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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БЛОКА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ В РЕАЛИЯХ АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

ГУЛІВЕЦЬ Н.О. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БЛОКУ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
В РЕАЛІЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

Стаття присвячена дослідженню моделі концептуального блоку (КБ) ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ в 
історії англійської мови. Автор визначає етапи формування даного КБ, а також мовні засоби й 
національно-специфічні фактори, які відображені у процесі його історичного розвитку. В результаті 
аналізу творів художньої літератури VIII-XIX століть було виявлено три слоти (спорт, здоров’я, гра), які 
складають структуру КБ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, при чому слот спорт виявився найбільш активним. 
Отже, розвиток слотів та їхня лексична наповненість висвітлюють культурний національно-обумовлений 
досвід поколінь та сучасний мовний стан цього сегмента англійської національної мовної картини світу. 

 
ГУЛИВЕЦ Н.А. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БЛОКА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

В РЕАЛИЯХ АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
Статья посвящена исследованию модели концептуального блока (КБ) ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ в 

истории английского языка. Автор определяет этапы формирования данного КБ, а также языковые 
средства и национально-специфические факторы, отразившиеся в процессе его исторического развития. В 
результате анализа произведений художественной литературы VIII-XIX веков было выявлено три слота 
(спорт, здоровье, игра), которые составляют структуру КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, причем слот 
спорт является наиболее активным. Таким образом, развитие слотов и их лексическая наполняемость 
отражают культурный национально-обусловленный опыт поколений, а также современное языковое 
состояние данного сегмента английской национальной языковой картины мира. 

 
GULIVETS N.A. VERBALIZATION OF THE CONCEPTUAL BLOCK HEALTHY LIFE STYLE IN 

THE REALIA OF THE ENGLISH LINGUISTIC WORLD MAPPING 
The article is devoted to the investigation of the model of the conceptual block (CB) HEALTHY LIFE STYLE 

in the history of the English language. The obvious importance of the work lies in the diachronic approach to the 
investigation of the language units because consideration of the historical development gives a complete set of 
elements which form the present-day structure of the concept. 

The process of conceptualization is partly universal and partly nationally specific. Thus, the concept 
LEISURE can be treated both as a universal one being reflected in all cultures and languages and as an ethnic one 
because it stores the national memory of the language speakers. While investigating the national linguistic world 
mapping, the concept LEISURE should be studied with special care because this phenomenon makes up an integral 
part of any culture, and the English culture in particular. 

The author clarifies the stages of formation of the CB as well as the language means and nationally specific 
factors which were formed during its diachronic presentation. Having analysed the literary works of the 8th-19th 
centuries, three slots (sport, health, game) which comprise the structure of the CB HEALTHY LIFE STYLE were 
specified, the slot sport being the leading one. It is realised throughout the historical development of the concept, 
has the largest number of the criteria and develops connections with the other slots present. 

However, this CB is not represented in the Old English literary works owing to utterly insignificant spread of 
the phenomenon in that historical period. The first linguistic presentation of the CB takes place in the Middle 
English period when the slot sport and its first criteria were realised in literature. The English society of the 16th-
17th centuries (Early New English period) manifests a clear disposition to doing different kinds of sports and also to 
health-improving procedures. The set of the New English slots does not differ significantly from the previous period 
although adds some new criteria. 

The New English stage of the language formation is the last one in its historical development and it fully 
reflects the results of functioning of the CB HEALTHY LIFE STYLE since the Middle English period. 

Thus, the CB HEALTHY LIFE STYLE plays an important role in the process of formation and realization of 
the concept LEISURE. Its elements have been active in the language since the 13th-14th centuries when the basis of 
its functioning was formed by means of reflection of life realities as well as components of public culture and 
personal experience. The development of the slots and their lexical content represent culture-dependent experience 
of the generations and explain the present-day language condition of this segment of the English national linguistic 
worldview. 
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Ключевые слова: историческое развитие, концепт, концептуальный блок, культура, 

национальная языковая картина мира,  признак, слот. 

Разработка модели концептуального блока (КБ) ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ и 

изучение его вербализации в национальной языковой картине мира представляется 

значительным вкладом в изучение сущности концепта ДОСУГ и его языковой реализации. 

Несомненная важность работы состоит в диахроническом подходе к исследованию 

языковых единиц, так как рассмотрение исторического развития явления предоставляет 

наиболее полный набор элементов, формирующих современную структуру концепта. 

Способ концептуализации, характерный для каждого языка, отчасти универсален, 

отчасти национально специфичен [1, c. 147; 17, c. 232]. В этой связи концепт ДОСУГ 

возможно рассматривать как универсальный, то есть находящий свое воплощение во всех 

культурах и, соответственно, языках: его основной концептуальный признак (свободное) 

времяпрепровождение имеет общечеловеческий статус. Концепт ДОСУГ можно 

рассматривать, с одной стороны, как время, свободное от работы/ учебы, а с другой – 

используемое как возможность переменить вид деятельности и/ или провести его в личных 

интересах. Концепт ДОСУГ может быть также охарактеризован как этносоциокультурный, 

так как в нем сохранена национальная память носителей языка [5, c. 91].  

Так, представления культуры отражаются, в первую очередь, в языке, воплотившем 

в себе опыт поколений [16, c. 21]. Концепты – это как бы сгустки культурной среды в 

сознании человека, т.е. ментальные понятия, погруженные в культуру [4, c. 91; 10, c. 143; 

13, c. 43]. Они детерминируются культурными факторами (опредмечиваясь в языке и/ или 

речи), и обладают способностью быть вербализованными в разнообразной форме  

[см., напр., 9, c. 92; 11, c. 8,10]. 

Концепт имеет свойство сохраняться в памяти носителей языка и, как следствие, 

занимает соответственную нишу в национально-обусловленной концептосфере. В 

концептах отражается культурный опыт, запас знаний, умений и навыков личности и 

народа в целом [12, c. 28; 19]. Так, например, явление досуга – свободного 

времяпрепровождения – характерно для населения Англии, что языковыми средствами 

зафиксировано уже в первых литературных произведениях, написанных на национальном 

языке [см., напр., 6]. 

Лингвокультурологический подход к типологии концептов представляет собой 

особый интерес в рамках данного исследования, так как он основан на признании 

концепта этносоциокультурным фактом, отраженным в сознании языковой личности – 

индивида, члена социальной группы, представителя этноса и человечества, что 
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актуализирует такие концептуальные признаки, как историческая детерминированность, 

универсальность/ уникальность, обусловленная личностными, социальными и 

национальными факторами, ценность для отдельно взятой культуры [7, c. 10]. 

Концепт является единицей информации концептуальной картины мира (ККМ) – 

системы информации об объектах, актуально и потенциально представленной в 

деятельности индивида – и призван фиксировать и актуализировать понятийное, 

эмоциональное, ассоциативное, вербальное, культурологическое и иное содержание 

объектов действительности, включенное в ее структуру [2]. 

ККМ специфична и национально обусловлена, что объясняется рядом факторов, в 

частности, географией, климатом, природными условиями, историей, социальным 

устройством, верованиями, традициями, образом жизни и тому подобным [см., напр., 15, 

c. 11; 18, c. 266]. 

Языковая картина мира (ЯКМ), отражающая в языке совокупность представлений о мире, 

включена в ККМ и преломляется в ней через языковые формы [14, c. 157]. Взаимодействие 

коллективного языкового сознания, реального мира и языка как способа репрезентации 

общественно-исторического опыта приводит к формированию феномена национально-

языковой картины мира (НЯКМ), под которой понимается выраженное этносом средствами 

отдельного языка мироощущение и миропонимание, вербализованная интерпретация 

языковым социумом окружающего мира и себя самого в этом мире [3; 4, c. 29]. 

Многие ученые-лингвисты (И.А. Голубовская, Н.И. Сукаленко, Ю.С. Степанов,  

С.Г. Тер-Минасова, В.И. Заботкина, С.Г. Воркачев, В.Т. Малыгин, Дж. Лакофф, А.Вежбицкая 

и другие) изучали языковые реалии и культурные концепты, присущие украинской, русской, 

польской, австрийской, английской, американской, австралийской НЯКМ. 

В русле исследований НЯКМ, изучению концепта ДОСУГ следует уделить особое 

внимание, так как проведение досуга является неотъемлемой частью любой культуры и 

английской, в частности. Отдельно следует отметить, что именно диахроническое 

лингвокультурологическое исследование может дать наиболее полное представление о 

явлении, а также раскрыть истоки его формирования и пути развития вплоть до 

настоящего времени. Изучение явления в диахронии имеет особую важность, так как 

любой культурный концепт является исторически детерминированным и обусловленным 

культурными, социальными и национальными факторами. 

Активная жизненная позиция подразумевает реализацию элемента «активное 

времяпрепровождение» в рамках концепта ДОСУГ, а практика здорового образа жизни 

входит в ее состав посредством сформированного слотами спорт, здоровье и игра 
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концептуального блока ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Разработка модели КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ и определение его места в 

английской НЯКМ стали целью настоящего исследования. Для достижения поставленной 

цели предполагалось решить следующие задачи: 1) проследить этапы формирования 

данного КБ в истории английского языка (VIII – XIX века); 2) изучить языковые средства, 

использованные для вербализации явления; 3) отметить национально-специфические 

факторы, повлиявшие на выделение компонентов КБ и их реализацию в английском языке. 

Современная жизнь показывает актуальность и популярность соблюдения здорового 

образа жизни и его реализации как части досуга. Однако, данный КБ складывается в 

истории языка не сразу и в древнеанглийской литературе не находит своей реализации  

вследствие незначительной распространенности явления или же практически полного его 

отсутствия. 

Впервые языковая репрезентация КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ имеет место в 

среднеанглийский период, когда в литературе реализуется слот спорт и его первые 

признаки: 

− конные виды (спорта): `A goddes halfe, in good tyme,' quod I, `Go we faste!' and gan 

to ryde [23]; 

− охота: I schal erly ryse, On huntyng wyl I wende [21]. 

Среднеанглийский этап отмечает появление в языке нового структурного 

образования – КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – и его начальных признаков, которые в 

дальнейшем будут прослеживаться на всех исследуемых исторических срезах, тем самым 

закладывая основу функционирования данного КБ и сообщая ему исходные национально-

специфические признаки. 

В английском обществе 16-17 веков (ранненовоанглийский период) прослеживается 

явная склонность к занятиям спортом и оздоровительным процедурам: активно 

задействованы все три выделенных слота. 

В рамках слота спорт реализуются следующие признаки: 

− конные виды: Now maie shee ride, walke, daunce, kisse, laughe, lie downe [25]; 

− охота: Then went they together abroad, the good Kalander entertaining the[m], with 

pleasaunt discoursing, howe well he loued the sporte of hunting vvhen he was a young man… [29]; 

− одиночная/парная игра: They say he's a brave fellow, Will play his five thousand 

crowns at tennis, dance, Court ladies… [32]; 

− групповая игра: The first sports the shepheards shewed, were full of such leapes & 

gambols [29]; 
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− физические упражнения: About an hour and a half ere they eat at noon should be 

allowed them for exercise, and due rest afterwards [28]; 

− единоборства: …and one that hath fought single combats [32]; 

− рыбалка: Let's go to your sport of Angling [31]. 

Слот здоровье активирует два признака: 

− водные процедуры: She were better progress to the baths at Lucca [32]; 

− общественная жизнь: There was a house of pleasure builte for a Sommer retiring 

place [29]. 

Пример I pray you when wee were amid our flocke, and that of other shepeheardes some 

were running after their sheep…some with more leasure inuenting new games of exercising their 

bodies & sporting their wits [29] иллюстрирует признак спорт слота игра. 

Следует отметить, что в ранненовоанглийской литературе для слота спорт 

характерно называние игры: football, bouling (bowling), tennis, и в целом наблюдается 

прочная взаимосвязь между слотами спорт и игра посредством реализации признаков 

одиночная/ парная/ групповая игра слота спорт и признака спорт в составе слота игра. 

Состав признаков, формирующих исследуемый КБ в новоанглийском периоде, 

незначительно отличается от предыдущего исторического этапа: к признакам слота спорт 

прилагается новый – водные виды (спорта), признак охота расширяется дополнительным 

стрельба, а в слоте здоровье исчезает признак общественная жизнь, а появляется новый – 

воздушные ванны. 

Так, слот спорт включает следующие признаки: 

− конные виды: Tom Jones had ridden one of Mr. Western's horses that morning in the 

chase [24]; 

− охота (стрельба): Little Jones went one day a shooting with the gamekeeper [24]; 

− одиночная/парная игра: I'm engaged to play a match at tennis below [30]; 

− групповая игра: Old Hawkins was too lazy to play at cricket [30]; 

− физические упражнения: He said we should have fresh air, exercise and quiet  

[26, c. 17]; 

− единоборства: I had practiced fencing abroad, with very considerable diligence and 

success [20, c. 499]; 

− рыбалка: Jack had been fishing in the river [27, c. 53]; 

− водные виды: After that, having acquired a taste for the water, I did a good deal of 

rafting… [26, c. 142]. 
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Для слота здоровье характерны признаки: 

− водные процедуры: The holidays of this autumn had been given to sea-bathing for the 

children [22]; 

− воздушные ванны: He recommended it for all the children, but particularly for the 

weakness in little Bella's throat, – both sea air and bathing [22]. 

Слот игра, как и в ранненовоанглийском, имеет единственный признак: 

− спорт: Charles and I played bowls [26, c. 152]. 

В новоанглийском пополняется список видов спорта и спортивных игр: в 

произведениях упоминаются fencing, cricket, polo, rifle shooting, rafting, (sea) rowing, tennis, 

hunting (sport), shooting, riding, sport of angling, (a-)fishing, а также нейтральные sport, 

sporting, exercising, exercising (this) sport.  

Контакты между слотами спорт и игра расширяются: с одной стороны, 

увеличивается перечень одиночных/ парных/ групповых игр, с другой – применяются 

более разнообразные лексические средства реализации признака спорт слота игра (run a 

race, play a game of battledore and shuttlecock и др.). 

Новоанглийская стадия формирования языка – последняя в его историческом 

развитии, наиболее полно отражающая результаты функционирования КБ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, начиная со средневекового периода. 

Распределение признаков слотов спорт, здоровье и игра КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ в историческом развитии отражено в табл. 1. 

 

Таблица 1. Распределение признаков слотов спорт, здоровье и игра КБ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ в историческом развитии 

СЛОТ 
 
Период  
развития 
английского языка 

Спорт Здоровье Игра 

Древне-английский – – – 
Средне-английский Конные виды 

Охота 
– – 

Ранненово-
английский 

Конные виды 
Охота 

Одиночная/парная игра 
Групповая игра 
Физические 
упражнения 
Единоборства 

Рыбалка 

Водные процедуры 
Общественная жизнь 

Спорт 
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Продолжение табл. 1 
Ново-английский Конные виды 

Охота (стрельба) 
Одиночная/парная игра 

Групповая игра 
Физические 
упражнения 
Единоборства 

Рыбалка 
Водные виды 

Водные процедуры 
Воздушные ванны 

 

Спорт 

 

Приведенная таблица является результатом исследования КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ в истории английского языка и отражает состав признаков, входящих в него на 

изученных этапах.  

Факт отражения в языке общественно-исторического опыта доказывается, например, 

воплощением признаков конные виды (спорта) и охота в языковых формах всех 

исследуемых этапов. Основные лексемы признака конные виды в среднеанглийском и 

ранненовоанглийском языке – ryde (ride), в новоанглийском дополняемые глаголами ride 

out и race. Признак охота более распространен и вербализируется лексемой hunt (hunte), 

сложными формами wenden on huntyng, gon huntyng и другими в среднеанглийском; для 

ранненовоанглийского характерно дальнейшее лексическое распространение признака: 

наряду с нейтральным hunting, bee in huntynge употребляется эмоционально-окрашенная 

лексика, например, loue the sporte of hunting, take pleasure in hunting и другие. В 

новоанглийском следует отметить признак охота/стрельба и, соответственно, более 

широкий набор лексем, используемый для его вербализации: hunt, ride a hunting, shoot, go 

a shooting, enjoy rifle shooting и другие. 

Таким образом, уже на примере первых признаков, входящих в состав слота спорт 

КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, прослеживается культурный опыт нации, воплощенный 

в языке: параллельно с общественно-историческим развитием происходит развитие 

лексического состава концептуального блока. 

Признак игра (одиночная / парная / групповая) реализуется в ранненовоанглийской и 

новоанглийской литературе и характеризуется постепенным пополнением фиксируемых 

названий игры (tennis, football, bouling (bowling)), к которым позже присоединяются 

 polo, cricket. 

Однако, признак физические упражнения слота спорт не меняет свой лексический 

состав и выражается лексемами sport – to sport, exercise – to exercise, а признак 

единоборства, наоборот, с историческим развитием общества сужает количество 

лексических референций, что может быть объяснено утратой населением интереса к 
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подобному виду проведения досуга и заменой его другой деятельностью. Так, например, в 

ранненовоанглийской литературе для описания этого способа досуга используются 

глагольные словосочетания perform wrestling, invest somebody with martial arts, fight single 

combats, а в новоанглийской литературе отмечено только словосочетание practice fencing. 

Также со временем уменьшается интерес англичан к рыбалке, что, соответственно, 

отражено языковыми формами. Так, наибольший интерес к рыбной ловле в Англии 

наблюдается в XVI-XVII веках, этому занятию в XVII веке посвящаются целые 

художественные произведения (например, Izaak Walton “The Compleat Angler”, Colonel 

Robert Venables “The Experienced Angler”), что впоследствии получило широкий набор 

лексических средств для закрепления данного явления культуры в языке: love and practice 

fishing, catch fish, make a catch, go / sit a-fishing, sport of angling. XVIII-XIX века отмечают 

в составе слота спорт КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ наличие признака рыбалка, 

выраженного, однако, гораздо меньшим разнообразием лексических единиц: fish,  

go out fishing. 

Новый вид досуга как практики здорового образа жизни – занятия водными видами 

спорта (swimming, boating, rafting, rowing, sea rowing) – появляется в обществе в XVIII-

XIX веках и сразу находит свою языковую фиксацию в произведениях литературы. 

В составе КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ также фигурирует слот здоровье и его 

признаки водные процедуры, общественная жизнь и воздушные ванны. Первый признак 

характерен для ранненовоанглийского (принятие ванн, посещение спа на курортах, а также 

плаванье с целью оздоровления) и новоанглийского периода (принятие (турецких) ванн и 

купание в море), а признак общественная жизнь – только для ранненовоанглийского, так как 

в XVIII-XIX веках он утрачивает функцию оздоровления и реализуется лишь как социальное 

общение. Завершающий этап формирования слота здоровье – реализация в новоанглийской 

литературе признака воздушные ванны, что подразумевает прогулки на свежем воздухе, 

причем в большинстве случаев во время отпуска, проводимого на побережье. 

В целом, расположенность населения Англии к занятиям водными видами спорта и 

любовь к водным процедурам объясняется географическим (островным) положением 

страны и доступностью морских курортов. 

Описанная выше связь слотов игра и спорт является отражением динамической 

сущности концепта, когда его валентные связи (интенции), направленные на те или иные 

участки внутреннего лексикона, приходят в движение и могут вступать во взаимодействие 

[8, c. 148]. 
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Итак, КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ играет значительную роль в формировании и 

реализации концепта ДОСУГ. Элементы данного КБ реализуются в языке, начиная с XIII-

XIV веков, уже со средневекового периода закладывая основу функционирования 

концепта через отражение реалий жизнедеятельности и элементов общественной 

культуры и личного опыта. 

Исследуемый КБ складывается из трех слотов – спорт, здоровье и игра, причем явно 

ведущим проявляет себя слот спорт: он реализуется на всех исследуемых этапах, имеет 

наибольшее число признаков, возрастающее по мере исторического развития 

концептуальных характеристик, и выстраивает связи с другими присутствующими слотами. 

Очевидно, КБ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ не является основной составляющей в 

организации концепта ДОСУГ, однако все же представляет его неотъемлемую часть, 

активно и разнообразно проявляя себя в процессе развития. 

Перспективность исследования заключается в возможности использования 

полученных результатов для реконструкции определенной части английской 

национальной языковой картины мира, связанной с функционированием концепта ДОСУГ 

в своем историческом развитии. 
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РЕАКЦІЇ-ПРИЙНЯТТЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ ТИП 
РЕАГУВАННЯ 

 
ЄМЕЛЬЯНОВА О.В. РЕАКЦІЇ-ПРИЙНЯТТЯ ЯК НАЙБІЛЬШ ПРЕФЕРЕНЦІЙНИЙ ТИП 

РЕАГУВАННЯ 
Стаття присвячена аналізу мовленнєвого вираження статусу адресата-закоханого / закоханої в 

руслі позитивного реагування на адресантні ініціюючі висловлювання з домінуючою спонукальною, 
інформуючою інтенцією та інтенцією запиту інформації. З’ясовано, що реакції-прийняття 
характеризують кооперативний тип мовленнєвої взаємодії, віддзеркалюючи паритет статусу адресата-
закоханого / закоханої. Реакція-прийняття як показник підлеглості статусу адресата свідчить про його / її 
свідоме погодження зі своєю субординованою позицією, тобто про дієвість фактору влади в коханні.  

 
ЕМЕЛЬЯНОВА Е.В. РЕАКЦИИ-ПРИНЯТИЯ КАК НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ТИП 

РЕАГИРОВАНИЯ 
Статья посвящена анализу речевого выражения статуса адресата-влюбленного / влюбленной в 

русле позитивного реагирования на адресантные инициирующие высказывания с доминирующей 
побудительной, информирующей интенцией и интенцией запроса информации. Выяснено, что реакции-
принятия характеризуют кооперативный тип речевого взаимодействия, отражая паритет статуса 
адресата-влюбленного / влюбленной. Реакция-принятие как показатель подчиненности статуса адресата 
свидетельствует о его / ее сознательном согласии со своей субординированной позицией, то есть о 
действии фактора власти в любви. 

 
YEMELYANOVA Y.V. POSITIVE RESPONSE AS THE MOST PREFERABLE TYPE OF RESPONSE 
The article deals with the study of speech realization of the addressee-lover’s status in the aspect of positive 

response to the addresser’s initiating utterances with dominant imperative, declarative and interrogative intentions. 
It was ascertained that positive responses are most preferable to the successful interaction between lovers. They 
may be qualified as the utterances which indicate that the perlocutionary effect of the initiating speech act 
realization corresponds to the illocutionary force of that act. The most preferable addressee’s positive responses are 
those which meet the addresser’s perlocutionary expectations and underline the community of interlocutors-lovers’ 
pragmatic presuppositions.  

As a rule positive responses characterize interaction-cooperation which is marked with symmetrical speech 
realization of interlocutors-lovers’ status. Positive response as the index of subordinance of the addressee’s status 
reflects the addressee-lover’s conscious agreement with his / her subordinate position that is the efficiency of power 
in love where dominance and subordinance are power instruments which contribute to the achievement of the chief 
aim – to possess the lover. 

 
Ключові слова: адресат, мовленнєве вираження статусу адресата-

закоханого / закоханої, реакція-прийняття. 

Загальною тенденцією сучасних лінгвістичних пошуків є вивчення закономірностей 

функціонування мовних одиниць та їх взаємодії в процесі комунікації, яка є складним 

процесом взаємодії між людьми, передбачає обмін інформацією, взаємовплив, 

сприйняття, оцінку та розуміння один одного, що і зумовлює а к т у а л ь н і с т ь  даного 

дослідження. М е т а  роботи полягає у вивченні мовленнєвого вираження статусу 

адресата-закоханого/закоханої та виявленні специфіки його вербальної та невербальної 

репрезентації в руслі позитивного реагування. О б ’ є к т о м  дослідження виступають 

реакції-прийняття, представлені в діалогічних єдностях сучасного англомовного 

художнього дискурсу. П р е д м е т о м  аналізу є формальні, семантичні індекси та 

комунікативно-прагматичні характеристики зазначених реакцій.   

Мовленнєве вираження статусу адресата-закоханого / закоханої, що розуміється 
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нами як віддзеркалення комунікативних прав та обов’язків адресата, зумовлених низкою 

факторів, серед яких найвагомішими є його рольовий модус, комунікативна позиція, тип 

реалізованого комунікатором мовленнєвого акту, конвенції, що регулюють процес 

інтеракції, може характеризуватися рівністю (А2=А1), зверхністю (А2>А1) чи 

підлеглістю (А2<А1, де А2 – мовленнєве вираження статусу адресата, А1 – 

мовленнєве вираження статусу адресанта). 

Аналіз мовленнєвого вираження статусу адресата-закоханого / закоханої здійснюється  

з урахуванням типу адресантного ініціюючого висловлювання: з домінуючою  

(1) спонукальною, (2) інформуючою інтенцією та (3) інтенцією запиту інформації. 

Ці три типи збігаються з виділеними у формально-комунікативній типології 

стверджувальними, питальними та наказовими реченнями. Однак у даному випадку 

критерієм класифікації виступає не синтаксична побудова, а інтенція мовця, яка може 

мати в мовленні різне оформлення. Подане розмежування здійснено на основі очікуваної 

перлокутивної реакції адресата. Якщо висловлювання спрямоване на те, щоб отримати від 

адресата вербальну реакцію, воно належить до класу питань або запитів інформації. Якщо 

очікуваною реакцією виступає певна дія (вербальна чи невербальна), мова йде про 

спонукання. У випадку, якщо мінімальним очікуваним проявом реакції з боку адресата є 

“прийняття до відома” певної інформації чи точки зору співрозмовника, висловлювання 

належить до класу повідомлень. 

В основі спонукального ініціюючого висловлювання, або висловлювання з 

домінуючою спонукальною інтенцією, лежить волевиявлення мовця, “зорієнтоване на 

зміну дійсності, на перетворення ірреального в реальне в презентно-футуральній 

перспективі” [6, с. 64]. Передбачається, що спонукальна стратегія об’єктивує спонукання 

адресата до певних, переважно невербальних дій.  

Завдання адресата ініціального висловлювання з домінуючою інтенцією запиту 

інформації полягає у репрезентації необхідної інформації та констатації певного ступеня її 

достовірності. 

Висловлювання-твердженння, або висловлювання з домінуючою інтенцією 

повідомлення інформації, частіше за все представлені асертивами та характеризуються 

наявністю змістових компонентів інформуванння і переконування. Регулюючи процес 

комунікації, вони виступають маркерами психологічного стану співрозмовників та їхніх 

взаємовідносин. Реакція на висловлювання-твердження може експлікувати як узгодженість, 

так і неузгодженість репліки-стимулу з концептуальними орієнтирами адресата.  

Прийняття у відповідь на ініціюючі репліки з домінуючою спонукальною інтенцією 
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полягає в погодженні адресата здійснити дію, а це, у свою чергу, реалізує очікуваний 

перлокутивний ефект. Відповідно до принципів ввічливості, адресат-закоханий має 

задовольнити вимоги та бажання адресанта спонукального висловлювання.  

У випадку, якщо дія, виконання якої вимагає адресант-закоханий, повинна 

здійснитися відразу після спонукання, то замість згоди її виконати відбувається негайне 

виконання чи спроба здійснення, не супроводжувана вербальними коментарями: 

Ліза спілкується зі Стефаном, закоханим в неї:  

“… Now, go and stand over there and finish your drink.” 

To her surprise, he went (E.Walker). 

Ініціююча репліка адресанта-закоханої представлена ін’юнктивом, що свідчить про 

зверхність статусу мовця. Невербальна реакція адресата-чоловіка відображає прийняття 

домінуючого статусу коханої.  

У випадку, коли спонукальне висловлювання представлене реквестивом, адресант 

свідомо узалежнює своє становище від співрозмовника, занижуючи свій статус. Як 

зазначає Н.І. Формановська, реквестив не пов’язаний зі статусними чи рольовими 

ознаками комунікантів [7, с. 143]:  

Роберт звертається до коханої з проханням: 

“ Would you do me a favour and go to the truck? Inside that leather bag with the pockets 

is a package of lens cleaners. Would you grab me one?” 

Francesca obliges, grateful for something to occupy her (R. LaGravenese). 

Для прохання актуалізація ввічливості є обов’язковою. При цьому враховується 

ступінь сили, інтенсивності мовленнєвої дії мовця, пов’язаної з важливістю для нього 

справи, яку повинен здійснити адресат. Ввічливість під час прохання є своєкорисною: 

адресант здійснює максимум мовленнєвого сприяння по відношенню до адресата, 

очікуючи виконання корисної для себе справи. Вважаємо, що наведена інтеракція 

належить до рівностатусного спілкування, оскільки мовленнєва взаємодія між закоханими 

віддзеркалює прагнення до обопільної кооперативно-спрямованої  взаємодії. 

Відповіді-прийняття експлікують згоду, готовність адресата-закоханого / закоханої 

здійснити певну дію. Існує багато відтінків згоди, серед яких найбільш суттєвими є: 

1. Емоційно нейтральна пряма згода: 

Студенти-закохані разом готуються до складного іспиту. 

“Listen, why don’t we take a quick break, go out for ice-cream and then start all over, okay? 

“Okay. My treat” (R.Vernon). 

Даний тип інтеракції характеризується рівністю статусів закоханих (А2=А1). 

Адресат-чоловік дотримується принципів кооперативного спілкування, сприяючи 
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подальшій комунікації в позитивній тональності. 

2. Погодження з радістю, з задоволенням (зазвичай на легко виконувану дію), 

висловлювання готовності виконати дію: 

Камерон пропонує коханій план дій, що дозволить, не порушуючи заборони батька, 

відвідувати вечірки.  

Bianka: “Would you do that, for me?”                                     

Cameron:  “Oh yes!  I mean, you know, I could look into it” (K.L. McCullah, K. Smith). 

Реквестив коханої дівчини відразу знаходить відгук у серці Камерон. Це 

віддзеркалюється в емоційній прямій згоді (“Oh yes!”). Але згадавши про стереотипні 

правила поведінки, що вимагають від чоловіків бути більш емоційно стриманими та 

діловими, Камерон уживає хеджинг (“I mean, you know, I could look into it”), імплікуючи 

можливу складність виконання просьби коханої і, відповідно, у разі позитивного результату – 

очікування високої схвальної оцінки з боку коханої. Статуси комунікантів є рівними. 

3. Погодження у відповідь на “умовляння” (неодноразове спонукання), причому 

спочатку респонсивні висловлювання адресата можуть бути представлені 

висловлюваннями-відмовами: 

Мара умовляє чоловіка, якого кохає, забути про соціальні табу і поцілувати її. 

Mara turned to Shandon. “Please kiss me.” 

“My dear – I can’t!” 

“Why not? No one will know and we both want to. I’m lonely tonight. I don’t feel I fit in 

anywhere. I like you so much and I just want to be kissed.” 

“…I can’t,” he said hoarsely. “One day you’ll find someone who’s right for you. You don’t 

fit in because you’re so lovely. You threaten us all.” 

“Not you. Please, not you.” 

She lifted up her face and he couldn’t help but kiss her (E. Walker).  

Дана інтеракція є свідченням ієрархічності мовленнєвого вираження статусів 

комунікантів. Адресант-закохана, намагаючись досягти своєї мети, звертається до тактики 

умовляння. Як зазначає О.С. Іссерс, під час умовляння суб’єкт ставить себе у залежне від 

партнера положення – умовляючий не може розмовляти “на рівних”, він виступає як 

прохач [5, с. 144]. Таким чином, співвідношення статусів закоханих можна представити 

наступним чином: А2>А1.  

4. Погодження із застереженням. 

Така згода може бути представлена умовними реченнями, що обмежують чи 

уточнюють дію, яку адресат погоджується виконати: 
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Після відвідування театру, Білл пропонує коханій що-небудь поїсти. 

“Let’s get something to eat,” Billy suggested as they were leaving the theatre. 

“If my poor stomach can handle it” (R. Vernon). 

Наведений діалог є зразком спонукальної ситуації, що утворюється реплікою 

адресанта-закоханого і виражена наказовим способом дієслова let. Паритетні 

взаємовідносини між закоханими експлікуються на вербальному рівні як симетричність 

статусів комунікантів.  

5. Обіцянка. Присягання. 

Луїза від всього серця благає, щоб коханий був завжди поруч з нею. 

“Blondy, please don’t leave me again. I missed you so much. I don’t want to live without 

you now. I…I…” Sobs rose from her body and chocked the words in her throat. 

“Louise, I love you a lot. I promise, I won’t leave you,” he whispered hoarsely to her 

(E. Caldwell). 

Реквестив адресанта-закоханої імплікує глибину та щирість кохання до чоловіка. 

Згідно з термінологією В.В. Богданова, реквестиви (прохання, благання і т.і.) належать до 

розряду мовленнєвих актів, що не базуються на владі чи вищому соціальному статусі 

мовця [3, с. 54]. Респонсивне висловлювання адресата представлене асертивом (“Louise, I 

love you a lot.”) та промісивом (“I promise, I won’t leave you”). Вважаємо, що статуси 

закоханих у даній інтеракції є симетричними, оскільки спочатку адресант здійснює 

мовленнєвий акт (реквестив), що занижує його статус, а адресант бере на себе 

зобов’язання, що становить загрозу для його “негативного обличчя” [10].  

Аналіз мовленнєвої взаємодії між закоханими свідчить, що досить часто реакції-

прийняття на адресантні ініціюючі висловлювання з домінуючою спонукальною 

інтенцією представлені модальним словом sure:  

Tess: “Will you excuse me for one second?” 

Jack: “Sure” (K. Wade); 

Ядро актуального смислу модального слова sure складає сема “погодження”, що 

експлікує готовність адресата-закоханого / закоханої погодитися із співрозмовником, 

прагнення виправдати його очікування, що є характерним для кооперативного типу 

інтеракції. Статуси співрозмовників характеризуються рівністю.   

Як зазначає Е. Бенвеніст, питання – це факт висловлювання, що має на меті 

викликати “відповідь” у мовному процесі, який є водночас процесом мовної поведінки 

двох учасників. Усі лексичні й синтаксичні форми питання, а саме: частки, займенники, 

порядок слів, інтонація і т. і. – зумовлені цим аспектом акту висловлювання [2, с. 315-

316]. Було помічено, що запитальний стимул може експлікувати запит інформації, 
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неекспресивний та експресивний запит точки зору. Реакція-прийняття на стимул-

запитання передбачає надання адресатом необхідної інформації з метою задовольнити 

інформаційну лакуну продуцента стимулу.   

Респонсивне висловлювання як відповідь на запитання являє собою, в першу чергу, 

прийняття прагматичної пресупозиції питання – визнання того, що адресант має право 

ставити питання. Слід зазначити, що якщо прийняття прагматичної пресупозиції 

спонукальних ініціюючих висловлювань полягає у згоді, що підтверджує право адресанта 

спонукання на очікування виконання цього спонукання, то відповіді на питання повинні 

виражати також прийняття семантичної пресупозиції, тобто підтверджувати істинність 

інформації, яку містить у собі стимул-запитання. 

Аналіз мовленнєвої взаємодії закоханих дозволяє констатувати, що найтиповішими 

конфігураціями реакцій-прийнять на питальні висловлювання виявилися: 

1) власне відповідь на спеціальне питання, коли адресат-закоханий / закохана, не 

заперечуючи право адресанта ставити таке питання (прагматична пресупозиція) та 

істинність інформації, що міститься у стимулі-запитанні (семантична пресупозиція), 

заповнює недостатню валентність питання, що визначається питальним словом. Адресатне 

респонсивне висловлювання-відповідь, що надає всю необхідну інформацію, як правило, не 

викликає в адресанта додаткових питань, уточнень, а частіш за все породжує реакцію 

схвалення, що може експлікувати позитивну оцінку семантичного змісту відповіді. 

2) Реакція-прийняття, експлікована словом-реченням yes та синонімічними йому 

релятивами як підтвердження пропозиції загального питання.  

Якщо реакціям на спеціальні питання достатньо відповідати пресупозиції питання, 

щоб кваліфікуватися як преференційні відповіді, то для реакцій на загальнопитальні 

речення поряд з відповідністю пресупозиції бажано, щоб відповідь не заперечувала 

асертивній частини ініціюючого висловлювання: 

Дівчина висловлюється стосовно характеру коханого. 

Kat: “You’re amazingly self-assured. Has anyone ever told you that?” 

Patrick: “I tell myself that every day, actually” (K.L. McCullah, K. Smith).   

Висловлювання згоди може супроводжуватися як засобами підсилення погодження 

із співрозмовником-закоханим / закоханою, так і засобами його нейтралізації. 

Одним із засобів підсилення експлікації погодження виступає повтор пропозиційної 

частини питального речення, повний чи частковий: 

Дівчина намагається збагнути, чому коханий виступає проти їх спільного проекту. 

“…Is that why you think it’s so dangerous?” 



Ємельянова О.В. Реакції-прийняття як найбільш преференційний тип реагування 

 

 22 

His eyes met hers… “That’s exactly why,” Tom answered. “Upsetting the university 

authorities is one thing. But this society doesn’t play by the rules, Elizabeth. If you take them on, 

you are asking for trouble. Big trouble” (F. Pascal). 

Менш впевнена згода як реакція-прийняття на стимул-питання може 

супроводжуватися засобами вираження поступки, експлікованої за допомогою хеджів: 

Дівчина нагадує коханому минуле. 

Leaning forward she pressed Scott’s hand with her own. “The memory of Adrianne is 

something that you and I will always share. Isn’t that so?” She smiled at him sadly. 

“I suppose so,” he muttered gruffly (M.MacGregor).  

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що для мовленнєвої взаємодії між 

закоханими характерним є вживання стимулів-питань, що апелюють до оцінки істинності 

повідомлюваного. Суб’єктивна модальність виступає невід’ємним компонентом 

висловлювань закоханих. Погодження з боку адресата-закоханого / закоханої можуть 

стосуватися як питань оцінки, так і висловленої партнером точки зору. У випадку, якщо 

продуцент стимулу-запитання не має відношення до об’єкта оцінки, то будь-яка відповідь, 

що не суперечить пресупозиції, може вважатися задовільною з точки зору її відповідності 

ілокутивній силі питання. В іншому випадку очікуваним перлокутивним ефектом 

виступає позитивна оцінка: 

Дівчина пропонує коханому оцінити представлений нею  план одержання 

інформації. 

“…Don’t you think it’s a good idea?” 

“Of course it’s a good idea.” He smiled. “In fact, it’s a fantastic idea.” He pulled her 

closer. “It’s such a fantastic idea that I may just have to take you out for a special dinner to 

reward you” (F.Pascal).    

Негативна оцінка також може відповідати ілокутивній силі питання за умов, якщо 

продуцент стимулу-запитання заздалегідь налаштований опозитивно стосовно об’єкта 

оцінки: 

Таємний зв’язок між коханцями потрапив на шпальти газет. 

“You are angry,” she said. “Johnny, I’m so sorry. I wouldn’t have this happen for 

anything in the world. Aren’t people awful?” 

“Yes,” I said. “Everyone’s awful but us” (N. Monsarrat). 

Аналіз досліджуваного матеріалу свідчить, що ініціюючі висловлювання, 

представлені розділовими питаннями стосовно запиту точки зору чи оцінки, суттєво 

впливають на респонсивне висловлювання адресата-закоханого / закоханої, оскільки вони 

експлікують пресупозицію, яку бажано підтвердити: 
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Закохана намагається з’ясувати, до якої міри чоловік захоплюється своєю справою.  

Francesca: “… You really love what you do, don’t you?” 

Robert (nods, smiles shyly): “I’m kind of obsessed by it, actually”(R. LaGravenese). 

Як зазначає Н.Д. Арутюнова, практично до будь-якого повідомлення можна 

приєднати питання, що апелює до істинної оцінки. Апеляція до істинності непомітно 

переходить в апеляцію до згоди чи навіть схвалення [1, с. 180-181]. 

У випадку, коли ініціююче висловлювання представлене стимулом-запитанням у 

заперечній формі, преференційною відповіддю, тобто реакцією-прийняттям виступає  

слово-речення No  та синонімічні йому релятиви. 

Як зазначають сучасні лінгвісти, перлокуцією адресато-орієнтованих інформативних 

висловлювань першочергово ставиться вимога несуперечливого реагування [8, с. 14]. 

Прийняття у відповідь на асертиви, до яких закладені  змістові компоненти інформування 

та представлення точки зору адресанта, передбачають висловлювання позитивної оцінки 

пропозиційного змісту  стимулу-твердження: 

Дівчина висловлює свої почуття стосовно  подорожі з коханим.  

“I love traveling with you,” she said suddenly. “It’s just an adventure.”  

 After a moment, Toby said, “I think that’s the nicest thing you’ve ever said to me” 

(E.Walker). 

Статуси співрозмовників-закоханих є рівними: вони щиро висловлюють свої 

почуття, прагнучи до максимального взаєморозуміння. 

Оцінка може бути висловлена шляхом експлікації  адресатом-закоханим / закоханою 

свого емоційного стану: 

Закоханий відчуває переміни в коханій дівчині. 

