – terror 
(англ.) – терор (укр.); 

12)  інтерлексеми особливостей мовлення суб’єктів політики, що зобража-
ють вміння, характер діяльності мовлення політичних суб’єктів, наприклад: 
articulation (фр.) – articulation (англ.) – артикуляція (укр.); 

13)  інтерлексеми напрямів світогляду суб’єктів політики, які характеризу-
ють різні типи політичної свідомості, як-от: humanisme (фр.) – humanism 
(англ.) – гуманізм (укр.); 

14)  найменування соціальних процесів дезорганізації суспільного життя, 
зокрема інтерлексеми, пов’язані з визвольним рухом, бунтарством, класовою 
боротьбою, наприклад: terrorisme (фр.) – terrorism (англ.) – тероризм (укр.); 

15)  номінації супротивників державної влади, форм правління, зокрема 
партійна неприхильність, найменування носіїв певної ідеології, як-от: maffia 
(фр.) – mafia (англ.) – мафія (укр.); 

16)  інтерлексеми виборчого процесу, що передають характер та перебіг 
виборів та передвиборчих кампаній, наприклад: débat (фр.) – debate (англ.) – 
дебати (укр.); 

17)  найменування морально-філософської сфери суспільного життя, які 
об’єднують номінації ідейно-моральних тенденцій та світоглядні поняття, як-
от: protestantisme (фр.) – Protestantism (англ.) – протестантизм (укр.); 

18)  найменування правових норм суспільно-політичних відносин, які вста-
новлюють і регулюють соціальне життя, координують суспільно-політичні 
державні відносини, наприклад: exécution (фр.) – execution (англ.) – екзекуція 
(укр.); 

19)  інтерлексеми військової термінології, які використовуються для позна-
чення спеціальних понять певного розділу військової науки або військової 
техніки, як-от intervention (фр.) – intervention (англ.) – інтервенція (укр.); 
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20)  найменування економічної сфери діяльності, які відображають загальні 
політико-економічні поняття, зокрема інтерлексеми, пов’язані з економічною 
політикою держави, з найменуванням фінансової сфери суспільного життя, 
наприклад: capital (фр.) – capital (англ.) – капітал (укр.);  

21)  позначення соціально-політичних наук та суспільно-політичної 
термінології, представлені системою номінативних одиниць, що відбивають 
сферу суспільно-виробничого, політичного життя нації, як-от: socialisation 
(фр.) – socialization (англ.) – соціалізація (укр.); 

22)  інтрелексеми, побутової тематики, які являються загальновживаними 
словами, термінологічне значення яких закріплюється з початком розвитку си-
стеми наукових знань, як-от: population (фр.) – population (англ.) – популяція 
(укр.). 

Така широка семантична класифікація суспільно-політичних інтерлексем 
вказує на достатню сформованість та розгалуженість інтернаціональної лекси-
ки, на її здатність охопити різноманітні сфери життя суспільства. Суспільно-
політичні інтерлексеми значною мірою збагатили словниковий склад мов та 
уніфікували певні найменування суспільно-політичної сфери життя. 
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РЕАКЦІЯ МЕДІА НА СТАТТЮ 7 ЗАКОНУ «ПРО ОСВІТУ» 

ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ  
 

Аналізуючи нинішні мовні реалії в Україні, Лариса Масенко небезпідстав-
но висновкує про те, що «деукраїнізація мовно-культурного простору прокла-
дає шлях «русскому миру» всередину країни» [15]. І однією з найголовніших 
причин такої ситуації вбачає в тому, що свого часу «недостатньо було оголо-
сити українську – державною, необхідно було ввести механізми реалізації її 
статусу, що передбачало передусім створення у владних структурах спеціа-
льного органу з мовної політики, наділеного функціями контролю за виконан-
ням мовного законодавства», покликаючись при цьому на такий досвід бал-
тійських держав: це дало їм можливість успішно подолати наслідки радянської 
русифікації й утвердити свої мови як основу національних держав європейсь-
кого типу [15]. А засоби масової інформації, особливо ті, що підпорядкову-
ються органам державної влади, мали бути головним рупором цього органу.  