Mick: “You look different.” 

Tess: “Yeah, well, I’m not the same pathetic trusting fool that I was a couple of days ago. 

It shows, huh?”(K. Wade). 

Реакція-прийняття з боку адресата-закоханої акцентує увагу на зміні її 

внутрішнього, душевного стану, що пов’язано зі зрадою коханого чоловіка. Це 

вербальний виклик, що спрямовує подальший перебіг інтеракції в конфліктне русло. 

Позитивна оцінка адресатом-закоханим / закоханою пропозиційного змісту 

попереднього висловлювання може експлікуватися через оцінку не тільки слів, але й дій 

співрозмовника: 

Дівчина повідомляє коханому, що збирається подарувати коштовність жінці, яка 

доглядала хлопчика.  
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“I shall give it to Ellie,” she repeated with quiet determination.  

“Bless you, Lindy.” His voice was strangely husky as his arms went about her. “You’re 

quite right, Ellie more than deserves it…” (M. MacGregor). 

Дана інтеракція свідчить, що дії коханої дівчини знаходять високу схвальну оцінку з 

боку адресата-закоханого, що віддзеркалюється в уживанні комунікатива (“Bless you, 

Lindy”) з подальшою експлікацією погодження з намірами коханої. 

Ілюстративний матеріал дозволяє констатувати, що до класу респонсивних реакцій-

прийнять можна віднести  експліцитне висловлювання розуміння, що свідчить про 

прагнення адресата морально підтримати коханого/кохану: 

Дівчина намагається пояснити свої відчуття. 

Faith: “It seems like ever since I found out about this guy, this name, I’ve been kind of 

crazy. Like I was on drugs or something.” 

Peter: “I know the feeling”(D. Drake). 

Висловлювання розуміння як моральної підтримки може бути представлено 

імпліцитно через відповідну оцінку адресатом-закоханим / закоханою самого себе: 

Kat: “The only thing people know about me is that I’m “scary”.”                                             

Patrick: “Yeah, well, I’m no picnic myself” (K.L. McCullah, K. Smith).               

Окрім асертивних реплік-відповідей, що частіш за все містять у собі оцінку, 

респонсивні висловлювання адресата-закоханого / закоханої як реакції на ініціюючі 

висловлювання з інформуючою інтенцією можуть бути представлені спонуканням: 

Jane: “I’ve always wanted to go to Spain.” 

Ricky: “Let’s do it. We’re not living for anybody but ourselves. Not any more” (A. Ball). 

Реакція-прийняття може бути представлена погодженням із застереженням, що 

зазвичай супроводжується протиставним сполучником but: 

Дівчина погоджується випити з чоловіком, який їй подобається. 

Tess: “Okay, one drink.  But I’m buying.” 

Jack: “Okay, but it’s an open bar.” 

Tess: “Right.  I knew that.  I meant that if it wasn’t, I’d be buying” (K. Wade). 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що для мовленнєвої взаємодії між 

закоханими характерними є також адресатні реакції-прийняття, які являють собою 

підхоплення думки-висловлювання співрозмовника:  

Дівчина пропонує коханому потанцювати. 

Harry: “I haven’t danced in.....” 

Shelly:  “ In ages, I know, me neither” (H. Zieff, L. Elehwany). 
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Підхоплення думки співрозмовника може оформлюватися як таке, що не потребує 

верифікації, чи, навпаки, її потребує. 

Виокремлення діалогів, орієнтованих на завдання, та діалогів, спрямованих на 

відносини між партнерами [9, с. 19], дозволяє констатувати той факт, що для мовленнєвої 

взаємодії між закоханими характерним є превалювання  орієнтації на взаємовідносини.  

У випадку, коли закоханих поєднує спільна робота чи бізнес, між ними можлива 

інтеракція, спрямована на вирішення певної проблеми. 

Ілюстративний матеріал свідчить, що реакції-прийняття з боку адресата-

закоханого / закоханої  на стимул-твердження віддзеркалюють наявність між закоханими 

“діалогу з гомогенним кооперуванням” [4, с. 23], що характеризується симетричністю 

статусів співрозмовників.  

Таким чином, реакції-прийняття є найбільш преференційними для успішного 

протікання інтеракції між закоханими. Вони можуть кваліфікуватися як репліки, що 

сигналізують про те, що перлокутивний ефект від реалізації попереднього стимульного 

мовленнєвого акту відповідає ілокутивній силі цього акту. Причому ступінь відповідності 

в межах реакцій-прийнять має градуйований характер. Найбільш преференційними 

виявляються реакції-прийняття з боку адресата, що відповідають перлокутивним 

очікуванням продуцента ініціюючого висловлювання та підкреслюють спільність 

прагматичних пресупозицій комунікантів-закоханих: констатація суб’єктивного бажання 

виконати дію; повна, вичерпна відповідь на спеціальне питання, експлікована позитивна 

оцінка пропозиційного змісту загального, розділового питання, інформуючого 

мовленнєвого акту. Останні із зазначених найбільш преференційних видів реакцій-

прийнять не виокремлюються автором ініціюючого висловлювання як завдання. В деякій 

мірі надмірі, вони характеризують ефективність спілкування, виступаючи його нормою. 

Принцип надмірності, чи прагнення до надмірності, у якісному аспекті – як експлікація 

позитивно забарвленого погодження, у кількісному – як висловлювання додаткової 

інформації, є принципом ввічливості, який є преференційним для мовленнєвої взаємодії 

між закоханими. Як правило, реакції-прийняття характеризують кооперативний тип 

мовленнєвої взаємодії, маркером якого виступаює симетричне мовленнєве вираження 

статусів комунікантів-закоханих. Реакція-прийняття як показник підлеглості статусу 

адресата є віддзеркаленням свідомого погодження адресата-закоханого / закоханої зі 

своєю субординованою позицією, тобто про дієвість фактору влади в коханні, де 

домінування та покірність постають як інструменти влади, що сприяють досягненню 

головної мети – володіти коханим/коханою. 
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Перспективним є дослідження мовленнєвого вираження статусу адресата з точки 

зору соціолінгвістичних особливостей експлікації даного феномена. 
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КАЛІУЩЕНКО В.Д., ШАГІНА Г.С. ОБ’ЄКТНІ КОНСТРУКЦІЇ ТА ЇХ СЕМАНТИЧНІ ТИПИ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
В статті досліджуються синтаксичні та відповідні їм семантичні типи об’єктних конструкцій 

в англійській мові. За допомогою кількісного аналізу встановлюються їх частотні характеристики у 
тексті. 

 
КАЛИУЩЕНКО В.Д., ШАГИНА А.С. ОБЪЕКТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ТИПЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье исследуются синтаксические и соответствующие им семантические типы объектных 

конструкций в английском языке. С помощью количественного анализа устанавливаются их частотные 
характеристики в тексте. 

 
KALIUŠČHENKO V.D., SHAGINA G.S. OBJECTIVE CONSTRUCTIONS AND THEIR SEMANTIC 

TYPES IN ENGLISH 
The article deals with syntactic types of the objective constructions as well as the semantic types which 

correspond to them. The frequency characteristics of the types under discussion have been determined with the 
help of the quantitative analysis. 

 
Ключові слова: синтаксична структура, об’єктна концентрація, семантичний 

актант.  
1. У роботі розглядаються об’єктні конструкції (далі ОК), тобто конструкції з 

такими компонентами синтаксичної структури, як суб’єкт, дієслово-предикат, 

безприйменниковий і/або прийменниковий об’єкт, наприклад: (1) Tim held him by the 

shoulder ‘Тім тримав його за плече’ [31, с. 276]. Ця ОК має синтаксичну структуру  

"S-V-O1-Prep-O2", що містить два об’єкти: O1 – безприйменниковий об’єкт him і Prep-O2 

– прийменниковий об’єкт by the shoulder; He gave the book back to his son ‘Вона 

повернула книжку своєму сину’, де перший об’єкт O1 the book – безприйменниковий, 

другий Prep-O2 his son – прийменниковий. Синтаксичні об’єкти виражають різні типи 

семантичних ролей або актантів. Так, перший об’єкт у прикладі (1) him позначає 

афікований об’єкт (Оb-af.), тобто об’єкт, якого стосується дія, виражена  дієсловом-

предикатом даного речення held [9, с. 77]. Другий об’єкт by the shoulder називає об’єкт-

частину цілого (Obpart) – афішованого об’єкта him. У реченні (2) перший об’єкт the book 

називає посесивний об’єкт (Оbposs), тобто предмет, який внаслідок дії, вираженої 

дієсловом-предикатом даного речення gave, постає об’єктом передачі особі to his son 

другим об’єктом із семантичною функцією адресата (Adr.). 

Як показує огляд теоретичної літератури, глибинно-синтаксичний підхід до 

аналізу структури речення взагалі й ОК зокрема знаходить своє відображення в роботах 

Ю.Д. Апресяна, Л.І. Богданової, А.К. Драганова, Дж. Лайонза, А. Мустайоки, 
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О.В. Падучевої, Л. Теньєра, Ч. Філлмора, У. Чейфа та ін. [2, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 24]. 

У дослідженнях Ю.Д. Апресяна, І.Б. Долініної, В.П. Москвіна та ін. розглядаються 

семантичні властивості дієслова у складі ОК [3, 7, 11]. Категорії суб’єкта й об’єкта на 

матеріалі різних мов постають предметом вивчення в роботах О.В. Бондарко, 

В. Гладрова, І.Б. Долініної, М.С. Драйера, Б. Комрі, К. Ламбрехта, М. Полинського та 

ін. [5, 6, 22, 23, 25, 27, 28, 29]. Різноманітні синтаксичні засоби вираження об’єкта 

постають предметом окремого розгляду в дослідженнях А.І. Смирницького, 

Ю.С. Степанова, Ф.Ш. Ширинової, В.І. Ярцевої та ін. [15, 16, 20, 21].  

2. Семантичні ролі елементів ОК. 

У даній роботі суб’єкт і об’єкт розглядаються на синтаксичному і семантичному 

рівнях. На синтаксичному рівні під об’єктом розуміються такі елементи синтаксичної 

структури, як прямий і непрямий додаток.  

На семантичному рівні суб’єкту та об’єкту відповідають семантичні ролі, або 

семантичні актанти [17]. Класифікація семантичних ролей у ситуаціях, які виражають 

ОК, враховує класифікації Ю.Д. Апресяна, Я.Г. Тестельца, Ч. Філлмора, У.Л. Чейфа та 

інших дослідників, відповідно до яких суб’єкт і об’єкт можуть виконувати в 

семантичній структурі такі ролі: 1) Ag – агент, ініціатор дії-істота, яка контролює її 

(спроможна за власною волею почати дію й припинити); 2) Раt – пацієнс, учасник 

ситуації – істота, яка більше за інших залучена до дії і зазнає впродовж неї більш 

суттєвих змін порівняно з іншими актантами (існування / неіснування, зміни у складі, 

формі, вигляді, положенні в просторі тощо); 3) Ехр – експерієнцер, носій довільного 

почуття; 4) Stim – стимул, джерело впливу при чуттєвому сприйнятті або довільному 

переживанні; 5) Adr – адресат, одержувач повідомлення інформації; 6) Recip – 

реципієнт, одержувач; 7) Poss – посесор, володар; 8) Act –дія, стан, процес, 

відношення; 9) Obposs — посесивний об’єкт; 10) Оbpart – партитивний об’єкт (об’єкт-

частина); 11) Abl –місце, з якого здійснюється рух; 12) All –місце, у яке здійснюється 

рух; 14) Obinf – об’єкт, щодо якого надається чи отримується певна інформація; 15) Sit 

– ситуація; 16) Obeff – ефікований об’єкт, тобто об’єкт (неістота), що виник у результаті 

дії суб’єкта; 17) Оbaff – афікований об’єкт, тобто об’єкт, над яким суб’єкт виконує 

типову дію [2, 9, 14, 18, 19]. 

3. Матеріалом роботи стала суцільна вибірка ОК у кількості 1685 одиниць із 

творів англомовної художньої прози ХІХ та ХХ століть [30]. 

4. В об’єктних конструкціях, досліджуваних у даній роботі, структурний мінімум 
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становлять синтаксичний суб’єкт S (він може бути опущеним), дієслово-предикат V і 

один, два або три об’єкти О1, О2, О3. Семантична структура, що реалізується певною 

ОК, містить дієслово зі значенням дії, процесу, стану або відношення, і відповідні 

об’єктам семантичні актанти. У роботі виділено 6 структурних типів ОК:  

1) S – V – O; 2) S – V – prep – O; 3) S – V – O1 – O2; 4) S – V – O1 – prep – O2; 5) S – V – 

O1 – prep – O2; 6) S – V – O1 – prep – O1. Типи семантичних ситуацій досліджуваних 

ОК, які відповідають даним синтаксичним структурам, подані нижче (див. таблицю): 

4.1. Структурному типу S – V – O (566 ОК або 33,6%) відповідають такі типи 

семантичних ситуацій: 

1) “Stim впливає на емоційно-психічний стан Exp” (105 ОК або 6,2%), наприклад: 

(3) It grieved him ‘Це засмучувало його’ [31, c. 12]. У цій ОК стимул it викликає у 

ехпірієнцера him стан, що виражає дієслово-предикат grieved.  

2) “Ехр має почуття, відчуває емоції до Sit-Stim” (105 OК або 6,2%) [9, с. 98], 

наприклад: (4) He enjoyed teaching ‘Йому подобалось викладання’ [31, с. 20]. У цьому 

прикладі об’єкт teaching називає ситуацію-стимул, що є джерелом довільних, у даному 

випадку, позитивних емоцій, які відчуває експерієнцер hе. 

3) “Ag створює (виробляє, виготовляє) Оbeff” (104 або 6,2%), наприклад: (5) I 

ought to go do some correcting ‘Мені потрібно піти і зробити деякі виправлення’ [31, с. 

17]. У наведеному прикладі об’єкт correcting означає ефікований об’єкт, тобто об’єкт, 

що виникає в результаті дії, що виражається дієсловом-предикатом даного речення d. 

4) “Poss володіє ОbPoss” (50 ОК або 3%), наприклад: (6) Rain had a small umbrella 

‘У Рейн була маленька парасолька’ [31, с. 17]. У прикладі (6) Rain – посесор, umbrella – 

посесивний об’єкт, had – двовалентне дієслово-предикат, що позначає відношення 

володіння. 

5) “Ag починає / продовжує / закінчує Act” (46 ОК або 2,7%), наприклад: (7) The 

Mors had continued their custom ‘Мори продовжували свою традицію’ [31, с. 12]. Об’єкт 

custom називає заняття. 

6) “Ag вживає (їсть, п’є, курить) Оbaff” (40 або 2,4%). Частиною ОК даної 

структури можуть виступати дієслова dine ‘обідати’, eat ‘їсти, поглинати, поїдати’, 

drink ‘пити’, gulp ‘ковтати’, наприклад: (8) Nan was methodically eating a pear ‘Нен 

методично їла грушу’ [31, с. 30] У наведеному прикладі a pear – афікований об’єкт, 

якого стосується дія, виражена дієсловом was eating. 

7) “Ag має на собі / одягає, знімає ОbPoss” (40 ОК або 2,7%). Серед дієслів-
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предикатів ОК даної структури наявні такі: wear ‘носити’, put on ‘надягати’, take off 

‘знімати’, clothe ‘одягати’, fit ‘приладжувати на фігуру’, наприклад (9) Felecity took off 

her hat ‘Фелісіті зняла капелюх’ (her hat – посесивний об’єкт) [31, с. 19]; (10) She wore a 

pearl necklace ‘на ній було перлове намисто’ (a pearl necklace – посесивний об’єкт) [31, 

с. 29]; (11) He had put a clean shirt on ‘він одягнув чисту сорочку’ (a shirt – посесивний 

об’єкт) [31, с. 28]. 

8) “Ag зустрічає / знайомиться з Ag” (24 ОК або 1,4%), до складу ОК, які мають 

таку структуру, входить дієслово meet ‘зустрічати, знайомитися’, наприклад: (12) I have 

only met Mr Everard ‘Я зустрілась з містером Еверардом тільки раз’ [31, с. 32]. Ця 

конструкція містить у своєму складі два агенси I і Mr Everard, оскільки ролі даних 

учасників у дії, названій дієсловом-предикатом даного речення met, приблизно однакові. 

9) “Ag чекає Pat” (17 або 1%), наприклад: (13) Donald awaited his father ‘Дональд 

чекав на свого батька’ (Donald – агенс, his father – пацієнс, якого стосується дія, 

виражена дієсловом-предикатом даної ОК awaited) [31, с. 44].  

10) “Ехр усвідомлює інформацію про Sit” (15 ОК або 1%): (14) It was a few seconds 

before he realized what he was seeing ‘Минуло декілька секунд, перш ніж він усвідомив, 

що він бачив’ [31, с. 11]. У даному прикладі об’єкт what he was seeing позначає 

ситуацію, тобто джерело інформації, що усвідомлюється експерієнцером he в 

результаті дії, вираженої дієсловом-предикатом даного речення realized. 

11) “Exp вважає достовірною інформацію щодо Stim” (10 ОК або 0,6%), 

наприклад (15) He always trusted his wife ‘Він завжди довіряв своїй дружині’ [31, с. 12]. 

У досліджуваній ОК об’єкт his wife називає стимул, тобто джерело інтелектуального 

відношення he. 

12) “Exp зберігає / втрачає інформацію про Stim” (10 ОК або 0,6%), наприклад: 

(16) How well I recollect it! ‘Як виразно я пригадую це!’ [30, с. 10]. У даному прикладі it 

– стимул, що надає інформацію, яку суб’єкт-експерієнцер I отримує в результаті дії, 

вираженої дієсловом-предикатом даного речення recollect. 

4.2. В описі структури S – V – prep – O (433 або 25,7%) прийменник prep подано в 

круглих дужках, оскільки в наведених нижче семантичних ситуаціях прийменник може 

бути наявним або відсутнім залежно від конкретного дієслова-предиката:  

1) “Ag рухається в напрямі до місця All / від місця Abl” (188 ОК або 11,2%):  

(17) Donald had mounted on a chair ‘Дональд забрався на стілець’ [31, с. 65]. У 

наведеному прикладі об’єкт a chair називає ціль, те місце, до якого здійснюється рух 
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агенса Donald. 

2) “Ехр цілеспрямовано сприймає інформацію про Inf за допомогою органів 

чуттів” (112 ОК або 6,6%), наприклад: (18) She began to look at them ‘Вона почала 

дивитись на них’ [31, с. 65]. У даному прикладі об’єкт them називає джерело 

інформації, що передається внаслідок цілеспрямованої дії, вираженої дієсловом-

предикатом даного речення to look, експерієнцеру she. 

3) “Ехр цілеспрямовано сприймає інформацію про Stim за допомогою органів 

чуттів” (80 ОК або 4,7%), наприклад: (19) You shall hear from me in the morning ‘Ти 

почуєш про мене вранці’ [30, с. 45]. У наведеному прикладі об’єкт me – стимул, щодо 

якого інформація, яка в результаті нецілеспрямованої дії, вираженої дієсловом-

предикатом даного речення hear, передається експерієнцеру you. 

4) “Ехр обдумує інформацію про Stim” (34 ОК або 2%), наприклад: (20) He should 

reflect on the authorship ‘Йому варто подумати про авторство’ [30, с. 26]. У наведеному 

прикладі authorship – стимул, що є джерелом інформації, яку обмірковує екперієнцер he. 

5) “Ag інтелектуально і / або вербально реагує на Stim” (19 ОК або 1,1%). 

Прикладом конструкції із зазначеною семантичною структурою може бути така:  

(21) A superficial traveler might object to the dirt ‘Поверховий мандрівник, імовірно, 

заперечував би проти бруду’ [30, с. 38]. У поданому прикладі стимулом, що викликає 

реакцію агенса а superficial traveler, є the dirt. 

4.3. ОК із синтаксичною структурою S – V – О1 – prep – O2 (354 ОК або 7,5%) 

відповідають такі типи семантичних ситуацій:  

1) “Ag впливає фізично на пацієнс Pat, а саме на його частину Оbpart” (127 ОК або 

7,5%), наприклад: (22) He wounded the girl in the shoulder ‘Він поранив дівчину в плече’ 

[30, с. 37]. У наведеному прикладі the shoulder – партитивний об’єкт, якого стосується 

дія, виражена дієсловом-предикатом даного речення wounded. 

2) “Rec отримує ObPoss від Ag” (100 ОК або 6%): (23) Prewett and Evvy accepted tea 

from Miss Handforth ‘Прюет і Евві взяли чай у місс Хендфорт’ [31, с. 19]. У наведеній 

ОК перший об’єкт tea є посесивним об’єктом, тобто об’єктом отримання реципієнтами 

Prewett і Evvy від агенса Miss Handforth. 

3) “Ag каузує Obeff рухатися до місця All / із місця Abl” (982 ОК або 4,9%). 

Наведені нижче речення описують ситуацію вимушеного переміщення ефікованого 

об’єкта (the hat, the money) щодо орієнтира-цілі (the ground, the pavement) (24) The 

cabman dashes his hat upon the ground ‘Візник кинув свій капелюх на землю’ [30, с. 31]; 

(25) The unaccountable person flung the money on the pavement ‘дивна особа жбурнула 
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гроші на тротуар’ [30, с. 30]. 

4) “Ag надає інформацію адресату Adr” (45 ОК або 2,7%), наприклад: (26) You 

haven’t said anything to Nan ‘Ти нічого не сказав Нен’ [31, с. 242]. У цьому прикладі Nan 

– адресат, особа, яка внаслідок дії, вираженої дієсловом-предикатом даного речення 

said, отримує інформацію від агенса you. 

4.4. Синтаксичній структурі S – V – О1 – O2 (299 ОК або 17,7% від загальної 

кількості конструкцій) відповідають такі типи семантичних ситуацій: 

1) “Ag передає інформацію адресату Adr про Sit за допомогою мовлення” (186 ОК 

або 11%), наприклад: (27) Did he try to tell you those were his ‘Він намагався сказати 

тобі, що вони належать йому?’ [31, с. 50]. У поданому прикладі you – адресат, що 

позначає особу, яка внаслідок дії, вираженої дієсловом-предикатом даного речення tell, 

отримує від агенса he інформацію про ситуацію those were his. 

2) “Ag передає реціпієнту Rec посесивний об’єкт ObPoss” (102 ОК або 6%), ОК 

даної структури містять дієслова зі значенням ‘передавання’: give ‘давати’, hаnd 

‘давати, передавати’, present ‘дарувати’ та ін. Наприклад: (28) He handed the glass ‘Він 

передав їй склянку’ [31, с. 11]. У наведеному прикладі другий об’єкт the glass називає 

посесивний об’єкт, тобто предмет, який у результаті дії, вираженої дієсловом-

предикатом речення handed, є об’єктом передачі реципієнту her. 

3) “Ag надає адресату Adr інформацію щодо об’єкта Obinf” (11 або 0,7%), 

наприклад: (29) He showed her the library ‘Він показав їй бібліотеку’ [31, с. 47]. Перший 

об’єкт у реченні – her є об’єктом-експерієнцером, тобто особою, яка в результаті дії, 

вираженої дієсловом-предикатом даного речення showed, отримує певну інформацію 

про об’єкт інформації the library. 

4.5. Синтаксичній структурі S – V – prep – О1 – prep – O2 (23 ОК або 1,4%), 

відповідає семантична ситуація “Ag1 і Ag2 обговорюють Obinf”, наприклад: (30) We must 

talk to Felіcity about her future ‘Ми повинні поговорити з Фелісіті про її майбутнє’ [31, с. 

14]. У даному реченні агенси Ag1 we та Ag2 Felіcity – обговорюють інформаційний 

об’єкт Obinf her future. 

4.6. ОК зі структурою S – V – prep – О1 – prep – O2 – O3 (10 ОК або 0,6% від 

загальної кількості) відповідає семантична ситуація “Ag надає адресату Adr інформацію 

про об’єкта інформації Obinf”, наприклад: (31) You must tell me all about Mr Demoyte ‘Ви 

повинні розповісти мені все про містера Демайта’ [31, с. 48]. У даному прикладі me – 

адресат, який отримує інформацію Inf all про об’єкт інформації Obinf  Mr Demoyte. 
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5. Висновки 

5.1. Аналіз семантичних ситуацій, втілених у досліджуваних ОК, зроблено на 

основі семантичних актантів Ю.Д. Апресяна, Л. Теньєра, Я.Г. Тестельца, Ч. Філлмора, 

У.Л. Чейфа та інших дослідників, із врахуванням валентнісних властивостей і 

семантичної близькості дієслів-предикатів у складі ОК, відповідно до шести типів 

синтаксичних структур (з яких найбільш частотними є S – V – O та S – V – prep – O 

виявлено 25 семантичних ситуацій (див. 4.1.-4.6, а також таблицю). 

5.2. Серед семантичних ситуацій, які відповідають синтаксичній структурі  

S – V – O, виділено 12 типів, серед яких кількісно переважають семантичні ситуації 

“Stim впливає на емоційно-психічний стан Adr”, “ Ехр має почуття, відчуває емоції до 

Sit-Stim” (див. 4.1, а також таблицю). 

5.3. ОК зі структурою S – V – prep – O об’єднує 5 семантичних ситуацій, серед 

яких найчастотнішими є: “Ag рухаються в напрямку до місця Abl / від місця Abl” та 

“Ехр обдумує інформацію про Stim” (див. 4.2, а також таблицю). 

5.4. ОК зі структурою S – V – О1 – prep – O2 виражає 4 семантичні ситуації: “Ag 

фізично впливає на Part”; “Rec отримує ОbPoss від Аg”; “Аg каузує рухатися до місця 

Abl / від місця Abl” та ін. (див. 4.3, а також таблицю.). 

5.5.ОК зі структурою S – V – О1 – O2 виражають 3 семантичні ситуації, із них 

найбільш частотна: “Аg передає інформацію адресату Adr про Sit за допомогою 

мовлення” (див. 4.4, а також таблицю). 

5.6. Рідко зустрічаються синтаксичні структури: S – V – prep – О1 – prep – O2 і  

S – V – О1 – O2 – prep – O3, кожна з яких репрезентує одну семантичну ситуацію (див. 4.5.-

4.6). 

7. Як свідчать кількісні дані, найчастотнішими виявились більш прості 

синтаксичні структури, що містять суб’єкт і один об’єкт, вони ж виражають і 

найбільшу кількість різноманітних семантичних ситуацій (див. таблицю). 

8. Можна допустити, що відносно обмежений матеріал статті містить певні 

лакуни в наборі об’єктних синтаксичних конструкцій та семантичних ситуацій, що 

створює необхідність подальшого дослідження ОК. 
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Таблиця. Семантичні ситуації, які виражаються об’єктними конструкціями в англійській мові 

Типи синтаксичних структур і семантичні 
ситуації Приклади ОК Кількість 

ОК 
1. S – V – O  566 (33,6%) 
1) “Stim впливає на емоційно-психічний стан Exp” It grieved him ‘Це засмучувало його’ 105 (6,2%) 
2) “Ехр має почуття, відчуває емоції до Sit-Stim” He enjoyed teaching ‘Йому подобалось викладання’ 105 (6,2%) 
3) “Ag створює (виробляє, виготовляє) Оbeff” I ought to go do some correcting ‘Мені потрібно піти і зробити деякі 

виправлення’ 
104 (6,2%) 

4) “Poss володіє ОbPoss” Rain had a small umbrella ‘У Рейн була маленька парасолька’ 50 (3%) 
5) “Ag починає / продовжує / закінчує Act” The Mors had continued their custom ‘Мори продовжували свою 

традицію’ 
46 (2,7%) 

6) “Ag вживає (їсть, п’є, курить) Оbaff” Nan was methodically eating a pear ‘Нен методично їла грушу’ 40 (2,4%) 
7) “Ag має на собі / одягає, знімає ОbPoss” Felecity took off her hat ‘Фелісіті зняла капелюх’ 40 (2,4%) 
8) “Ag зустрічає / знайомиться з Ag” I have only met Mr Everard ‘Я зустрілась з містером Еверардом 

тільки раз’ 
24 (1,4%) 

9) “Ag чекає Pat” Donald awaited his father ‘Дональд чекав свого батька’ 17 (1%) 
10) “Ехр усвідомлює інформацію про Sit” It was a few seconds before he realized what he was seeing ‘Минуло 

декілька секунд, перш ніж він усвідомив, що він бачив’ 
15 (1%) 

11) “Exp вважає достовірною інформацію щодо Stim” He always trusted his wife ‘Він завжди довіряв своїй дружині’ 10 (0,6%) 
12) “Exp зберігає / втрачає інформацію про Stim” How well I recollect it! ‘Як виразно я пригадую це!’ 10 (0,6%) 
2. S – V – prep – O  188 (11,2%) 
1) “Ag рухається в напрямі до місця All / від місця 
Abl” 

Donald had mounted on a chair ‘Дональд забрався на стілець’ 188 (11,2%) 

2) “Ехр цілеспрямовано сприймає інформацію про Inf 
за допомогою органів чуттів” 

She began to look at them ‘Вона почала дивитись на них’ 112 (6,6%) 

3) “Ехр цілеспрямовано сприймає інформацію про 
Stim за допомогою органів чуттів” 

You shall hear from me in the morning ‘Ти почуєш про мене вранці’ 80 (4,7%) 

4) “Ехр обдумує інформацію про Stim” He should reflect on the authorship ‘Йому варто подумати про 
авторство’ 

34 (2%) 

5) “Ag інтелектуально і / або вербально реагує на 
Stim” 

A superficial traveler might object to the dirt ‘Поверховий 
мандрівник, імовірно, заперечував би проти бруду’ 

19 (1,1%) 
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Продовження табл. 
3. S – V – О1 – prep – O2  354 (7,5%) 
1) “Ag впливає фізично на пацієнс Pat, а саме на його 
частину Оbpart” 

He wounded the girl in the shoulder ‘Він поранив дівчину в плече’ 127 (7,5%) 

2) “Rec отримує ObPoss від Ag” Prewett and Evvy accepted tea from Miss Handforth ‘Прюет і Евві 
взяли чай у місс Хендфорт’ 

100 (6%) 

3) “Ag каузує Obeff рухатися до місця All / із місця 
Abl” 

The cabman dashes his hat upon the ground ‘Візник кинув свій 
капелюх на землю’ 

982 (4,9%) 

4) “Ag надає інформацію адресату Adr” You haven’t said anything to Nan ‘Ти нічого не сказав Нен’ 45 (2,7)% 
4. S – V – О1 – O2  299 (17,7%) 
1) “Ag передає інформацію адресату Adr про Sit за 
допомогою мовлення” 

Did he try to tell you those were his ‘Він намагався сказати тобі, що 
вони належать йому?’ 

186 (11%) 

2) “Ag передає реціпієнту Rec посесивний об’єкт 
ObPoss” 

He handed the glass ‘Він передав їй склянку’ 102 (6%) 

3) “Ag надає адресату Adr інформацію щодо об’єкта 
Obinf” 

He showed her the library ‘Він показав їй бібліотеку’ 11 (0,7%) 

5. S – V – prep – О1 – prep – O2  23 (1,4%) 
“Ag1 і Ag2 обговорюють Obinf” We must talk to Felіcity about her future ‘Ми повинні поговорити з 

Фелісіті про її майбутнє’ 
23 (1,4%) 

6. S – V – prep – О1 – prep – O2 – O3  10 (0,6%) 
“Ag надає адресату Adr інформацію щодо об’єкта 
інформації Obinf” 

You must tell me all about Mr Demoyte ‘Ви повинні розповісти мені 
все про містера Демайта’ 

10 ( 0,6%) 

Всього  1685 (100%) 
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ФЕНОМЕН "ПРОТИРІЧЧЯ" У ГУМАНІТАРНІЙ  
ПАРАДИГМІ ЗНАННЯ 

 
ЛИМАРЕНКО О.А. ФЕНОМЕН «ПРОТИРІЧЧЯ» В ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ ЗНАННЯ 
У статті розглядаються міждисциплінарні особливості феномена “протиріччя” (а саме: у 

філософії, соціології, психології, когнітивістиці). З точки зору останньої пропонується логіко-семантичнa 
таксономізація типів, видів і класів протиріччя. Найбільша увага приділяється контрадикторності як 
лінгвокогнітивному явищу, яка рефлектується  в мові у вигляді складносурядного речення протиставності / 
адверсативності (паратаксис) та складнопідрядного речення допустовості / концесивності (гіпотаксис). 

 
ЛЫМАРЕНКО Е.А. ФЕНОМЕН «ПРОТИВОРЕЧИЕ» В ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЕ ЗНАНИЯ 
В статье рассматриваются междисциплинарные особенности феномена  “противоречие”  

(а именно: в философии, социологии, психологии, когнитивистике). С точки зрения последней предлагается 
логико-семантическая таксономизация типов, видов и классов противоречия, где наибольшее внимание 
уделяется контрадикторности как лингвокогнитивному явлению, проявляющей себя в языке в виде 
сложносочиненного предложения с противительными / адверсативными отношениями (паратаксис) и 
сложноподчиненного предложения с отношением уступки / концессивности (гипотаксис). 

 
LYMARENKO O.A. THE PHENOMENON OF "CONTRADICTION" IN THE KNOWLEDGE 

PARADIGM OF THE HUMANITIES 
This paper presents interdisciplinary peculiarities of contradiction in philosophy (as the origin of any 

development), in sociology (as the generator of social struggle), in psychology (as intersubjective conflict collision) 
and in cognitive science with the latter focused on the  inner emotional and intellectual state of a human being. 
Cognitive contradiction has a complicated taxonomy organization and is reflected in speech as a logico-
grammatical category of contradictory relations. They reveal lack of correspondence between proper and real facts 
and can be performed in word combinations, simple, compound or complex sentences. In compound sentences 
(parataxis) adversative relations are expressed and in complex ones (hypotaxis) concession relations are present. 
The difference between the two structures lies in cognitive perception based on epistemological factors of 
“knowledge” and “understanding”.  

As cognitive contradiction shows incompatibility of two denotational situations, we consider it to be of 
linguocognitive nature appearing in homo mentalis’s mind as a result of cognitive dissonance and external 
expression only with the help of a language. There is no contradiction in the physical world; it does not exist apart 
from people’s activity but it exists in their internal and external (social) perception of this world. 

 
Ключові слова: протиріччя, когнітивний дисонанс, контрадикторність, 

адверсативність, паратаксис, гіпотаксис, концесивність, таксономія, екзогенний, 

ендогенний. 

Об'єктом пропонованої розвідки є феномен "протиріччя", а предметом – його 

загальнонаукові та лінгвоспецифічні особливості. З ними перекликається й основна мета – 

з'ясування міждисциплінарних параметрів протиріччя, що передбачає вирішення трьох 

завдань: а) усвідомлення протиріччя в категоріях онтології та епістемології,  

б) таксономізація / інвентаризація типів, видів і класів протиріччя, в) опис когнітивного 

дисонансу як особливого типу протиріччя, що фіксується в сучасній англійській мові у 

синтаксичний спосіб.  

Попри те, що протиріччя – це „категорія, що виражає внутрішнє джерело будь-якого 

розвитку, руху" [14, с. 56], не можна однозначно стверджувати, що воно існує в 

зовнішньому / фізичному світі: "у світі немає протиріччя, а є лише наше ставлення до 

нього" [13, с. 62]. Фізичний світ не можна визначити як суперечливий чи несуперечливий, 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2008, том 5, № 3 (15) 

 

 39

а тому поняття „протиріччя” для нього є, очевидно, неприйнятним. Про протиріччя можна 

судити лише крізь призму людського мислення.  

Отож не знаючи напевно, існує чи не існує протиріччя у навколишньому світі, ми 

застосовуємо до нього людські мірки. Слова фон Врігта про те, що „світ іноді повинен 

описуватися як існуючий у певному стані й разом з тим як існуючий у суперечливому 

стані” [3, с. 536], дають підстави інтерпретувати його в міждисциплінарних вимірах – 

філософському, (соціо)психологічному, лінгвокогнітивному тощо.  

Протиріччя у філософії вважається внутрішнім джерелом будь-якого розвитку 

(пор.: "Противоречие есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку 

нечто имеет в себе самом противоречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно" [4, 

с. 65]). Воно інтеріоризується філософією як еволюційно закономірні переходи в межах 

ступеневого ланцюга „тотожність – відмінність – протилежність – власне протиріччя” [15,  

c. 56]. Вважається також, що протиріччя пов'язані з діалектичним законом пізнання, 

виражають глибокі гносеологічні труднощі цього процесу, примушуючи замислитися над 

принципами ментальної діяльності людини [9].  

Протиріччя в соціології розглядається як рухома сила соціальної боротьби, яка 

може набувати антагоністичного, неантагоністичного і дисоціативного вигляду [12,  

с. 352]. Об'єктивний світ суспільства складається з суб'єктивних "цільностей", що 

представляють собою членів суспільства, зіткнення інтересів яких неминуче тягне за 

собою і протиріччя – наприклад, між одночасним прагненням до асоціації та дисоціації. 

Баланс цих протилежних сил становить собою вирішення подібних протиріч. Умовно ця 

сфера називається зовнішнім соціальним світом, на відміну від зовнішнього фізичного 

світу. 

Протиріччя у психології тлумачиться як інтерсуб'єктна (міжособистісна) 

конфліктологічна колізія. Остання становить собою актуалізоване протиріччя – зіткнення 

протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій, думок, поглядів суб'єктів взаємодії або 

опонентів і навіть зіткнення самих опонентів [8, с. 213-214]. Виділяючи низку 

обов'язкових ознак конфлікту-протиріччя (біполярність протиставних тенденцій як 

джерело протиріччя; активність, спрямована на переборення протиріччя; суб'єктність – 

наявність носіїв / виразників протиріччя), психологія має в своєму арсеналі численні 

типології та форми протиріччя, які можуть комбінуватися між собою.  

Найузагальненіша дихотомія виокремлює дві нерівновеликі групи протиріччя: 

інтрасуб'єктні (конфлікти із самим собою) й інтерсуб'єктні (конфлікти між суб'єктами як 

окремими індивідами або як представниками груп). За часовим критерієм протиріччя 
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розподіляються на короткочасні й затяжні, за характером перебігу – гострими й кволими, 

за формою прояву – явними і латентними. З урахуванням наслідків (для особистості, 

групи й/або її членів) іноді виділяють деструктивний, конструктивний і стабілізуючий 

типи протиріччя (Пр). Деструктивні Пр розхитують і руйнують сталі структури й функції, 

індивідуальні й групові норми, девальвують цінності тощо. Конструктивні Пр, у яких 

відбувається перебудова, відновлення структури, оволодіння новими функціями, 

встановлення нових зв'язків, сприяють життєдіяльності особистості або функціонуванню 

організації. Стабілізуючі Пр також приводять до позитивних результатів, однак не за 

рахунок інновацій, а шляхом усунення відхилень і закріплення дечого вже існуючого.  

У такий спосіб у психології все більше розуміння знаходять ідеї про неминучість і 

природність як інтра-, так і інтерсуб'єктних Пр і про їхню функціональну значущість. Остання 

виявляється в дихотомії "позитивний – негативний вплив" на особистість. Перший 

проявляється в інтенсифікації пізнавальної діяльності, ослабленні особистісної напруженості 

в мотивуванні пізнавальних потреб, створенні передумов для особистісного розвитку тощо. 

Негативний вплив Пр на особистість може виявитися у зниженні ефективності діяльності (аж 

до деструкції), підвищенні особистісної напруженості, виникненні гострих емоційних 

переживань, погіршенні психічної й соціальної адаптації тощо. 

Оскільки протиріччя відбиває ідею несумісності двох денотативних ситуацій, воно є 

явищем лінгвокогнітивного порядку: виникаючи як наслідок когнітивного дисонансу в 

голові homo mentalis, воно об’єктивується homo loquens лише в мові й через мову, тобто 

привноситься у світ людиною. У навколишньому фізичному світі протиріччя немає, бо 

воно не існує поза діяльністю людини. Протиріччя – це відбиття внутрішнього світу 

людини і зовнішнього соціального світу.  

Когнітивно-логічне протиріччя (когнітивний дисонанс) об'єктивується як форма 

боротьби НОВОГО зі СТАРИМ, де НОВЕ видається певною мірою алогічним, проте ця 

алогічність може мати смисл, бо вона не є ані істинною, ані хибною [13, с. 93]. Когнітивне 

протиріччя спричиняється зіткненням несумісних знань, уявлень, когніцій. Воно виникає 

тоді, коли когнітивний дисонанс зачіпає значимі для особистості переконання та спонукає 

до реального вибору між двома можливими варіантами. Саме в цих випадках дисонанс 

переживається як серйозна проблема, що вимагає ослаблення або подолання Пр. Таке 

протиріччя має складну таксономічну організацію (рис. 1). 
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Рис. 1. Логіко-семантична таксономіка протиріччя 

 
За ступенем зіткнення чи взаємозаперечення членів протиріччя формальна логіка 

розрізняє три основних їх когнітивних типи на рівні пропозиції: заперечне (заперечно-

категоріальне), екзогенне (зовнішньокатегоріальне) і ендогенне (внутрішньокатегоріальне) 

[13, с. 88-89]. Заперечно-категоріальне протиріччя /А є не-А/ є негативним, оскільки в 

його основі лежить просте ствердження протилежного за схемою "А – це не-А у формі А" 

(червоне – це не червоне). Екзокатегоріалъне протиріччя /А є В/ є ПР, що виникає на 

зовнішньому (поверхневому) рівні висловлення, коли стверджується, що "А – це В у формі А" 

(червоне – це холодне, червоне – це гаряче), тобто А і В належать до різних категорій. 

Ендокатегоріальне протиріччя /А є С/ є таким Пр, що виникає на внутрішньому 

(глибинному) рівні висловлення, коли стверджується, що "А – це С у формі А" (червоне – це 

зелене, червоне – це малинове): С належить до тієї ж категорії, що й А.  

З точки зору граматики, формально-логічна теорія обмежується розглядом 

протиріччя переважним чином на рівні простого речення, а тому всі їх три типи можна 

вважати внутрішньореченнєвими та одночасно вважати їх суто логічними категоріями. На 

відміну від них, наступні чотири класи можна вважати когнітивно-логічними, оскільки 

вони розрізняються ступенем відхилення від вихідного значення, що береться за еталон: 

аномалія – невідповідність дійсного і належного, не-норма, неправильність; девіація –

відхилення від норми, від загальної закономірності; контрарність – протиставлення 

суджень, які виключають одне одного; контрадикція – заперечення одного судження 

іншим і виключенням третього. 

Від наведеної когнітивно-логічної класифікації суперечливих пропозицій принципово 

відрізняється логіко-семантична класифікація суперечливих висловлень (СВ), серед яких 

прийнято розрізняти кілька підкласів. 
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Нонконформні СВ фіксують таку аномальну невідповідність суб'єкта і предиката, при 

якій подібність і відміність порівнюються за ступенем (Біле є блакитне).  

Колізійні СВ відбивають аномальне зіткнення протилежних поглядів, прагнень, 

інтересів, а в юридичній практиці – розходження між окремими законами однієї держави 

або протиріччя законів, судових рішень різних держав. 

Амбівалентні СВ містять у собі таке відхилення від норми, при якому відбувається 

зіткнення двох значень однієї мовної одиниці в одному контексті, що призводить до їхнього 

неоднозначного витлумачення (Василь Іванович, білого привезли! – Скільки пляшок?). 

Метафоричні СВ суть таке відхилення від норми, при якому відбувається використання 

переносного значення слова в якості прямого (Мій стіл гнівається); яскравим прикладом 

сходження прямого й переносного значення в одній ситуації є пасаж "Пам'ятайте, що 

інтелігенція – це сіль нації. І якщо її не стане, вам нічим буде посолити кашу, що ви заварили" 

(Н. Ердман, "Самогубець"). До метафоричних СВ належить і антитеза – протиставлення 

різко відмінних сутностей ("Велика людина для малих справ"). 

Парадоксальні СВ фіксують протиріччя за схемою контрарності, при якій 

спостерігається відхилення від норми і від здорового глузду, тобто несподіване явище, що не 

відповідає звичним уявленням. У силу цього мовні одиниці виявляють більше розходжень, 

ніж подібностей, але подібність зберігається в силу віднесеності до тієї ж категорії (Біле – це 

чорне; Я из города в город Плыву на каком-то пароме, А точнее сказать, никуда я на нем не 

плыву /А.Ю. Колышевский/). При цьому можливий вихід із протиріччя, тобто надання 

переконливого пояснення (білий на вид насправді чорний; це лише здається, що я пливу). 

Одним із різновидів парадоксу є антиномія (протиріччя в законі), що з античних часів 

було предметом уваги багатьох філософів, які вважали антиномічним той факт, що кожне 

з положень може бути логічно доведеним: перервність і безперервність матерії, 

скінченність і нескінченність світу тощо. 

Абсурдні СВ є семантично неправильними, тобто безглуздими, де спостерігається 

повна непорівнянність суб'єкта й предиката (Мій стіл пленарний. Біле покаялося). Абсурдне, 

безглузде нерідко збігається із поняттям алогічності, що видно із відомих прикладів  

К. Бюлера: "Dieser runde Tisch ist viereckig / Цей круглий стіл чотирикутний" (логік 

обурений, граматик мовчить) і "Ця стіл кругле" (граматик обурений, логік задоволений) 

[2, с. 62] (пор. також пасаж Н. Хомського "Colorless green ideas sleep furiously / Безбарвні 

зелені ідеї люто сплять"). Безглуздим варто вважати таке речення, що є аграматичним, але 

не обов'язково порушує вимоги семантики. Конфлікт із правилами робить речення 

абсурдним тільки у випадку екстремального порушення категоріальної віднесеності 

мовної одиниці, тобто коли воно функціонально безглузде. Речення Мій стіл гнівається та 
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Мій стіл пленарний протиставлені як нормальний і екстремальний випадки категоріального 

порушення, але ніщо не заважає віднести другий приклад до ситуації, коли стіл може стати 

пленарним (призначеним для пленуму).  

Дисонансні СВ (протилежне – консонанс) є контрадикторним судженням, у якому 

спостерігається невідповідність, неузгодженість чогось чомусь, розлад, відсутність гармонії 

(На вулиці холод, а/але він пішов без шапки; Він пішов без шапки, хоча на вулиці холод).  

Контрастні СВ відбивають контрадикцію різко виражених протилежностей і 

являють собою парадигматичне протиставлення двох різних заповнень однієї й тієї ж 

семантичної позиції (Іван носить чорні сорочки, а Петро білі). Розрізняють два види 

контрасту – онтологічний (існує в реальному світі) і епістемічний (пов'язаний з 

пізнавальними настановами людини) [5, с. 204]. 

Зевгматичні СВ – риторично забарвлені речення, побудовані на основі логіко-

смислового парадоксу ("синтаксично однорідне поєднання семантично різнорідних слів і 

сполук" [10, с. 164]). Зевгма, під “дахом” якої поєднуються аномальні у смисловому 

відношенні компоненти висловлення, утворює вузол атракції, здатний здійснювати 

значний персуазивний вплив на свідомість співрозмовника (Francis washed his body, 

shaved his jaws, drank his coffee, and missed the seven-thirty-one /J. Сheever/) [1, с. 67].  

Будучи не завжди референційно прозорими (а іноді й референційно непрозорими), 

вони завжди відтіняють змістовно багаті контексти, які розширюють когнітивно-семантичні 

та/або когнітивно-психологічні простори комунікантів. Проте із усіх перелічених типів, видів 

і класів протиріччя особливий вузол проблематики складають останні їх логіко-

семантичних різновиди – дисонанс, зевгма і контраст, які належать до екзокатегоріальних 

(внутрішньореченнєвих) величин і становлять собою три іпостасі контрадикторності – 

протиріччя, яке є релевантним для синтаксичних розвідок.  

Контрадикторність є лінгвокогнітивною іпостассю протиріччя. Підкреслюючи 

неоднорідність протиріччя як поняття, Н.Д. Арутюнова пише, що під нього підводяться 

несхожі між собою явища – логічна контрадикторність (недопустимість співприсутності в 

тексті твердження і заперечення однієї думки), несумісність семантичних компонентів, 

невідповідність синтаксичних зв'язків семантичним відношенням, розлад між 

комунікативними цілями мовця і смислом або пресупозиціями висловлення, одночасна 

співвіднесеність з різними точками відліку, емпірична неможливість інтерпретувати 

речення за зразком устрою нашого світу тощо [6, с. 3]. Слід розрізняти логічну і когнітивну 

контрадикторності.  

Логічна контрадикторність базується на суперечливих судженнях, що виключають одне 
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одного [14, с. 392; 15, с. 371] (наприклад, All people lie та Some people don't lie). При цьому одне 

із контрадикторних суджень є необхідно хибним, а інше – істинним. Логічні відношення 

між судженнями передбачають, що істинність одного з них означає хибність іншого і що 

третього, середнього, проміжного варіанта між ними не існує, тобто якщо відомо, що дане 

судження істинне, то контрадикторне йому обов'язково хибне. Вихід із контрадикторного 

протиріччя малоймовірний.  

Друга, когнітивна контрадикторність, яку іще називають когнітивним дисонансом, 

заснована не на взаємовиключних судженнях, а на таких, що базуються на невідповідності 

дійсного і належного в епістемічному світі мовця. Так, у реченнях (1) These people are lying, but 

some people don't lie та (2) These people are lying, although some people don't lie має місце певного 

роду когнітивний дисонанс: мовець не пояснює, чому серед істот, відомих як homo mendasis, 

існують винятки, тобто ті люди, які кажуть правду. Тут мовець або не може, або не хоче, або не 

знає, як пояснити такий стан речей. Такі висловлення, які також кваліфікуються як суперечливі, 

можуть отримати різноманітну інтерпретацію, оскільки розуміння має плюральний, 

множинний характер. 

Контрадикторність є не об’єктивним, а суб’єктивним явищем, причому не 

онтологічного, а когнітивного порядку. Тому важко погодитися з С.В. Кодзасовим, який 

виокремлює онтологічні (Он толстый, но подвижный) та епістемічні (Уже девять 

вечера, а светло) протиріччя [5, с. 209], оскільки, як вже згадувалося, фізичний світ не 

знає протиріч: невідповідність між значною масою тіла і нормальною рухомістю існує не 

у фізичному світі, а в голові людини-мовця, індивідуальний досвід якої засвідчує 

зворотне. У нашому розумінні обидва висловлення, що їх наводить С.В. Кодзасов, 

належать до одного модального плану – когнітивного протиріччя. 

Когнітивне протиріччя рефлектується в мові у вигляді контрадикторного 

відношення / смислу і відтворюється у плані вираження (на синтаксичному рівні) за 

допомогою словосполучення (попри, незважаючи на), простого і складного речення – 

паратаксису чи гіпотаксису. Услід за іншими науковцями (напр., [16, с. 293; 17, с. 235]), 

складні речення з контрадикторною семантикою розуміються нами в широкому сенсі, 

тобто як категорія, що поєднує під одним дахом адверсативність / протиставність і 

концесивність / допустовість (див. рис. 2). При цьому наголосимо, що формою втілення 

протиставного смислу є складносурядне речення (паратаксис), а допустовості – 

складнопідрядне (гіпотаксис) і що обидві ці форми можна вважати універсальними для 

природних мов.  
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Контрадикторні відношення 

 

адверсативні відношення  

(координація) 

 

концесивні відношення  

(субординація) 

протиставне ССР / паратаксис 

(but, yet, however, only) 

допустове СПР / гіпотаксис 

(although, though, even if, even though, even 

when, аdmittedly, albeit, despite, however, 

whoever, whatever, whenever, wherever, 

nevertheless та ін. ) 

 

Рис. 2. Контрадикторні відношення в англійському синтаксисі 

 

Контрадикторні висловлення можуть існувати в багатьох модальностях (деонтичній, 

алетичній, аксіологічній, епістемічній тощо). Висловлення (1) і (2) з епістемічною 

модальністю в системі Л.Н. Синельникової відбивають парадоксальну модальність, тобто 

"модальність протиріччя, несподіваного стану речей, яка не піддається простому 

ранжируванню за шкалою "добре / погано". Вона приймається в тому вигляді, в якому 

вербально представлена. Суперечливий зміст можна переформулювати, можна 

супроводити довгим коментарем із широким залученням екстралінгвальних деталей, але й 

у переформульованому вигляді залишаються сигнали протиріччя, концентровано передані 

в парадоксі" [9]. 

Окрім зазначеного вище, у лінгвістиці існує іще одне тлумачення поняття 

"когнітивний дисонанс", а саме як "обмеження на можливість вираження або невираження 

словом різних смислів з метою усунення різночитань, що можуть призвести... до зняття з 

мовної одиниці невірної інформації, яке викликає комунікативні збої" [7, с. 108]. Такий 

дисонанс зумовлюється різницею в асоціативних зв’язках між знанням і знаком в 

індивідуальній свідомості мовної особистості, що зумовлюється помилковою 

інтерпретацією тієї чи іншої одиниці та що робить адресата нездатним адекватно 

"витягти" інформацію з отриманого повідомлення [1, с. 46].  

Когнітивний же дисонанс контрадикторного порядку зумовлюється не хибною 

інтерпретацією знака, а взагалі відсутність інтерпретації, тобто воно є простим 

констатуванням факту відсутності якого-небудь пояснення – в силу незнання і/або 

нерозуміння – того стану речей, що їх спостерігає та омовлює мовець. У будь-якому разі 
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не можна не погодитися з думкою про те, що "суперечливі судження – ознака складності й 

крихкості світу, вони виражають прагнення зрозуміти ці властивості світу й гідно сказати 

про досягнуте розуміння" [9]. 

Іншої точки зору щодо модальної основи контрадикторного речення дотримується 

Р.О. Сівець, який вважає, що протиріччя між двома пропозиціями в СПР і ССР зумовлене 

"когнітивним збоєм" у розумінні причинно-наслідкових відношень і наголошує на 

відсутності значеннєвої тотожності між ними [11, с. 246]. Різницю між адверсативністю і 

концесивністю він пояснює комунікативно-епістемічним фактором: мовець не знає, чому 

трапилося саме так, а не інакше. Залежно від того, як мовець тлумачить стан речей, який є 

об’єктом його рефлексії, він використовує або адверсативний, або концесивний способи 

упаковки інформації. У першому випадку акцентується протиріччя між реальним і 

належним (нормативно очікуваний наслідок не реалізувався), а у другому – констатується 

нелогічний наслідок без будь-якої емоційної оцінки. Не можна не погодитися з 

міркуваннями дослідника стосовно двох епістемічних модусів: "знаю – не знаю", 

"розумію – не розумію" [11, с. 247]. Використання концесивного гіпотаксису базується на 

презумпції мовця "Я не знаю, чому саме так сталося" ((2, 4), а адверсативного 

паратаксису – "Я не розумію, чому саме так сталося" (1, 3). 

Солідаризуючись з цією думкою, ми вважаємо, що і протиставність, і поступка 

базуються на протиріччі між належним і реальним, тобто на фактичному, а не на 

очікуваному наслідку. Справді, коли ми говоримо (3) It’s very cold today, but John went out 

without his cap, (4) John went out without his cap, although it is very cold today, то перш за все 

ми сигналізуємо протиріччя між дійсним і очікуваним наслідками. Зрозуміло, що в такому 

ракурсі концесивні відношення близькі до протиставних, оскільки обидва вони базуються 

на семантиці протиріччя: протиставність втілюється у форму паратаксису, а концесивність 

– гіпотаксису, чим підкреслюється автономність, незалежність і скоординованість (3) або, 

навпаки, субординативно-ієрархічна залежність (4) двох позамовних ситуацій, які сумісно 

потрапляють у фокус уваги мовця.  

Отже, в адверсативному паратаксисі протиставляються два факти, не пов'язані 

відношеннями залежності, тоді як у концесивному гіпотаксисі один кластер інформації 

(головне речення) вступає у протиріччя не з іншим кластером (у підрядному), а з 

відсутньою логічною ланкою, що знаходиться поза реченням взагалі. Суттєвою різницею 

між адверсативним і концесивним способами кодування протиріччя є їхні когнітивні 

витоки, які мають епістемічне підґрунтя (фактор "знання"): для речення (3) ми 

припускаємо, що Джон, знаючи про холод на вулиці, навмисно понехтував шапкою, тоді 

як у випадку (4) ми виходимо з того, що він зробив це ненавмисно, тобто не знав про 
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холод, а якщо б знав, то одягнув би шапку. 

Не можна не усвідомлювати того факту, що коли мова пропонує різні способи 

упаковки суперечливої інформації (у нашому випадку – адверсативну і концесивну), то 

вона має на увазі й різницю в упакованих змістах. Про цю різницю додатково свідчать 

кількість і якість сполучуваних засобів: якщо протиставні відношення маркуються в 

сучасній англійській мові лише декількома сполучниками, то кількість концесивних 

релятивів значно вища (рис. 2), що свідчить не просто про широкі можливості англійської 

мови у вираженні поступки, а й про більшу кількість і більшу нюансованість 

комунікативних ситуацій, які мовець виражає однією глибшу конструкцією з думкою про 

незнання того, чому це саме так є чи саме так сталося.  

Підводячи підсумок, наголосимо, що протиріччя є феноменом міждисциплінарного 

порядку: філософія вважає його джерелом будь-якого розвитку, соціологія - рухомою 

силою соціальної боротьби, розрізняючи антагоністичні, неантагоністичні та дисоціативні 

його різновиди, а психологія – як інтерсуб'єктну конфліктологічну колізію. 

Інтердисциплінарні витлумачення протиріччя уможливлюються за рахунок фокусування 

уваги на внутрішньому світі людини з двома його іпостасями – емоційною та 

інтелектуальною, відповідно до чого виокремлюються два найузагальненіших типи 

протиріччя – емоційне та когнітивно-логічне. 

Когнітивне протиріччя (когнітивний дисонанс) має складну таксономічну 

організацію, підрозділяючись на типи (екзо- і ендокатегоріальні), види (аномалія, девіація, 

контрарність, контрадиторність), класи (амбівалентні, контрастні, нонконформні, 

дисонансні, парадоксальні, абсурдні, метафоричні). Останні виділяються на підставі 

м’якості або суворості / гостроти протиріччя.  

Когнітивне протиріччя рефлектується в мові у вигляді контрадикторного 

відношення / смислу, що є категорією логіко-граматичного порядку, яка відбиває 

комплексну думку як результату накопиченого досвіду, з'ясування та узагальнення 

найістотніших зв'язків між фактами, подіями і явищами об'єктивної дійсності. 

Контрадикторність відбиває ідею невідповідності між належним і реальним, і 

відтворюється за допомогою словосполучення, простого і складного речення – 

протиставного паратаксису чи допустового гіпотаксису. Суттєвою різницею між обома 

адверсативним і концесивним способами кодування протиріччя є їхні когнітивні витоки, 

які мають епістемічне підґрунтя – фактори "знання" і "розуміння". 

Оскільки когнітивне протиріччя відбиває ідею несумісності двох денотативних 

ситуацій, воно є явищем лінгвокогнітивного порядку: виникаючи як наслідок 
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когнітивного дисонансу в голові homo mentalis, воно об’єктивується homo loquens лише в 

мові й через мову, тобто привноситься у світ людиною. У зовнішньому фізичному світі 

протиріччя немає, бо воно не існує поза діяльністю людини. Протиріччя – це відбиття 

внутрішнього світу людини і зовнішнього світу соціуму.  

Перспективним у плані подальших наукових розвідок видається більш детальне 

дослідження контрадикторних конструкцій у вигляді польових структур, які зможуть 

посприяти експланаторності їхньої когнітивної семантики та функціонально-

комунікативної специфіки. 
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СПОСІБ ДІЇ В ПРИВАТИВНИХ ДІЄСЛОВАХ ІЗ ВІДЧУЖУВАНИМ 
ОБ’ЄКТОМ ВЛАСНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ 

МОВАХ 
 

ЗАЛУЖНА О.О. CЕМАНТИКА СПОСОБУ ДІЇ В ПРИВАТИВНИХ ДІЄСЛОВАХ З 
ВІДЧУЖУВАНИМ ОБ’ЄКТОМ ВЛАСНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Метою цієї статті є семантична класифікація англійських та українських привативних дієслів 
способу дії з відчужуваним об’єктом власності. В результаті аналізу семантики привативних дієслів 
способу дії одиниці розподіляються на 6 груп в англійській та 5 груп в українській мові. Проводиться опис 
семантики дієслів, виділяються додаткові диференційні семи, встановлюється стилістична маркованість 
досліджуваних одиниць. 

 
ЗАЛУЖНАЯ О.А.СЕМАНТИКА СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ В ПРИВАТИВНЫХ ГЛАГОЛАХ С 

ОТЧУЖДАЕМЫМ ОБЪЕКТОМ ОБЛАДАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
Целью статьи является семантическая классификация английских и украинских привативных 

глаголов способа действия с отчуждаемым объектом обладания. В результате анализа семантики 
привативных глаголов способа действия единицы распределяются на 6 групп в английском и 5 групп в 
украинском языке. Проводится описание семантики глаголов, выделяются дополнительные 
дифференциальные семы, устанавливается стилистическая маркированность исследуемых единиц. 

 
ZALUZHNA O.O. SEMANTICS OF MANNER OF ACTION IN PRIVATIVE VERBS WITH 

ALIENABLE OBJECT OF POSSESSION IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES 
The present article is aimed at semantic classification of English and Ukrainian privative verbs of manner 

with alienable object of possession. The semantics of privative verbs can be presented in the form of the following 
formula of definition: “X causes Y not to have Z”, where X is the possessor, Y is the possessee and Z is the object of 
possession. The semantics of the units in question is complicated by the additional seme of the manner of 
causativization which is viewed in linguistics as the process endowed with instrumental function. 

As a result of semantic analysis of privative verbs of manner they are stratified into 6 groups in the English 
and 5 groups in the Ukrainian language. In both languages the verbs can indicate unlawful action, physical action, 
deceitful/cunning action, legal action and verbal action. Solely in English the group of verbs where the manner of 
action is threat/intimidation has been singled out. Not only the description of the semantics of the verbs has been 
carried out, but also additional differential semes and stylistic belonging of the analyzed verbs is dwelt upon.  

 
Ключові слова: привативність, посесивність, каузатив, заперечення, відчужувана 

власність. 

1. Теоретичні засади дослідження. 

Дієслова типу англ. to steal ‘красти’, to eject ‘виселяти’, to disarm ‘обеззброїти’, укр. 

грабувати, штрафувати, випрошувати тощо в лінгвістиці відносять до групи 

привативних дієслів (далі ПД), тобто ці мовні одиниці виражають розрив посесивних 

відношень. Термін уперше був вжитий Аристотелем [3] (від лат. privo ‘позбавлення, 

видалення’) як особливий випадок логічного заперечення, у сучасній лінгвістиці термін 

почав використовувати Л. Вайсгербер [6] на позначення ситуації неволодіння (див. також, 

наприклад, В.В. Иванов [8], В.Д. Калиущенко [12]). До розриву відношення володіння 
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залучаються три актанти: каузатор – X, посесор – Y та посесивний об’єкт (об’єкт 

власності) – Z. Застосовуючи методику побудови формул тлумачення (далі ФТ) (див. 

Ю.Д. Апресян [1]), семантику досліджуваних одиниць можна представити таким чином: 

“X каузує Y не мати Z” [11, c. 94]. 

Семантична структура одиниць, що розглядаються, складна, адже дієслова 

поєднують у своїй семантиці три фундаментальні категорії мови: каузатив, посесив та 

заперечення. Відношення між X та Y визначається як каузативне (спричинення), між Y та 

Z – як посесивне (володіння). Утім внаслідок дії каузації, спрямованої на розрив 

відношення між Y та Z, посесивне відношення між двома актантами припиняється, 

відбувається трансформація у відношення неволодіння, яке розглядається у межах 

категорії заперечення [17]. 

1.1. Привативність відносять у переважній більшості випадків, насамперед, до 

категорії посесивності [8; 14], що обумовлено експліцитністю вираження відношення 

володіння між Y та Z. Привативні дієслова виражають розрив відношення як від’ємного, 

так і невід’ємного володіння (див. О.О. Залужна [10, c. 24]).  

У цій роботі досліджуються дієслова, у яких відношення між Y та Z є відношенням 

від’ємного володіння, напр.: англ. to steal ‘красти’ – to take (another's property) illegally or 

without right or permission, esp. in secret ‘нелегально або без дозволу брати чиєсь майно, 

особливо потай’ (“You came sneaking up like a thief and stole Piggy’s glasses!” ‘Ти підкрався 

як злодій і вкрав окуляри Порося!’ (W. Golding «Lord of the Flies»)); укр. вихоплювати 

‘швидко виривати, висмикувати що-н. у когось’ (– Не вдавай з себе розумнішого за 

московського архієрея. – І вихопив папірець з рук. (І. Багряний «Сад гетсиманський»)). 

Сфера об’єктів відчужуваної власності за визначенням Л. Стасена включає відношення 

«саме власності» у вузькому юридичному або етичному сенсі [16, c. 954]. Такими 

об’єктами, насамперед, виступають предмети особистої сфери: одяг, житло тощо [7, c. 61], 

напр.: англ. to evict ‘виселяти’ – to force to leave a building etc. ‘примушувати покинути 

житло’, укр. відрізувати ‘забирати в когось частину земельної ділянки, наділяючи нею 

кого-н. іншого’. 

1.2. Заперечення є однією з універсальних категорій не тільки мови, але й логіки та 

філософії [5; 9; 17; 19]. У лінгвістиці заперечення розглядається переважно як категорія 

синтаксична або морфологічна [18; 20], проте зміст категорії заперечення не обмежується 

вищезазначеними аспектами. У широкому розумінні заперечення визначається як 

«констатація відсутності предмета, ознаки, явища, яка виражається мовними засобами»  

[4, c. 15] на різних рівнях, одним із яких є рівень семантики слова (Ю.Д. Апресян, 
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наприклад, відносить до одиниць з імпліцитним запереченням дієслова мовчати, 

промахнутися та дієслово з привативною семантикою красти) [2, c. 147]. Семантичні 

засоби вираження заперечення А.Й. Паславська відносить до імпліцитних, через те, що 

вони відбиваються в мові «приховано, опосередковано, неспеціалізованими мовними 

засобами» [13, c. 5]. Отже, ідентифікуючи ПД в системі теорії заперечення, можна 

визначити, що ПД – це одиниці з семантичним імпліцитним запереченням. 

1.3. В одиницях, які досліджуються у роботі, семантика дієслова ускладнюється 

додатковою семою, що вказує на спосіб каузації, який у лінгвістиці розглядається як 

процес, що наділяється інструментальною функцією [15, c. 9]: напр.: англ. to cheat out of 

‘позбавляти когось чогось обманом’ – “I’m going to cheat myself out of a surgical fee,” he 

said. ‘«Я збираюся позбавити себе гонорару за операцію»’ (M. Puzo «The Godfather»); укр. 

випросити – Випросив [глобус] чи, може, за пляшку коньяку виміняв, – діло, як кажуть, 

житейське… (О. Гончар «Берег любові»). У наведених прикладах привативна семантика 

англійського дієслова to cheat out (of) та українських випросити, виміняти 

характеризується додатковою семою – дія позбавлення відбувається за допомогою обману 

в англійській мові та настирливого прохання, вимінювання в українській. 

2. Категорії каузативу, посесиву та заперечення в лінгвістиці були предметом 

дослідження на різних рівнях мови та в різних аспектах, проте ПД, де взаємодіють усі три 

категорії, ще не були об’єктом окремого аналізу, що зумовлює актуальність цього 

дослідження. 

Об’єктом роботи виступають дієслова з семантикою розриву відношення від’ємного 

володіння в англійській та українській мовах. Предметом роботи є семантика способу дії 

в досліджуваних одиницях в англійській та українській мовах. Мета дослідження полягає 

в порівняльному вивченні семантики ПД в англійській та українській мовах. Матеріал 

дослідження складають 607 ПД способу дії з відчужуваним об’єктом власності (302 в 

англійській мові та 305 – в українській), отриманих методом суцільної вибірки з 

лексикографічних джерел англійської та української мови, серед яких M. Rundell 

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, B.S. Cayne New Webster’s Dictionary 

and Thesaurus of the English Language, Р. Кортни «Английские фразовые глаголы. Англо-

русский словарь», В.Т. Бусел «Великий тлумачний словник сучасної української мови». 

3. Проведений аналіз семантики ПД в англійській та українській мовах демонструє, 

що за способом дії досліджувані одиниці розподіляються на шість семантичних груп в 

англійській мові та на п’ять груп в українській. 

3.1. Способом дії, на який вказує семантика ПД англійської мови можуть бути: 
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протиправні дії, правові дії, повторення вербальної дії, обман / хитрість, фізичний вплив 

на об’єкт дії, погрози / залякування (див. табл. 1). 

3.1.1. Найбільш численною є група дієслів, де способом каузації виступають 

протиправні дії, напр.: англ. to steal ‘красти’, to skin ‘обібрати’, to shoplift ‘красти по 

крамницях’ і т.ін. Група складається зі 113 одиниць, що охоплює 37,4% від загальної 

кількості дієслів англійської мови досліджуваних у роботі.  

Семантика ПД цієї групи характеризується значною різноманітністю – переважна 

більшість аналізованих одиниць має додаткову сему, яка може вказувати на крадіжку із 

застосуванням фізичної сили (напр.: to mug ‘атакувати з метою пограбування’), крадіжку 

під час війни (напр.: to plunder ‘розоряти, спустошувати (особ. під час війни)’), крадіжку 

грошей (напр.: to misappropriate ‘незаконно привласнювати чужі гроші’), крадіжку 

незначної кількості чогось (напр.: to filch ‘красти (звичайно якийсь дріб’язок)’) тощо. 

ПД з семантикою протиправного способу виконання дії також вживаються у різних 

стилях мовлення: дієслова офіційні (напр.: to enter юр. ‘протиправно вторгатися до чиєїсь 

домівки з метою пограбування’), розмовні (напр.: to crib розм. ‘красти’), сленгові (напр.: 

to hook сл. ‘красти’), жаргонні (напр.: to fake злодійський жарг. ‘красти’), застарілі (напр.: 

to deliver of заст. ‘вкрасти’) тощо. Зі 113 дієслів, що входять до цієї групи, 64 є стилістично 

нейтральними (56,6% від загальної кількості одиниць першої групи), 49 (43,4%) одиниць є 

стилістично забарвленими. 

3.1.2. До другої групи належать одиниці, які мають протилежну семантику, і спосіб 

розриву посесивного відношення між Y та Z в цих дієсловах знаходиться в сфері правових 

відносин. До групи входять 58 дієслів, що складає 19,2% англійських ПД з семантикою 

способу дії. 

Дієслова цієї групи вказують на те, що Y позбавляється власності або якогось права 

(звичайно як покарання) внаслідок протиправних дій, напр. to confiscate ‘конфіскувати’, to 

estreat ‘стягувати пеню, штрафувати’, to oust ‘позбавляти привілеїв, права, посади’ тощо. 

ПД цієї групи є або нейтральними за стилістикою (37 ПД, 63,8% від загальної 

кількості дієслів другої групи), напр.: to fine ‘штрафувати’; або належать до сфери 

юридичної термінології (21 ПД, 36,2%), напр.: to forfeit юр. ‘конфіскувати щось, 

позбавити права на що-небудь’. 

3.1.3. Третя група ПД способу дії в англійській мові містить 49 одиниць (16,1% від 

загальної кількості одиниць дослідження), які вказують на вербальну дію як на спосіб 

розриву привативного відношення, напр.: to beg ‘випрошувати’, to demand ‘вимагати’ тощо. 

Подальша диференціація дієслів третьої групи відбувається за рахунок вказівки на 
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інтенсивність та характер каузації: рішуча, настирлива дія, напр.: to hang out (for) 

‘настирливо вимагати гроші’ (пор. to request ‘просити щось у когось’); принизлива дія, 

напр.: to beseech ‘вимолити щось у когось’; лицемірна, нещира вербальна дія, напр.: to 

wheedle out ‘лестощами виманити щось у когось’. 

Більшість дієслів цієї групи (30 одиниць, 65,2% дієслів цієї групи) є стилістично 

нейтральними, напр.: to beg ‘просити милостиню’, решта (16 ПД, 34,8%) належать до 

розмовного стилю мовлення, напр.: to squeeze from розм. ‘вичавлювати з когось, переважно 

гроші’. 

3.1.4. Способом дії в четвертій групі є обман / хитрість; сюди належать 45 ПД (14,9% 

від загальної кількості одиниць вибірки), напр.: to bilk out (of) ‘обманом виманити в когось 

(напр., гроші)’, to smuggle ‘заволодіти чимось хитрощами’. 

Значна кількість всіх ПД англійської мови, які належать до четвертої групи (21 ПД, 

46,6% дієслів групи), є стилістично маркованими, і належать до розмовного стилю або до 

сленгу, напр.: to wangle out (of) розм. ‘хитрістю здобути щось у когось’, to clip сл. 

‘обманювати, забирати напр., гроші’; два ПД (4,4% дієслів четвертої групи) належать до 

застарілої лексики і вживаються лише в літературному стилі мовлення (to gull out (of) 

‘обманом переконувати віддати щось, переважно граючи на довірі’, to cozen out (of) 

‘обманом позбавити чогось’).  

Певна кількість дієслів (8 ПД, 17,8% від загальної кількості дієслів четвертої групи) 

об’єднуються семантикою “недодавати грошей покупцеві, обраховувати”, напр.: to rook 

‘обдирати, обраховувати (покупця)’, to gyp ‘дурити покупця при купівлі чогось’. 

Відміність між цими ПД полягає в тому, що дієслова вживаються в різних літературних 

варіантах англійської мови: британському та американському. До того ж 7 із 8 дієслів із 

такою семантикою марковані приналежністю до розмовного стилю мовлення. 

3.1.5. Аналіз семантики ПД демонструє, що способом дії розриву посесивних 

відношень між Y та Z також може бути фізична сила, напр.: to grab away ‘вихопити щось 

із рук, відібрати щось у когось’. Група включає 31 ПД, 10,3% від загальної кількості 

аналізованих одиниць. 

Усі дієслова, які належать до п’ятої групи, характеризуються семантикою 

застосування грубої фізичної сили в процесі розриву посесивного відношення між Y та Z, 

напр.: to whip off ‘зірвати щось із когось швидким несподіваним рухом’. ПД цієї групи є 

виключно стилістично нейтральними – різниця між ними полягає у використанні 

додаткових сем, які мають вказівку на подальшу специфікацію характеру каузації (а саме 

фізичного впливу на Z): швидкий, несподіваний, раптовий, шалений рух тощо, напр.: to 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2008, том 5, № 3 (15) 

 

 55

whisk away ‘вирвати, вихопити щось з рук’. 

3.1.6. Найменш численною (6 дієслів, 1,9% від загальної кількості ПД, які 

аналізуються в роботі) є група дієслів, де спосіб дії – погроза / залякування, напр.: to extort 

(from) ‘змушувати віддати щось, особливо залякуючи’. 

Дієслова цієї групи мають переважно нейтральне стилістичне забарвлення. Втім 2 

дієслова є розмовними, напр.: to screw out (of) розм. ‘погрозами домагатися, одержувати з 

когось гроші’ та to shake down розм. ‘отримати гроші з когось, застосовуючи погрози’, 

відміність між ПД полягає у тому, що перше є загальновживаним, в той час як друге 

вживається лише в американському варіанті англійської мови. 

 

Таблиця 1. Семантика способу дії в привативних дієсловах із відчужуваним об’єктом 

власності в англійській мові 

 

Спосіб дії 
Кіль-
сть 

% Приклади 

1. Протиправна дія 113 37,4 to shoplift ‘красти по крамницях’ 
2. Правова дія 58 19,2 to estreat ‘стягувати пеню, штрафувати’ 
3. Вербальна дія 

49 16,1 
to hang out (for) ‘настирливо вимагати 

гроші’ 
4. Обман / хитрість 

45 14,9 
to bilk out (of) ‘обманом виманити в 

когось (напр., гроші)’ 
5. Фізична дія 

31 10,3 
to grab away ‘вихопити щось з рук, 

відібрати щось у когось’ 
6. Погрози / залякування 

6 1,9 
to screw out (of) розм. ‘погрозами 

домагатися, одержувати з когось гроші’ 
Всього 302 100  

 

3.2. ПД відчужуваної власності в українській мові можна розподілити на п’ять груп 

за способом дії: протиправні дії, правові дії, повторювана вербальна дія, обман / хитрість, 

фізичний вплив на об’єкт дії (див. табл. 2). 

3.2.1. Як і в англійській мові, найбільш численною (105 ПД, 34,4% від загальної 

кількості досліджуваних одиниць в українській мові) є група, де спосіб каузації розриву 

посесивних відношень – протиправна, злочинна дія, напр.: красти, грабувати, цупити тощо. 

Аналізовані ПД в українській мові, як і в англійській, характеризуються значною 

варіативністю семантики і можуть мати додаткові семи з вказівкою на застосування  

1) фізичної сили, напр.: розграбовувати ‘розкрадати або силою забирати що-небудь’; 2) ПД 

з семантикою позбавлення незначної кількості чогось, напр.: підкрадати розм. ‘красти, 
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обкрадати потроху, частинами’; 3) або крадіжки під час війни, напр.: мародерствувати 

‘грабувати вбитих і поранених після бою або мирне населення під час війни’.  

Семантика дієслів в українській мові дещо відрізняється від семантики ПД в 

англійській, по-перше, тим, що на відміну від ПД англійської мови з семантикою 

протиправних дій, дієслова української мови не мають безпосередньої вказівки на 

крадіжку грошей. По-друге, ПД в українській мові мають більшу різноманітність 

додаткових сем, що, насамперед, обумовлено інтенсивними дериваційними процесами. 

Приєднуючи морфеми, переважно префікси, ПД в українській мові набувають нових 

відтінків значення: 1) красти все чи багато чогось, напр.: порозкрадати ‘покрасти 

частинами все чи багато чого-небудь’, награбувати ‘грабуючи, привласнити багато чого-

небудь’; 2) красти одне за одним, поступово напр.: перекрадати розм. ‘красти все чи 

багато чого-небудь одне за одним, поступово’; 3) красти потроху, частинами, напр.: 

підкрадати розм. ‘красти, обкрадати потроху, частинами’; 4) красти час від часу, напр.: 

розкрадати ‘красти частинами, час від часу’ тощо. 

Як і в англійській мові, значна кількість ПД української є стилістично маркованими  

(71 одиниця, 67,6% дієслів першої групи) і належать переважно до розмовного стилю 

мовлення, напр.: патрати перен., розм. ‘спорожняти з метою грабежу і т.ін.’; функціонують 

як діалектизми, напр.: жакувати діал. ‘грабувати’. Слід вказати на відсутність дієслів, які 

належать до офіційно-ділового стилю, функціонуючи як виключно юридичні терміни. 

3.2.2. Другою за кількісним складом в українській мові є група, де способом розриву 

відношення від’ємного володіння виступає застосування фізичної сили (61 ПД, 20% від 

загальної кількості одиниць вибірки в українській мові, що значно переважає число ПД з 

такою самою семантикою в англійській мові, див. п. 3.1.5.), напр.: виривати ‘з силою 

віднімати що-небудь у когось’. 

На відміну від англійських ПД значна кількість аналізованих дієслів української 

мови 27 одиниць (44,3% від загальної кількості одиниць цієї групи) належать до 

розмовного стилю мовлення, напр.: потрусити розм. ‘силою змусити кого-небудь віддати 

щось, забрати в когось гроші, майно’. 

Семантика ПД цієї групи диференціюється за рахунок значної кількості префіксів, з 

якими сполучаються дієслова (56 ПД цієї групи є похідними), набуваючи нових відтінків 

значення, напр.: відхоплювати розм. ‘забирати від когось собі, віднімати в когось щось’, 

вихоплювати ‘швидко виривати, висмикувати що-небудь у когось’, захоплювати 

‘оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою’. 

3.2.3. Дієслова третьої групи об’єднуються семантикою використання обману або 
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хитрощів для вилучення об’єкта відчужуваної власності з володіння Y. Кількість одиниць, 

які входять до цієї групи, несуттєво відрізняється від попередньої і складає 54 ПД (17,7% 

аналізованих одиниць української вибірки).  

ПД цієї групи також характеризуються інтенсивними дериваційними процесами. 

Сполучаючись зі значною кількістю префіксів, дієслова набувають нових додаткових сем, 

розширюючи значення дієслова. Так, наприклад, ряд похідних однокореневих ПД 

одурювати, обдурювати, надурити, здурити, повидурювати, видурювати маючи спільну 

семантику позбавлення кого-небудь чого-небудь шляхом обману чи зловживання 

довірою, розрізняються за додатковими семами. Наприклад, ПД повидурювати має 

додаткову сему, яка вказує на те, що Y позбавляють усього чи багато чогось; дієслово 

надурити означає ‘обдурюючи, діючи нечесно, відбирати в кого-н. щось’; у той час як 

обдурювати зміщує акцент саме на дію і має значення ‘діяти нечесно, вдаючись до 

обману, шахрайства щодо кого-н.’. 

Як і в англійській, мові велика кількість ПД цієї групи стилістично марковані  

(29 ПД, 53,7% одиниць третьої семантичної групи) і належать до розмовного стилю, напр.: 

вибріхати розм. ‘здобути, діставати що-небудь брехнею’; чотири ПД є діалектизмами, 

напр.: огулити діал. ‘одурити, обрахувати’. 