Що маємо нині, на 27-му році незалежності України, в аспекті проваджен-
ня державою мовної політики і як реагує на це інформаційний простір, зокре-
ма регіональний? Через кілька місяців після ухвалення ВРУ 5 вересня 2017 ро-
ку Закону «Про освіту» у його статті 7 побачили порушення прав національ-
них меншин аж три держави, що мають велику діаспору в Україні, – Польща, 
Румунія та Угорщина. Зокрема, Угорщина розцінила нововведення як пряму 
загрозу і пообіцяла позбавити Україну підтримки на міжнародній арені. «Ук-
раїна встромила Угорщині ножа в спину, внісши зміни до закону про освіту, 
який сильно порушує права угорської меншини», – ідеться у заяві міністра за-
кордонних справ Угорщини Петера Сійярто, розміщеній на сайті уряду цієї 
держави [2]. «Насправді закон – наш основний інструмент модернізації 
української освіти, її наближення до стандартів ЄС. На жаль, деякі європейські 
політики використовують його, як можливість додати кілька балів до своєї 
електоральної підтримки та продовжують поширювати неправдиві аргументи, 
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стверджуючи, що він нібито створює загрозу дотримання прав національних 
меншин», – вважає міністр освіти та науки України Лілія Гриневич [16]. 

Упродовж листопада 2017 р. особисто довелося взяти участь у трьох 
круглих столах, присвячених широкому обговоренню цього питання з участю 
українських міністрів Лілії Гриневич та Павла Клімкіна, представників  
МОНУ, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Офісу Координатора про-
ектів ОБСЄ в Україні, ВКНМ ОБСЄ, а також департаментів освіти і науки 
облдержадміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти, педа-
гогічної громадськості, національних меншин та громад, медіа. Перебіг та ре-
зультати обговорення представлені в публікаціях на сайті Медіацентру Ужго-
родського університету [4; 6; 11]. 

Маємо зауважити, це чи не єдиний ресурс Закарпатської області, контент 
якого стовідсотково оригінальний. Матеріали, присвячені питанням мовної 
політики, належать до рейтингових, про що свідчить кількість їх прочитань 
(так, до прикладу, число переглядів інтерв’ю з професором Любомиром 
Белеєм [12] з нагоди виходу його праці ««Русинський» сепаратизм: націєтво-
рення in vitro» сягнуло понад 8 тисяч за кілька днів), й активно перепубліко-
вуються іншими сайтами. Варто зауважити: моніторинг онлайнових засобів 
масової інформації саме Закарпаття на предмет відображення в них мовно-
політичної проблематики цікавий особливо. Адже для прикордонного 
поліетнічного краю з огляду на компактне проживання тут представників різ-
них національних меншин, передусім угорської та румунської, реалізація по-
ложень статті 7-ї нового Закону «Про освіту» актуальна, мабуть, як ніде інде. 
Спостереження над відображенням у тутешньому інформаційному інтернет-
просторі перипетій, що розгортаються довкола мовного питання, дають мож-
ливість зробити певні висновки щодо векторів формування громадської думки 
населення області в цьому питанні. 

Згадані вище публікації Медіацентру УжНУ транслюють аудиторії кілька 
важливих меседжів, які можна звести до таких тез: 

– усі громадяни України зобов’язані знати державну мову;  
– держава повинна забезпечити належні умови вивчення державної мови 

всім, хто є чи хоче стати її громадянином; 
– кожен громадянин України має право вчити в українських освітніх за-

кладах рідну мову;  
– держава повинна гарантувати мовні права представників нацменшин і 

має це робити спокійно, виважено, толерантно – у форматі конструктивного 
діалогу. 