Частина дієслів української мови з семантикою застосування обману / хитрощів для 

розриву посесивного відношення (9 ПД, 16,7% одиниць третьої групи) мають додаткову 

сему з вказівкою на семантику дії – вони позначають обман покупця продавцем з метою 

наживи, напр.: облічувати розм. ‘навмисне чи помилково неправильно підраховуючи, 

недодавати що-небудь (перев. гроші)’. 

3.2.4. Четверту групу складають 47 ПД (15,4% загальної кількості українських ПД), 

вони мають семантику застосування правових дій для розриву посесивного відношення 

між Y та Z. Ці дієслова, як і в англійській мові, вказують на розрив посесивного 

відношення між Y та Z на юридичному підґрунті, звичайно внаслідок покарання за 

протиправні дії, напр.: конфіскувати ‘примусово та безоплатно вилучати майно, гроші і 

т.ін. у приватної особи на користь держави як санкції за правопорушення’. 

Переважна більшість дієслів цієї групи є стилістично нейтральними (34 ПД, 72,3% 

від загальної кількості одиниць четвертої групи), напр.: відсуджувати ‘відбирати через 

суд матеріальні цінності тощо’. На відміну від англійської, ПД цієї групи можуть 

належати до розмовного стилю мовлення (9 одиниць, 19,2% ПД із семантикою 

використання правових дій), напр.: фантувати розм. ‘описувати і спродувати чиєсь 

майно за борг’. Також лише 4 ПД в українській мові (8,5% дієслів четвертої семантичної 
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групи) марковані як юридичні терміни, напр.: відчужувати юр. ‘спираючись на певний 

закон, відбирати в кого-небудь майно на користь держави, організації чи окремої особи’. 

3.2.5. Найменша кількість ПД (38 одиниць, 12,5% загальної кількості ПД в 

українській мові) входить до складу групи, де способом каузації припинення відношення 

від’ємного володіння виступає вербальна дія, напр.: виблагати ‘посилено прохаючи, 

благаючи, домогтися чого-небудь’. 

Семантика українських ПД, які належать до цієї групи, відрізняється значною 

різноманітністю додаткових сем, які специфікують характер каузації розриву посесивного 

відношення між Y та Z. Дієслова з семантикою вербальної дії можуть мати вказівку на 

застосування 1) настирливої повторюваної дії, напр.: вимагати ‘настирливо просити що-

небудь у когось’; 2) надокучливої дії, напр.: жебрати ‘надокучливо випрошувати щось у 

когось’; 3) принизливої дії, напр.: вимолювати ‘принижено, благаючи, випрошувати, 

домагатися чого-небудь’; 4) образливої дії, напр.: висварити розм. ‘здобути що-небудь за 

допомогою сварки’ тощо. 

Стилістично марковані ПД з семантикою залучуваної до розриву посесивного 

відношення вербальної дії в українській мові дещо переважають кількість таких ПД в 

англійській і складають 17 одиниць (49,2% ПД досліджуваної групи), і належать 

переважно до розмовного стилю, напр.: кландати діал. фам. ‘прохати’. 

 

Таблиця 2. Семантика способу дії в привативних дієсловах із відчужуваним об’єктом 

власності в українській мові 

 

Спосіб дії Кіль-
сть % Приклади 

1. Протиправна дія 105 34,4 грабувати ‘розбійницьким нападом 
віднімати що-н. у когось, викрадати щось’ 

2. Фізична дія 61 20 виривати ‘із силою віднімати що-небудь у 
когось’ 

3. Обман / хитрість  54 17,7 вибріхати розм. ‘здобути, діставати що-
небудь брехнею’ 

4. Правова дія  

47 15,4 

конфіскувати ‘примусово та безоплатно 
вилучати майно, гроші і т.ін. у приватної 
особи на користь держави як санкції за 

правопорушення’ 
5. Вербальна дія 38 12,5 виблагати ‘посилено прохаючи, благаючи, 

домогтися чого-небудь’ 
Всього 305 100  

 

4. Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. 
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4.1. Семантика ПД в обох мовах виявляє більше спільного ніж відмінного – 

спостерігається значна відповідність між семантичними групами в англійській та 

українській мовах: в обох мовах способом розриву посесивного відношення між Y та Z 

можуть бути протиправні дії, правові дії, повторення вербальної дії, обман / хитрість, 

фізичний вплив на об’єкт дії. В англійській мові було виділено семантичну групу ПД, де 

способом дії виступає погроза / залякування, у той час як в українській регулярно 

відтворюваних ПД з відповідною семантикою зафіксовано не було (див. табл. 1 та табл. 2). 

4.2. Аналізовані ПД в обох мовах характеризуються значною стилістичною 

варіативністю і можуть бути як стилістично нейтральними, так і стилістично маркованими 

належністю до офіційно-ділового та розмовного стилів мовлення. При цьому в обох мовах 

переважна більшість стилістично маркованих одиниць вживаються в розмовному 

мовленні (див., напр., п.п. 3.1.1. та 3.2.1.). 

4.3. Кількісна характеристика семантичних груп ПД в англійській та українській мовах 

у цілому є подібною (див. табл. 1 та табл. 2). Міжмовна диференціація спостерігається у 

кількісному співвідношенні між семантичними групами в кожній мові. В англійській мові ПД 

розподіляються за їх кількістю так (від найбільш до найменш чисельної): протиправні дії, 

правові дії, повторення вербальної дії, обман / хитрість, фізичний вплив на об’єкт дії, погроза 

/ залякування (див. табл. 1). В українській мові розподіл ПД за групами дещо відрізняється і 

має такий вигляд: протиправні дії, фізичний вплив на об’єкт дії, обман / хитрість, правові дії, 

повторення вербальної дії (див. табл. 2). 

4.4. ПД української дещо відрізняються від ПД англійської мови інтенсивними 

дериваційними процесами. Регулярно сполучаючись із певними префіксами (напр.: від-, 

ви-, об-, під-, по- тощо), досліджувані одиниці української мови набувають нових 

додаткових сем, чого не спостерігається в англійській мові (див. п.п. 3.2.1. – 3.2.3.). 

В англійській мові, на відміну від української, функціонує незначна кількість 

похідних префіксних дієслів, втім значна кількість дієслів англійської мови набуває 

диференційних сем завдяки післяіменникам, сполучаючись із якими, утворюють так звані 

фразові дієслова (див., напр., п. 3.1.4.). 
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ТАКСОНОМІЧНІ ТА ПАРТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЦІ 
 

МАТЕРИНСЬКА О.В. ТАКСОНОМІЧНІ ТА ПАРТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В ЛЕКСИЦІ 
Стаття присвячена дослідженню відношень таксономії та партонімії як логічної основи 

ієрархічної організації лексичної системи мови. Тип таксономічних відношень (гіпо-гіперонімія та 
партонімія), а також глибина семного членування значення слова є базовими параметрами для 
зіставно-типологічного вивчення лексичної системи мови. Партоніми демонструють відмінності в 
категоризації дійсності носіями різних мов. Відмінності в семантичній сегментації партонімів 
розглядаються на прикладі тематичних груп найменувань частин тіла, а також темпоральних 
партонімів у германських, романських та балто-слов’янських мовах.   

 
МАТЕРИНСКАЯ Е.В. ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ И ПАРТОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ЛЕКСИКЕ  
Данная статья посвящена исследованию отношений таксонимии и партонимии как логической 

основы иерархической организации лексической системы языка. Тип таксономических отношений (гипо-
гиперонимия и партонимия), а также глубина семного членения значения слова являются базовыми 
параметрами для сопоставительно-типологического изучения лексической системы языка. Партонимы 
демонстрируют различия в категоризации действительности носителями разных языков. Различия в 
семантической сегментации партонимов рассматриваются на примере тематических групп 
наименований частей тела, а также темпоральных партонимов в германских, романских и балто-
славянских языках.  

 
MATERYNSKA O.V. TAXONOMIC AND PARTONOMIC RELATIONS IN LEXIS 
This paper deals with the research of taxonomic and partonomic relations as the logical basis of the 

hierarchical organisation of the lexical system. The type of the taxonomic relations (hyponymy or partonomy) 
and the depth of the seme segmentation of the word meaning are the basic characteristics for the contrastive and 
typological research of the lexical system. Partonyms reveal considerable differences in the categorization of the 
world by the native speakers of different languages. The differences in the semantic segmentation of partonyms 
are traced within the thematic groups of the body parts names and temporal partonyms and illustrated with the 
help of the data from Germanic, Romance and Balto-Slavic languages. The peculiarities in the world perception 
and categorization in different languages stipulate that the temporal notions forming the basic vocabulary of 
every language demonstrate obvious differences in their semantics. The paper highlights the differences between 
the hyponimic and partonimic relations in the lexical system of the language which are regarded as different 
types of taxonomic relations.  

 

Ключові слова: таксономія, гіперо-гіпонімія, партонімія, темпоральні 

партоніми, глибина семного членування, семантична сегментація, метафора, 

метонімія, лакуна, лексема, лексико-семантичний варіант, мовна  картина світу. 

1. Організація лексичної системи мови вже не раз ставала об’єктом 

різноаспектних лінгвістичних досліджень в ономасіологічному, семасіологічному, 

когнітивному аспектах. Питання існування та розробленості лексичної типології 

залежить від можливості опису і дослідження величезного обсягу різномовного 

лексичного матеріалу за єдиними параметрами та критеріями. Такими параметрами 

могли би бути: мотивація значення слова, існування в нього родового та видового 

значення, полісемія, відношення між окремими одиницями лексичної системи  

[8, с. 273; 13, с. 1142]. Останній параметр є особливо важливим, оскільки ці відношення 

є підпорядкованими логічній організації дійсності та її відображенню в мовній 
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свідомості людини, яка класифікує і категоризує світ навколо себе [3, с. 93]. Тобто 

пізнання семантичних законів має спиратися на закони логіки і  надавати можливість 

створення неабсолютної, але достатньо точної моделі організації лексичної системи в 

різних мовах. З огляду на це, таксономія є одним із базових параметрів лексичної 

типології [6, с. 30]. 

1.1. У широкому розумінні під таксономією розуміють сукупність принципів та 

засобів або ж правил класифікації тих чи інших об’єктів. Таксономічні відношення 

характеризуються приналежністю тієї чи іншої одиниці до певного класу [2, с. 223]. У 

більш вузькому розумінні таксономія – це відношення понятійного включення між 

поняттям, що підпорядковує, є узгальнюючим, та поняттям, яке йому 

підпорядковується. Таксономія є ієрархічною логічною організацією певної системи 

понять, для лексичної системи вона є одним з основних її вимірів, що дозволяє 

систематизувати різноманітний лексичний матеріал та знання про нього.  

1.2. Різновидами таксономічних відношень є відношення гіпо-гіперонімії та 

партонімії. На перший погляд вони подібні за своєю суттю, але при більш детальному 

вивченні їх характеристик, вони виявляються майже діаметрально протилежними  

[10, с. 110].  

Гіпо-гіперонімія є типом відношень підпорядкування одного поняття іншому на 

базі понятійного включення, видове позначення підпорядковується родовому. Вид 

може репрезентувати рід, бути його окремим схематичним прикладом [9, с. 31]. За 

термінологією Ю.Д. Апресяна, можна сказати, що при такому типі відношень родове 

поняття (гіперонім) та видове поняття (гіпонім) перебувають у відношенні контрастної 

дистрибуції, а согіпоніми – у відношенні додаткової дистрибуції [2, с. 220].  

Прикладом, гіпо-гіперонімії може бути дерево понять, наприклад:  

 

рослини 

 
                                                          дерева         кущі        квіти 
 
 
                                                                              троянда        лілея      ромашка 

 
Рис.1 

 
Цей приклад є лише неповною ієрархічною організацією понять, що можуть бути 

узагальнено віднесені до рослин. Рослини в цьому випадку – гіперонім, дерево –
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гіпонім, а дерево, кущ та квіти – согіпоніми. Семантична організація цих лексем 

характеризується відношенням включення, можна сказати, що троянда – це квітка, і 

троянда – це рослина. Троянда узагальнено може бути конкретним прикладом класу 

квітів, а ще більш узагальнено – рослин. Ці відношення можна задати формулою: 

поняття X є підтипом поняття Y, або ж: поняття Y є родовим щодо видововго 

поняття X. 

Відношення партонімії  є взаємовідношеннями між цілим та його частинами. 

Інакше цей тип відношень називають меронімією [11, с. 102; 14, с. 35]. Типовим 

прикладом цього типу ієрархічних відношень у лексиці може виступати тематична група 

найменувань частин тіла: рука є частиною тіла людини, палець є частиною руки тощо. На 

перший погляд, ієрархічна структура цих лексичних одиниць виглядає подібною до гіпо-

гіперонімічних відношень. Проте суть таких відношень інша. Ціле складається з частин, 

які не можуть самі по собі бути цілим, виступати його схематичним представленням. 

Так, палець є елементом руки, але він не може репрезентувати всю руку. Військове 

угруповання входить до складу армії, але не може репрезентувати її всю як підвид. 

Поняття, що знаходиться вище за ієрархією, є більш важливим, усі складові елементи 

об'єднані спільною семою приналежності до цілого (або ж холоніма). Проте на 

семантичному розвитку партонімів відбивається подібність їх ієрархічної організації до 

гіпо-гіперонімічних відношень, так, наприклад, у переносному значенні рука може 

позначати людину, тобто відбувається метонімічний перенос за суміжністю з частини: 

руки на ціле: людину. Партонімічний тип відношень між одиницями лексичної системи 

можна задати формулою: поняття  X є частиною поняття Y.  

Наступна таблиця унаочнює місце двох розглянутих типів відношень у лексиці 

(гіпо-гіперонімії та партонімії) у рамках таксономії: 

 

Таблиця 1. Таксономія  у лексичній системі мови 

 

Таксономія Тип ієрархічних 
відношень у 

лексичній системі 
мови 

гіпо-гіперонімія 
(родово-видове відношення) 

партонімія (меронімія) 
(відношення частини та 

цілого) 
Поняття вищого 

рангу 
гіпероним:  

англ. tree ‘дерево’ 
холонім (ціле):  

нім. Hand ‘кисть руки’  
Поняття нижчого 

рангу 
гіпонім:  
англ. oak 

‘дуб’ 

согіпонім: 
англ. birch 

‘береза’ 

партонім (частина): 
нім. Finger ‘палець’ (частина 

руки) 
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2. Тип ієрархічної організації лексичної системи мови є універсальним 

параметром для системного типологічного та зіставного опису різноструктурних мов. 

Інший параметр – глибина семного членування значень слів певної тематичної чи 

лексико-семантичної групи [1, с. 199], або ж рівень розвитку полісемії у порівнянні з 

вираженням значень окремими лексемами. Цей параметр також може бути 

застосований для зіставно-типологічного опису лексичної системи мов, проте він 

використовується перш за все для виявлення лінгвоспецифічних характеристик 

організації лексичного фонду певної мови. Йдеться про відмінності у сприйнятті і 

концептуалізації світу носіями різних мов, що позначається на виникненні лексичних 

лакун та на різному рівні семантичного членування лексичних одиниць. Так, 

наприклад, у німецькій та англійській мовах існують окремі лексеми на позначення 

кисті руки та руки від кисті до плеча: англ. hand, нім.  Hand ‘кисть руки’, англ. arm, 

нім. Arm ‘рука від кисті до плеча’. В українській, російській, латиській, у суахілі (укр. 

рука, рос. рука, лтс. roka, суах. mkono) одна лексема позначає кисть руки та руку від 

кисті до плеча; (порів. також  нім. Busen, англ. bosom, ісп. pecho, япон. chibusa  евен. 

укэн,  евенк. укун ‘жіночі груди’, нім. Brust, англ. breast, ісп. torax, япон. mune, евен. 

тынгэн, евенк. кенгтырэ нівх. н¸ырh¸ыр ‘грудна клітина, груди’ відповідає укр. груди, 

рос. грудь, лат. krūtis, мокш. мямте, які мають узагальнююче значення ‘груди') [2; 5]. У 

випадку, коли одна лексема поєднує в собі значення декількох частин тіла, йдеться про 

реалізацію сегментації тіла на рівні полісемії, це є характерним для тунгусо-

манчжурських мов, наприклад: мокш. пря ‘голова’, ‘мозок’, ‘лоб’, ‘потилиця’; нівх. 

иты ‘нижня щелепа’, ‘підборіддя’; евенк. ханнга ‘кисть руки’, ‘долоня’, ‘стопа’.   

2.1. Семантична сегментація понять є особливо важливою для партонімічної 

лексики. Яскраву різницю в сегментації еквівалентних понять у різних мовах 

демонструють партоніми на позначення часу.   

У таблиці 2 представлено еквівалентне співівдношення основних сегментних 

елементів доби в деяких германських, романських та балто-сло’вянських мовах.  

2.1.1. Поняття доби, тобто 24 годин, членується на часові проміжки у свідомості 

носіїв різних мов неоднаково. Номінативна одиниця на позначення доби є лексичною 

лакуною для більшості західноєвропейських мов. Так, укр. лексемі доба, рос. сутки, 

дат. døgn, лат. diennakt (букв. „деньтаніч”) відповідатимуть англ. словосполучення  

24 hour period, фр. vingt-quatre heures, нім. 24 Stunden, італ. ventiquattro ore, ісп. 

venticuatro horas ‘період 24 годин’ та англ. day and night, фр. nuit et jour, нім. Tag und 

Nacht, італ. giorno e notte, ісп. noche y día ‘день та ніч’, нім. Tag, англ. day, дат. dag, фр. 
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jour, італ. giorno, ісп. dia мають значення ‘день (12 годин)’ та ‘доба (24 години)’, 

значення доба виражається на рівні полісемії, а не позначається окремою лексемою як, 

наприклад, в украйнській та російській мовах.  

Якщо звернутися до етимології нім. слова Tag, то з’ясовується, що воно походить 

від іє. *dhegwh ‘палати, горіти’. Герм. *daga, дсканд. dag ‘день’ спочатку 

використовувалоcя на позначення лише 12 годин, дня або ночі, і лише пізніше 24 

годин. Звідси веде своє походження й датське døgn, що також спочатку мало значення 

‘12 годин’, а тепер використовується на позначення ‘доби, 24 годин’. Норвезько-

датський етимологічний словник [15]  та етимологічний словник Ф. Клуге [12] дає такі 

роз’яснення стосовно лексеми ніч: іє. *nokt, герм. *naht, дсканд. nâtt, nôtt ‘ніч’ 

відповідно до давньоскандинавської та давньогрецької міфології, була матір’ю дня, 

тому в германців день (24 години) розпочинався ніччю. Ніч мала велике значення при 

зчисленні днів (порів. збережене в англ. мові fortnight ‘два тижні’). Через важливість 

місяця для астрономічних та просторових вимірів форма лексеми ніч збереглася майже 

у всіх індоєвропейських мовах (див. табл. 2), у той час як форма лексеми день є 

варіативною (див. табл. 2). Індоєвропейський корінь та всі похідні від нього мав також 

значення ‘вечір’ (порів. значення англ. night ‘ніч, вечір’, див. також 2.1.3.).    

2.1.2. Початок доби може визначатися в залежності від того, у якому вимірі його 

встановлювати: у вимірі об’єктивної чи суб’єктивної реальності. Так, офіційно, у вимірі 

„об’єктивного” астрономічного часу доба розпочинається о дванадцятій ночі, а в 

повсякденному уявленнні мовця – уранці, коли людина прокидається. Носії різних мов 

членують добу за допомогою двох найважливіших часових понять: півночі та полудня, 

а день ділять на два великі проміжки: першу та другу половину дня, яка ділиться 

посередині обіднім часом. 
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Таблиця 2. Партоніми на позначення часу протягом доби в германських, романських та балто-сло’вянських мовах 
 

Позначення часу 
 
Мова             
протягом     
доби 

доба схід (сонця), 
світанок ранок день час до обіду 

полу-
день, 
обід 

час після 
обіду 

захід 
(сонця) вечір ніч північ 

1. Німецька 

– 

Tagesanbruch, 
(Morgen)-

dämmerung 
Morgengrauen, 
Sonnenaufgang 

Morgen Tag Vormittag Mittag Nach- 
mittag 

Sonnen 
untergang 
Dämmer 

-ung 

Abend Nacht Mitter-
nacht 

2. Англійська – dawn, daybreak, 
sunrise morning day forenoon noon, 

midday afternoon sunset evening night mid- 
night 

3. Норвезька – daggry morgen dag formiddag middag ettermiddag solnedgang kveld natt midnatt 
4. Датська 

døgn 

daggry, dagens 
frembrud 
morgen-
dжmring, 

morgengry 

morgen dag formiddag middag eftermiddag solnedgang aften nat midnat 

5. Французька 
– 

aube, point du 
jour, aurore, 

lever du soleil 
matin jour avant- midi midi après-midi coucher 

(du soleil) soir nuit minuit 

6. Італійська – aurora, alba mattino giorno antimeridiano meriggio pomerrigio tramonto sera notte mezza-
notte 

7. Іспанська – madrugada, 
amanecer mañana dia ante-meridiano mediodía tarde puesta, 

ocaso 
tarde, al 

anochecer noche media-
noche 

12. Українська 
доба світанок ранок день – 

полу-
день, 
обед 

– 
захід 

(сонця), 
прсимерки 

вечір ніч північ 

13. Російська 
сутки рассвет утро день – полдень, 

обед – 
заход 

(солнца), 
сумерки 

вечер ночь полночь 

14. Латиська diennakt saules lēkts rīts diena priekš-
pusdiena pusdiena pēcpusdiena saules riets vakars nakts pusnakts 
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В англійській мові до позначення часу протягом доби додається a.m. (ante meridiem) 

у період з 12 ночі і до 12 опівдні, а після полудня і до 12 ночі –  p.m. (post meridiem). Як 

видно з таблиці 2, у німецькій, англійській, датській, норвезькій, італійській, іспанській, 

латиській мовах існують окремі лексеми на позначення часу до та після полудня. У цих 

мовах існує 6 основних сегментів доби, наприклад, у німецькій мові: Morgen ‘ранок’, 

Vormittag ‘час до полудня’, Mittag ‘полудень’, Nachmittag ‘час пополудні’, Abend ‘вечір’, 

Nacht ‘ніч’. Поняття дня як таке є опозицією ночі, тобто темряви, щодо наведених 

сегментів доби воно є узагальнюючим. У більшості мов, як вже зазначалося, день 

вживається також на позначення доби. В англійській мові, ніч можна не включати до 

основних сегментів доби, бо у свідомості мовця перехід відбувається від вечора майже 

відразу до ранку, за астрономічним часом. Ніч у такому разі у свідомості носія англійської 

мови є більше опозицією світла, аніж точним визначенням певного часового проміжку 

доби. Так, укр. ранок та рос. утро мають значення ‘час, коли людина прокидається після 

нічного сну’, початок дня’, а англ. morning ‘ранок’ має такі значення як ‘рання частина 

дня до полудня’ та частина дня з дванадцятої ночі та до середини дня’, тому англ. at two in 

the morning ‘о другій ранку’ буде відповідати українському словосполученню ‘о другій 

ночі’. Поняття вечора та ночі в англійській мові не мають жорстких меж, англ. see you 

tomorrow night  означає не ‘побачимося завтра вночі’, а ‘побачимося завтра ввечері’, тому 

що англ. night має значення ‘ніч’ та ‘вечір’, в інших досліджуваних мовах (див. табл. 2) 

вечір та ніч є окремими поняттями, вечір не сприймається як частина ночі, а скоріше як 

окремий часовий проміжок перед часом, передбаченим для сну.  

Німецька лексема Morgen є полісемічною і має застаріле значення ‘схід’ та ‘одиниця 

виміру площі’. Це не є випадковим, часова орієнтація тісно повязана в мові з просторовою 

орієнтацією і передається також за допомогою просторових показників, час розглядається 

як лінійна послідовність подій, у якій є перед, або ж те, що попереду, та те, що позаду.  

У слов’янських мовах основними сегментами доби виступають: ранок, день 

(полудень), вечір та ніч, тобто їх 4. Час до та після полудня не має такого великого 

значення як у інших західноєвропейських мовах, отже не позначається окремими 

лексемами. Полудень пов’язується з обіднім часом, проте в повсякденному уявленні 

носіїв слов’янських мов він не є так чітко фіксованим та обмеженим іншими 

темпоральними термінами як у західноєвропейських мовах.  

2.1.3. Згідно з зазначеним вище, у германських та слов’янських мовах не збігаються 

значення навіть, здавалося б, еквівалентних понять. О.Д. Шмелев зазначає, що для 

європейців характерно ділити день відповідно до „об’єктивного” астрономічного часу, від 

якого залежить робочий розклад [7, с. 57]. Для слов’ян характерним є поділ часу залежно 
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від діяльності людини в цей час. Проте, якщо звернутися до матеріалу французької та 

італійської мов, то виявляється, що для них характерним є позначення  сегментів доби та 

часу протягом цих сегментів доби окремими лексемами, а точніше додаванням 

словотворчих формантів для експліцитного вираження значення ‘проміжок часу, 

впродовж якого відбувається певна діяльність людини’ до лексем, що позначають сегмент 

доби, наприклад, фр. matin, італ. mattino ‘ранок’, фр. matinée, італ. mattinata ‘час протягом 

ранку’, фр. jour, італ. giorno ‘день’, фр. journée, італ. giornata ‘час протягом дня’, фр. soir, 

італ. sera ‘вечір’, фр. soirée, італ. serata ‘вечірній час’, фр. nuit, італ. notte ‘ніч’, фр. nuitée, 

італ. nottata ‘час протягом ночі’.  

Тобто сприйняття часу в цих мовах є антропоцентрично орієнтованим, людина 

визначає сегмент доби не тільки і не стільки за астрономічним часом, скільки за тим, для 

якої діяльності вона цей час використовує.  

2.1.4. Переважна більшість партонімів на позначення часу в досліджуваних мовах не 

має стилістично нейтральних еквівалентів, або ж має не більше одного-двох синонімів, 

виключення становлять позначення сходу та заходу сонця та позначення полудня, 

наприклад, англ. dawn, daybreak, sunrise ‘схід сонця’, нім. Sonnenaufgang, Tagesanbruch, 

Morgendämmerung, Morgengrauen ‘схід сонця’, італ. meriggio, mezzogiorno, mezzodi 

‘полудень’. У французькій мові астрономічне позначення сходу сонця – aube, 

використовуються також описові словосполучення point du jour букв.’точка дня’ та lever du 

soleil ‘схід сонця’, а також поет. aurore ‘ранкова зоря’. Наявність великої кількості 

синонімів на позначення сходу та заходу сонця, можливо, пояснюється їх меншою 

астрономічною визначеністю порівняно з іншими часовими поняттями.  

3. Позначення часу взагалі є універсальними для індоєвропейських мов, вони 

різняться певними ЛСВ, проте є однаковими щодо визначення астрономічного часу. 

Відмінності полягають у різному сприйнятті людиною тих самих проміжків часу протягом 

доби, що відбивається на формуванні різної мовної картини світу, у тому числі щодо 

темпоральних понять. На членуванні партонімів на позначення часу яскраво відбивається 

соціокультурна специфіка ареалу проживання носіїв мови. Саме цим пояснюються 

відмінності в семантиці лексичних одиниць на позначення такого, здавалося б, 

універсального базового виміру, як час.  

Викладений матеріал дозволяє зробити такі висновки: 

1. Лексична система мови є ієрархічно організованою структурою, об’єднаною 

різними типами логіко-смислових відношень. Це дозволяє системно організувати та 
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представити різноманітний лексичний матеріал у процесі зіставно-типологічного опису 

лексики (див. 1-1.2).  

2. Серед універсальних параметрів, за якими може бути описаний певний 

лексичний шар або ж певна тематична група в різних мовах, важливими є: тип логічних 

ієрархічних відношень між лексичними одиницями та глибина семного членування 

значень слів (див. 2). 

3. Таксономія є логічною основою організації лексичної системи мови, два 

найважливіших різновиди таксонімічних відношень у лексиці – це гіпо-гіперонімічні та 

партонімічні відношення, що служать класифікації та систематизації лексичних одиниць 

(див. табл. 1). 

4. Партонімія та гіпо-гіперонімія мають спільні риси, що виявляються в існуванні 

підпорядкованого поняття та поняття, яке підпорядковує, проте ці два типи смислових 

відношень не є еквівалентними і мають різну сутність (див. 1.2). 

5. Партоніми на позначення часу демонструють відмінність у сегментації на часові 

проміжки, обумовлені соціокультурною специфікою мовного ареалу, у якому вони 

функціонують та їх походженням (див. табл. 2 та 2.1.1. – 2.1.2).  

6. Поняття доби властиве всім досліджуваним мовам, проте номінативна одиниця 

на його позначення є лексичною лакуною для більшості західноєвропейських мов (див. 

2.1.1.). 

7. У західноєвропейських мовах можна виокремити 6 основних сегментів доби в 

порівняно з 4 у слов’янських мовах (див. 2.1.2). У французькій та італійській мовах 

сегменти доби та час протягом доби, заповнений певною діяльністю людини, 

виражаються різними лексемами (див.2.1.3). 

8. Семантична структура темпоральних партонімів є різною в досліджуваному 

мовному наборі (див. 2.1). 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ SPIRIT І ДУХ  
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВ) 
 

НІКУЛЬШИНА Т.М. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ SPIRIT ТА ДУХ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

Статтю присвячено дослідженню вербальної експлікації концептів SPIRIT і ДУХ у зіставному 
аспекті на матеріалі сучасної англійської та української мов. Виявлено диференціацію лексичних одиниць, 
що формують концепти SPIRIT та  ДУХ залежно від структурних, семантичних і лінгвокогнітивних 
аспектів. Визначено роль концептів, що аналізуються, в англійській та українській картинах світу. 

 
НИКУЛЬШИНА Т.Н. ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОВ SPIRIT И ДУХ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 
Статья посвящена исследованию особенностей вербальной экспликации концептов SPIRIT и ДУХ в 

сравнительном аспекте на материале современного английского и украинского языков. Выявлена 
дифференциация лексических единиц, формирующих концепты SPIRIT и ДУХ, в зависимости от 
структурных, семантических и лингвокогнитивных аспектов. Определена роль анализируемых концептов в 
английской и украинской картинах мира. 

 
NIKULSHINA T.M. THE PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF THE CONCEPTS SPIRIT AND 

ДУХ IN ENGLISH AND UKRAINIAN 
The article focuses on investigating the peculiarities of verbalization of the concepts SPIRIT and ДУХ in 

modern English and Ukrainian in the contrastive aspect. Since the study of the concepts in question has no history 
the importance of their contrastive analysis is emphasized.  

Special attention is given to the analysis of the definition of the lexemes ‘spirit’ and ‘дух’ in contrast. 
Differentiation of the lexical units forming the concepts SPIRIT and ДУХ depending on structural, semantic and 
linguocognitive aspects has been made. Social and biological factors have been also considered. 

A great variety in nomination of the lexical units forming the analyzed concepts has been registered. 
The role of the concepts SPIRIT and ДУХ in English and Ukrainian world mapping is discussed. 
The lexical units denoting the concepts SPIRIT and ДУХ are proved to have negative evaluation in English 

and Ukrainian world mapping which is indicative of the negative attitude of the English and Ukrainians to the 
notion under analysis.  

Language is very sensitive to changes in everyday life of people. The appearance of different new lexical 
units is a result of these changes. New innovations are witnesses of language vitality. 

Having many features in common the concepts under consideration, however, have specific semantic 
peculiarities. The author provides a detailed analysis of the typology of these concepts in English and Ukrainian. 

The analysis of non-related languages permits to distinguish cross-linguistic peculiarities and outlines 
typological generalizations. 

This approach is capable of yielding further results in studying the concepts SPIRIT and ДУХ. 
 

Ключові слова: концепт, лексична одиниця, істота, дух, конотація, семантика, 

гендерна ознака. 

Вступ. Мова є одним із шляхів формування концептів у людській свідомості, і в процесі 

розвитку людського знання до поняття “концепт” залучаються все нові аспекти його 

вивчення. Виділення власне лінгвістичного аспекту в дослідженнях концепту “точніше 

визначатиме місце мовознавчої науки в загальнокультурних пошуках” [3, c. 111].  

У сучасній лінгвістиці в руслі загальної тенденції до інтеграції наук великого 

значення набуває вивчення мови в сукупності із пізнавальною діяльністю. Змінюються 

процеси природи та розвитку людства, змінюється мислення та світосприйняття людини, 
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“інтуїція опредмечується, а чуття асоціюються і переносяться на окремі предмети і явища 

буття. Поряд з реальним з’являється образ уявний” [5, c. 109]. 

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних досліджень на 

встановлення взаємодії розумових і мовних чинників у процесі породження одиниць 

мовлення. Дослідження особливостей вербалізації одних з основних світоглядних 

концептів – SPIRIT та ДУХ – в англійській та українській мовах набувають особливої 

актуальності.  

Матеріалом дослідження виступають словникові статті з лексикографічних джерел. 

Знаходження компонентів, які формують концепти SPIRIT та ДУХ, здійснювалося за 

допомогою одномовних словників, що складають емпіричну базу сучасної семасіології.  

Мета статті полягає у вивченні особливостей вербальної репрезентації концептів 

SPIRIT та ДУХ засобами сучасної англійської та української мов. Досягнення поставленої 

мети реалізується шляхом вирішення таких основних завдань: 

– розкриттям концептуально-семантичних особливостей одиниць, які вербалізують 

концепти SPIRIT та ДУХ; 

– встановленням місця концептів SPIRIT та ДУХ в картині світу англійської та 

української спільнот. 

Основні значення лексичної одиниці spirit в сучасній англійській мові визначаються так: 

– SOUL – “the part of someone that you cannot see, that consists of the qualities that make 

up their character, which many people believe continues to live after the person has died” [7,  

c. 1594] (‘душа – частина того, кого ви не можете бачити,  який має якості та, як вважає 

багато людей, існує після смерті’); 

– NO BODY – “a creature without a physical body that some people believe exists, such 

as an angel or a dead person, who has returned to this world and has strange or magic powers” 

[7, c. 1594] (‘як вважають деякі люди, це істота, яка існує без тілесної оболонки, 

наприклад, ангел або мрець, що повернувся на цей світ і який володіє дивною або 

магічною силою’). 

Аналіз словникових дефініцій лексеми spirit дозволив виділити два основних 

семантичних плани: відсутність тілесної оболонки – нематеріальність та можливість 

існування після смерті – безсмертя. 

У сучасній українській мові лексема дух визначається як “добра або зла безплотна, 

надприродна істота, що бере участь у житті природи і людини” [11, т.2 c.443]. Аналіз 

словникового тлумачення лексичної одиниці дух окреслює 4 основні аспекти: 

− наявність певної оцінки – оцінна забарвленість; 
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− відсутність матеріального втілення – нематеріальність; 

− наявність надприродних властивостей – ірреальність; 

− взаємодія з природою та людиною. 

Концепт як результат світосприйняття та інтерпретації людиною навколишньої 

дійсності отримує вербальну експлікацію за допомогою певного набору лексичних 

одиниць. Концепти SPIRIT та ДУХ є широкими за змістовим обсягом, ступенем 

оформлення на різних рівнях мовної структури. Наявність значної кількості духів 

призводить до питання їхньої можливої класифікації. Різноманітність їх представлення 

зумовлена варіативністю різних а с п е к т і в. 

1. Конотація: 

– позитивна: Dooiney-Oie – ‘добрий дух, що попереджає моряків про шторм, який 

насувається, іноді лементом, іноді – з’являючись у серпанку у вигляді людини, часом – 

сурмлячи у ріг, який звучить подібно до швейцарського альпійського ріжка’ [13, c. 321]; 

Доля – ‘добрий дух, який захищає людину, приносить щастя та багатство усім’ [1, c. 160]; 

– негативна: fiend – ‘злий дух’ [6, c. 481]; мамун – ‘злий дух, що забирає жінок, 

морочить людей’ [9, т.3, c. 377].  

Добрі та злі духи відображають конфлікт добра й зла – різними цінностями, якими 

люди керуються у своєму житті. Вони постають як інтегральні уявлення, до яких апелює 

спільнота – добре, гарне, корисне та правильне.  

Концепти SPIRIT і ДУХ можуть бути позначені також лексемами, що одночасно 

мають як позитивну, так і негативну оцінку: Derricks – ‘деррики, це крихітні фейрі, вбрані 

у зелений одяг. Дерики бувають добрі та злі – одні виводять до дому мандрівників, що 

збилися на манівці, інші, навпаки, змушують людей блукати до знемоги’ [14, c. 252]; 

домовик – ‘добрий або злий дух, що живе в домі; бог домівки і майна’ [11, т.2, c. 364], 

літавиця – ‘дух кохання, добрий або ж злий. Злітає з неба на землю падаючою зіркою і 

перевтілюється в людський образ – жіночий чи чоловічий, але завжди молодий, 

прекрасний, з довгим золотистим волоссям’ [1, c. 281]. 

Під час аналізу дефініцій лексичних одиниць концептів SPIRIT та ДУХ ми дійшли 

висновку щодо домінантності лексем з негативною конотацією, адже під час тлумачення 

їхніх значень переважають мовні засоби з негативною оцінкою.  

2. Семантика: 

– моносемантичні одиниці (наявність одного значення): vampire – ‘вампір, злий 

дух, який, як вважають, живе у тілі мерця та  ссе кров зі сплячих людей’ [6, c. 1475]; 

гонило – ‘дух-покровитель худоби’ [1, c. 111]; 
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– полісемантичні  одиниці  (наявність  декількох значень): cherub – ‘1) повненька 

дитина чоловічої статі з маленькими крилами; 2) гарненька дитина; 3) відповідно до 

Біблії, один з ангелів, що охороняє місцезнаходження Бога’ [6, c. 213]; нічниця – ‘1) зла 

демонічна істота, яка відбирає в людини, особливо у маленьких дітей, сон; 2) за 

віруванням гуцулів, один із злих духів’ [2, c. 400]. 

3. Структура: 

– однокомпонентні  одиниці (складаються з однієї лексеми): familiar – ‘дух або 

диявол, який служить певній людині, наприклад, відьмі’ [6, c. 465]; вимітка – ‘привід, 

який змушує переносити себе від села до села’ [12, т.1, c. 171]; ляда – ‘нечистий дух, чорт’ 

[9, т. 3, c. 336]; 

– багатокомпонентні одиниці (у своєму складі мають більше однієї лексеми): 

Marley’s Ghost – ‘дух Марлі у книзі Ч. Діккенса’ [6, c. 834]; копальні духи – ‘духи, які 

заважають людям копати землю’ [2, c. 24]. 

4. Написання: 

– з малої літери: ghoul – ‘вурдалака, у деяких країнах Заходу – дух, який забирає 

тіла з домовин, щоб з’їсти’ [6, c. 552]; щезун – ‘род злого духа’ [12, т.4, c. 524]; 

– з великої літери: Beezebub – ‘Вельзевул, диявол, зокрема Сатана’ [6, c. 99]; Біда – 

‘одна з персоніфікованих злих вищих сил, окремий бог, демон’ [2, c. 38]. 

5. Соціально-біологічні фактори. 

5.1. Зовнішнє втілення: 

– людиноподібні духи: ganconer – ‘симпатичний чоловік, що має вельми 

представницький вигляд’ [14, c. 244]; banshee – ‘страхітлива стара або невинна красива 

дівчина’ [14, c. 233]; полазник – ‘дух щедрого бога Лада, який приносить людині щастя; 

втілений в образі “благовісника” – маленького хлопчика’ [1, c. 382]; овин – ‘дух домовика, 

який живе в овині (у клуні, на стодолі чи на току) […] має вигляд старця’ [1, c. 344-345]. 

Окрім зовнішнього вигляду людиноподібні духи мають риси людей: спокусити 

чоловіка або жінку – ganconer, літавиця; виконувати домашню роботу – Ben-Varrey, 

пічник; любити веселі компанії – Wag-at-the-Wa, домовик. 

Треба зазначити, що в англійській мові тілесна репрезентація може бути як живої 

людини, так і мерця. Наприклад, doppelganger – ‘дух живої людини, яка вважається його 

двійником’ [6, c. 389], ghost – ‘дух мертвої людини, яка з’явилася знову’ [6, c. 551]. 

– твариноподібні духи: gremlin уособлює суміш ‘кроля та собаки’ [14, c. 248]; bag – 

‘фейрі, схожий на ведмедя’ [14, c. 230]; очеретяник – ‘нечиста сила, що живе і плодиться 

по очеретах, вибігає з них білим бараном і лякає людей’ [2, c. 427]; Рарог – ‘вогненний 
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дух […] уявлявся у вигляді хижака-птаха або дракона з блискучим тілом і сяйвом, що 

виривається з рота’ [1, c. 417]. 

Порівняльний аналіз твариноподібних духів засвідчив, що в українській мові не 

надається переваги жодному представнику тваринного світу, тоді як в англійській мові 

більшість твариноподібних духів мають вигляд собаки або коня. 