Матеріали університетського підрозділу поширює також Освітній портал 
Закарпаття [17], причому робить це завжди з гіперпокликанням на джерело – 
відповідно до заведених в онлайнових виданнях етико-правових норм. Цей ре-
сурс уважно стежить за подіями, що відбуваються у сфері української освіти, й 
оперативно реагує на них. Резонанс довкола мовної статті освітнього закону 
знайшов на сторінках порталу досить широке представлення. Особливо важ-
ливо, що редакція сайту готує й публікації, які спрямовані на викриття навми-
сне спотвореної певними політичними силами інформації щодо дражливого 
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питання. Зокрема, окремі матеріали порталу присвячені розвінчанню міфів 
стосовно запровадження української мови у школи нацменшин, актуальному 
питанню, що́ насправді змінює новий закон «Про освіту» для шкіл з угорською 
та румунською мовами навчання [напр., 1; 18] та ін.  

Твердої державницької позиції у висвітленні мовної проблематики в кон-
тексті освітнього закону дотримується найвідвідуваніший новинний веб-ресурс 
регіону – сайт «Закарпаття онлайн» [8], котрий від вересня до початку грудня 
2017 р. присвятив цьому питанню близько півсотні публікацій. Пріоритетність 
для редакції теми утвердження української мови як державної, зокрема й у сфері 
освіти, засвідчує серед іншого тривале перебування у топі публікацій на головній 
сторінці ресурсу трьох (із 13 загалом) клікабельних заголовків, що стосуються 
мовної політики. Щоправда, всі ці матеріали є репостами з інших ресурсів. Варто 
зауважити, що абсолютна більшість інформаційних заміток, інтерв’ю, аналітики, 
блоґів, дотичних до резонансної статті 7 Закону «Про освіту», на сайті «Закар-
паття онлайн» не є оригінальним контентом, і, покликаючись на джерела, редак-
ція, проте, не пропонує гіперпосилань.  

Другий за відвідувацьким рейтингом новинний ресурс області портал 
«Mukachevo.net» [7] висвітленню питань мовної спрямованості надає дещо 
менше уваги, як порівняти з попереднім сайтом. Причому найбільш активно 
матеріали на розглядувану тему з’являлися тут упродовж вересня – початку 
жовтня. Публікації інформаційних жанрів вирізняє загалом нейтральна то-
нальність, у доборі аналітики та інтерв’ю редакція виявляє виразне тяжіння до 
підтримки позиції потрібності утвердження української як державної в 
освітній царині та діалогу для вирішення суперечливих питань. Абсолютна 
більшість матеріалів – репости з інших джерел переважно без гіперпосилань. 

Зазвичай републікованими є також тексти аналізованої тематики й на інших 
популярних веб-ресурсах Закарпаття, зокрема на сайтах «Голос Карпат» [5],  
«Закарпатський кореспондент» [8], «Закарпатські новини» [3] та ін. У доборі ма-
теріалів якоїсь виразної тенденційності, заанґажованості нами не помічено.  

З іншого боку, про можливі загрози угорськомовній освіті, утиски пред-
ставників нацменшин, начебто закладені в положеннях статті 7 Закону «Про 
освіту», доволі часто йдеться у матеріалах «Карпатського об’єктива» [10] – 
онлайнової версії однойменної газети, орієнтованої передусім на українсько-
мовних угорців краю. Зокрема, сайт публікує низку звернень представників 
угорської меншини, а також обласної влади, до Президента України, 
міжнародних інституцій, у яких наголошується на нібито дискримінаційному 
характері мовної статті Закону «Про освіту»; подає відповідні інтерв’ю та ко-
ментарі політиків Закарпаття проугорської орієнтації та ін. 