– духи, у зовнішності яких поєднуються риси людей і тварин – людино-

твариноподібні духи: Glaistig зображують як ‘напівкозу-напівжінку’ [13, c. 138]; возило – 

‘дух, заступник коней. Уявлявся в людській подобі, однак з кінськими вухами та 

копитами’ [1, c. 90]; водяник – ‘це дуже кремезний чоловік або дідуган із великим черевом 

та набряклим обличчям. Подекуди додають, що водяник має риб’ячий хвіст, але 

найчастіше його не видно’ [4, c. 172]; 

– духи, що можуть набирати вигляду людини, тварини, предмета або явища: 

Hedley Kow  – ‘може набирати вигляду соломи […] улюбленої  корови’ [13, c. 225]; 

mermen – ‘морські фейрі, що можуть обертатися на вола, риб, коней, людину’ [14, c. 187]; 

блуд може стати ‘совою або іншим птахом […] кішкою, собакою, козою, копицею сіна, а 

то й світлом’ [1, c. 32].  

Духи мають характерний зовнішній вигляд: довгі жовті зуби (boggart);  дуже 

червоний ніс, світла кожа, обличчя у зморшках (leprecaun); довгі зелені ікла (Jenny 

Greenteeth); різнокольорові очі (овин), червонощоке лице (упир), набрякле обличчя, 

розкуйовджене волосся та довгу бороду зеленавого відтінку (водяник). Дослідження 

зовнішності духів у кожній мові відбиває їх основні характерні ознаки: волохатість, великі 

очі та обличчя у зморшках притаманні духам в англійській мові; волохатість і довге 

волосся становлять загальну ознаку духів в українській мові.  

Кожен дух має певні фізіологічні аномалії: відсутність рота (killmoulis); наявність 

лише однієї ніздрі (banshee); довгий хвіст як у корови (elf); відсутність носа, пальців рук 

та ніг (brownie); дванадцять очей (ховало); вогненний хвіст (перелесник); шість пальців на 

руках та ногах; інакші, ніж у звичайної людини, статеві органи (упирі).  

5.2. Гендерна ознака: 

– жіночий рід: succubus – ‘диявол жіночого роду, який, як вважають, має статеві 

стосунки зі сплячим чоловіком’ [6, c. 1350); сильфіда – ‘жіночий рід до сильф’ [11, т.9, 

c. 174]; 

– чоловічий рід: incubus – ‘диявол чоловічого роду, який, як вважають, має статеві 

стосунки зі сплячою жінкою’ [6, c. 669]; обаясник – ‘злий дух, що літає до жінок уночі, 

зазвичай це померлий чоловік, якщо жінка за ним дуже тужить’ [12, т.3, c. 3]. 
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Спостереження за гендерною ознакою виявили лексичні одиниці, які можуть 

одночасно позначати істоту як жіночого, так і чоловічого роду: Silky, літавиця, Гострець. 

Оскільки дух може мати як чоловічий, так і жіночий образ, то ми можемо зробити 

висновок щодо принципової диференціації концептів SPIRIT та ДУХ за гендерною 

ознакою в англійській та українській мовах. 

5.3. Фізичні параметри: 

а) ріст: 

– дуже малий: Muryans – ‘фейрі, зовсім крихітні як мурахи’ [13, c. 121]; Рарог – 

‘дуже малий ріст […] можна було покласти в кишеню або гаманець’ [1, c. 417];  

– невисокий: Grogan – ‘дух, схожий на брауні, який живе в Гірській Шотландії […] 

невисокого зросту, волохатий, має широкі плечі […] надзвичайно сильний’ [13, c. 149]; 

домовик уявлявся як “невеличка волохата істота” [4, c. 179];  

– високий: hobs – ‘доволі високі, фізично дужі хвостаті істоти’ [14, c. 273]; лісовик 

‘заввишки з дерево’ [1, c. 382]. 

Як показує проведений аналіз, існують також духи, які можуть змінювати фізичні 

параметри – із невеликих істот перетворюватися на великі: White Ladies, Spriggans, Біда, 

Лихо. 

Незважаючи на варіативність у рості, переважна більшість людиноподібних духів в 

англійській мові були невисокими – до 4 футів (1 фут – 30, 48 см), тоді як в українській 

мові людиноподібні духи зазвичай були на зріст як люди. 

б) сила: усі духи надзвичайно сильні, серед них немає фізично слабких істот. 

5.4. Вікова категорія: 

– юність: The Could Lad of Hilton  – ‘дух […] привид хлопчика з Нортумбрії’ [13,  

c. 158]; полазник – дух, ‘втілений в образі “благовісника” – маленького хлопчика’ [1, c. 382]; 

– молодість: Mermaids – ‘вище пояса русалки схожі на чарівних дівчат, але замість 

ніг у них риб’ячі хвости’ [13, c. 302]; літавиця злітає з неба на землю ‘падучою зіркою і 

перевтілюється в людський образ – жіночий чи чоловічий, але завжди молодий’ [1, c. 281]; 

– середній вік: Brag – ‘дух, втілений в образі “чоловіка без одежі, який не має 

голови’ ([ЭВС, 197); водяник – ‘це дуже кремезний чоловік’ [4, c. 172]; 

– старість: Blue Burches – ‘нездатний образити хобгоблін, який капризував  […] у 

вигляді старого в лантухуватих синіх штанах’ [13, c. 165]; овин має ‘вигляд старця’ [1,  

c. 344-345]. 

Серед названих вікових категорій найбільш частотною є вікова категорія з семою 

“старість”. 
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5.5. Сімейно-родинні стосунки. Для деяких духів характерною рисою є наявність 

дружини: в англійській мові mermaid та merman є дружиною та чоловіком; домовик може 

мати свою господиню, яку ласкаво називає ‘доманею, домасею, домахою або домцею’  

[1, c. 160]. У полісуна, як і в лісовика також є жінка. У народі існують різні уявлення про 

родинний стан водяника. Подекуди вважають, що його дружинами є русалки. За іншими 

легендами, водяник має одну господиню – водяниху. Русалки – його прислужниці, яких 

він силує до статевих зносин [4, c. 174]. Окрім сімейних, між духами зафіксовані також й 

родинні стосунки. Наприклад, родичами вважаються banshee та benny; bogles та goblins; 

дворовий, сарайчик, овинник та хлівник. 

5.6. Функції. Значна чисельність духів стала наслідком різноманітності функцій, які 

вони виконують. Диференційною ознакою функцій є мета, що відображає універсальне 

протиставлення “добро – зло”, яке посідає важливе місце в концептуальній картині світу, 

тому що воно має безпосереднє відношення до антропоцентризму освоєння світу. Залежно 

від мети опозиція “позитивне-негативне” поділяє всі функції на 2 великі групи: 

а) завдати шкоди: лякати дітей – bogey [8, c. 109]; завдавати шкоди двигунам або 

іншим механізмам, обладнанню – gremlin [6, c. 579]; спричиняти рух предметів та 

незвичайний шум – poltergeist [7, c. 1267]; причарувати чужу жінку; відхилити чоловіка 

від жінки – Мольфар [1, c. 321]; спричиняти масову хворобу й падіж худоби – моровиця 

[2, c. 376]; збивати людей з дороги – облуд [9, т.4, c. 137]; 

б) оберігати, охороняти: допомагати жінкам народжувати дітей, наглядати за 

домом, допомагати знайти дорогу – White Ladies  [14, c. 147];  наглядати за худобою – 

гонило [1, c. 111]; наглядати за двором та обійстям, охороняти від мору, пожежі – 

дворовий [10, c. 229]; оберігати господарство від хвороб та злодіїв – сарайник [1, c.  455]. 

У функціональному аспекті актуалізуються головним чином чоловічі ознаки. 

Дієслова охороняти, оберігати та захищати релевантні для чоловіків. 

5.7. Сфера опікування. Аналізуючи сферу опікування духів, вважаємо можливим 

виділити 2 основні групи: перша група представлена духами, які опікуються оселею 

людини – домашні духи. В англійській мові це the Little Old Man of the Barn (амбар); 

Luridan (дім). В українській мові це дворовий (двір);  возило, конюшник (стайня); сарайчик 

(сарай); хлівник (хлів); домовик (дім);  кльоцник (хатні комори, засіки).  

Багаточисельні образи духів у українців пов’язувалися саме із домашнім 

господарством. Крім того, існували духи окремих дворових будівель – лазник (лазня); 

овин (клуня, стодоля, тік), сарайчик (сарай); хлівник (хлів); частин дома – злидні (запічок); 

пічник (піч). В англійській мові такого різноманіття домашніх духів не спостерігається. 
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Друга група позначає духів, які опікуються природою – це духи природи. Вони 

поділяються на духів, що опікуються деревами – The Gooseberry Wife, Oakmen; полісун, 

лісовик; тваринами – Brown Man of the Muirs, гонило; озерами, болотами, річками та 

морями – Water-wraith; водяник. 

Середовище перебування духів досить різноманітне: вода – Peallaidh, водяник; 

рослинний світ – Awd Goggie, лісовик; земля – knockers, земляні духи; людська оселя – 

Wag-at-the-Wa, домовик. 

В українській мові група домашніх духів є репрезентативною і детально відображає 

їх спеціалізацію. Розглядаючи духи в англійській мові, треба відзначити, що група 

домашніх духів є малочисельною та узагальненою. Найбільш представленою групою в 

англійській мові постає група духів природи, особливо духів води. На нашу думку, значна 

кількість духів води пов’язана з особливостями географічного положення Великої 

Британії. 

Великий різновид сфер опікування та середовищ, де живуть духи, а отже, й значна 

чисельність лексичних одиниць, ґрунтується на тій великій ролі, яку відігравали духи в 

житті англійського та українського суспільства. 

Для духів існують певні обмеження: bogey боїться Біблії; pixie не любить сонячного 

світла; блуд боїться співу третіх півнів, у хаті сили не має, не чіпає першу дитину й 

останню; позбутися полісуна можна, вивернувши на собі сорочку або вдягнувши черевики 

не на ту ногу; щоб не шкодив упир, кидають у могилу мак-видюк: упир почне збирати й 

рахувати мак і не встигне в потрібний час вийти з могили. Упирі дуже бояться співу півня, 

і як тільки він заспіває, то чимдуж тікають на кладовище в домовину. 

Незважаючи на різноманітність обмежень, універсальним запобіжним засобом, 

якого бояться усі духи, незалежно від культури, становлять християнські символи. 

У результаті дослідження виявлена варіативність у номінації лексичних одиниць 

концептів SPIRIT та ДУХ: Bodachan Sabhail, або the Little Old Man of the Barn (Ботукан 

совіл, або комірний старий-домовитий); Shag-foal, або Tatterfoal (Шег-фол, або таттер-

фол); Merrows, or the Murdhuacha (Мерроу, або мюру-ха); бортник – бортняк, дух-

пасічник, пасічник; ведогонь – нав; дворовий – дворак, спориш; домовик – антипко, 

домовий, господар, хатник, помічник, хованець, охоронець, сусідко, покутній, пожилець, 

бабай, доброхот, домашній; Журба – Жура, Нудьга, Нужда, Туга, Гнітея; перелесник – 

обаясник; овин – підовинник, овинний, жихар, овинний батюшка, цар овинний; привид – 

візія, манія, мана, мара, потороча, обмара, привиддя, причуда, фантом. 

Проведений аналіз дозволив зробити такі висновки: 
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– у сучасних англійській та українській мовах концепти SPIRIT і ДУХ представлено 

значним корпусом лексичних одиниць. Різноманітність представлення концептів SPIRIT 

та ДУХ зумовила диференціацію лексичних одиниць за структурними, семантичними та 

лінгвокогнітивними аспектами;  

– значна чисельність корпусу одиниць визначається великою соціокультурною 

значущістю даних концептів у життєдіяльності англомовної та україномовної спільноти;  

– одиниці номінації концептів SPIRIT та ДУХ мають негативну забарвленість у 

англійській та українській картинах світу, фіксуючи негативне ставлення англійського та 

українського соціуму до даної реалії; 

– досліджувані концепти не є неповторними і це не національно-культурне явище, 

оскільки характеризується рисами, які є в інших культурах. Але разом з тим, під час 

дослідження було виявлено семантичні особливості, притаманні лише англійській або 

українській мові. 
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ЗОРІВЧАК Р.П.  З ГЛИБОКОЮ ЛЮБОВ'Ю ДО ЛІТЕРАТУР УСІХ НАРОДІВ СВІТУ (ДО 

СТОРІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГРИГОРІЯ ПОРФИРОВИЧА КОЧУРА) 
Стаття присвячена життєвому шляху, творчому та перекладацькому доробку видатного 

українського поета, перекладача, історика і теоретика українського художнього перекладу Григорія 
Порфировича Кочура. У статті викладено завдання та перспективи розвитку кочурознавства. 

 
ЗОРИВЧАК Р.П. С ГЛУБОКОЙ ЛЮБОВЬЮ К ЛИТЕРАТУРАМ ВСЕХ НАРОДОВ МИРА  

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ПОРФИРЬЕВИЧА КОЧУРА) 
Статья посвящена жизненному пути, творческому и переводческому наследию выдающегося 

украинского поэта, переводчика, историка и теоретика украинского художественного перевода Григория 
Порфирьевича Кочура. В статье изложены задачи и перспективы развития кочуроведения. 

 
ZORIVCHAK R.P. WITH DEEP LOVE OF LITERATURE OF ALL THE NATIONS IN THE WORLD 

(TO HRYHORIY KOCHUR’S CENTENARY) 
The article is devoted to the life, creative work and translation legacy of Hryhoriy Kochur, the outstanding 

poet, historian and theorist of Ukrainian artistic translation. The tasks and prospects of Kochur studies are stated. 
 

Ключові слова: кочурознавсто, перекладна література, історія перекладу. 

Як в нації вождя нема,  
Тоді вожді її – поети. 

Є. Маланюк 
Не меч, не щит рятують мову –  
Лише безсмертні твори! 

Ц.К. Норвід (пер. Г. Кочура) 
Ми бо (не віриш?) в мистецтві перекладу перші на світі.  
Рильський і Кочур, і Зеров, і Клен, і Лукаш – бездоганні. 

І. Качуровський 
 

Григорій Порфирович Кочур – один із найяскравіших талантів сучасного 

українського письменства, особистість франківського взірця, людина легендарної пам'яті, 

всеосяжний культуролог, гуманітарій, поет, перекладач, історик і теоретик українського 

художнього перекладу. Слова з автобіографії Т. Шевченка "Історія мого життя – це 

частина історії моєї Вітчизни" заполонюють душу, коли намагаюсь осмислити історико-

літературне значення творчості Григорія Порфировича Кочура. Літературу він сприймав 

як головну духовну опору народу в боротьбі нації за самозбереження. Майстер мріяв про 

величезну споруду – відбудову світової літератури на рідному ґрунті і, як М. Драгоманів, 

І. Франко та М. Зеров, уважав саме цю споруду одним із засобів здобутя інтелектуальної 

волі для своєї нації. Побудові цієї споруди присвятив себе повністю. 
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Життя Майстра було тернисте, як і доля української нації та її літератури. Усього 

спізнав він ущерть - і замовчування, і приниження, і тюрем, і концентраційного табору, 

коли, за його власними словами, довелося "Крізь біль, крізь бруд, крізь тундру пронести / 

Свого мистецтва полум'я високе" [7, с. 24]. Протягом своєї довголітньої творчої діяльності 

у вкрай несприятливих умовах Г. Кочур зробив дуже багато. Феноменальний ерудит, 

знавець багатьох іноземних мов, Г. Кочур володів Рідним Словом до найпотаємніших 

глибин, працював над ним ревно, самовіддано, самозречено й повсякчас. А ще був 

Григорій Порфирович Учителем у найглибшому, найсвятішому розумінні цього великого 

Слова. Як Учитель увійшов у життя багатьох, щоб залишитися там назавжди. Навчав усіх, 

хто хотів, прагнув учитися, дарма, що доля – химерна доля! – подарувала йому якийсь 

неповний десяток літ на педагогічну діяльність. Для багатьох був тактовним, 

неперевершеним учителем на нелегкій дорозі до українства, до самих себе, до своїх 

джерел, до своєї нації. 

Григорій Порфирович народився 17 листопада 1908 р. у невеличкому селі Феськівка 

тодішньої Менської волості в тій частині Чернігівщини, що межує з Бєлорусією. Магію 

Слова, його велич відчув Григорій дуже рано. Батько навчив хлопчика читати й писати, і 

відтоді він не розлучався з книжкою. У Мені, де Григорій Порфирович працював 

упродовж року після закінчення школи, відкрили книгарню "Книгоспілки", і там він 

придбав перші збірки М. Зерова, М. Рильського та П. Тичини. Відтоді він став палким 

почитувачем раннього П. Тичини та неокласиків. "Антологія римської поезії" (К., 1920) 

М. Зерова, його книжка оригінальних віршів і перекладів "Камена" (К., 1924), том 

літературно-критичних статей "До джерел" (К., 1926), опубліковані в журналі "Червоний 

шлях" уривки з поеми "Про природу речей" Лукреція (1925, № 10) у його перекладі мали 

величезний вплив на молодого Г. Кочура, так що він 1928 р. вступив до Київського 

інституту народної освіти (статус університету було поновлено лише 1933 р.) передусім 

для того, щоб слухати лекції М. Зерова [6, с. 22]. Чимало теплих спогадів збереглося в 

нього про роки навчання, але найяскравіші враження залишилися від лекцій з історії 

української літератури, що їх викладав М. Зеров. "Блискучий промовець, поет, критик, 

перекладач, людина енциклопедичних знань, він був, безперечно, найяскравішою 

постаттю серед загалом дуже сильного колективу педагогів факультету," – писав про 

Миколу Костьовича Г. Кочур [1, с. 36-37; 6, с. 22]. 

У студентські роки Григорій Порфирович працював у Лексичній картотеці 

української мови, заповнюючи картки для двох словників: загального українсько-

російського та словника Шевченкової мови. Завдяки цій роботі він досить близько 
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познайомився з академіком А. Кримським та з мовознавцями О. Синявським, 

В. Ганцовим, Г. Голоскевичем. Саме в той час на семінарі з діалектології Г. Кочур 

познайомився зі студенткою того ж таки філологічного факультету Іриною Воронович, що 

незабаром стала його дружиною і матір'ю їхніх дітей Оксани та Андрія, другом і 

однодумцем упродовж усього його тернистого життя. "Знаю, скрізь вона, там навіть, де 

ніякої змоги, / Стане людяності найчистішим взірцем" [7, с. 35], – напише згодом про 

дружину Григорій Порфирович. 

Як син селянина-незаможника, Г. Кочур спершу одержував стипендію, якої його 

позбавили, коли він був другокурсником: він з осудом відгукнувся про так званий процес 

над міфічною "Спілкою визволення України", від якого почалося катастрофічне винищення 

української інтелігенції. Як наслідок, "інакодумця" не залишили в аспірантурі, хоча успіхи 

Григорія Порфировича в навчанні давали на це повну підставу. Він одержав призначення до 

Молдови, працював у Балті й Тирасполі. Згодом керував кафедрою західної літератури та 

теорії літератури у Вінницькому педінституті й викладав ці дисципліни. У той час він 

активно перекладав "Євгенія Онєгіна" О.С. Пушкіна, писав також кандидатську дисертацію 

про творчість Е. Вергарна під керівництвом проф. С. Савченка. 

Але ті роки в житті Г. Кочура можна окреслити й інакше: чи міг свідомий інтелігент 

спокійно жити в страшні часи, коли промивали мізки до комуністичної стерильності, коли 

мільйони селян косив штучний голодомор, коли катівні та концтабори пожирали цвіт 

української інтелігенції, найближчих друзів та однодумців?! Але ті роки й гартували. 

Згодом Григорій Порфирович ось як напише про це: 

Я тих повинен стати голосом,  
Хто в многості вже стільки років  
Між тундрами з питанням болісним  
Невільничим ступає кроком. 
 
За цими лавами похмурими 
Обстану я перед віками, 
І то не в гніві, не в обуренні, 
А в певності тривкій, мов камінь; 
 
Мов вітер, що спокійно дихає 
І плине полем неозорим, 
Ми скромним словом правди тихої 
Стозвукий галас переборем [7, с. 13]. 

На початку війни 1941 р. Педагогічний інститут евакуйовано з Вінниці, а всі 

співробітники розпорошилися – хто куди. Родину Кочурів відрядили до Полтавського 

педінституту, і через декілька тижнів вона опинилася на окупованій території. Одразу ж 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2008, том 5, № 3 (15) 

 

 85

зазнала непоправного горя: померла доня Оксана. Коли ж німців вигнали з Полтави, 

подружжя Кочурів заарештовано, їх звинуватили в "укрбуржнаці" (звична формула для тих 

часів) і засудили на десять років таборів і п'ять років позбавлення виборчих прав. Ув'язнення 

відбували в Заполяр'ї: Ірина Михайлівна – в Абезі, Григорій Порфирович – в Інті: 

І от – неволя, якої не видів, 

Не відав недолею славний Овідій... [7, с. 10]. 

Але й там, у страхітливих умовах ГУЛАГу, Г. Кочур крадькома працював над 

перекладами, залучав молодь до перекладацтва (зокрема, це стосується Д. Паламарчука, 

М. Василенка, Є. Дацюка, І. Савича). І від себе, і від друзів вимагав надзвичайно високого 

рівня в роботі над Словом - "жити наче немає облоги" (Леся Українка). І це при постійних 

табірних шмонах-обшуках, перекиданні людей з місця на місце, перетасовуванні. 

Під час хрущовської відлиги подружжя Кочурів звільнили з таборів, згодом прийшла 

й реабілітація. Повернувшись в Україну, вони оселилися в Ірпені (1962 р.), де Григорій 

Порфирович нарешті знайшов затишок для праці. Шістдесяті та початок сімдесятих років 

належали до дуже плідних у творчості Г. Кочура. Його переклади знаходимо у збірках 

вибраних поезій Ю. Тувіма (1963), Д. Гофштейна (1965), Я. Райніса (1965), 

М. Богдановича (1967), П. Верлена (1968), Ю. Словацького (1969), П. Ж. Беранже і 

П. Безруча (обидві збірки – 1970), Ц. К. Норвіда (1971). У 1964 р. разом із М. Рильським 

він видав антологію новітньої чеської поезії (від доби національного відродження – 

початку XIX ст.). Того ж року за редакцією М. Рильського, Леоніда Первомайського та 

Г. Кочура вийшла антологія новітньої словацької поезії XIX-XX ст. Григорій Порфирович 

переклав чимало творів для обох антологій. Одначе це були не просто перекладні 

антології, а коронні праці українського художнього перекладу. В умовах тоталітарного 

режиму, безглуздої цензури та нищівної самоцензури це були книжки, повні асоціацій з 

рідною історією, книжки, що вчили любити свій край. Добір авторів та творів був 

досконалий. 

1969 р. побачила світ перша збірка перекладів Г. Кочура "Відлуння", що охоплювала 

зразки поезії давньогрецької і давньоримської (перекладач завжди був творчо відданий 

античності), італійської, англійської, німецької, російської, білоруської, єврейської, 

литовської, латиської, грузинської; французької поезії Канади; поезії Сполучених Штатів 

та Латинської Америки; французької, польської та чеської (останні три літератури завжди 

були сферою особливого зацікавлення перекладача). У 1972 р. за редакцією Г. Кочура 

видавництво "Веселка" публікує збірку "Співець" – із світової поезії кінця XVIII – першої 

половини XIX ст. У ній - чимало його перекладів. 
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Після смерті М. Рильського (1964) Г. Кочур став керманичем школи українського 

художнього перекладу, центру морального опору тоталітаризмові. Попри планове 

замовчування та переслідування протягом декількох останніх десятиріч, він був 

причетний до кожної серйознішої ініціативи в галузі художнього перекладу в Україні. 

Спершу подібно до свого вчителя М. Зерова, а далі побратима М. Рильського, він доклав 

неймовірних зусиль ("поза межами можливого", сказав би І. Франко) як практик і 

теоретик перекладу, як вихователь перекладачів та перекладознавців, щоб гідно 

впроваджувати перекладну літературу до національної культури. І це в час, коли, згідно з 

офіційною ідеологією тоталітаризму, нашу мову та літературу обмежували "домашнім 

ужитком", а масовий читач бездумно зараховував світову класику до російськомовної 

літератури. Українським перекладачам ішлося не тільки про те, щоб перекладений твір 

увійшов у читацьку свідомість як факт рідної літератури, а й про те, щоб ствердити 

повноцінність рідної мови. І ось у таких умовах, коли перекладачі діаспори були 

позбавлені рідномовної стихії, мовотворчого оточення, а в Україні до політичних 

цькувань долучалася майже цілковита відсутність літератури, зокрема лексикографічних 

та довідкових джерел, українські перекладачі вивели рідну мову на неозорий простір 

світового письменства, підносячи тим самим її авторитет. 

І ось у сімдесяті роки, у час горезвісних репресій проти "інакодумців", "товарищи 

шибко бдительные" вирішили повторно відлучити Г. Кочура від літератури. Так звану 

"школу українського художнього перекладу" (як висловлювалися провідники офіційних 

директив) безжально критикували та засудили до небуття на IV Пленумі Правління 

Спілки письменників України 27 березня 1973 р. [9]. Г. Кочура почали обливати брудом у 

пресі, зокрема, 13 березня 1973 р. у газеті "Радянська Україна" – органі ЦК КПУ, 

Верховної Ради і Ради Міністрів Української РСР – опубліковано статтю "Турист за 

дорученням" (авторами значилися Я. Радченко та Б. Чабан). У ній ішлося начебто про 

родину Горбачів з Німеччини (внесок якої до української культури вагомий), але своїм 

вістрям стаття була скерована проти Г. Кочура та І. Стешенко. Це був присуд, і присуд 

дуже суворий та небезпечний в часи наступу маланчукізму. Незабаром Григорія 

Порфировича виключили зі Спілки письменників, позбавили можливості друкуватися, 

заборонили листуватися з фахівцями з-за кордону. Водночас почалися гоніння на 

І. Стешенко й М. Лукаша. 

Довелося власні переклади друкувати під прізвищами друзів, зокрема 

Д. Паламарчука. Так, в антології "Світанок" Кочурові переклади сонетів Петрарки: 35 ("В 

полях, де тиша й самота німа...") та 132 ("Як не любов, то що ж це бути може?") 
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опубліковано під прізвищем Д. Паламарчука [10, с. 27-28]. Коли 1979 р. вийшла двотомна 

антологія польської поезії, прізвища Г. Кочура там взагалі не було, хоча лише Ю. Тувіма 

він переклав 35 творів. 

Коли почалися репресії проти Григорія Порфировича, чимало дрібненьких духом 

перелякалося, дехто перестав пізнавати його на вулиці, геть забув дорогу до Ірпеня. Але 

здолати Г. Кочура, примусити його перекреслити себе самого духовно "бдительным" 

можновладцям було не під силу. Він пережив ту лиху годину хоч і в скруті, але з гідністю. 

Була в нього впевненість, що від літератури його відлучити не можна, бо література – 

завжди там, де він. Майстер і далі працював, по-своєму керуючи перекладацьким 

процесом в Україні. У його, сказати б, "Ірпінському університеті" – вільній академії 

українського художнього перекладу – здобуло вишкіл чимало серйозних українських 

перекладачів та перекладознавців. Сюди часто приїжджали дослідники з інших республік, 

проривалися інколи з-за кордону. 

Поступово цензурний терор слабшав. 1979 р. заборону на друк перекладів Г. Кочура 

знято, але на літературно-критичні та перекладознавчі статті вона негласно тривала аж до 

другої половини 80-х років. Коли 1980 р. було опубліковано україномовну збірку віршів 

О. Блока, а в 1982 – Л. Новомєського та Янки Купали, там уже були переклади Г. Кочура. 

Чимало перекладів Майстра було опубліковано в збірці античної поезії "Золоте руно" 

1985 р., включено до збірки вибраних поезій ї. Волькера 1986 р., а в 1989 р. – 

Дж. Леопарді. Одначе поновили Г. Кочура в Спілці письменників аж 1988 р. Наступного 

року Г. Кочур стає лауреатом Перекладацької премії імені Максима Рильського Спілки 

письменників України. Того ж 1989 р. у видавництві "Молодь" вийшла перша збірка 

власних віршів Григорія Порфировича "Інтинський зошит. Вірші 1945-1953 років" [7] – 

одна з великих сторінок нашої "невольничої музи" найвищого інтелектуального рівня. 

Зворушливу передмову до неї написав В. Скуратівський. Г. Кочурові йшов тоді 81-й рік... 

Ось як при тоталітарному режимі доводилося розплачуватися за любов до Рідного Слова. 

1991 р. видавництво "Дніпро" публікує збірку "Друге відлуння", куди ввійшла більшість 

віршових перекладів Майстра, також: Шекспірів "Гамлет, принц данський". 

У березні 1993 р. Наукове товариство імені Шевченка обирає Г. Кочура своїм 

дійсним членом і в серпні цього ж року, під час Другого конгресу Міжнародної асоціації 

україністів, нагороджує його медаллю імені Михайла Грушевського. 9 березня 1995 р. 

Указом Президента України Г. Кочуру присуджено Державну премію України імені 

Тараса Шевченка. На жаль, – посмертно: 15 грудня 1994 р. Григорій Порфирович 

переступив межу вічності. 
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Як згадує М. Стріха, за два дні до смерті, підключений до апарату штучної нирки, 

перемагаючи напади болю, Григорій Порфирович розпитував, чи не вийшов "Дон Кіхот" у 

перекладі М. Лукаша та А. Перепаді, турбувався, що не встиг написати передмови до 

збірки Віри Вовк-Селянської [11, 12]. Така жертовність зустрічається не часто... Хай 

святиться пам'ять про неї поколіннями... 

2000 р., уже, на жаль, без Григорія Порфировича, виходить найповніша збірка його 

перекладів "Третє відлуння" [8]. Ця непересічної ваги збірка охоплює поезії понад 130 

авторів, перекладені з 28 мов, які репрезентують 33 національні літератури. Вона обіймає 

значний часовий період (двадцять сім століть, починаючи з давньогрецького поета 

Архілоха, VII ст. до н. є.) та географічний простір – Європу, Північну та Південну 

Америку, Азію. 

Внесок Григорія Кочура до історії українського художнього перекладу як 

високопрофесійного аналітика літературного, зокрема перекладацького процесу, дуже 

вагомий. Г. Кочур – автор широкомасштабних досліджень та багатьох статей для 

"Української літературної енциклопедії" з ґрунтовними, виваженими оцінками. "Я маю 

зухвальство вважати себе не тільки перекладачем, а ще почасти й істориком та теоретиком 

перекладу", – справедливо писав Г. Кочур 1992 р. [5, с. 171]. 

Цитуючи його улюбленого П. Куліша, Г. Кочур багато в чому був "піонером з 

сокирою важкою". Він досліджував історію перекладу світової літератури українською 

мовою і української літератури – різними мовами світу. Довелося йому писати і про дуже 

складні проблеми, і про абеткові істини, приміром, про значні відмінності між античним і 

нашим віршуванням – стаття "Арістофанів сміх" [4]. 

Своїми працями Г. Кочур підносив авторитет перекладної літератури, застерігав від 

її недооцінки. Високохудожня перекладна література – повноправна частина національної, 

хоча й зберігає властиві перекладу специфічні жанрові відмінності – жанрові, але не 

якісні. Розмах і рівень перекладної літератури в Україні другої половини XX ст. 

дозволяють розглядати цю ділянку словесності в одному масштабі з літературою 

оригінальною як органічну частину національної літератури. Авторитетний перекладач і 

перекладознавець, він уважав, що національну літературу неможливо вивчати в усьому її 

обсязі, зрозуміти повністю її суспільне значення, ігноруючи факти перекладної 

літератури. З іншого боку, перекладну літературу можна зрозуміти, лише розглядаючи її в 

єдності з оригінальною творчістю письменників. Теорія не може існувати без історії, а 

історія перекладу і досі не розроблена в жодній національній культурі. 

Г. Кочур всебічно досліджував творчість античних письменників та історію рецепції 
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їхніх творів в Україні ("Античные литературы в украинских переводах"), зокрема Езопа 

("Езоп українською мовою"), Менандра ("Вперше в Радянському Союзі"), Вергілія 

("Літературна доля Вергілія"), Арістофана ("Арістофанів сміх"). Дослідник глибоко 

вивчав історію українських перекладів із французької літератури ("Про новітню 

французьку поезію", "Етапи розвитку"), рецепцію творчості Данте і Шекспіра в Україні 

("Данте в украинской литературе", "Шекспир на Украине"). В окремих працях він подає 

загальну характеристику історії українського художнього перекладу ("Здобутки й 

перспективи"), у хронологічному порядку характеризує тих чи інших перекладачів, 

починаючи від М. Зерова до М. Лукаша ("Майстри перекладу"). Деякі розвідки 

присвячено, зокрема, П. Филиповичу ("З неопублікованих перекладів Филиповича",  

"З перекладів Павла Филиповича"), М. Драй-Хмарі ("Рік Михайла Драй-Хмари",  

"З французької класики"), Є. Дроб'язку ("Триватиме любов"), М. Лукашеві ("Феномен 

Миколи Лукаша", "Із спадщини Миколи Лукаша"), В. Мисику ("Кілька уваг про Василя 

Мисика та його переклад "Ромео і Джульєтти"; "Перші кроки"), М. Рильському 

("Верленове "Мистецтво поетичне", "З перекладів Максима Рильського", "З останніх 

перекладів Максима Рильського"). Чимало допоміг Г. Кочур (разом з Євгенією Дейч) у 

коментуванні епістолярію М. Рильського для поетового 20-томника. 

Усі критичні статті Г. Кочура написані з властивим нашому славетному 

літературознавцеві стилістичним блиском, умінням поєднати наукову глибину з 

доступністю викладу. Очевидно, писати статті з історії перекладу, де було б подано 

характеристику якості перекладів, надзвичайно складно, але Г. Кочур декількома 

штрихами вміло оцінював переклади, концентруючи увагу на аналізі віршування, 

еквілінеарності, лексики, ступеня одомашнення, відтворення семантики волаючих імен 

тощо. Статтями, присвяченими видатним особистостям та явищам в історії українського 

художнього перекладу, Г. Кочур багато зробив для дослідження творчості І. Франка, Лесі 

Українки, П. Карманського, В. Свідзінського, неокласиків та ін. 

Поступово колосальний доробок Майстра входить у наше науково-літературне 

буття. Цьому значно сприяє утворений в його ірпінському будинку Літературний музей 

Григорія Кочура, що функціонує (на засадах приватної власності) завдяки подвижництву 

його дітей – Андрія Григоровича та його дружини Марії Леонідівни – від січня 1997 р. 

Постановою Секретаріату Спілки письменників України 14 липня 1998 р. було 

створено Оргкомітет для підготовки та відзначення 90-річчя Г. Кочура. Ухвалою Вченої 

ради Львівського державного (тепер національного) університету імені Івана Франка ЗО 

вересня 1998 р. новоутвореній (1 березня 1998 р.) кафедрі перекладознавства і 
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контрастивної лінгвістики факультету іноземних мов присвоєно ім'я Григорія Кочура, що 

значною мірою сприяє професійному та патріотичному вихованню майбутніх 

перекладачів і перекладознавців. 

Із нагоди 90-річчя та 95-річчя Майстра в листопаді та грудні 1998 та 2003 р. 

(відповідно) урочисті академії відбулися в Києві, Львові, Сімферополі, Полтаві та інших 

містах України. Ще раніше, у грудні 1994 р., Львівський університет організував першу в 

історії Кочурівську конференцію за участю дослідників Києва, Львова, Дрогобича [3]. За 

ініціативи НТШ, 1997 р. матеріали конференції вийшли окремою збіркою під заголовком 

"Проблеми літературознавства і художнього перекладу". У листопаді – грудні 1998 р. у 

Науковій бібліотеці Львівського державного університету імені Івана Франка 

функціонувала виставка, присвячена життю та творчості Григорія Порфировича. 1999 р. в 

біобібліографічній серії Наукової бібліотеки Франкового університету опубліковано 

покажчик "Григорій Кочур" – перший в Україні (та чи тільки в Україні!) покажчик 

перекладача і перекладознавця. Про вагомість покажчика свідчать 13 позитивних 

рецензій, опублікованих у фахових виданнях. 2006 р. опубліковано друге видання цього 

покажчика, доопрацьоване й доповнене [2]. Якщо перше видання містило 979 позицій, то 

друге – 3505. На нього дотепер опубліковано 16 позитивних рецензій. 

"Григорій Кочур триває" – такою була назва (і суть) виступу акад. І.М. Дзюби на 

першому пленарному засіданні Міжнародної конференції "Григорій Кочур і український 

переклад", що відбулася 29-30 жовтня 2003 р. в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка та Літературному музеї Григорія Кочура в Ірпені. Конференція 

стовідсотково підтвердила слушність твердження І.М. Дзюби, про що було чимало 

відгуків у пресі. 

14-15 жовтня 2005 р., коли Львівська осінь сягнула класичної золотої середини, у 

Львівському національному університеті імені Івана Франка проведено третю 

Всеукраїнську наукову конференцію "Григорій Кочур в контексті української культури 

другої половини XX віку". Матеріали конференції вийшли друком 2007 р. 

29 січня 2008 р. опубліковано Указ Президента України Віктора Андрійовича 

Ющенка (за № 60/2008) "Про відзначення сторіччя від дня народження Григорія Кочура", 

що надзвичайно сприяє кочурознавчим дослідженням. 

Які ж найневідкладніші завдання в ділянці кочурознавства? 

Варто досліджувати перекладацьку стратегію Г. Кочура та інших майстрів, 

заглиблюватися в окремі теоретичні проблеми. Хоча б щодо жанрів віршового та прозового 

перекладів. У нас, приміром, устійнився такий погляд, що переспів – це щось менш дозріле, 
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ніж переклад. Але, мабуть, це далеко не так, бо необхідно враховувати і своєрідності 

перекладуваного матеріалу, і свого читача. Наприклад, серед Лукашевих шедеврів – чимало 

переспівів, хоча б "Осіння пісня" П. Верлена. Або ж проф. В. Коптілов назвав свого 

"Трістана та Ізольду" (уривки опубліковано в "Зарубіжній літературі" за 2000 р., ч. 23, увесь 

переклад – у видавництві "Либідь" 2004 р.) переспівом, оскільки де-не-де вважав доречним 

видозмінити для сучасного українського читача давньофранцузьку легенду останньої 

третини XII ст. Дуже цікава також тема про західноєвропейські неримовані переклади 

української римованої поезії у світлі теоретичних настанов Г. Кочура. 

Без сумніву, слід опублікувати окремою книжкою критичні праці Майстра. Видані 

окремим томом, відповідно коментовані, вони стануть вагомим набутком теорії та історії 

українського художнього перекладу, протистоятимуть тим невігласам, які (чи то з 

власного безголов'я, чи на догоду комусь) намагаються ствердити, нібито й 

перекладацької школи в Україні ніколи не було, і успіхи нашого перекладацтва в 

найкращих випадках спорадичні. Адже найлегше подолати той нарід, якого вдалося 

помаленьку, по-єзуїтському переконати, що в його культурі нічого й не існувало. 

Не терплять відкладання спогади про Григорія Кочура. Адже так багато людей, дуже 

близьких до нього, вже переступили межу вічності. Не напишуть уже нічого ні 

М. Рильський, ні М. Бажан, ні М. Лукаш, ані Ірина Стешенко. А скільки цікавих для нашої 

культури, важливих подій відбувалося за участі Г. Кочура та Ірини Стешенко у її 

київській господі (на вул. Пушкінській, 20). Спогади – загалом справа дуже складна. Щоб, 

бува, не захопитися собою й не забути про того, про кого слід писати. І щоб не вдаватися 

до чарівної сили фантазії. У наш час шириться мода на спогади, що грубо зачіпають 

глибини душі, так, нібито велика людина не має жодного права на будь-яку інтимність, на 

будь-яку таємницю. 

Дуже доречно було б опублікувати хоча б вибраний епістолярій Г. Кочура. Він був 

блискучим майстром епістолярного жанру. Здається, на жаль, одним з останніх майстрів 

цього жанру, якому такої непоправної шкоди завдає комп'ютерна пошта. Як стверджує 

дослідниця Кочурового епістолярію О. Братаніч, Г. Кочур залишив по собі понад 10 000 

листів. На різноманітних сторінках зшиткового паперу (справжній листовий папір був 

розкішшю) своїм особливим (таким рідним!) почерком мережив Григорій Порфирович 

листи до численних друзів, учнів, рідних. Писав, коли вважав своїм обов'язком передати 

певні відомості, спогади про давніші події, коли висловлював свої поради чи то 

початківцям, чи досвідченим авторам. Часто, коли (вкотре вже!) перечитую листи 

Григорія Порфировича до мене (а таких скарбів маю чимало), стає так боляче, що вже 
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ніколи не прийде новий мережаний лист з Ірпеня... 