Таким чином, закарпатському медіапростору, попри доволі жваве 
висвітлення обговорюваних питань переважно на державницьких засадах, бра-
кує насамперед оригінальних текстів аналітичних жанрів, котрі мали б фор-
мувати мовну свідомість громади. Натомість, як зауважив один із учасників 
круглого столу з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним в УжНУ 
професор Володимир Приходько, саме через діяльність медіа регіон починає 
асоціюватися винятково з лісовирубкою, контрабандою та сепаратизмом, що, 
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безперечно, не відповідає дійсності [14]. Разом з тим позитивною тенденцією 
можна вважати, що саме на університетських ресурсах з’являються матеріали з 
аналізом ситуації з огляду бодай на той факт, що саме найбільший і найстар-
ший вищий навчальний заклад області й має бути осередком генерування 
різногалузевих експертних висновків і водночас майданчиком для їх обгово-
рення з метою пошуку оптимальних механізмів реалізації актуальних завдань.  
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ГЛЯНЦЕВІ ЖУРНАЛИ В МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
 
У пострадянський період глянцеві журнали заповнили естетичну і прагма-

тичну порожнечі в житті звичайних людей, бо ж за часів Радянського Союзу 
людина була лише «гвинтиком» і думати про особисті досягнення їй не дозво-
ляли. Зараз уявити успішну людину без глянцевого журналу важко, і продик-
товано це великою мірою системою масової культури; люди, які прагнуть до-
сягти успіху, керуються порадами глянцю, а успішні люди намагаються втри-
мати той успіх, тому продовжують дослухатися до настанов своїх «глянцевих 
друзів». Крім того, стильні образи на гладеньких і яскравих сторінках не за-
лишать байдужим майже нікого. 

Дослідженням глянцевих журналів займались такі українські вчені: 
О. Галецька, Ю. Діоніс’єва, Л. М’якоход, В. Демченко, І. Дяченко. Здебільшо-
го ці вчені звертали увагу на вплив глянцевих журналів на аудиторію, особли-
вості жіночих і чоловічих глянцевих видань, а також на критерії популярності 
і просування цих видань. Так, В. Демченко звертає свою увагу на вивчення 
особливостей глянцевих журналів в Україні, їхнього впливу на аудиторію.  
Л. М’якоход досліджує вплив процесу лібералізації в країні часів хрущовської 
«відлиги» на створення образу жінки в глянцевих журналах. І. Дяченко дослі-
джував особливості чоловічих глянцевих журналів. 

Питання розвитку глянцю в медійному дискурсі країни є цілком актуаль-
ним, бо глянцеві журнали займають одну з провідних позицій у житті не тіль-
ки жінок, а й чоловіків. Це зумовлено тим, що глянцеві журнали на своїх сто-
рінках торкаються важливих тем і дуже часто дають потрібні поради, на які 
читач чекає. Крім того, вони функціюють у сфері мрій та розваг, а це дозволяє 
наблизитися до життя, про яке мрієш і переконатись, що воно існує. Тому в 
останні роки вивчення глянцевих журналів стає дедалі більш затребуваним.  

Метою дослідження є визначити місце глянцевих журналів в мас-
медійному дискурсі. Для цього необхідно виконати такі завдання: 

1. Дати визначення поняттю «глянцевий журнал». 
2. Дослідити поняття медійного дискурсу. 
3. Визначити місце глянцевих журналів у системі ЗМІ. 
Глянцевий журнал – це періодичне видання високої поліграфічної якості, 

яке адресоване конкретній читацькій аудиторії (жінкам чи чоловікам) і має на 
меті створити певний стиль життя для своїх реципієнтів – намагається допома-
гати в досягненні успіху як на роботі, так і в особистому житті шляхом пропа-
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гування модних трендів і здорового способу життя «PINK», «XXL», «MAN’S 
LIFE» «НАТАЛИ». 

 Глянцеві журнали покликані розважати аудиторію. Більшість таких жур-
налів не торкається політично-соціальної й економічної сфер життя. Таким 
чином, ці видання відволікають людей від побутових проблем, які оточують їх 
завжди і всюди. Глянцеві журнали зазвичай яскраві, прості в поданні інформа-
ції. Читаючи такий журнал, люди відпочивають від світу, залишаються наоди-
нці з собою. Одночасно глянцеві журнали допомагають самовдосконалювати-
ся й розвиватися.  

Глянцеві журнали здійснюють великий вплив на масову свідомість через 
подання легкої й необхідної інформації для підтримання успішного (отже, ба-
жаного, затребуваного, омріяного тощо) способу життя («XXL»: «Первое сви-
дание: дарить ли девушкам цветы?»; «Богачи новой эры»; «PINK»: 20 вредных 
советов по поиску идеальной работы»; «Тренировки для идеального пресса»). 
Вони діють у сфері мрій та розваг, відтак, на нас легше впливати, бо ми розс-
лаблені; вони нав’язують те, до чого ми й так прагнемо; вони переконують нас 
у правильності саме такого вибору; вони беруть шефство над нашим життям, і 
ми їм дозволяємо це робити. Глянцеві журнали створюють знайомі їхній ауди-
торії ситуації для того, щоб стати ближчими до читачів («Топ-10 «жестоких» 
действий девушек по отношению к мужчинам», журнал «XXL»; «Кохайся як 
феміністка», журнал «PINK») працюють із цілою системою стереотипних об-
разів: жінки – спокусниці, бізнес-леді, матері, дружини, – та чоловіка: нарциса, 
спортсмена, бізнесмена, – щоб усталити ці стереотипи.  

Медійний дискурс – це дискурс, у якому співіснують засоби масової інфо-
рмації; це рушій соціальної думки, який створює задум людської картини сві-
ту. Медійний дискурс має безпосередній вплив на суспільну свідомість.  

Глянцеві журнали займають важливе місце в системі ЗМІ, оскільки цілком 
відповідають характеристикам медіа-дискурсу. Вони є рушієм соціальної дум-
ки, вони формують картину світу людини, без сумніву, впливають на суспіль-
ну свідомість, однак це стосується цілком визначених сфер життя соціуму: со-
ціальної, духовної, економічної (добробут, фінансова стабільність, професій-
ний успіх).  

Їхня орієнтованість на сферу мрій та розваг зумовлює прагнення людини 
до життя, яке вона бачила на сторінках журналу і яке завжди хотіла прожити. 

 
Список використаних джерел: 

1. Виникнення глянцевих видань і їх особливостей, поняття глянцю – істо-
рія розвитку [Електронний ресурс]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
http://jak.magey.com.ua/articles/viniknennja–gljancevih-vidan-i-ih-osoblivostej. 
html. 

2. До проблеми визначення статусу художнього дискурсу [Електронний 
ресурс]. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ 
bitstream/123456789/8737/1/hd.pdf.  

3. Критерії популярності глянцевих видань [Електронний ресурс]. – Назва з 
екрану. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=598899.  

180 



4. Лютянська Н. І. Мас-медійний дискурс: типологічні та структурно-
організаційні особливості / Н. І. Лютянська // Наукові записки Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки. – 2014. – 
Книга 2. – С. 136-141. 

5. Медіа-дискурс у системі комунікативних видів дискурсу [Електронний 
ресурс]. – Назва з екрану. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/ 
philologyroundtable/categories/language-units-in-text-and-discourse/media-
diskursusistemikomunikativnihvidivdiskursu.  

6. Медиа-дискурс – концепт: опыт проблемного осмысления [Електронний 
ресурс]. – Назва з екрану. – Режим доступу: http://discourseanalysis. 
org/ada6/st43.shtml.  

7. Поліщук О. П. Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу 
у контексті естетичної інформації / Поліщук О. П., Свінціцька О. І. // Історія. 
Філософія. Релігієзнавство. – 2008. – № 2. – С. 56-59. 

8. Тирон І. В. Особливості структурно-семантичної організації медійного 
дискурсу (на матеріалі газетних та журнальних медіа-текстів) / І. В. Тирон // 
Нова філологія. ЗНП. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 38. – С. 105-110.  