Мрією мрій було б опублікувати "Третє відлуння" як білінгву з відповідним 

коментарем та портретами авторів оригіналів. А також – білінгву Шекспірових "Гамлетів" 

– в оригіналі та в усіх українських перекладах від 1865 до 2000 (П. Свєнціцького, 

Ю.О. Федьковича, П. Куліша, М. Старицького – у двох редакціях, Г. Хоткевича, Юрія 

Клена, Л. Гребінки, Г. Кочура, М. Рудницького, Ю. Андруховича, О. Грязнова та ін). 

У сонеті, присвяченому К. Хобзеєві, Григорій Порфирович писав: 

Приймаю, доле, все без скарги, без вагань,  

Лиш вбережи, молю, мого єства основу –  

Моє оплачене поневірянням слово: 

В нім сяє все, чого позбавлений в житті, 

В нім – волі й вічності уламки золоті, 

В нім, – правді світовій і правді нашій дань [7, с. 28]. 

У цих рядках – Заповіт Григорія Кочура усім прийдешнім поколінням.  
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МНОЖИННІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТА МЕЖІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ 
 

КОСІВ Г.М. МНОЖИННІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТА МЕЖІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ІНТЕПРЕТАЦІЇ 
Стаття призначена передовсім для студентів, які досліджують проблему множинності в 

художньому перекладі. Автор резюмує основні погляди на це явище в перекладознавстві; розкриває його 
природу, причини, межі, а також розглядає типи перекладацької множинності. 

 
КОСИВ А.М. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОДА И ГРАНИЦЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Статья предназначается, прежде всего, для студентов, изучающих проблему множественности 

перевода. Автор резюмирует основные взгляды на это явление в переводоведении; раскрывает его природу, 
причины, границы, а также рассматривает типы переводческой множественности.  

 
KOSIV H.М. MULTIPLICITY IN TRANSLATION AND LIMITS OF TRANSLATION INTERPRETATION 
The article is primarily addressed to students researching the problem of multiplicity in literary translation. 

The author focuses upon the nature and the main reasons for the existence of this phenomenon. She also provides 
the main views on translation multiplicity expressed by both Ukrainian (among them O. Potebnia, O. Finkel, 
M. Novikova, V. Radchuk) and foreign scholars (among them J. Holmes, T. Hermans, U. Eco, C. Koster, B. Hatim, 
I. Mason).  

The main types of translation multiplicity, i.e. 1) in space (rendering an original into different languages), 
2) in time (chronologically distant translations), 3) in style (competition of contemporary translators), 4) several 
translations of a single work done by the same person, 5) several versions of an original meeting the demands of 
various readers, 6) different interpretations done for purely scholarly interest, 7) different translations as a means 
of exegesis of the original have been provided.  

It is pointed out that translation multiplicity is a relevant notion: the situation with several interpretations, 
all adding up to deeper comprehension of the original is an ideal, which is often far from reality. In most cases the 
reader treats the translation not as one of multiple interpretations but as a complete and sufficient text – an equal 
substitution of the original. Thus the question of translation quality and high degree of adequacy to the source text 
comes to the fore. Likewise it is important to delineate the boundaries of translation interpretation and to exclude 
from the category of translation such phenomena as transfusion, on the one hand, and word-for-word translation, 
on the other hand, where the former acquires the status of the original writing, and the latter deprives the work of 
its style and artistic quality. 

 

Ключові слова: множинність, інтерпретація, перекладацький метод. 

Вияв особистості перекладача в перекладі залежить не стільки від його волі, скільки 

зумовлюється природою комунікативного процесу. Ще В. фон Гумбольдт зазначав, що 

сприйняття інформації – творчий індивідуальний акт, а не передача готових значень. 

Згодом ці ідеї розвинув О. Потебня, який наголошував, що всяке розуміння є водночас 

непорозумінням, а тому пряма передача інформації неможлива. Натомість адресант 

спроможний лише активізувати певну сферу мислення одержувача інформації, при цьому 

не накладаючи на неї рамок. Повнота ж сприйняття залежатиме від настанови сприймача. 

Усвідомлення таких особливостей людського спілкування в різний час приводило 

науковців до проголошення догми неперекладності. На сучасному етапі можливість 

перекладу вже не викликає сумніву, тому що він трактується не як копія оригіналу, а як 

його інтерпретація. Таким чином, дослідники перемістили свою увагу на проблему 

множинності перекладу. Дж. Голмс проводить цікаву паралель, використовуючи образ 

загальної семантики, коли каже, що всі переклади – це карти, а оригінали – території. Так 
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як жодна карта території не є універсальною, так само й не існує “визначеного” перекладу 

поезії. Потрібно мати різні версії, кожна з яких буде картою, яка у свій власний спосіб 

допоможе краще змалювати територію [15, с. 58]. Інший дослідник, К. Костер, стверджує, 

що інтерпретувати – означає знайти рівень когерентності в тексті, а відтак текстову 

стратегію. А когерентність – поняття відносне: текст не обов’язково когерентний у якийсь 

один спосіб [16, с. 46]. М. Новикова вважає, що чим кваліфікованіше і зацікавленіше є 

наше розуміння, тим воно різноманітніше. При цьому об’єктивно існує певний вихідний 

смисл, який навіть сам автор усвідомлює поступово, під час внесення своїх правок, та й 

через самі ці правки. Згідно з О. Потебнею, слово не є засобом повідомлення готової 

думки. Воно служить засобом пізнання думки. Праця ж письменника над стилем у своїй 

основі не лише стилістична, вона невіддільна від пізнання і думки [5, с. 79, 140]. Подібне 

зазначає В. Радчук, що переклад – це конкретне втілення відносної адекватності. 

Потенційна адекватність чи перекладність є абсолютною для даної епохи і народу та 

відносною в загальному русі мови і пізнання. Її розширюють глибше пізнання оригіналу і 

розвиток мови сприймача, в тому числі перекладами [6, с. 118]. Дослідники Б. Гатім і 

І. Мейсон поширюють категорію множинності далі на читача: “Перекладач здійснює одне 

з нескінченно багатьох можливих прочитань оригіналу [...] Але важливою рисою 

поетичного дискурсу є створення множинності відгуків серед читачів оригіналу. Тому в 

завдання перекладача входить зберегти, наскільки це можливо, максимальну кількість 

потенційних відгуків. Іншими словами, перекладач не повинен применшувати динамічної 

ролі читача” [12, с. 11]. Т. Германс зауважує, що переклади, як і будь-які інші тексти, не 

лише мають бути множинними. Вони ще більше ускладнюють і посилюють нестримний 

ріст значення, примножуюючи багатоголосся і без того багатозначних текстів [14, с. 13]. 

На динамічній природі значення наголошує і Ф. Вілс: “Оригінали є не іконами, а 

символічно закодованими зразками руху: наміру, аргументу [...] Вони не є ані твердими, 

ані м’якими і становлять процес. Для мене вони мають форму дієприкметника, а не 

іменника чи дієслова” [цит. за: 10, с. 60].  

Проблема множинності постає, в основному, при перекладі поезії. Це пояснюється 

властивостями самого жанру, а саме його смисловою насиченістю. Зазвичай малі обсяги, 

смислова економність та компресія поетичного тексту мають здатність посилювати ефект 

відчуження кожного слова. Таким чином, вага кожного слова у творі зростає, смислові 

одиниці набувають особливого семантичного навантаження і часто стають символами. 

Саме тому говоримо про невичерпний смисл, а відтак невичерпну кількість інтерпретацій 

поетичних мініатюр, наприклад, поезії “Садок вишневий коло хати...” Т. Шевченка, 
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“Нічної пісні мандрівника” Й.-В. Гете, “Паруса” М. Лермонтова та ін.1 

М. Новикова виділяє наступні типи множинності: у просторі – коли одну і ту саму 

річ переозвучують різними мовами, у часі – коли її перекладають заново в різні епохи, в 

стильовому спектрі – коли йде суперництво перекладачів-сучасників і співвітчизників  

[4, с. 61]. Крім названих, існують ще й такі типи, згідно з О. Лучук: різні переклади одного 

твору, здійснені одним перекладачем; хронологічно обмежена перекладна множинність, 

що задовольняє запити різних суспільно-культурних груп [3, с. 166-167]. 

Окрім об’єктивних особливостей людського спілкування, множинність перекладу 

може бути викликана і низкою суб’єктивних причин. Як було сказано вище, це – спосіб 

суперництва перекладачів, їхніх пошуків і досвіду. Тоді, коли при перекладі “ділових” 

текстів треба прагнути до “ідеального” варіанту, художній переклад не може жити без 

творчого суперництва, твердить П. Топер; “фінального”, остаточного перекладу бути не 

може [7, с. 193]. Таким чином, часом новий переклад народжується в процесі полеміки 

інтерпретаторів.  

Говорячи про причини існування діахронної множинності, слід згадати про таке 

явище, як старіння текстів. У зв’язку зі зміною суспільних реалій та перекладацьких 

принципів, а також у зв’язку із віднайденням нових рішень проблеми неперекладності 

переклади, на відміну від оригіналів, мають здатність досить швидко старіти, а тому 

потребують постійного “оновлення” у нових інтерпретаціях. 

О. Лейтес та О. Фінкель наголошують на доцільності множинності з огляду на 

розвиток наукових напрацювань. Зокрема О. Лейтес твердить, що порівняльний аналіз 

різних перекладів одного твору має виняткове значення для розробки проблем 

функціональної художньої стилістики і побудови основ зіставної поетики [2, с. 262]. 

Подібну думку висловлює О. Фінкель: декілька перекладів одного і того ж твору є не лише 

можливими і допустимими, але й дуже бажаними, – це дозволяє краще і глибше пізнати твір 

і дає разом з тим надзвичайно цінний матеріал для вирішення багатьох проблем як 

теоретичного, так і історичного характеру. Справа в тому, що на різних етапах історії 

літератури перекладачі неоднаково розуміли свої завдання і права [9, с. 182; 8, с. 170]. 

Проте існування перекладів одного і того самого твору має не лише філологічний, а 

й філософський характер. М. Новикова твердить, що декілька перекладів дозволяє 

зрозуміти текст краще саме тому, що через переклад іншомовний, іншокультурний текст 

наочно показує, який він динамічний, як глибоко вкорінений в систему контекстів – і 

авторських, і перекладацьких. Взяті разом, не як сума текстів, а як діалог, переклади 

                                                 
1 Детальний глибинний аналіз цих та інших мініатюр подає А. Содомора у своїй монографії “Студії 

одного вірша” (Львів, 2006). 
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окреслюють об’єктивні інтерпретаційні можливості даного твору [5, с. 101, 210]. Таким 

чином, відбувається пізнання і наближення до істини оригіналу, або віддалення від неї. 

Недаремно дедалі частіше можна почути думку: для того, щоб зрозуміти твір, треба його 

перекласти. Зокрема, цю ідею активно розвивають представники школи 

деконструктивізму. По-перше, вони вважають, що текст повинен бути багатозначним і 

містити інтертекстуальні зв’язки для того, щоб бути змістовним. Завдання перекладача – 

настроїти свій слух на ці зв’язки, які творять значення, а не на мертві значення, 

зафіксовані в оригіналі. По-друге, твердять вони, кожен текст залежить від перекладу, бо 

інакше він залишиться “невіднайденим”. Щобільше, навіть після того, як зроблено 

переклад, певні версії зафіксують значення лише певним чином, аж до наступного 

перекладу, який знову змістить параметри [13, с. 48-50]. 

Не слід забувати про велику міру умовності, коли говоримо про множинність 

перекладу. Наприклад, П. Топер вважає, що кожен новий переклад служить 

нагромадженню досвіду, створює традицію, а кожен наступний перекладач може на неї 

опиратися. Ця традиція також охоплює читацьке сприйняття – перекладачі-послідовники 

можуть розраховувати на великий відгук, тому що нові переклади потрапляють на 

підготовленіший читацький ґрунт [7, с. 194]. Описана вище ситуація може стати 

матеріалом для дослідника в галузі теорії і практики перекладу, або – це ідеал, що 

відповідає запитам ідеального читача. Опубліковані переклади одного твору і справді 

слугують глибшому розкриттю оригіналу, творять традицію. Проте в більшості випадків 

читач трактує переклад не як одне з можливих і неповних прочитань оригіналу, а як 

єдиний і повноцінний текст.  

Тому коли йдеться про збільшення кількості перекладів, потрібно наголошувати не 

стільки на кількісному показникові, скільки на якісному. Новий переклад має смисл лише 

тоді, коли він не є видозміною старих: коли знайдено нове тлумачення, оновлено стиль, 

або попередній переклад почав здаватися старомодним, чи технічно недосконалим.  

А тому кожен перекладач повинен прагнути до ідеалу, досконалого замінника оригіналу. 

На основі сказаного можна зробити висновок, що перекладацька інтерпретація має 

свої межі, при цьому множинність перекладу не суперечить об’єктивним критеріям. У 

цьому контексті актуальним є твердження У. Еко про доцільність проведення межі, у 

рамках міжсистемної інтерпретації, між перекладом та переспівом. Останній, на думку 

дослідника, є одним із видів інтерпретації і відповідає поняттю належного перекладу 

лише частково, претендуючи (на базі критичної інтерпретації оригінального тексту) на 

відтворення не букви оригіналу, а його “провідного духу” (що б це не значило)  
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[11, с. 117]. Так, у своїх крайніх виявах інтерпретація виключає проблему індивідуальності 

– перекладач набуває нового статусу і наближається до автора нового самостійного твору, а 

через те втрачає сенс проблема індивідуальності перекладача як така і перетворюється на 

проблему індивідуальності автора. Адже обидва тексти: і оригінал, і переклад є похідними, 

обидва вони складаються з наявного матеріалу певної культури, яка є спільним надбанням 

суспільства. Відрізняє їх лише ступінь узалежненості: у той час, коли автор не скований 

рамками одного жанру, поетики, стилю, перекладач повністю узалежнює свою творчість від 

рамок, установлених у першотворі. “Я схильний виключати переспів з категорії перекладів, 

– пише У. Еко, – оскільки немає сумніву, що це один з аномальних випадків належного 

перекладу, який підпадає під категорію внутрішньосистемної (підкреслення моє – Г. К.) 

інтерпретації” [11, с. 106]. Подібне обмеження рамок перекладу потрібно накласти й на 

іншу крайність: буквалізм. Зокрема, на цьому неодноразово наголошували вітчизняні 

дослідники. “Відколи існує перекладна література, – пише О. Кундзіч, – існувало лише два 

засоби перекладу: реалістичний, творчий, внаслідок якого правдиво передавався оригінал – 

тобто власне переклад, і другий спосіб – буквалізм, послідовне копіювання слів, внаслідок 

якого з’являвся текст, невідповідний оригіналові, тобто власне не переклад” [1, с. 107-108]. 

Таким чином, при буквальному перекладі проблема стилістики перекладача нівелюється 

тому, що йдеться не про стиль, а про його відсутність, спотворення оригіналу та 

нівелювання його художньої вартості. 

Отже, питання перекладацької множинності та перекладацького методу відносні. 

Їхня актуальність та ступінь складності дослідження зростає з підвищенням якості 

перекладу: майстерності перекладача та збільшення адекватності щодо першотвору. Тому 

особливо результативним є дослідження найкращих перекладів найталановитіших 

перекладачів із залученням широкого контексту. Мірилом інтерпретації більшість учених 

називають інваріант смислу та стильові трансформації, що його супроводжують. Останні 

можна поділити на вимушені об’єктивні зміни та зміни, викликані впливом творчої 

особистості перекладача. Там, де ці суб’єктивні чинники значно переважають над 

об’єктивними, чи у випадку значного зниження поетичності проблема множинності та 

перекладацького методу втрачає смисл і переходить у розряд інших питань. 
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ДУДАР О.В. СИСТЕМА КОНФЛІКТІВ СІМЕЙНИХ РОМАНІВ ІРИНИ ВІЛЬДЕ “СЕСТРИ 

РІЧИНСЬКІ” ТА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА “ОПЛОТ” 
У статті здійснена спроба зіставлення сімейних романів Ірини Вільде „Сестри Річинські” та 

Теодора Драйзера „Оплот” на рівні жанрово-стильових особливостей. З’ясовуються особливості поетики 
конфлікту, проблеми стильової своєрідності крізь призму реалістичного об’єктивного зображення. 
Висвітлюються аспекти творів, пов’язані з проблематикою жанру та стилю в контексті українсько-
американських літературних зв’язків. 

 
ДУДАР О.В. СИСТЕМА КОНФЛИКТОВ СЕМЕЙНЫХ РОМАНОВ ИРИНЫ ВИЛЬДЭ “СЕСТРЫ 

РИЧИНСКИЕ” И ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА “ОПЛОТ” 
В статье осуществлена попытка сопоставления семейных романов Ирины Вильдэ «Сестры 

Ричинские» и Теодора Драйзера «Оплот» на уровне жанрово-стилевых особенностей. Исследуются 
особенности поэтики конфликта, проблемы стилевого своеобразия с точки зрения реалистического 
объективного изображения. Рассматриваются аспекты текстов, связанные с проблематикой жанра и 
стиля в контексте украинско-американских литературных связей. 

 
DUDAR O.V. THE SYSTEM OF CONFLICTS IN THE FAMILY NOVELS OF IRYNA VILDE “THE 

RICHINSKIES SISTERS” AND THEODORE DREISER “THE BULWARK” 
The article is aimed at defining major genre characteristics in Iryna Vilde’s and Theodore Dreiser’s versions 

of the family novel. Its specific genre characteristics are examined on various levels – genetic, stylistic, theme and 
motive, characterological, chronotopical. Within the context of studying the family novel genre peculiarities, it 
seems important to focus on the system of conflicts. Conflict in literature is as diverse and individual as the writer 
is, being the driving force towards the story goal. 

An attempt is made to compare various genre and stylistic peculiarities of Iryna Vilde’s family novel “The 
Richinskies Sisters” and Theodore Dreiser's “The Bulwark”. The author studies the peculiarities of the poetics of 
conflict and problems of stylistic originality through the prism of realistic objective depicting. Permanent features of 
novelists’ poetics, content dominating ideas and determining features are studied. The aspects of works connected 
with the problems of genre and style in the context of Ukrainian-American literary contacts are explained. 

 
Ключові слова: сімейний роман, жанр, конфлікт, поетика. 

Авторське бачення світу, а за ним і концепція твору, зумовлює добір героїв, 

ситуацій, художніх деталей, характер ідейно-мистецьких проявів. Ці особливості чітко 

простежуються в романах Ірини Вільде “Сестри Річинські” та Теодора Драйзера “Оплот”, 

у майстерному злитті загального (історичного) й особистого (індивідуально-

психологічного), що в межах “концепції епохи” досягає свого апогею. В руслі естетичних 

уподобань вагомо проступає переоцінка моральних вартостей, у контексті якої вказані 

сімейні романи творять самобутню поетику конфлікту. Крізь призму реалістичних 

тенденцій зримо проступає суголосність романів Вільде “Сестри Річинські” та Драйзера 

“Оплот”. Обидва твори помітно вплинули на літературний процес середини ХХ століття. 

Типологічні паралелі між ними окреслюються цілим спектром аналогій, що коріняться в 

специфічності конфлікту. 
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Різні аспекти творчого доробку Ірини Вільде теоретизувались у працях М. Вальо, 

С. Шаховського, М. Кодака, Л. Новиченка, І. Денисюка, В. Дончика та багатьох інших 

літературознавців. Творчість Теодора Драйзера стала предметом вивчення таких 

науковців як І. Анісімов, А. Єлістратова, Р. Самарін, Я. Засурський, Н.Самохвалов та ін. 

Проте більшість праць – це дослідження узагальнюючого характеру. Недостатньо 

вивченим залишився останній роман Драйзера “Оплот”. Безперечно, праці згаданих 

літературознавців є авторитетними джерелами, на основі яких мають вибудовуватись 

перспективи подальших досліджень творчих здобутків Вільде та Драйзера. У річищі 

аналітичних шукань найбільш перспективним видається компаративний напрямок, що 

враховуватиме порівняння поетики жанру сімейного роману обох авторів.  

Метою даної розвідки є аналіз поетикальних домінант Ірини Вільде та Теодора 

Драйзера через з’ясування особливостей системи конфліктів у їх сімейних романах 

(“Сестри Річинські” та “Оплот”). 

Звертає на себе увагу схожа та дуже непроста історія створення обох романів. Вони 

довго та важко писались, неодноразово перероблялись, отримали не найкращі відгуки 

перших критиків (праці М. Вальо, Е. Драйзер). 

Наполегливе бажання авторів завершити романи-дітища, самовіддана праця 

впродовж багатьох років свідчить про серйозність авторського задуму та багатоплановість 

обраної теми: сім’я в суспільстві. 

Романний доробок Ірини Вільде припадає на трохи пізніший період, щодо творчості 

Драйзера, тобто 1958-1964 роки, все ж ми можемо говорити про прямі контактно-

генетичні зв’язки. Беручи до уваги грунтовну обізнаність письменниці зі світовим 

літературним процесом в цілому та з новаторськими творчими методами зокрема, 

відзначимо, що Вільде ніде не виявляє свого ставлення до роману Драйзера “Оплот”. Це 

дає підстави для твердження про паралелізм художнього мислення обох митців, 

характерне явище, коли майже водночас у різних країнах з’являються твори, 

проблематикою яких виступає сім’я як визначальний чинник людського існування. Такі 

типові сходження вказують на взаємозв’язок світового літературного процесу на рівні 

кругообігу ідей, образів, задумів і форм. Водночас порівняльно-типологічний аналіз дає 

можливість виявити і розбіжності в підході до трактування даної проблематики, що 

пов’язані з різним світоглядом, художнім методом,  національною специфікою. “Якщо 

вивчення спільного, аналогій, – пише словацький дослідник Д. Дюришин, – сприяє 

з’ясуванню загальних закономірностей літературного розвитку, то вивчення відмінностей 

дає дуже важливі факти для встановлення специфічних особливостей літературних явищ і 
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процесів, для розкриття прикмет своєрідності, самобутності” [6, с. 176-177]. 

М. Бахтін вказував на те, що структура жанру складається з трьох компонентів: 

тематичного змісту, стилю і композиційної завершеності [1]. Так, жанр сімейного роману 

має на увазі, перш за все, тематичну спільність творів. Її вивчення потребує виявлення 

проблемно-тематичної семантики. Сімейний роман об’єднує багаточисельні оповіді про 

життя людини в сім’ї. Характерною рисою стає наявність внутрісімейного конфлікту і 

родинних відносин. Вирішальним значенням для всієї архітектоніки жанру має характер 

зв’язку особи з іншими членами сім’ї, стосунки між якими, маючи цілий ряд власних 

особливостей, будуються за принципом руху від органічної єдності до розриву. 

Сюжетотворення в сімейному романі побудоване на виявленні конфліктів, які лише 

на перший погляд здаються локальними, що переходять в оказіональні, тобто 

поодинокими, випадковими, що відбуваються та розв’язуються у межах однієї сім’ї між 

людьми різних характерів та поглядів, але це виявляються стійкі у своїй невирішеності 

(субстанціональні) конфлікти, які сприймаються як повторювані та невирішувані: 

конфлікт батьків і дітей, різних поколінь як представників різних культурно-соціальних 

світів; конфлікт чоловіка і жінки. 

Особливе значення в сімейному романі мають взаємодії та взаємовпливи 

представників різних поколінь, типових у своєму світорозумінні, пошуках вартісних 

орієнтирів, обранні шляхів самовизначення. Покоління відрізняються і плином думки, і 

духовним досвідом. Сім’я може стати стримуючою і навіть ворожою силою людині. 

Закостянілість штучно підтримуваних звичаїв нерідко позбавляє сім’ю необхідної для 

виживання динаміки самовідновлення, що стає причиною її виродження. При цьому в 

образі сім’ї можна бачити вираження есхатологічної міфологеми. Однак, з іншого боку, 

сім’я як природна форма людських взаємовідносин завжди залишається морально-

етичною опорою становлення людської особистості, перевіркою її повноцінності. Таким 

чином, сім’я може розглядатись як типове явище соціального порядку, як приклад 

розвитку морального падіння (гріха) (за принципом “прокляття роду”), народженого 

зсередини родини, але викликаного впливами зовні і тому символізуючого час. Може 

також бути неповторним взірцем міжособистісних відносин у ланцюгу попередник – 

нащадок, батьки – діти, бути як позитивним ідеалом, так і нести негативний фактор за 

принципом контрастного паралелізму. 

Жанр роману дав змогу Ірині Вільде та Теодору Драйзеру виявити найбільш суттєві 

побутування героїв, зосередитись на відтворенні їх учинків. У таких творах переважає 

дослідження життя героїв у тісному зв’язку із зовнішніми факторами. Сюжет являє собою 
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переплетення картин, що змальовують загальний стан середовища, конкретних подій, 

вчинків, переживання персонажів. Творча індивідуальність письменників розкривається в 

майстерності створення типових характеристик, які визначаються між людиною і 

середовищем. Оцінка дією є тут основним прийомом зображення людини, але та чи інша 

риса характеру залежить від конкретної ситуації, що спонукає продемонструвати переміни 

в характері персонажів. Такий розвиток сюжету передбачає наявність гострого конфлікту, 

який сприяє проникненню в суть характерів і подій. Гегель вважав конфлікт 

жанротворчою та жанромодифікуючою ознакою твору, адже це – причина дій героїв. 

Аналізуючи конфліктну систему романів Ірини Вільде “Сестри Річинські” та 

Теодора Драйзера „Оплот” дотримуватимемось схеми: 

суспільство      –      сім’я      –      члени сім’ї   

Сім’ю та внутрішньосімейні стосунки можна назвати одним з найважливіших 

сюжетотвірних моментів творчості будь-якого письменника. Звертаючись до розгляду цієї 

теми в творчості Ірини Вільде та Теодора Драйзера (відповідно “Сестри Річинські” та 

“Оплот”), видається доцільним та логічним врахування тих кардинальних змін, що 

відбувались у суспільному житті та в свідомості мас протягом першої половини ХХ 

століття – урбанізація, війни, становлення національної свідомості. Навколишня 

реальність і трансформації являють собою достовірне джерело життєвих вражень митців 

слова, що повною мірою реалізується в літературних творах. Лише духовно та морально 

сильне слово здатне впливати на розум та серця цілих поколінь, давати розуміння того, що 

тернистий життєвий шлях можна пройти лише в світлі незмінних істинних цінностей 

людства. Сім’я в даному рейтингу значущості є основним елементом, що відповідає за 

благополуччя не тільки окремо взятого індивіда, але і всієї держави. Епоха  змін висунула 

на перший план матеріальні блага, залишаючи без уваги цінності моральних і культурних 

традицій попередніх поколінь. Ця нерівноцінна заміна призвела до змін звичних норм 

існування і девальвації справжніх життєвих орієнтирів. Криза віри мала згубне значення 

для людства. Припинило діяти правило самозбереження, коли сім’я є хоронителькою віри, 

а віра, в свою чергу, захищає єдність та згуртованість сімейного вогнища. Отже, логічним 

та обґрунтованим є вибір предметом літературного зображення  Вільде та Драйзера родин 

священнослужителів.  

Життя, обставини, потреби часу змушують ніби силоміць подивитися у вічі правді 

життя, якою прикрою вона не була б. У цьому аспекті є зіставними засадничі конфлікти 

романів Ірини Вільде “Сестри Річинські” та Теодора Драйзера “Оплот”. 

Енергію для художнього конфлікту роману “Сестри Річинські” письменниця 
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трансформувала із самого життя – безперервного діалектичного процесу, важливого 

чинника росту і розвитку. Цінні духовні якості героїв роману  продукувались високою 

напругою конфлікту. Авторка піддавала моральну основу героїв максимальним 

випробуванням на стійкість характеру. Їй вдалось поєднати гостроту конфлікту, глибину 

характеру з тогочасними проблемами суспільного життя. Як відзначала Карен Горні, 

представниця неофройдизму: “Тип, сфера і напруженість таких конфліктів значною мірою 

визначаються цивілізацією, у якій ми живемо. Якщо цивілізація стабільна і присутні чітко 

встановлені традиції, то варіанти можливих виборів обмежені, діапазон окремих 

можливих конфліктів вузький” [10, с. 22]. 

Система конфліктів, яку вводить Ірина Вільде, доволі розгалужена й багаторівнева: 

від відверто соціальних до суто літературних конфліктів авторки зі своїми героями. Кожен 

конфлікт має єдине джерело – внутрішній світ людини, а засадничим конфліктом для 

Вільде є конфлікт людини із собою. Відтворюється процес становлення особистості, її 

визначення, спровоковане і зовнішніми обставинами, і внутрішньою енергією. Сімейна 

тема в романі надає соціальному конфлікту особливого гуманістичного забарвлення. В 

сімейних сферах конфлікт роману не замикається, трагічна глибина його вивіряється 

порушенням “сімейності” у зв’язках між поколіннями, між протилежними суспільними 

течіями. Протиріччя  ці заходять так далеко, що торкаються основ буття.  

Розглядаючи та порівнюючи романтичний та реалістичний літературні напрямки, 

Н.Копистянська наголошувала на тому, що у реалістів не зображується “людина взагалі”, 

вона в них “живе” в суспільстві, в оточенні інших людей, її характер формується і 

деформується в цих взаємовідносинах. У реалістів кожний персонаж – тип, формований 

своєю епохою, своєю країною, індивідуальні характери і долі суспільно детерміновані. 

Реалісти перемістили свою увагу з індивідуальності на суспільну особистість, тобто на 

аналіз через особистість суспільства в цілому [9, с. 277-278]. У сімейних романах Вільде та 

Драйзера специфіка конфлікту не визначається лише на підставі протистояння позитивних і 

негативних героїв. Традиційне протиборство протилежних сил у романах наявне, проте 

воно не є чинником конфліктної гостроти в її звичному розумінні. Саме розташування 

протидіючих сил окреслює новий рівень, якісно відмінний від попередньої романної прози, 

та певну еволюцію в змалюванні письменниками соціально детермінованого конфлікту. 

Мова йде про антагоністичні відносини не вороже налаштованих одне до одного 

персонажів, а про умови дійсності епохи початку ХХ століття.  

Головний конфлікт твору Ірини Вільде “Сестри Річинські” полягає в боротьбі 

осиротілої попівської родини Річинських за своє існування. Звідси випливає конфлікт між 
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сім’єю і соціальним середовищем. У центрі твору – непроста історія розпаду колись 

успішної та славної своїми традиціями патріархальної священицької родини Річинських, 

обох поколінь – батьків і дітей.  

Смерть Аркадія Річинського стала зовнішньою причиною розхитування попівської 

родини. Основна ж суть, як зазначали критики, полягала у “тих самих суспільних законах, 

які канонік освячував, як Богом дані людям”, результатом зіткнення з реальними 

обставинами життя. Завчасний фінал життя батька п’яти дочок оголив деякі приховані 

суперечності. За життя він переконував дружину, що майбутнє дітей – “це ні в якому разі 

не гра сліпого випадку, їх долею керує розумна, передбачлива батьківська рука” [3, т. 1, 

с. 52-53]. Річинський, “присвоївши собі функції вершителя долі кожного члена сім’ї”, 

позбавив їх потреби готуватись до самостійного життя. Його смерть відкрила 

патріархальну залежність, непідготовленість Олени та дочок [8, с. 56].   

Дії роману Теодора Драйзера відбуваються в кінці Х1Х на початку ХХ століття. 

Життя головного героя – квакера Солона Барнса – зображене в період швидкого росту 

монополій, посилення ролі банків, епоху наступу імперіалізму. Як зазначав Я.Засурський, 

незвичним для Драйзера-романіста стало звернення до внутрішнього світу релігійної 

особи [7, 260]. Квакери та їх релігія не випадково привернули увагу письменника. Він 

виріс в релігійній сім’ї, його батько був, як відомо, дуже суворим у ставленні до релігїї. 

Проблема впливу віри на особистість поставала в романах “Дженні Герхардт”, “Геній”.  

На думку критика Л.Хассмана, романіста могли зацікавити чотири принципи 

квакерства: свобода від матеріальних благ, свобода від гордощів, свобода від егоїзму та 

ненависті. Що ж до релігійності самого Драйзера, він ніколи не заперечував віри, але 

вважав, що вона не може витримати зіткнень з реальною дійсністю, є ілюзією в будь-якій 

формі. У “Записках о жизни” релігія визначається як „спасіння для людства. Письменник 

підкреслював, що “релігія повинна бути вільною” від (честолюбства) зовнішнього світу – 

вона “не повинна сприяти збагаченню”, “священники та проповідники не повинні жити в 

розкошах”, релігія орієнтована виключно на внутрішнє життя людини, на формування в 

ній високої духовності. Драйзер твердив, що в релігії нема місця догмам і фанатизму; її 

потрібно відокремити від держави і, відповідно, від питань економіки і політики. Релігія 

може допомагати “духовному єднанню людей”, “вона повинна бути чистою”, 

„позбавленою людських амбіцій”[4]. Очевидно, що письменник мав своє уявлення про 

релігію, і воно репрезентоване в романі “Оплот”. Якщо в ранніх творах Драйзера 

віддзеркалена, переважно, позитивістська модель світу, яку обстоював письменник, то в 

пізніх романах автор йде не тільки шляхом розширення та ускладнення дослідження 
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впливу на людину різних факторів – природи, суспільства, ідеології та політики, норм 

моралі та етики, релігії та науки, – але й щільно підходить до проблеми відповідного 

впливу людини на природу, її оточення та середовище. Інакше кажучи, у пізньому періоді 

творчості письменник вивчає швидше не проблему впливу на людину навколишньої 

дійсності, а проблему взаємодії людини та зовнішнього світу.   

В “Оплоті” ця  проблема досліджується переважно в трьох напрямках: конфлікт 

релігійної свідомості та капіталістичної дійсності; вплив сім’ї на формування особистості; 

індивідуальна воля та відповідальність людини за свої вчинки.  

Найважливіша проблема роману досліджується на прикладі образу Солона Барнса, 

людини, свідомість якої, з одного боку, підкорена релігійним догмам, а, з другого, – 

одночасно включена до складної системи взаємовідносин з навколишнім світом. Це 

протиріччя увійшло в свідомість Солона ще в дитинстві, коли він відчув разючий контраст 

між “старим” релігійним укладом квакерства та змінами в будинку батька, який все 

частіше просив Внутрішнє Світло вберегти його та сім’ю від надлишків та надмірності в 

одязі, житлі, інших речах. Та протягом життя і його батько, і сам Солон не можуть 

відокремитись від світу грошей, досягають високого становища та матеріального 

достатку. Лише однією фразою передає Драйзер усю атмосферу соціального життя 

Філадельфії кінця Х1Х століття: “Жажда власти и денег словно была разлита в воздухе” 

[5, с. 86], що свідчить про суттєві зміни в творчій манері [7, с. 265-266]. “Дух практицизма 

и стяжательства”, як влучно підкреслив письменник, проникаючи в квакерство, призводив 

до того, що релігійні заповіді втрачали свій зміст.  

На думку Н.Копистянської, реалісти, прагнучи показати закономірності суспільного 

розвитку, так чи інакше ставлять проблему грошей як чинника, що окреслює цей розвиток 

і руйнує його як страшна деморалізуюча сила [9, с. 286]. І Вільде, і Драйзер зосереджують 

свою увагу на впливі грошей на спотворення людської психіки, руйнування відносин у 

сім’ї і суспільстві. Першовитоки конфлікту в досліджуваних романах закладені самим 

життям, історичним ходом подій, у якому домінантну роль відіграють суспільні 

обставини. У цьому контексті заслуговує на увагу увиразнення бездіяльності героя 

Драйзера в романі. “Солону словно нанесли смертельный удар; то, что произошло, 

казалось ему частью какой-то трагедии, всего значения которой не вмещал его разум. 

Рушился, рассыпался прахом весь барнсовский мир” [5, с. 277]. Це кульмінаційний 

момент повістування та загострення внутрішнього конфлікту. На відміну від Солона 

Барнса, героїня Ірини Вільде Олена Річинська не піддається песимістичним настроям. 

Жінка впевнено вирішує жити далі, жити заради дітей: “Може, я не в дітях, це інша 
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справа, але всі вони разом і кожне зокрема – в мені! 

І на це нема ради, як нема ради на смерть!” [3, т. 3, с. 472]. 

На підґрунті змальованих умов, що мають визначальний вплив, у “Сестрах 

Річинських” та “Оплоті” спостерігаємо поєднання зовнішніх виявів поведінки та 

дисгармонії внутрішнього світу персонажів. Таким чином, конфлікт творів має 

двовимірний характер. Поряд із подіями ядро конфлікту складають переживання, 

самопочуття дійових осіб. 

Боротьба почуттів у романі “Сестри Річинські” видається навіть більш істотною для 

розгляду конфліктної системи, ніж саме протиборство між персонажами. “Майновий 

фактор, – акцентував М.П. Кодак, – безперечно відіграє свою роль. Але ж драма 

починається значно раніше”. Дослідник наголошував на духовному аспекті стосунків між 

героями [8, с. 59]. За рисами характеру п’ять сестер-попівен можна умовно поділити на дві 

групи: Катерина і Софія успадкували риси батька: підлість, підступність, бажання будь-

якою ціною досягти своєї мети; Неля і Слава мають ніжність і романтизм матері Олени, 

Ользі притаманний розум батька та глибина почуттів матері. 

Підступна, навіть агресивна старша дочка Річинських Катерина. “Якась 

шекспірівська напруга злотворної натури, – писав С.Шаховський, – якась бальзаківська 

жадоба власності” поєднались у цьому образі [11, с. 193] Страждає мати, стикаючись із 

жорстоким розрахунком дочки, готується удар для всіх рідних сестер і для майбутнього 

чоловіка. Внутрішня потреба прив’язаності та грошей штовхає її на змову з Суліманом, 

ціною якої була Неля Річинська. Друга дочка Річинських Софія усіма способами 

намагається забезпечити собі “зовсім пристойне існування”, “щоб утриматись на поверхні 

життя”. Моральне падіння дівчини обумовлене її потребою соціального утвердження [8, 

с. 72]. Розуміючи, що соціально-історична детермінованість характеру не позбавляє 

людину можливості морального вибору, що відносність свободи особистості – це не 

відсутність такої, Ірина Вільде ставить питання про відповідальність особи за свої вчинки 

подібно до Теодора Драйзера (образи Солона, Стюарта). Софія відчула ущербність 

внутрішніх настанов при зіткненні з Лесею Чуйгуковою. Внутрішній конфлікт  дівчини 

потребував виправдання вчинку, покликаючись на обставини. Проте егоїстичність натури 

перемогла [3, т. 3, с. 329]. Поетичність натур та внутрішню потребу любові молодших 

дочок Річинських - Ольги, Нелі та Слави - Ірина Вільде проводить крізь глибини кохання. 

Почуття це виявляється конфліктним з огляду на соціальну нерівність обранців: простий 

робітник Бронко Завадка, політв’язень Маркіян Івашків, заручений доктор Можарин.  

Закономірно, що релігійний догматизм батька мав згубний вплив на виховання дітей 
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у романі Теодора Драйзера. Вони рано відчули невідповідність між релігійними ідеалами 

батьків і реальним життям. Метод насадження, релігійного диктату спровокував 

лицемірство та почуття протесту (образи Доротеї, Орвіла та Стюарта). Ставлення дітей до 

батьків та один до одного не були теплими, вони (за винятком Айсобел) росли егоїстами. 

Позицію співчуття та готовності допомогти іншому, попри бажання самореалізації в 

суспільстві, підтримують Етта та Айсобел. Солон Барнс у кінці життя доходить висновку, 

що лише в любові до людей є спасінням від розчарування, яке він пережив. Внутрішній 

його конфлікт вирішується вірою в життя. Слідом за батьком Етта усвідомлює духовну 

красу людини, яка “превыше … эгоистических желаний и стремлений, мир и радость, 

заключенные в любви к другим” [5, c. 312]. Підкреслимо, що романісти майстерно 

застосовують психологізм, що випливає із внутрішнього світу героя.  

Отже, Ірині Вільде та Теодору Драйзеру в жанрі сімейного роману вдалось сплести 

соціальний та особистий індивідуально-психологічний плани. Вони передають дух часу, 

зображають побут, спосіб життя, психологію та поведінку людей першої половини ХХ ст. 

Час сповнений переосмислення „вічних істин”. Зміни у свідомості суспільства 

породжували конфлікт світоглядних позицій. Нове сприйняття дійсності слугувало 

каталізатором, що суттєво вплинуло на підходи до морально-етичних проблем та їхнього 

відтворення в сімейних романах “Сестри Річинські” Ірини Вільде та “Оплот” Теодора 

Драйзера. Висвітлення процесу творення конфлікту, показ його взаємозв’язку з 

історичними обставинами поглиблює дослідження особливостей розвитку жанру роману 

першої половини ХХ ст., сприяє розумінню жанрологічних і стильових тенденцій як 

українського, так і американського літературного процесу.   
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 

КОНИШЕВА  А.В. ГРАФІЧНІ ОПОРИ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ  
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

З метою результативного управління самостійною роботою студентів викладач використовує арсенал 
певних засобів. У статті графічні опори розглядаються як один із засобів ефективного управління самостійною 
роботою з іноземної мови студентів технічних спеціальностей. Опори дозволяють їм ущільнювати інформацію 
порівняно з текстовою формою репрезентації, що є зручним видом роботи для студентів технічних 
спеціальностей, оскільки в процесі навчання у вузах їм часто доводиться працювати з різноманітними кресленнями 
та схемами. 

 
КОНЫШЕВА А.В. ГРАФИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

Для результативного управления самостоятельной работой студентов преподаватель использует 
арсенал определенных средств. В данной статье графические опоры рассматриваются как одно из 
эффективных средств управления самостоятельной работой по иностранному языку студентов технических 
специальностей. Опоры позволяют уплотнять информацию по сравнению с текстовой формой 
представления, что является удобным видом работы для студентов технических специальностей, так как 
в процессе обучения в вузе им приходится часто сталкиваться с различного рода чертежами и схемами. 

 
KONYSHEVA A.V. GRAPHIC SUPPORTS AS MEANS OF MANAGING INDIVIDUAL FOREIGN 

LANGUAGE  STUDIES FOR STUDENTS OF  TECHNICAL SPECIALITIES  
For successful management of individual students’ work a teacher uses some arsenal of different means. The 

paper deals with the problem of graphic supports as one of the effective means of managing individual foreign 
language studies for students of technical specialities. The supports permit to condense information in comparison 
with the textual form of presentation which is a rather convenient form of work for students of technical specialities 
because in the process of study at a university they run into different sorts of draughts and schemes.  

 
Ключевые слова: графическая опора, управление, самостоятельная работа, 

принципы, познавательная деятельность, упражнения, иностранный язык.  

Как известно, в основе обучения любому предмету, в том числе и иностранному 

языку (ИЯ), лежат определённые принципы – исходные положения, призванные 

определять стратегию и тактику обучения на каждом этапе учебного процесса, поскольку 

они связаны с целями, содержанием, методами и приёмами организации обучения и 

проявляются во взаимосвязи и взаимозависимости. Здесь следует отметить, что 

сформулированные Я.А. Коменским принципы наглядности, последовательности, 

систематичности и т.д. ориентируют учебный процесс на использование вспомогательных 

средств и некоторых педагогических правил (от простого – к сложному, от легкого – к 

трудному и т.п.). Думается, что среди принципов обучения иностранному языку (ИЯ) 

особое место занимает принцип наглядности.  

Можно констатировать тот факт, что еще очень часто обучение в вузе направлено на 

то, чтобы сообщать готовые знания; развитию же мышления студентов не уделяется 

должного внимания, их творческий потенциал реализуется не в полной мере. Большая 
часть познавательной деятельности выполняется в речевой форме. Этим и объясняются 
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познавательные затруднения студентов, а также низкая эффективность усвоения знаний 

без их достаточной переработки и наглядной поддержки, которая необходима, чтобы 

разъяснять трудно представимые логические связи между элементами знаний, уплотнить 
и свернуть информацию, перейти от неалгоритмизированных операций к 

алгоритмоподобным структурам мышления и деятельности. Освоение моделирования 

начинается с освоения понятий, не научившись оперировать которыми, нельзя освоить 

вербальный контекст моделирования. Это означает, что функция наглядности в 
современной системе обучения может расширяться благодаря сенсорному подкреплению 

познавательной деятельности, выполняемой в различных формах.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в процессе обучения ИЯ 
преподавателю следует традиционное объяснение, основанное только на речевой форме, 

сочетать с наглядными образами, что приведет к постепенному замещению параллельно 

выстраиваемых структур и образов знаний во внешнем и внутреннем плане. Поэтому 

особое значение следует придавать наглядным средствам в процессе обучения ИЯ 

студентов технических специальностей.  

Бюджет времени, предусмотренный на изучение ИЯ, невелик. Также для студентов 

технических специальностей характерно восприятие учебного материала на образной 

основе (это является спецификой их профессии: они много чертят, проектируют). И 

поэтому преподавателю необходимо находить наиболее приемлемые и эффективные 
формы работы со студентами для их успешного овладения ИЯ в процессе управления их 

самостоятельной работой (СР).     

Необходимо отметить, что проблема использования наглядности при обучении не 
нова в педагогической науке, ее роль постоянно подчеркивали Ю.К. Бабанский, 

Д.Б. Богоявленский, М.А. Данилов, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, 

А.В. Усова, Л.М. Фридман и др. Также можно констатировать, что попытки создать 

персональный внешний план учебной деятельности с помощью рисунков, муляжей, 
опорных сигналов, структурно-логических схем, различных карточек и т.п. постоянно 

предпринимались педагогами-практиками. Однако универсальных дидактических средств 

для представления учебного материала с помощью опор пока не создано. Между тем 

использование адекватных внешних средств повышает конструктивность и управляемость 

учебным процессом. Опоры, которые мы предлагаем нашим студентам, становятся 

опосредующим звеном между студентом и его сознанием. Внешний план при этом 
становится дополнительной “площадкой” внутреннего плана, где выполняется 

мыслительный процесс, основанный на конструировании и моделировании, что повышает 

степень интеллектуального развития обучаемого. Тем не менее, можно с уверенностью 
утверждать, что пока не разработан вопрос о месте универсальных  дидактических опор в 
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учебниках по ИЯ, предлагаемых для студентов технических специальностей. 
Анализ специфических недостатков педагогической деятельности дает основания 

предположить, что в их основе лежат следующие причины [3]: 

– вербализм в обучении, т.е. сложно совмещать управляющую и описательную 
информацию при использовании традиционных средств обучения; 

– ограниченность сложившегося представления о наглядности, т.е. недостаточно 

исследованы дидактические средства поддержки познавательной деятельности в речевой форме; 
– сложно контролировать обратную связь, т.е. известные дидактические средства не 

приспособлены к компактному и логически удобному представлению; 

– трудоемкость и низкая эффективность подготовительной и обучающей 

деятельности преподавателя, т.е. применяемые дидактические средства не приспособлены 

к образно-понятийному моделированию учебного материала и координации учебной 

деятельности; 
– затруднения так называемого “среднего” студента в учебно-познавательной 

деятельности, в том числе высокий барьер понимания и осмысления учебного материала, 

т.е. мышление не поддерживается в достаточной степени существующими 

дидактическими средствами; 
– преподавателю сложно (при его учебной нагрузке) заниматься инновационной 

деятельностью по конструированию новых, не имеющих аналогов занятий, учебных тем и 

т.д. с использованием современных наглядных средств обучения, т.е. сам процесс 
изготовления тех опор, о которых мы будем говорить ниже, является весьма трудоемким. 

Сущность проблемы совершенствования дидактических средств обучения можно 

определить как проблему образно-понятийного представления и анализа знаний на языке 

определенных символов. Так, считается, что обучаемые удерживают в памяти 10% того, 

что читают; 26% того, что слышат; 30% того, они видят; 50% того, что они и видят и 

слышат одновременно; 70% того, что они обсуждают с другими; 80% того, что основано 
на личном опыте; 90% того, что они говорят (проговаривают) в то время, как что-то 

делают; 95% того, чему они обучаются сами [14]. 

По мнению Г.В. Роговой, «наглядность усиливает ассоциативную базу усвоения, так 
как слова и предметы (явления, события), обозначаемые ими, воспринимаются на фоне 

отрезка изображаемой действительности в полноте её чувственных характеристик» [9]. 

Думается, что использование наглядности служит для адекватной экспликации и 
репрезентации нового учебного материала, закрепления пройденного, а также для 

формирования и совершенствования речевой деятельности на ИЯ.   

Разработка различных опор, используемых в учебных целях, должна основываться 

на определенных принципах, которые, в нашем понимании, будут следующими: 
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объективности, системности, развития, вариативности, а также целостности и 

многомерности сознания, т.е. необходимо учитывать все компоненты сознания: 

вербально-логические, образные, ценностные, контекстные, интуитивные.  
Кроме того, при разработке опор следует принимать во внимание и ряд специальных 

технологических принципов. Рассмотрим их принципы подробнее. 

1) Принцип расщепления / объединения элементов в систему – это один из 

фундаментальных познавательных принципов. Он выступает ключевым при создании 
объектов (например, в нашем случае, это может быть разделение между текстом и 

подтекстом) и заключается в следующем: 

– расщепление многомерного пространства знаний на смысловые группы и их 
объединение в систему; 

– расщепление информации на понятийные и образные компоненты и их 

объединение в образах-моделях; 
– расщепление и перекрестная образно-вербальная рефлексия представлений об 

объекте (межполушарный диалог). 

2) Принцип многомерности представления и анализа – это объединение 
разнородных элементов в систему, удобную для познавательной, аналитической и 

проектной деятельности. Концепция многомерного отображения действительности 

опирается на формирующую биосоциальную педагогику [12], исходящую из того, что орган 
мышления может формироваться как стихийно, так и направленно-интенсивно и управляемо 

в процессе образования. Картина мира, воспринимаемая органами чувств, необходима, но 

недостаточна для глубокого, всесторонненого познания предметов. В ней не отражается 
многомерность окружающего мира, не выявлены взаимодействия различных предметов, не 

установлены причинно-следственные связи изменений. Познавательный процесс завершается 

с помощью абстрактно-мыслительного отражения действительности, благодаря чему 

происходит значительный прирост определенной информации [4]. Интеллект формируется не 
только тогда, когда деятельность дифференцируется на две фазы: фазу подготовки и фазу 

осуществления [6], но и когда деятельность происходит на уровне явления и на уровне 

сущности объективной действительности. Благодаря тому, что деятельность в сознании 
отражается, человек рассматривает, оценивает и планирует ее с учетом потребностей, 

интересов и условий, вследствие чего идеальный образ деятельности и образует внутренний 

план, аналогичный внешнему плану. Эффективный мыслительный эксперимент без опор и 
образов крайне затруднителен. Познавательная деятельность реализует контактные формы 

взаимодействия с изучаемыми объектами или их заместителями (копиями, моделями, 

схемами), т.е. первое контактное взаимодействие с изучаемым объектом происходит во 

внешнем плане, а затем переносится во внутренний [8].  
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3) Принцип биканальности деятельности – это принцип, на основе которого 
преодолевается одноканальность мышления (Дж. Брунер, Ю.А. Самарин, С.И. Шапиро и 

др.), благодаря тому, что канал подачи/восприятия информации разделяется на: 

– вербальный для описательной информации и визуальный для управляющей  и 
свернутой описательной информации (в этом случае перед глазами должна находиться 

опора, накапливающая результаты переработки информации в компактной форме, 

удобной для запоминания и воспроизведения) каналы;  
– канал взаимодействия “обучающий / обучаемый” – на информационный (с управлением 

в виде опор) и коммуникативный (со сценарно-процедурным управлением) каналы;  

– канал проектирования – на прямой канал (контур) конструирования учебных опор 
и обратный канал (контур) сравнительно-оценочной деятельности с использованием этих 

опор [10]. 

Как нам известно, правое полушарие обеспечивает целостное восприятие внешнего 
мира, а левое – преимущественно управляет речью и связанными с ней процессами. 

Правое полушарие развертывает и формирует пространства возможных объектов и их 

признаков, а левое – находит место конкретным воспринимаемым объектам и признакам 

(Л.В. Витгенштейн, В.В. Иванов, Ф.Ш. Терегулов). Если предположить, что эти функции 
выполняются не только при эмпирическом мышлении, но и при теоретическом – на 

моделях-заместителях, то представление и анализ знаний на естественном языке должны 

поддерживаться адекватными опорами, так как преобладание вербальной формы 
представления информации затрудняет участие правого полушария в познавательной 

деятельности [1]. Но так как традиционные наглядные средства в виде иллюстраций и 

картинок не поддерживают процессы переработки информации, то, следовательно, 
различные опоры в виде моделей, карт, схем и т.д. должны задействовать оба полушария 

головного мозга, основные успехи в области искусственного интеллекта также основаны 

на моделировании свойств левого полушария, а особенности правого полушария еще мало 
изучены [2].  

Здесь же хочется отметить, что преподавателям часто приходится сталкиваться с 

явлением, которое называется “одноканальностью мышления” [1; с.141], что означает 
плохую совместимость обрабатываемой и управляемой информации в осознаваемой части 

мышления. Это явление не анализируется должным образом в научной литературе, но, 

думается, что именно в нем причина познавательных затруднений обучаемых, ибо им 
приходится удерживать в памяти:  

– учебный материал, подаваемый в вербальной форме;  

– ориентировки по его восприятию и переработке также в вербальной форме; 

– результаты действий, выполняемых над учебным материалом.   
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Из этой ситуации есть только один выход: перевести управляющую информацию в 

вербальной форме в невербальную форму, т.е. образно-графическую. Но такие графические 

решения должны предъявляться уже не в виде традиционных картинок и иллюстраций, а в 
виде определенных схем-моделей, которые в состоянии управлять мышлением и заставлять 

его выполнять операции по переработке предлагаемой учебной информации.  

4) Принцип бинарности элементов деятельности состоит в следующем: 

– вербальный и дополняющий его визуальный каналы подачи / восприятия информации; 
– прямой и обратный контуры проектирования опор, с помощью которых можно 

представлять знания на естественном языке; 

– логический (организующий) и смысловой (содержательный) компоненты образов-
опор представления знаний; 

– креативное и технологическое качества мышления; 

– логический и эвристический компоненты технологии многомерного представления 
и анализа учебного материала. 

Устойчивость формируемых в процессе обучения образов обеспечивается так 

называемыми “каркасами”, которые придают структуру определенного поля, благодаря 
чему формируется компактная, свернутая модель со свойствами образа [5]. Это дает 

возможность по-новому рассмотреть поддержку функции эмпирического и 

теоретического мышления: первое опирается на непосредственный опыт сенсорного 
отражения, хранящийся в мозгу, а второе – на образы-модели [11] во внешнем плане, с 

помощью  которых планируется и развертывается последующая деятельность. Образы-

модели, таким образом, должны замещать и дополнять первичный материальный внешний 
план и сенсорные образы, поддерживать процессы представления, переработки и усвоения 

знаний, если они не опираются исключительно на механизмы памяти.  

Из вышесказанного делаем вывод, о том что педагогическая функция использования 

опор, а также и других наглядных средств, состоит не только в том, чтобы сформировать 
адекватный образ изучаемого материала и расширить определенный чувственный опыт, 

но прежде всего в том, чтобы раскрыть сущность изучаемых явлений, установить связи и 

отношения между частями целого, а также подвести к надлежащим научным обобщениям.  

Следует отметить, что упражнения с использованием опор должны входить в общую 

систему упражнений, предназначенных для развития умений и навыков использования 

иноязычного материала во всех видах речевой деятельности. Как и всем остальным 
упражнениям, им присущи следующие характерные особенности: “они должны 

составлять неотъемлемую часть объяснения, выполняя иллюстративную, разъясняющую и 

контролирующую функции; новые лексические единицы должны предъявляться в 
знакомом лексическом окружении и в уже усвоенных грамматических формах и 
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структурах; в упражнениях должны предусматриваться не только элементарные операции, 
но и сложные умственные действия, развивающие творческие возможности учащихся и 

позволяющие им уже на данном этапе первичного закрепления использовать вновь 

введённый материал речевой деятельности в различных формах общения” [7, с. 211]. 
Опоры можно использовать для обучения лексическим и грамматическим навыкам, 

для обучения речевым умениям.  

Рассмотрим обучение лексическим навыкам с использованием опор на примере 
устных тем, которые предлагаются студентам на начальном этапе обучения в техническом 

вузе. Так как лексический навык входит в состав речевого умения, то обучение ему не 

может проходить в отрыве от языковой практики.  

На этапе семантизации лексики нами широко используются семантические карты. 
Семантические карты способствуют осуществлению принципа интеграции знаний в 
процессе обучения иноязычной лексике [15, с. 10]. Такая форма работы позволяет 
определять уже имеющиеся знания студентов по той или иной теме, а также в 
последствии осуществлять необходимую интеграцию новых лексических единиц с уже 
известными. Кроме того, семантическая карта может быть использована на этапе 
тренировки. Семантические особенности определенной группы слов по изучаемой теме 
позволяет использовать семантические карты в качестве графического организатора уже 
знакомых слов и выражений для их лучшего усвоения. Нами приводится пример 
семантической карты по теме “Дом, квартира” (“Housing”), которая изображена на рис. 1. 
Мы использовали ее со студентами строительной специальности при изучении устной 
темы “Моя будущая профессия”. При творческом подходе преподавателя эта карта может 
быть использована для организации и проведения ролевой игры по аналогичной теме [3]. 

 
Landlord/landlady 
• to give a room/to offer a flat 
• to offer breakfast 
• to impose strict rules 
• to be rather superstitious 
• to complain a lot 

 Estate agent 
• to find houses, flats, rooms 
etc. for people to: buy/sell/rent 
• to make deals 
• to show houses 

 
Roles people take on in the 
process of housing 

 
Neighbour 
• to be noisy 
• to be rude (sometimes) 
• to make friends with 
• to help with smth 

 Tenant 
• to pay a rent for a 
room/house/flat 
• to fulfill the rules of a 
landlord/landlady 

Рис. 1. Семантическая карта по теме “Housing” 
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Составление подобной семантической карты не представляет сложности для 

преподавателя. Предлагаемые студентам карты могут носить открытый характер, т.е. 

студенты должны иметь возможность дополнять карту по своему усмотрению или 

вносить в них новые элементы. Это развивает логическое мышление студентов, их 

творческие способности, а также повышает мотивацию изучения ИЯ. 

Специфика изучаемой темы во многом определяет выбор и других графических опор 

для управления СР студентов на занятии. Необходимо помнить, что в английском языке (как 

и в любом иностранном) имеется большое количество слов, отражающих специфические 

реалии, не характерные нашей культуре (в частности, в рамках вышеуказанной темы слова 

лексико-семантической группы habitation). Для полного их осмысления на этапе 

семантизации и первичного закрепления можно использовать семантические “решетки”. 

Нами разработана семантическая “решетка” по уже указанной выше теме “Housing”. Как и 

все предлагаемые нами опоры, она может носить открытую форму. По желанию студенты 

могут дополнить ее. Эту “решетку” можно использовать для ролевой игры по теме “Моя 

профессия”. Если мы работаем со студентами строительной специальности, то им 

предлагается “стать” архитекторами, конструкторами или строителями и предложить свои 

варианты проектирования заданных сооружений и их месторасположние, т.е. построить 

воображаемый проект застройки определенной местности.  

 

Таблица 1. Семантическая “решетка” по теме “Housing” 

 

Types of the house Location Peculiar features 
a cottage usually on a farm or out of the city (in 

a village) 
rather small, separate 

a block of flats in a city, seldom in a village large, separate, consists of a number 
of flats 

a detached house usually in the suburbs of cities and 
towns 

separate, smth isolated, rather big 

a semi-detached house usually in the suburbs of cities and 
towns 

usually for two owners 

a bungalow sometimes on the coast in a warm 
climate 

small, usually one-stored with low, 
sweeping lines 

a condominium in big cities apartments are purchased as pieces of 
real estate and separately valued for 
property tax purposes 

 

В семантических картах и решетках студенты имеют дело с группами слов, 

объединенных по определённому признаку или критерию. Однако некоторые визуальные 

опоры для обучения лексике дают даже большее представление о семантических связях 

слов, нежели семантические карты. Среди них можно выделить компонентный 
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семантический анализ (КСА). Первоначально КСА был применён американскими 

лингвистами Дж. Катцем и Дж. Фодором в 1963 году в рамках сугубо лингвистических 

исследований [13, с. 15]. Однако КСА имеет много достоинств для применения в 

методических целях. 

КСА лучше применять для работы со словами, принадлежащими к одним 

семантическим полям или лексико-семантическим группам. На практике КСА 

представляет собой таблицу. Слева, в горизонтальных ячейках помещаются слова для 

анализа. Необходимо, чтобы определённый процент этих слов был уже известен 

обучаемым для того, чтобы было легче устанавливать семантические отношения. Вверху, 

в вертикальных ячейках записываются качества, присущие предметам. В ячейках, 

образованных на пересечении, отмечается наличие или отсутствие данного качества у 

рассматриваемого предмета. Для этого используются знаки “+” и “–”. Однако можно 

выработать и свою, универсальную систему обозначений. Например, знак “?” может 

свидетельствовать о недостаточной изученности понятия, “%” можно применять для 

иллюстрации частичного проявления качества и т.д.  

Рассмотрим КСА для характеристики относительных прилагательных, часто 

используемых в речи с ошибками (табл. 2).                                                                           

 

Таблица 2. КСА для относительных прилагательных 
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Beautiful + – + + + + + + + + + + + + + + + + – 
Lovely + – + + – + + – + + + + + + + + + + – 

Pretty + – + – + + – – + – + + – + + + – – – 
Charming + + + – – – – – – – + + – – – – – + – 
Attractive + + – – – – – – – – + + – – – + – + + 

Good-looking + + + + – – – – – – – – – – – – – – – 
Handsome + + – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 
Когда студенты усвоят работу по предлагаемой нами опоре, им можно предложить в 

рамках темы “Мой дом” следующий КСА. Таблица предлагается незаполненной, 

студенты заполняют ее самостоятельно и сверяют свои варианты с предлагаемым в конце 

работы ключом. 
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Таблица 3. КСА по теме “Housing” 
 

 for 
people 

for 
animals 

for 
storage 

big/ 
fancy small crude/ 

rough permanent portable 

House + – – + + + + – 
Shack + – – – + + + – 
Shed – – + – + + + – 
Barn – + + – – + + – 
Tent + – – – + – – + 
Mansion + – – + – – + – 

 

Для работы с лексическими единицами, вызывающими особые затруднения, нами 

предлагается “комбинированный” способ использования графических опор: КСА, 

совмещенный с семантической “решеткой”. Работа ведется по той же теме “Мой дом, моя 

квартира” (“Housing”). 

 
Таблица 4. КСА, совмещенный с семантической “решеткой” по теме “Housing” 
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other peculiarities 

Dwelling + – +  
Lodging + – –  
Dormitory – + – e.g. in colleges 
Hostels – + – especially for young people on bicycle trips, hikes, etc. 
Estate + – + a large piece of land belonging to a person (may include a house or 

may not) 
 

Как мы убедились, графические опоры как один из видов наглядности обладают 

рядом неоспоримых достоинств для управления СР студентов по обучению иноязычной 

лексике.  

Во-первых, благодаря возникновению комплексного восприятия слова в единстве 

зрительных, слуховых и речедвигательных ощущений, запоминание происходит быстрее 

и прочнее.  

Во-вторых, чувственно-наглядное преподнесение материала обучения в 

значительной степени мобилизует психическую активность студентов, а именно: 

вызывает интерес к занятиям ИЯ, переводит произвольное внимание в 

послепроизвольное, расширяет объем усваиваемого материала, снимает утомление.  
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В-третьих, развивается творческое мышление, тренируется креативное воображение, 

формируются языковые навыки за счет вовлечения студентов в активный творческий 

процесс речевой деятельности, во взаимодействие друг с другом, облегчается весь 

процесс научения, повышается мотивация обучения ИЯ.  

Из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что использование предлагаемых 

нами опор позволяет обогащать речевые возможности студентов, так как студенты 

овладевают способом построения своего высказывания, используя необходимые опоры, 

его планирования, подбором адекватных средств выражения мыслей, оформление их в 

соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом, все рассмотренные опоры 

способствуют как более прочному усвоению ИЯ, так и формированию умения студентов 

работать творчески и самостоятельно. 
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КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ 

 
 

EMMERICH KELIH. GESCHICHTE DER ANWENDUNG 
QUANTITATIVER VERFAHREN IN DER RUSSISCHEN SPRACH-  

UND LITERATURWISSENSCHAFT. –  
HAMBURG: VERLAG DR. KOVAČ, 2008. – 346 S. 

 

Книга молодого австрийского лингвиста (университет Graz, emmerich.kelih@uni-

graz.at) Э. Келиха посвящена изучению истории применения статистических методов в 

русском языкознании и литературоведении. Имея базовое образование по славистике  

(Э. Келих в совершенстве владеет русским и другими славянскими языками), автор книги 

в то же время интенсивно занимается использованием квантитативных методов в 

лингвистике. Такое сочетание профессиональных навыков и сделало возможным создание 

книги, в которой прослежена вся история использования статистических методов в 

лингвистике России и СССР. 

Автор сразу же оговаривается (с. 24), что термин «русское языкознание» 

используется им условно: имеется в виду, что русский язык является международным 

научным языком на определенной территории, а поэтому – при таком понимании 

«русского» языкознания – в круг работ, рассматриваемых автором, включены труды 

российских, эстонских, грузинских, молдавских, украинских и казахских ученых. 

Рецензент, в отличие от автора, использует далее для обозначения известного периода в 

развитии отечественного языкознания термин «советское языкознание». 

Другим очень важным исходным пунктом для предпринимаемого исследования 

является также и то, что следует понимать под «квантитативными методами». Как 

поясняет автор в вводных разделах своей книги, под квантитативными методами он 

понимает статистические методы (с. 14), но сознательно избегает того, чтобы a priori 

более точно определить имеющиеся различия между «квантитативными» и 

«статистическими» методами. Необходимые уточнения читатель может найти в конце 

книги (раздел 8, с. 229-230). Думается, что автору следовало бы указать на этот раздел в 

вводной части книги. Из рассуждений автора на с. 230 можно понять, что квантитативная 

лингвистика совпадает в значительной степени с тем, что называется лингвостатистикой, 

но мыслится по сравнению с последней намного шире и включает в себя наиболее общие 

системнолингвистические и синергетические концепции.  

Наконец, еще одним важным исходным пунктом, обусловившим название книги и 
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предмет ее рассмотрения, является необходимость включения в обсуждаемую 

проблематику использование статистики в литературоведении. К сожалению, в книге 

отсутствует развернутое обоснование того, почему автор решил объединить обе области 

применения статистики – языкознание и литературоведение (см. с. 17, 21).  

Конечно, обе области пересекаются там, где идет речь об анализе текста. Но, тем не 

менее, с нашей точки зрения, интересные сами по себе обширные разделы книги, 

посвященные использованию статистики для анализа стихосложения и прозы (см. раздел 

4, где рассматриваются работы Б.В. Томашевского, Б.И. Ярхо, А. Белого и др.), 

составляют отдельную, самостоятельную область научного исследования и не связаны 

органично с основным содержанием книги.  

Впрочем, учитывая, что книга представляет собой переработанную докторскую 

(«кандидатскую») диссертацию, автор, как и любой другой «наш» диссертант, возможно, 

подстраховал себя от вероятных упреков оппонентов, ибо – при желании – диссертанта всегда 

можно упрекнуть в том, что он «что-то» от «чего-то» оторвал или что-то упустил из виду. 

Так или иначе, но основное содержание книги посвящено истории использования 

статистических методов в русском и советском языкознании. Автор начинает свой анализ 

с детального рассмотрения первых российских работ по статистике и математике, где шла 

речь об использовании математических методов применительно к языку. К таким работам 

относятся исследования российского математика В.А. Буняковского, учившегося во 

Франции у знаменитых Лапласа и Пуассона (середина ХIХ ст.), этнографа и лингвиста 

А.С. Будиловича (учился в С.-Петербургском университете у И.И. Срезневского, собрал 

обширный статистический материал по этнографии славян на территории Австро-

Венгерской монархии, и, будучи ректором Варшавского, а затем Юрьевского 

университетов, опубликовал работы по частоте встречаемости букв в старославянском 

языке), этнолога М.А. Дикарева, который сравнил (с помощью статистических методов) 

городской говор Воронежа с «украинско-русским наречием» и пришел к выводу о том, 

что между частотой употребления гласных и согласных в говоре Воронежа и в 

использованном для сравнения украинском тексте не наблюдается никакого 

статистически значимого различия. Интересно заметить, что статистическим 

исследованием распределения ударения в русской поэзии и прозе занимался также  

Н.Г. Чернышевский. 

Следующий обширный раздел (3) книги Э. Келиха посвящен периоду с 10-х по  

40-е годы ХХ столетия. Здесь рассматриваются работы знаменитого математика  

А.А. Маркова, естествоиспытателя и общественного деятеля Н.А. Морозова, основателя 
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Казанской лингвистической школы Бодуэна де Куртене, его учеников или последователей 

В.А. Богородицкого, Д.Н. Кудрявского, Н.Ф. Яковлева, А.М. Пешковского и др. 

известных лингвистов (статистические исследования по фонетике, синтаксису, истории 

языка). Особенно детально Э. Келих излагает историю возникновения и содержание 

первой российской монографии по лингвостатистике, которая была опубликована  

В.Ф. Чистяковым и Б.К. Крамаренко в 1929 году в Краснодаре. 

На фоне господствовавшего в советском языкознании марризма особого внимания и 

уважения заслуживают работы репрессированного противника Н.Я. Марра, 

отважившегося открыто выступить против «нового учения о языке» Е.Д. Поливанова, и 

профессора Московского университета М.Н. Петерсона, который подвергался постоянной 

травле, в том числе, как я знаю из воспоминаний сотрудников МГУ, со стороны 

некоторых членов своей кафедры, возглавлявших парторганизацию кафедры или 

факультета. И Е.Д. Поливанов, и М.Н. Петерсон были активными поборниками 

применения статистических методов в языкознании.  

Хотя книга Э. Келиха посвящена истории становления и развития лингвостатистики 

в России и в СССР, автор, как видно из изложенного, конечно же, уделяет немало 

внимания и истории советского языкознания в целом, ибо статус лингвостатистики и 

отношение к ней целиком и полностью зависели от политических и идеологических догм, 

господствовавших в советском языкознании. Именно с такого экскурса в события, 

имевшие место в советском языкознании в 50-е годы (дискуссия в газете «Правда» и 

последовавшие за ней изменения в советском языкознании), и начинается пятый раздел 

книги, озаглавленный как «Становление квантитативных методов» («Etablierung 

quantitativer Verfahren»). Здесь читатель найдет интересные сведения о возникновении 

советского структурализма и связанной с ним математической лингвистики. Автор 

показывает, что важную роль в расширении использования статистических методов для 

исследования языка сыграли конференции по структурной и математической лингвистике, 

организованные и проведенные в Ленинграде (октябрь 1957 г., апрель 1959 г.) под 

руководством Л.Р. Зиндера и Н.Д. Андреева, а также конференция в Черновцах (сентябрь 

1960 г.), организованная О.С. Широковым, в Горьком (сентябрь 1961 г.). Однако 

подлинного расцвета советская лингвостатистика достигла в 60-е годы.  

Автор книги неоднократно и совершенно справедливо подчеркивает, что 

использование статистических («математических») методов в советском языкознании 

осуществлялось в тесной взаимосвязи с внедрением структурных методов (с. 165-168). 

Неслучайно поэтому среди тех, кто в той или иной степени был причастен к внедрению 
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математических методов в языкознание того времени, мы находим и имена известных 

лингвистов, и имена математиков, и имена специалистов в области машинного перевода и 

структурной лингвистики: Р.М. Фрумкина, В.Ю. Розенцвейг, А.В. Гладкий, Л.А. Мельчук, 

А.К. Жолковский, В.Г. Адмони и др. Правда, следует иметь в виду (и эти факты известны 

автору рецензируемой книги – см. с. 179), что не все представители структурной 

лингвистики и связанной с ней группой машинного перевода выступали за использование 

статистических методов в языкознании. Так, С.К. Шаумян полагал, что статистические 

методы ничего не дают для исследования языка как системы и применимы только для 

изучения «реализации» системы языка, т.е. речи. Упоминаемый в книге Э. Келиха 

математик А.В. Гладкий и сегодня считает, что в лингвистике «количественные методы 

могут играть лишь подчиненную роль, так как существенные характеристики языка 

имеют неколичественную природу» [2, с. 30]. Еще далее идет И.А. Мельчук, 

занимавшийся проблемами машинного перевода, который так определил свое отношение 

к статистике: «статистика – это псевдонаучное занятие лентяев, которые умеют только 

считать, а не думать» (см. Kelih, с. 179). Мы преднамеренно обращаем внимание читателя 

на тон подобных высказываний; это характерный образчик того высокомерия, которое 

проявлялось некоторыми представителями структурной лингвистики даже по отношению 

к ближайшим соратникам по цеху, не говоря уже о «не умеющих думать» 

«традиционалистах».  

Отличительной чертой советской лингвостатистики (и это также верно подмечено  

Э. Келихом – с. 184) было особое внимание, которое уделялось исследованию лексики 

(лексика, следует добавить, находилась в то время в центре внимания советского 

языкознания, независимо от того, была ли эта «структурная» или «традиционная» 

лингвистика). Начало, положенное статистическим и математическим исследованиям 

лексического состава языка работами Р.М. Фрумкиной и Н.Д. Андреева, дало толчок 

дальнейшей интенсивной работе над созданием частотных словарей различных языков.  

С исследованием лексики связаны также такие важные понятия, введенные в 

лингвистический оборот того времени, как «энтропия» и «избыточность», возникновение 

которых было обусловлено количественным измерением информационной структуры 

слова и словоформы. Для получения соответствующих данных использовались не только 

математические методы, но и опросы информантов. 

Весомые результаты, полученные советской лингвостатистикой, были обусловлены 

неоценимым вкладом в ее развитие группой «Статистика речи», центральными фигурами 

которой автор считает наряду с Р.Г. Пиотровским также П.М. Алексеева. 
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Завершающий этап в развитии советской лингвостатистики характеризуется, по 

мнению Э. Келиха, её превращением в квантитативную лингвистику. Решающий вклад в 

этот процесс принадлежит, как полагает автор книги, Ю.А. Тулдаве (Эстония), 

М.В. Арапову (Москва), Ю.К. Орлову (Грузия) и другим лингвистам и математикам. 

Среди последних советских и уже постсоветских школ и групп по квантитативной 

лингвистике Э. Келих отмечает «Смоленскую группу» под руководством 

Г.Г. Сильницкого (исследования семантической и формальной структуры английского 

глагола) и, прежде всего, группу А.А. Поликарпова (Московский университет), внесшего 

заметный вклад (наряду с работами Ю.А. Тулдавы) в квантитативное исследование 

полисемии и выдвинувшего теорию «жизненного цикла слова». 

Из работ украинских исследователей новейшего времени в книге Э. Келиха 

упоминаются работы В.И. Перебейнос и работы, выполненные в Черновицком 

университете и посвященные изучению полисемии и лексической сочетаемости.  

Одним из наиболее интересных и в то же время и наиболее дискуссионных разделов 

рецензируемой книги мне, знавшему почти всех перечисленных выше советских 

лингвистов, представляется та часть монографии, где речь идет о месте и возможностях 

квантитативной лингвистики, и тот ее раздел, где излагается критика математической 

лингвистики с идеологических позиций. 

Определяя 60-е годы в развитии советского языкознания, как время расцвета 

статистических и математических методов, Э. Келих в разделе 6.3 специально 

останавливается на «научно-политическом давлении» (wissenschaftspolitischer Druck), 

которое испытывала на себе советская лингвостатистика в середине 60-х годов. В книге 

верно подмечено (и об этом уже говорилось выше), что математические методы в 

советском языкознании были тесно связаны со структурными и определялись как единое 

направление «структурно-математическое языкознание». В середине 60-х годов начались 

нападки на структурно-математическую лингвистику со стороны, как пишет Э. Келих, 

«консервативных сил», которые представляли В.И. Абаев, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов и 

особенно Ф.П. Филин (с. 200). Указывая на то, что давление на структурализм, а вместе с 

тем и на математическую лингвистику носило исключительно идеологический характер, 

автор книги пытается сосредоточить свое внимание, прежде всего на аргументах, 

выдвигаемых против структурно-математической лингвистики сторонниками так 

называемого «традиционного», «марксистско-ленинского» языкознания (с. 199-201). 

Четырьмя основными «грехами» структурализма в официальном советском языкознании 

считались: формализм, идеализм, антиисторизм и уход от лингвистической реальности. 
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Соглашаясь с Э. Келихом в принципе, что давление на структурализм носило, 

безусловно, политический и идеологический характер, хотелось бы вместе с тем 

высказать свое видение тех горячих дебатов по поводу структурализма, свидетелем 

которых мне довелось быть в середине 60-х годов в бытность мою аспирантом 1-го 

Московского института иностранных языков им. М. Тореза.  

В списке «консерваторов», приведенном Э. Келихом, объединились, условно говоря, 

две различные силы: с одной стороны, это, действительно, представители 

«административных» кругов, которые выступали от имени власти, а, вероятно, и по её 

прямому поручению, – бывший инструктор ЦК О.С. Ахманова, всегда бдительно 

охранявший марксистское языкознание от врагов и «контрабандистов буржуазных 

взглядов» (сначала от противников марризма, потом от сторонников марризма, затем – от 

структуралистов и т.д.), Ф.П. Филин и, с другой стороны, такие лингвисты, как  

В.И. Абаев, которые отнюдь не пользовались благосклонностью власти и не были ею 

обласканы. Из этого следует, что антиструктуралистские выступления и настроения были 

продиктованы совершенно различными мотивами. Если для Ф.П. Филина структурализм 

был неприемлем прежде всего за грех № 2 («идеализм», «отрыв языка от мышления» и 

т.п.), то В.И. Абаева отталкивали, более того, отвращали в структурализме формализм, 

антиисторизм, пренебрежение к содержательной стороне языка («семантике») и т.п. 

«пороки». Именно это имел в виду В.И. Абаев, говоря о «дегуманизации науки о языке».  

Но ведь такой подход к структурализму можно охарактеризовать как проявление 

«консерватизма», а можно – с позиций сегодняшнего языкознания – как пророчество. 

Разве не сменил структурализм («дегуманизация науки о языке») «антропоцентризм» в 

лице когнитивной лингвистики? И разве не осуществилась аналогичная смена парадигм 

на Западе, где никто никакого идеологического или политического давления на 

структурализм не оказывал? 

Статья В.И. Абаева, которая, действительно (в этом необходимо полностью 

согласиться с Э. Келихом), не содержала никаких серьезных научных аргументов, 

показавших несостоятельность структурных и математических методов, была написана в 

ярком полемическом ключе и была воспринята определенной частью (не берусь судить, 

какой – бульшей или меньшей) «лингвистической общественности» (в том числе и в 

Москве) весьма положительно. 

Даже ярые сторонники структурализма, делясь своими впечатлениями о содержании 

того знаменитого номера (3) журнала «Вопросы языкознания» за 1965 год, где, кроме 

статьи В.И. Абаева, были напечатаны своего рода «ответы» двух известных 
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«структуралистов», полагали, что ответы этих двух авторов представляются скучными и 

малоинтересными по сравнению со статьей В.И. Абаева. Точно так же на всесоюзном 

симпозиуме по структурно-математической лингвистике, проходившем в Черновицком 

университете в сентябре 1960 года, в острой полемике между С.К. Шаумяном и  

М.И. Стеблиным-Каменским (известный советский скандинавист), публика была явно на 

стороне рафинированного, блестяще образованного и остроумного «консерватора»  

М.И. Стеблина, а не на стороне скучно, заумно и не очень грамотно говорящего (ударения 

были явно «пролетарскими») С.К. Шаумяна – одного из самых известных зачинателей 

советского структурализма. Объяснение этому следует искать не в том, что Москва или 

«периферия» были настроены консервативно, а в причинах психологического характера. 

Грубейшей психологической ошибкой некоторых наиболее ярких представителей 

советского структурализма и математической лингвистики было высокомерное 

отношение ко всем иным («традиционным») направлениям языкознания (ср. приведенные 

выше слова И.А. Мельчука), провозглашение структурализма единственно «точной» и 

«объективной» наукой о языке, шельмование (особенно в устных выступлениях на 

конференциях) всех несогласных с канонами структурализма как «консерваторов» и 

«конформистов» (я могу сравнить этот феномен с тем, что, например, всякая критика 

М.С. Горбачева в беседах с «западными» партнерами в конце 80-х годов оценивалась 

последними не иначе, как «неосталинизм»). Такое положение дел, монополизация 

структурно-математической лингвистики в ущерб другим направлениям языкознания 

(например, сравнительно-исторического языкознания, талантливым и крупным 

представителем которого был В.И. Абаев, опубликовавший еще в 1958 году первый том 

своего знаменитого «Историко-этимологического словаря осетинского языка») неизбежно 

должны были вызвать реакцию отторжения даже у тех лингвистов, которые не 

исповедовали догмы марксистского языкознания. 