 
  

181 



НОТАТКИ 
 

  

182 



НОТАТКИ 
 

183 



 

 

 

МАТЕРІАЛИ  

МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЇ  

  

«НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК» 
 

 

 

(м. Київ, 8–9 грудня 2017 р.) 

 
 
 
 

 
Підписано до друку 12.12.2017. Формат 60х84/16. 

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк. 
Умовно-друк. арк. 10,70. Тираж 100. Замовлення № 1217-582. 

Ціна договірна. Віддруковано з готового оригінал-макета. 
 

Видавничий дім «Гельветика» 
73034, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105. 

Телефон +38 (0552) 39 95 80 
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 4392 від 20.08.2012 р. 


	НАПРЯМ 1. УКРАЇНСЬКА МОВА І література
	Громко Т.В.,
	Текстографічна презентація говірки як складова українського діалектного корпусу
	Бойко В. М.,
	Давиденко Л.Б.,

	Семантико-стилістичний потенціал адвербіативів у поетичній мові Лесі Українки
	Доценко М.В.,

	Рубіж століть у постмодерністському онімному просторі
	Карач А.В.,

	Трансформація античних мотивів у ліриці Юрія Бедрика (на матеріалі збірок «Свято небуття» та «Метафізика восени»)
	Кірячок М.В.,

	Особливості мовного простору роману Євгена Пашковського «Щоденний жезл»
	Козак Л.В.,

	Роль соціальних чинників у навчанні фахової української мови у вишах
	Коротич К.В.,

	Мовець як психологічний тип: новий ракурс вивчення мовної особистості
	Стовбур Л.М.,
	Курлова А.Ю.,

	Діалектні морфологічні одиниці як стилістичний маркер у романі В. Лиса «Століття Якова»
	Мануйлова А.О.,

	Стилевжиток лексичих одиниць у книзі М. Матіос «Нація»
	Молоткіна Ю.О.,

	Вплив позамовних чинників на лексичний склад сучасної української мови

	Напрям 2. Слов’янські мови та літератури
	Дащенко О.И.,
	Характеризующие агентивы в художественном дискурсе
	Краснобаєва О.Д.,

	Проблема леоновской зеркальности в дискурсе интертекстуальных методик
	Манько А.М.,

	Релігійно-духовні мотиви у творчому доробку Івана Низового
	Морева Т.Ю.,

	О вторичной художественной условности в русской литературе 1920-х годов
	Мусий В.Б.,

	Танатологические мотивы в романе Генрика Сенкевича «Qua vadis?»
	Юган Н.Л.,

	Жанр литературной сказки в творчестве В. Даля, Саши Чёрного и А. М. Ремизова

	Напрям 3. Романські, германські та інші мови
	Батринчук З.Р.,
	Дискусійний характер визначення поняття «Епістолярний дискурс»
	Блинова І.А.,

	Механізми відтворення комічного ефекту в прозі «Чорного гумору»
	Бондар Н.В.,

	Семантичні аспекти термінотворення в німецькомовній гастроентерології
	Вдовенко Т.А.,

	Особенности политико-культурного этикета, политкорректности в современном американском языке
	Вишницька Я.С.,

	Підходи до вивчення кольоронімів у лінгвістиці
	Vovk I.L.,

	Color namings in the political language
	Garmash S.V.,
	Makarova V.I.,
	Sadkovska V.A.,

	Internationalization of education as the mainstream of a training process
	Дерев’янко О.А.,
	Смігоровська І.В.,

	Концептуальна дихотомія моє / не моє в дитячих творах Франчески Саймон
	Kalashnykova M.Yu.,

	Neologism as an Essential Part of the Actualization Process of the Modern Culture Peculiarities
	Котвицька В.А.,
	Лазебна О.А.,

	Адʼєктивні та адвербіальні англіцизми в німецькомовному газетно-журнальному дискурсі
	Кузнєцова О.В.,

	Мовленнєва маска як механізм створення образу автора
	Лендьєл А.І.,

	Функціональна семантика ідіом в економічному дискурсі
	Лопес Барбоса А.М.,

	Феномен англомовного sms-сленгу
	Мамедова А.И.,

	Концепт FRAU как составляющая домена MENSCH в текстах немецких эпиграмм
	Морозова І.І.,

	Стереотипізація персонажного мовлення
	Сандій Л.В.,

	Семантична неономінація в англійській мові сфери економіки
	Shashkina N.I.,
	Druzhinina L.V.,
	Sokolova K.V.,

	Linguistic and methodological aspects of terminological sphere of concepts.
	Ходаковська Н.Г.,

	Екстралінґвальні чинники формування поетичної норми німецьких віршованих текстів епохи романтизму
	Чичиркоза А.Ю.,

	Неологізми В лексикології сучасної англійської мови

	Напрям 4. Перекладознавство
	Дем’янчук Ю.І.,
	Специфіка перекладу абревіаційних та ідіоматичних термінологічних сполучень ООН, НАТО, СОТ
	Редчиць Т.В.,

	Лінгвістична інтерференція у перекладі
	Тарангул І.Л.,

	Відтворення ідіостилю письменника в аспекті перекладу

	Напря 5. Теорія літератури
	Жаркова Р.Є.,
	Жіноче письмо non-fiction: образ жінки-бунтарки В книзі «Я – Малала» Малали Юсуфзай та Крістіни Лем
	Кропивко І.В.,

	Соціокультурні чинники постмодернізму як літературно-художнього явища

	Напрям 6. Література зарубіжних країн
	Вєтрова М.В.,
	Дванадцять ступенів перетворення дикарки за оповіданням Анджели Картер «Хазяїн»
	Денісова Д.Д.,

	Мапування когнітивної території химерної фантастики (weird fiction)
	Кеба О.В.,

	Проблематизація вербального спілкування як ключовий концепт художньої системи роману Дж. М. Кутсі «Безчестя»
	Маланій Н.І.,

	Дискурс хвороби В трагедії Софокла «Філоктет»
	Прушковська І.В.,

	Роль європейської літератури у формуванні турецької авторської драми
	Пшеничная М.С.,

	Постмодернистские модификации романа о художнике в англоязычной литературе XX – XXI вв.
	Рева І.А.,

	Особливості інтровертної іронії у ліриці Дж. Г. Байрона
	Satanovska G.S.,

	Specificity of Limit Chronotope in «Coup de Grâce» by Marguerite Yourcenar
	Чуб В.П.,

	Проблема поліфонічності романів Антуана Володіна

	Напрям 7. Порівняльне літературознавство
	Акулова Н.Ю.,
	Трагическое предзнаменование: экфрасис в романе «Честь» М. Могилянского

	Напрям 8. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
	Сібрук А.В.,
	Добровольська Л.А.,
	Гривна або гривня: історичний аспект
	Смеречинська О.В.,

	Сполучники підрядних речень часу як засіб вираження семантики завершеності дії (на прикладі німецької та української мов)
	Ахмедли Мая Паша кызы,

	Употребление страдательного залога временных форм глагола на английском и азербайджанском языках
	Ахмедова Нигяр Тофик кызы,

	Концепт «птица» в русской и азербайджанской антропонимике

	Напрям 9. Загальне мовознавство;
	Дворянчикова С.Є.,
	Лінгвістична семантика комічних контекстів: привід розвитку критичного мислення
	Фенюк Л.Д.,

	Особливості смислової структури суспільно-політичних інтерлексем

	Напрям 10. Мова і засоби масової комунікації
	Шумицька Г.В.,
	Путрашик В.І.,
	Реакція медіа на статтю 7 Закону «Про освіту» як віддзеркалення сучасної мовної ситуації в Україні

	Напрям 11. Журналістика
	Мазярчук Т.М.,
	Глянцеві журнали в мас-медійному дискурсі