В рассмотренном контексте такие работы, как рецензируемая книга Э. Келиха, 

имеют не только большое познавательное значение, но и, как всякий исторический труд, 

содержит в себе немало поучительного для современного состояния нашей науки. 

К сожалению, горькие уроки прошлого никак не усвоены современным 

языкознанием на постсоветском пространстве. Можно было бы ожидать, что на смену 

структуралистскому формализму прийдет психолингвистика с ее проникновением в 

психику человека с помощью мощного экспериментального аппарата, который, как 

правило, сочетается с тщательной математической обработкой полученных данных. Но 

этого не произошло. Не произошло потому, что занятие психолингвистикой, как и любой 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2008, том 5, № 3 (15) 

 

 129

другой подлинной наукой, требует огромной затраты труда и времени. «Формализм» 

структурной лингвистики, привлекавший и до сих пор привлекающий к себе внимание 

прежде всего тем, что он дисциплинировал мышление исследователя, заставляя его 

опираться на полученные и обработанные объективным путем факты, сменился 

«антропоцентричным» направлением, которое освободило лингвиста от необходимости 

добывать такого рода факты, заменило поиски доказательств терминологической 

трескотней, сделало объектом исследования ментальные единицы («концепты»), которые 

никто не в состоянии ни точно определить (в теории), ни четко вычленить (на практике), 

следствием чего научная работа лингвиста (особенно молодого лингвиста) 

характеризуется формулой «пойди туда, не знаю, куда – принеси то, не знаю, что». И все 

это вновь не только провозглашается высшим достижением лингвистики ХХ века, но и 

насаждается как монопольное направление современного отечественного языкознания.  

В заключение хотелось бы высказать несколько замечаний относительно того, какое же 

место могут и должны занимать квантитативные методы в современном языкознании. Автор 

книги неоднократно обращается к этому вопросу. Так, в начале книги (с. 13-15), сопоставляя 

взгляды Бодуэна де Куртене со взглядами других лингвистов, Э. Келих приводит следующие 

слова Г. Аренса: «… в области языка математика не может описывать структуры, не говоря 

уже о том, чтобы охватить значения; она может в конечном итоге выявлять только величины, 

соотношение величин и распределения» [9, с. 627]. 

Да, действительно, есть целый ряд работ, в которых математические методы 

используются именно для того, чтобы обнаружить определенные величины, установить 

их соотношение и тип распределения. Такого рода данные имеют отдельную 

самостоятельную эвристическую ценность, но, естественно, они мало понятны и мало 

интересны большинству лингвистов, хотя именно эти данные позволяют установить 

фундаментальные законы, регулирующие устройство и функционирование языка. Значит 

ли это, что квантитативная лингвистика и статистические методы должны занять 

маргинальное положение в языкознании? Ответ на этот вопрос дал еще великий Бодуэн, 

который полагал, что математическое и количественное мышление должно играть в 

языкознании решающую роль (эти слова основателя Казанской школы неоднократно 

приводятся в книге Э. Келиха). 

Какой же выход видится мне из ситуации, где математическим и статистическим 

методам отводится столь неоднозначная роль (ср. взгляды Бодуэна де Куртене и 

Г. Аренса)? 

Мне кажется, что в данном случае следует руководствоваться простой древней 
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мудростью: «Богу – богово, кесарю – кесарево». Пусть те лингвисты и математики, 

которые посвятили свое научное творчество целиком и полностью квантитативной 

лингвистике, выясняют, по каким статистическим законам распределяются частоты слов в 

тексте; пусть они уточняют законы Ципфа и Менцерата и устанавливают новые законы; 

пусть они разрабатывают формулы для измерения скорости изменения словарного состава 

языка и жизненного цикла слова; пусть они делают фундаментальные открытия о 

принципах функционирования различных единиц языка; пусть они измеряют длину слова 

в письмах Бисмарка, древнеисландских сагах и советских анекдотах; пусть они 

испытывают глубочайшее наслаждение при виде десятков формул, которыми густо усеян 

текст написанной ими статьи, где сквозь формулы, графики и рисунки с трудом 

пробивается редкое слово. Пусть! Ибо и такой текст может доставлять профессионалу 

величайшее удовольствие. Нам, «среднестатистическим» лингвистам – молодым и уже 

думающим об отдыхе, очень передовым (когнитологам) и отсталым (всем остальным), 

начальствующим и рядовым, «умеющим думать» и «умеющим только считать» – надо 

понять одно: не может современное языкознание и прежде всего такие его отрасли, как 

лингвистика текста и типологическая (сопоставительная) лингвистика, получать 

достоверные, хорошо обоснованные результаты без использования хотя бы элементарных 

статистических приемов и методов. Опираясь на опыт Черновицкого университета, смею 

утверждать, что количественные методы позволяют вскрыть такие явления, которые 

невозможно обнаружить никакими другими методами. Применение статистических 

методов (например, корреляционного анализа, критерия хи-квадрат, коэффициентов 

сопряженности и т.п.) не требуют какой-либо специальной математической подготовки и 

доступны каждому начинающему лингвисту (студенту). Они применимы для 

исследования всех уровней языка. Могу порекомендовать своим коллегам книгу 

патриарха украинской лингвостатистики В.И. Перебейнос (см. ниже список литературы) и 

несколько своих работ, где продемонстрированы возможности квантитативных методов в 

различных отраслях науки о языке, в том числе в семасиологии и в сравнительно-

историческом языкознании. 

Автор рецензируемого труда проявил заслуживающее самой высокой оценки 

великолепное знание всей основной «первичной» лингвистической литературы, в той или 

иной степени касающейся использования статистических методов в российском и 

советском языкознании и литературоведении. Книга будет весьма полезной и молодым 

лингвистам, и представителям старшего поколения языковедов, занимающихся историей 

лингвистических учений. 
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Книгу Э. Келиха можно прочитать в Библиотеке им. Вернадского (Киев) и в 

библиотеке Института языкознания НАН Украины. 
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О.І. ІЛІАДІ 
СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВНІ РЕЛІКТИ В ТОПОНІМІЇ БАЛКАН /  

Відп. ред. В.Г. Скляренко. – Київ; Кіровоград: КОД, 2008. –419 с. 
 

У сучасній індоєвропейській етимології достатньо розвинутий напрямок досліджень, 

об’єктом яких є виявлення в давній топонімії Балкан, Причорномор’я, Паннонії, Азії 

лексичних реліктів давніх, нині зниклих, мов, а також реконструкція відбитого в 

топоніміконі найдавнішого (фонетичного, лексичного) стану деяких сучасних 

індоєвропейських мов. Це класичні праці європейських лінгвістів В.І. Георгієва, 

Д. Дечева, П.Хр. Ілієвського, Х. Крае, А. Майєра та ін. та В.І. Абаєва, О.М. Трубачова, 

Л.О. Гіндіна, Ю.В. Откупщикова, В.П. Нерознака та інших представників радянського і 

російського мовознавства. На превеликий жаль, досліджень, присвячених питанням 

пошуку в архаїчному індоєвропейському топоніміконі праслов’янських мовних слідів, 

реліктів перебування на певних територіях давніх слов’ян, нині мало (класичні праці 

М.Р. Фасмера, Ф. Малінгудіса та деяких інших дослідників, де етимологічний аналіз має 

дещо інше завдання). Тому рецензована монографія О.І. Іліаді “Слов’янські мовні релікти 

в топонімії Балкан”, де здійснюється етимологічний аналіз і фронтальна реконструкція 

праслов’янського лексичного корпусу в топонімії Балкан (слов’янській топонімії 

Балканського півострова, гідронімії сучасних південнослов’янських країн), на наш погляд, 

суттєво заповнює прогалину у цій галузі палеославістики. 

Дослідження О.І.Іліаді у композиційному плані складається з передмови, трьох 

розділів, висновків і дуже солідних та цінних списків використаних джерел та літератури. 

У “Передмові” автор формулює комплекс завдань, які мають розв’язуватися у 

відповідних розділах монографії, та пояснює термін мовні релікти, використаний у назві 

дослідження й широко вживаний в ньому. Зокрема, йдеться про слов’янські лексеми, з 

яких складається праслов’янський шар слов’янської топонімії балканського ареалу як 

свідчення найдавнішого стану слов’янських мов. З огляду на це дослідження О.І. Іліаді 

певною мірою можна порівнювати з близькими за проблематикою (проте різними за 

базовим матеріалом) працями О.М. Трубачова й О.К. Шапошнікова, присвяченими 

арійським мовним артефактам в топоніміконі Причорномор’я та Східної Європи, пор.: 

“Этимологический словарь языковых реликтов Indoarica” (у співавторстві з 

О.К. Шапошніковим) у Трубачев О.Н. Indoarica в Северном Причерноморье (М., 1999); 

Шапошников А.К. Три ареала арийских языковых реликтов в Восточной Европе // 

Этимология. 2000-2002 (М., 2003); Його ж Indoarica в Северном Причерноморье // 

Вопросы языкознания. – 2005. – № 5; Його ж Сарматские и туранские языковые реликты 
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Северного Причерноморья // Этимология. 2003-2005 (М., 2007). 

Перший розділ “Slavica на Балканах: найдавніші сліди” присвячено аналізу мовних 

реліктів давньої (до V ст. н. е.) слов’янської етнічної хвилі в цьому ареалі (Altina, III ст. 

н. е., що відбиває гр. *‛Αλτίνα ‹ *‛Σαλτίνα = псл. *Soltina ~ слвц. slatina ‘болото’, рос. діал. 

солотъна ‘болото із застійною водою’; Bergule, III – поч. IV ст. н. е. (хоч для цієї форми 

потрібен був би спеціальний коментар, зокрема, вона виступає рецепцією відповідної 

назви, запозиченої з грецьких документів, звідки -е = гр. -η в кінці латинського запису, 

пор. Βεργούλη на фракійській території; крім того, за диграфом ού може бути приховане 

не лише псл. *u, але й *о, принаймні, так його пояснює О.І. Іліаді в багатьох інших 

випадках) ~ фрак. Βεργούλη = псл. *Bergulь/*Bergul’а ~ *bergъ ‘берег, висота’; Brendice, 

сер. III – поч. IV ст. н. е. ~ Brendice (Prіendice), IV ст. н. е. = псл. *Prędica чи *Prędьca ~ 
*prędǫ, *pręsti ‘прясти’ або ж як *Prǫdьcь ~ *prǫdъ; Burno, IV ст. н. е. ~ Burnа, III ст. н. е. 

(Паннонія) = псл. *Brьna/*Brьno ~ слвн. bŕna ‘глина’, в.-луж. borno ‘болото, драговина’ та 

ін.). Вважаємо, що приклади, подані автором роботи спростовують ряд положень 

популярної в славістиці теорії про пізню появу тут слов’ян, яка значною мірою спирається 

на історичні документи й мало враховує ресурси давньої ономастики. Звичайно, не слід 

очікувати тут великої кількості слов’янських реліктів цієї доби, однак уже сам факт 

їхнього виділення, доведення їхньої слов’янської генези має значення для окреслення 

праслов’янського діалектного простору, спонукає до подальших пошуків слов’янської 

мовної архаїки на Балканах до V ст. н.е. 

Оскільки процедура дослідження лінгвістичних аспектів балканослов’янського 

глотогенезу (їм, власне, й присвячено цей розділ), що часто оперує як основним 

пропріальним матеріалом, зосередженим на певній території, вимагає окреслення ареалу, 

звідки топонімія була перенесена на Балкани, О.І.Іліаді спеціально звертається до теорії 

середньодунайської (паннонської) прабатьківщини слов’ян. На його думку, Паннонія була 

тим самим епіцентром, з якого носії праслов’янських діалектів потрапили на Балканський 

півострів (пор. близький погляд Й. Заімова про прихід слов’ян у Македонію з Середнього 

Дунаю). Із цим важко сперечатися як з огляду на зафіксовану в Паннонії ІІ ст. н. е. 

слов’янську топонімію (пор. її аналіз на с. 6), так і з огляду на паннонсько-балканські 

лексичні ізоглоси, реконструйовані в монографії. Звісно, з часом для деяких викладених у 

цьому розділі етимологій можуть бути запропоновані альтернативні версії, однак на 

загальний висновок про наявність на Балканах ІІІ-IV ст. н. е. острівних ареалів 

праслов’янського мовлення це ніяк не вплине, тим більше, що з плином часу може 

з’явитися новий матеріал для доказів. 
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Оригінальністю вирізняється висновок дослідника про давність слов’янської мовної 

традиції на грецьких теренах, побудований на результатах комплексного аналізу деяких 

історичних свідчень та етимологічного аналізу слов’янських особових назв, що вживалися 

у вищих верствах грецького суспільства. Зокрема, достатньо переконливо виглядає 

авторська теза про те, що “… в ситуації, описаній авторами документів V ст. н. е., слід 

вбачати не початок інфільтрації, а етап затухання однієї з перших слов’янських 

етнічних хвиль на Балканському півострові, зокрема в Греції” (с. 14-15), яка (хвиля) 

досягла Балкан ще до V ст. Оскільки на початку V ст., яким звичайно датують появу тут 

слов’ян, вони вже відігравали помітну роль у місцевому суспільстві, їхні представники 

потрапили на верхівку соціальної піраміди (ряд найвищих посадових осіб Греції мав 

слов’янські за походженням імена), то логічна думка: така ситуація не могла скластися 

миттєво, оскільки для цього потрібен був достатньо тривалий період співіснування, тісної 

взаємодії двох народів. 

Другий розділ “Праслов’янський ономастичний суперстрат Греції” присвячено 

реконструкції праслов’янського лексичного шару в слов’янському топоніміконі Греції. 

Автор усвідомлює, що оскільки слов’янський етнос до його повної асиміляції 

протримався тут достатньо довго, мова його представників повинна була еволюціонувати 

протягом принаймні кількох поколінь. Отже, постає нагальна потреба хронологічної 

стратифікації місцевої слов’янської топонімії, тобто виділення в ній найдавнішого 

(праслов’янського) й пізнішого шарів. У зв’язку з цим О.І. Іліаді запропонував ряд 

фонетичних і лексичних критеріїв, які з тим чи іншим ступенем імовірності можна 

вважати діагностувальними в процедурі розмежування цих шарів. Далі автор зосереджує 

увагу власне на праслов’янському корпусі утворень, який, залежно від наявності чи 

відсутності відповідників у словнику живих слов’янських мов, поділяється на кілька груп. 

Кожна з пояснених у цьому розділі назв розглядається з урахуванням всіх 

зафіксованих форм, з яких обираються найавторитетніші за ступенем збереженості в них 

слов’янських ознак. Оскільки назви зазнали грецької (інколи албанської) фонетичної та 

словотвірної адаптації, часто важко визначити, яка саме слов’янська лексема 

консервується у тому чи іншому топонімі, що спонукає автора монографії до пошуку всіх 

можливих варіантів його пояснення (пор. етимології Λιµνίτσα, с. 32, Μουντρίζα, с. 33, 

Πολοβίτσα, 35-36, Τσεσφίνα, с. 41, Κατούνα, с. 59-60 та ін.). Це допомагає значно 

мінімізувати ступінь умовності реконструкції, без якої, на жаль, не може обійтися процес 

відновлення прамовних станів. 

Хотілося б відзначити, що в деяких випадках для повноти картини давньої географії 
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форм (йдеться про паралелі з території сучасної східної Славії), повноти списку можливих 

етимологічних версій (пор. Καρκινι ̃τις) можна було б скористатися історико-мовною 

літературою, що лишилася невідомою автору рецензованого дослідження, пор. для статті, 

присвяченій Κερκίνη = *Kъrkyni ~ Καρκινι ̃τις (с. 60-62), працю О.Д. Дашевської  

“О происхождении названия города Каркинитиды” // Вестник древней истории. – 1970. – 

№ 2. До того ж потенційно не виключений зв’язок топоніма Καρκινι ̃τις з гніздом 

арійського *krka- ‘горло, горловина’ (про похідні з цим етимоном див.: О.Н. Трубачев 

Indoarica в Северном Причерноморье. – С. 248-250). 

Особливу цінність для теорії реконструкції праслов’янського мовного стану має 

відновлений у другому розділі корпус лексем (близько 100 одиниць) із відповідниками 

лише в словнику західно- й/або східнослов’янських мов, і це при тому, що аналогічні чи 

близькі форми відсутні в територіально близьких до слов’янських діалектів Греції 

південнослов’янських мовах. На цій підставі автор робить висновок про те, що 

праслов’янські діалекти, лексикону яких належали ці утворення, представляють одну з 

гілок того прадіалекту, якого сягають сучасні північнослов’янські мови. Інакше кажучи, в 

межах ареалу, який доцільно визначати як слов’янську прабатьківщину, мала місце 

філіація одного макродіалекту, внаслідок якої одна частина його носіїв вирушила на землі, 

де нині локалізуються північнослов’янські мови, а друга – на Балканський півострів. 

Більше того, О.І. Іліаді на підставі вивчення географії форм зазначеного типу, а також на 

підставі вивчення поширення ряду фонетичних особливостей, що не знаходять аналогів у 

південнослов’янських мовах (ареал цих особливостей практично повністю збігається з 

ареалом непівденнослов’янських” лексем), окреслює межі того острівного ареалу, де 

функціонували діалекти з непівденнослов’янськими ознаками: “Його межі навряд чи 

виходили за умовну лінію, утворену, з одного боку, нижньою течією Струми, з іншого – 

округами міст Сидерокастрон, Драма, Ксанти та течією Мариці” (с. 135). Факти 

неоднорідності мови слов’янського населення Греції дозволяють переглянути теорію, 

згідно з якою діалекти грецьких слов’ян зараховують виключно до болгаро-македонської 

гілки південнослов’янських мов. 

Викладена в рецензованому дослідженні гіпотеза знаходить підтримку в третьому 

розділі “Праслов’янська гідронімія південнослов’янських мов”, де також відновлюється 

ряд архаїчних назв із відповідниками лише у західно- й / або східнослов’янській мовах 

при відсутності аналогів у решти південнослов’янських мов, і робиться висновок про 

заселення р-ну басейнів Сави, Морави, Дрини, Драви носіями діалектів, 

близькоспоріднених із празахідно- й прасхіднослов’янськими. 



Сенів М.Г. Рецензія на монографію О.І. Іліаді "Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан". – Київ; 
Кіровоград, 2008. – 419 с. 
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Зрозуміло, що, як і до будь-якої праці з етимології, до рецензованої монографії 

можна висловити певні зауваження стосовно деяких етимологічних версій, 

запропонувавши альтернативні пояснення й доповнення до деяких тлумачень. Але для 

цього ліпше підійшов би жанр статті, де були б зібрані форми, що, на нашу думку, 

потрібно було б трактувати інакше чи з урахуванням додаткових джерел і літератури. 

Завданням же нашої рецензії була загальна оцінка теоретичної та практичної цінності 

дослідження О.І. Іліаді, яке, без сумніву, становить вагомий внесок у розробку 

проблематики реконструкції праслов’янських діалектів, у практику етимологічних 

досліджень і піднімає нові питання слов’янської етимології. 

 

М.Г. Сенів 
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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО 

 
 

          7 червня 2008 року відомий український вчений, 

лінгвіст, доктор філологічних наук, професор Таранець 

Валентин Григорович відсвяткував свій ювілей. 

Редколегія журналу “Studia Germanica et Romanica” 

високо цінує його значний внесок у розвиток вітчизняної 

германістиці і від щирого серця вітає шановного колегу 

зі святом. Ми бажаємо міцного здоров`я, довголіття, 

щастя, плідної натхненної праці, високого творчого 

польоту, нових успіхів та звершень, душевної рівноваги 

й сімейного тепла!   

 

РОКИ ТВОРЧОСТІ, РОКИ НАТХНЕННЯ... 
(до 70-річчя професор Валентина Григоровича Таранця) 

 

Доктор філологічних наук, професор Таранець Валентин Григорович народився  

7 червня 1938 року в селянській сім'ї в с. Писарщина на Полтавщині в Україні. Батько 

Григорій Іванович – за фахом агроном, за станом із середняків, належав до давнього 

козацького роду. Ім’я Таранєц засвідчене в Реєстрі Війська Запорозького 1654 року, після 

розгрому Січі родинні сім’ї переїхали на Полтавщину, створивши хутір Таранців у 

Глобинському районі. Всупереч батькам одружився з наймичкою, матір’ю Ульяною Іванівною 

(Пропой). Все життя працювали в колгоспі. 

Дитячі та юнацькі роки єдиного сина Валентина, який народився через 10 років після 

одруження батьків, пройшли в мальовничих краях Полтавщини. Сім’я проживала в селі 

Гриньки Семенівського району (пізніше Глобинського), тут же закінчив семирічну школу, а 

середню в сусідньому селі Крива Руда в 1955 році. Не пройшовши за конкурсом у 

Полтавський сільськогосподарський інститут, два роки працював у колгоспі на різних 

роботах. У 1957 році поступив в Одеський інститут іноземних мов і в 1962 році закінчив 

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова зі спеціальності філолог, німецька мова, 

українська мова і література. Був залишений на роботу на кафедрі німецької філології цього ж 

університету. Працював на посадах викладача німецької мови, потім старшого викладача. В 

1972 р. захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському державному університеті під 

керівництвом проф. Л.Р. Зіндера на тему "Оклична інтонація в сучасній німецькій мові 



Роки творчості, роки натхнення… (до 70-річчя професора Валентина Григоровича Таранця) 

 

 138 

(експериментально-фонетичне дослідження)" зі спеціальності германські мови, отримав 

наукову ступінь кандидата філологічних наук, згодом звання доцента. У 1982 р. захистив 

докторську дисертацію в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка на тему 

"Енергетична структура мовленнєвих одиниць" (спеціальність – загальне мовознавство) 

і отримав науковий ступінь доктора філологічних наук (1984 р.), а потім звання професора по 

кафедрі німецької філології (1986 р.). Продовжував працювати в Одеському університеті на 

факультеті романо-германської філології на посадах доцента, професора, завідувача кафедри 

іноземних мов, потім кафедри німецької філології (з 1973 по 1998 рік), декана факультету 

(1978-1986 рр.). 

У 1998 р. завідував кафедрою іноземних мов Одеської національної юридичної академії. 

З листопада 1998 року працював на кафедрі української та іноземних мов Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України, спочатку завідувачем кафедри, а з 2001 року – 

професором цієї кафедри. 

Із січня 2007 року працює професором на кафедрі англійської філології Маріупольського 

державного гуманітарного університету. 

У 1962 році одружився на Лідії Євгенівні (Заїка), випускниці філфаку Одеського 

університету, в минулому однокласниці, родом з Полтавщини. Діти – дочка Вікторія, кандидат 

філол. наук, германіст, син – Володимир, фізик, магістр; внуки – Ігор та Олексій і Уляна. 

Сфера наукових інтересів В.Г. Таранця – германістика, славістика, загальне мовознавство 

та індоєвропеїстика. За період наукової діяльності він підготував три монографії, одна з них 

перевидана німецькою мовою в м. Регенсбург (Німеччина). Четверта монографія під назвою 

"Трипільський субстрат: зародження давньоєвропейських мов" готується до друку. Керує 

науковою роботою аспірантів та здобувачів, із них на сьогодні кандидатські дисертації 

захистило 15 осіб. 

Шлях до науки почався в Одеському університеті в Лабораторії експериментальної 

фонетики під керівництвом доц. Т.О. Бровченко в 1962 році. Виконавши необхідний цикл 

робіт, В.Г. Таранець поїхав до Ленінградського університету, де продовжив наукове 

дослідження під керівництвом проф. Л.Р. Зіндера. Там же захистив кандидатську 

дисертацію і продовжував консультуватися із вченими кафедри з питань фонології та 

діахронічної фонетики. Проф. Т.О. Бровченко та проф. Л.Р. Зіндер визначили його подальший 

науковий шлях. Після річного наукового стажування в проф. Г. Лінднера та проведення 

експериментів за участю доцентів К. Пфейфер, Г. Менертата, М. Вюншера в Берлінському 

університеті ім. Гумбольдта, почав активну роботу над монографією та докторською 

дисертацією. Після захисту докторської В.Г. Таранець працює у сфері порівняльно-історичного 
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мовознавства, провідними в якому є принципи історизму, причиновості та системності. 

Початком у цьому була фонетика, на початку синхронічна, потім історична. Історизм 

передбачає пізнання мовних явищ у їх становленні та розвитку, це передумова історичного 

пізнання в науках. Розвиток розглядається як зміна ряду етапів з елементами наступності, як 

збереження відносної цілісності об'єкта. Причинно-наслідковий зв'язок характеризується 

об'єктивністю, загальністю та різноманітністю. 

У працях В.Г. широко застосовує актуалістичний метод, який полягає у використанні 

сучасних знань для вивчення минулого та передбачення майбутнього. Кожна одиниця 

вивчається в часі, розвитку, у становленні її в межах системи. Метод актуалістичний 

передбачає такі прийоми і процедури: аналіз джерел (лінгвістичних текстів) і синтез 

одержаних даних, порівняння, абстрагування та логічну історико-наукову реконструкцію. 

Праці свідчать про наступність у розробці принципів порівняльно-історичних досліджень, 

зокрема українських мовознавців. Автор дотримується ідеї нерівномірності розвитку 

мовних одиниць. Процес розвитку мови постає як безперервний, наступний і поступовий. 

Результати досліджень допомогли В.Г. Таранцю систематизувати матеріал історії 

германських і слов’янських мов, стимулювали пошуки закономірностей розвитку цих мов. 

Ідея історизму та розвитку мови є провідним методологічним принципом. Розрізняються в 

мові нашарування, неоднакові за часом, ототожнюються факти різної хронології, відбитої в 

сучасних мовах і в давніх писемних пам’ятках. Реконструюючи архетип, В.Г. Таранець 

уточнює фонетичні закони, історія звуків розуміється ним як дивергентний процес; працям 

притаманна ідея закономірності розвитку мови, звукові зміни в якій відбуваються у формі 

повільної еволюції. Методологічно важливим є твердження про наявність внутрішніх та 

зовнішніх причин розвитку мови та про їх взаємодію. 

У цілому наукові інтереси В.Г. Таранця зосередилися на порівняльному та історичному 

дослідженні германських та слов'янських мов у сфері фонетики, граматики, семантики та 

етимології. У результаті серед 80 праць чисельними постають дослідження з діахронії, основні з 

яких представлено в цьому збірнику. 

Отримав такі відзнаки: значки «Победитель соцсоревнования» в 1977 році, «За отличные 

успехи в работе» у сфері Вищої освіти СРСР у 1981 році, «Відмінник народної освіти УРСР» 

у 1991 р. та медаль «Ветеран труда» в 1987 р. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
 

VII МІЖНАРОДНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ СЕМІНАР 

“КОМПАРАТИВІСТИКА І ТИПОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВІСТИЧНІЙ НАУЦІ: ДОСЯГНЕННЯ І ПРОБЛЕМИ” 
 

Теоретична і практична важливість та позитивна роль таких форм  наукової 

співпраці, як конференції та семінари безперечна і підтверджена досягненнями  (численні 

монографії, дисертації, збірки статей та ін.). Факультет іноземних мов Донецького 

національного університету щорічно організовує декілька подібних заходів, серед яких 

особливе місце посідає Міжнародний лінгвістичний семінар завдяки постійному пошуку 

організаторами нових форм наукового спілкування. 

Цього року вже відбувся VII Міжнародній лінгвістичний семінар (11-14 червня 

2008 р.). Географічна палітра учасників – науковців-лінгвістів – достатньо широка. 

Організатори (голова оргкомітету – декан факультету іноземних мов ДонНУ,  

проф. В.Д. Каліущенко) запросили взяти участь дослідників із п'яти країн: Болгарія, Росія, 

Польща, Словенія, Україна. Про високий науковий та професійний рівень учасників 

свідчать цифри: 11 професорів, 4 докторанти, 14 кандидатів філологічних наук,  

8 аспірантів та здобувачів. 

Програмою передбачено проведення двох пленарних засідань та роботу в трьох 

секціях: "Типологічне і зіставне дослідження лексики різноструктурних мов" (кер. – проф. 

В.Д. Каліущенко), "Класичні мови і порівняльно-історичне мовознавство" (кер. – 

к.філол.н. О.І. Іліаді), "Проблеми дослідження мовних категорій у когнітивно-

прагматичному й етнокультурному аспектах" (кер. – PhD Л.І. Мінкова). 

На пленарних засіданнях із доповідями виступили: професор А.П. Загнітко 

(Донецьк, Україна) "Гіпертекст у структурі сучасної комунікації", професор Ю.О. Клейнер 

(Санкт-Петербург, Росія) "Діахронія: хронологія і типологія", професор М.О. Луценко 

(Донецьк, Україна) "Типологія номінації процесів і засобів переміщення", професор 

Н.І. Панасенко (Трнава, Словенія) "Комплексний аналіз художнього тексту", професор 

В.Д. Каліущенко (Донецьк, Україна) "Словотвірні парадигми синонімів у середньо- та 

нововерхньонімецькій мовах", професор Л.М. Черноватий (Харків, Україна) "Особливості 

перекладу англомовної наукової термінології українською мовою". 

У секціях цікавими доповідями визнані: к.філол.н. О.І. Іліаді (Київ, Україна) у 
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доповіді "Про деякі граматичні архаїзми прaслов'янської. ІІ*" розповів про проблеми 

реконструкції та етимології граматичних архаїзмів, збережених у праслов’янському 

словнику з доби спільноєвропейського діалектного стану; доц. Л.Л. Мармазова (Донецьк, 

Україна) у доповіді "Мовна гра у постмодерністській інтелектуальній драмі Т. Стоппарда" 

виявила наявні та приховані парадокси, каламбури, пастіш, інтертекстуальність, 

концептуальне використання інших мов в англомовному оточенні; О.А. Палій (Донецьк, 

Україна) у доповіді "Семантичні та дериваційні особливості дієслів з постпозитивними on 

і off в сучасній англійській мові" визначила семантичні типи дієслів з постпозитивними 

компонентами on і off та проаналізували існуючі синонімічні та антонімічні особливості 

таких дієслів; І.Ю. Проценко (Донецьк, Україна) у доповіді "Способи номінації людини за 

віком в іспанській та українській мовах" простежив особливості номінації людини у двох 

мовах, визначив стилістичне навантаження афіксів, їх вплив на загальний характер оцінки. 

 

І.Г. Альошина
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“INNOVATIONS IN TEACHING ENGLISH” IN TRNAVA 
 

“You must learn day by 
day, year by year, to broaden 
your horizon”. These excellent 
words belong to the famous 
American actress Ethel 
Barrymore. Though the great 
artist meant her activity of 
performing art, the saying may 
perfectly apply to the studying 
process. Studying any science 
is impossible without exchange 

of experience with as many sources as possible, especially when it goes about teaching English.  
Such an opportunity occurred to a group of professors and PhD students from different 

universities of Ukraine in October 2008. This autumn they were invited by the University of SS 
Cyril and Methodius in Trnava (the Slovak Republic) within the framework of the partnership 
program with Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages. SS Cyril and Methodius 
University is a modern educational institution, which provides sufficient space for its students to 
develop and broaden their knowledge through study, research and other creative work. 

One of the faculties of the University is focused on professional training of teachers and 
interpreters, and that is why the administration of the University decided to hold an international 
workshop “Innovations in Teaching English” aimed at sharing experience and information 
concerning exchange of education, English teaching methods and strategies.  

The Ukrainian delegation was represented by Professor Andrei Levitsky, Dr Sc.  
(Taras Shevchenko Kiev National University), Professor Nataliya Panasenko, Dr Sc.  
(SS Cyril and Methodius University in Trnava, Slovakia), Professor Irina Zaitseva, Dr Sc. 
(Lugansk State Institute of Art and Culture), Professor Olga Byessonova, Dr Sc. (Donetsk 
National University), Assistant Professor Olga Kolominova, C Sc. (Kyiv National Linguistic 
University), Olena Vovk, C Sc. (Cherkasy Scientific and Teaching Institute of Foreign 
Languages), Julia Zakharova, C Sc. (National Academy of Security Service of Ukraine) and 
Yevhen Mikhnenko, PhD Student (Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages). 

The program of the workshop presupposed master classes in different spheres of 
linguistics, conducted for the students of different years of education. The audience represented 
by both students and peer-teachers from Slovakia and Ukraine was eager to participate in 
discussions and fulfilled the tasks offered. The scope of the topics encompassed different aspects 
of teaching English, including phonetics, Internet resources, text interpretation and philological 
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analysis, tests and assessment and sociocultural dimensions.  
After a warm greeting of the Deputy Rector of the University the conference was opened 

by Assistant Professor Daniela Petríková, PhD, with the report “Existential Discourses in Recent 
English Fiction”. Afterwards there followed the report of Professor Irina Zaitseva “Linguo-
Culturological Commentary to the Russian Translations of Shakespeare’s Sonnet LXVI”.  
The workshop of Paed. Dr. Lucia Rákayová, PhD and her students represented the animated 
interpretation of the fairy tale “Red Riding Hood” by Roald Dahl. The report of Paed. Dr. 
L’ubica Varečková “Using Ethnological Topics to Learn English” concerned aerial knowledge in 
studying a foreign language, and the workshop of Ass. Prof. Olga Kolominova was based on her 
report “Sociocultural Dimension of an English Coursebook Syllabus”. 

The first day of the conference was completed by the reports of Prof. Nataliya Panasenko 
“Text Interpretatation from the Teacher’s and Students’ Point of View” and Yevhen Mikhnenko 
“Philological Text Analysis as an ELT Tool”. 

The second day of the conference included the lecture given by Professor Andrei Levitsky 
“Introduction to Linguistics”, Professor Olga Byessonova's report “Insights into Language 
Testing”, Assistant Professor Julia Zakharova's workshop based on her published report “Role of 
Internet Resources in Phonetics Studies. Speech Analysis Software. Methods of Sound Speech 
Acoustic Analysis”. And at the end of the day, after Olena Vovk's workshop “Cognitive Ways of 
Linguistic Knowledge Presentation” and a lecture by Eva Smetanová dealing with the 
methodological aspects of English language teaching, the two-day presentation was covered by 
the discussion and the official reception. 

The topics of the workshop are all available in the special joint issue of “Linguistic 
Research” of Horlivka State Pedagogical Institute of Foreign Languages and the University of 
SS Cyril and Methodius in Trnava, Slovak Republic, composed of both the works of Ukrainian 
and Slovak authors.  

Apart from the workshop the members of the delegation enjoyed a splendid opportunity to 
roam about the old part of the town of Trnava, to taste the national cuisine, to take trips to 
Bratislava and Vienna, to visit the famous Opera House in Bratislava and to obtain great 
impression from the whole stay in Slovakia. 

To make a long story short I would like to recall the farewell words of the Deputy Mayor 
of Trnava who said that nowadays the borders between the European states become more and 
more transparent. That is why international communication becomes of crucial importance for 
every person of the international community.  

So, let us hope that the October 2008 International Workshop in Trnava will turn within 
several years into a continuous fruitful cooperation between our countries in the sphere of education! 

 
Yevhen Mikhnenko 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

проводить 

Міжвузівську наукову студентську конференцію 

«Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур» 

Конференція відбудеться 17-18 березня 2008 року. Заїзд та поселення учасників 17 

березня. Реєстрація в головному корпусі університету 17 березня з 8 до 10 години за 

адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 24. День проведення конференції – 18 березня. 

До початку конференції планується видання збірника студентських наукових робіт. 

Планується робота таких секцій: 

1. Словотвір германських і романських мов. 

2. Граматичний склад германських і романських мов. 

3. Лексична семантика. 

4. Фразеологія германських і романських мов. 

5. Стилістика і переклад. 

6. Когнітивне та прагматичне дослідження германських і романських мов. 

7. Проблеми історичної поетики у світовій літературі. 

8. Методика викладання іноземних мов. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

- Обсяг тез - не більше 2 повних cтор., формат А 4, без нумерації сторінок 

- інтервал – 1 

- шрифт № 14 Тіmes New Roman 

- поля - 2 см з усіх боків 

- ім'я, прізвище друкуються у верхньому правому кутку 

- назва міста друкується нижче прізвища 

- назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом 

- список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку 

- посилання на літературу нумеруються в тексті статті у квадратних дужках [3: 22-23].  

- обсяг бібліографії не більше 5 посилань. 

Тези, подані й оформлені з порушенням вимог, оргкомітетом не розглядаються! 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 1 лютого 2009 р. вислати анкету 

учасника, текст тез для публікації їх у матеріалах конференції, оформлений у форматі 
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RTF, відгук наукового керівника на електронну адресу оргкомітету конференції: 

conference-donetsk@yandex.ru з темою «Студентська конференція». 

Організаційний внесок надсилається до оргкомітету конференції (розмір 40 гр.; 

прохання до учасників конференції – зберегти копію чека поштового переказу) на ім’я 

Ніколаєвої Лариси Бориславівни за адресою: 83027, вул. Кутузова, буд. 7, кв.16, 

м. Донецьк. 

Контактний телефон: 8-062-345-72-58 (роб.), 8-063-28-023-28 (моб.), e-mail: 

conference-donetsk@yandex.ru, Ніколаєва Лариса Бориславівна, к.філол.н., доц., голова 

Ради молодих учених факультету іноземних мов Донецького національного університету. 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Міжвузівської наукової студентської конференції 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

 

Прізвище, ім’я: 

Тема доповіді: 

Назва секції: 

Домашня адреса (будь ласка, вказуйте точно Ваш індекс):  

E-mail: 

Контактний телефон: 

Варіант участі: 1) заочна участь із публікацією; 2) особиста участь із доповіддю та 

публікацією 

Потреба у житлі на час конференції: 

Студентам інших ВНЗ: проживання в гуртожитку готельного типу підлягає 

оплаті за власні кошти. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет іноземних мов 

Шановні колеги! 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас 

взяти участь у роботі Сьомої міжвузівської конференції молодих учених "Сучасні 

проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур", 

яка відбудеться 27-28 січня 2009 року у Донецькому національному університеті. 

Планується робота таких секцій: 

1. Проблеми граматики та словотвору. 

2. Стилістика і переклад. 

3. Лексична (діахронна та синхронна) семантика і фразеологія. 

4. Зіставне і типологічне вивчення мовних явищ. 

5. Вербалізація когнітивних структур у мовній картині світу. 

6. Проблеми лінгвопрагматики. 

7. Новітні технології у викладанні іноземних мов. 

8. Жанр, стиль, художня комунікація  у світовій літературі. 

До участі у конференції запрошуються докторанти, аспіранти, здобувачі, а також 

кандидати філологічних наук, доценти (віком до 40 років). 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька. 

Тези, подані й оформлені з порушенням вимог, оргкомітетом не розглядаються! 

Тези будуть видані до початку конференції. Учасники конференції, чиї доповіді 

будуть рекомендовані на засіданні секції, зможуть опублікувати статті у науковому 

виданні ДонНУ: “Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах” 

(затверджене ВАК України як фахове видання з мовознавства). Статті рекомендуються 

до публікації тільки після особистої участі на конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

- Обсяг тез - не більше 3 повних cтор., формат А4, без нумерації сторінок. За 

бажанням автора цей обсяг може бути перевищений на умовах оплати кожної додаткової 

сторінки (повної або неповної) з розрахунку 20 грн. за кожну. 

- інтервал - 1 

- шрифт № 14 Тіmes New Roman 

- поля - 2 см з усіх боків 

- прізвище й ім'я друкуються у верхньому правому кутку жирним курсивом 



Сьома міжвузівська конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження 
романських і германських мов і літератур” 
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- назва міста друкується нижче прізвища жирним курсивом 

- назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом 

- список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку 

- посилання на літературу нумеруються в тексті статті у квадратних дужках [3: 22-23].  

- обсяг бібліографії не більше 5 посилань. 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 1 грудня 2008 р. вислати анкету 

учасника, текст тез для публікації їх у матеріалах конференції у форматі RTF, відгук 

наукового керівника на електронну адресу оргкомітету конференції: conference-

donetsk@yandex.ru. 

Організаційний внесок надсилається до оргкомітету конференції (розмір 80 гр.; 

прохання до учасників конференції - зберегти копію чека поштового переказу) на ім’я 

Ніколаєвої Лариси Бориславівни за адресою: 83027, вул. Кутузова, буд.7, кв.16, 

м. Донецьк. 

Контактний телефон: 8-062-345-72-58 (роб.), 8-063-28-023-28 (моб.), e-mail: 

conference-donetsk@yandex.ru, Ніколаєва Лариса Бориславівна, к.філол.н., доц., голова 

Ради молодих учених факультету іноземних мов Донецького національного університету. 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Сьомої наукової конференції молодих учених 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

Прізвище, ім’я, по батькові: 

Тема доповіді (указати назву секції): 

Науковий ступінь: 

Наукове звання: 

Місце роботи: 

Посада: 

Науковий керівник (для здобувачів та аспірантів): 

Домашня адреса (будь ласка, указуйте точно Ваш індекс):  

E-mail: 

Контактний телефон: 

Варіант участі: 1) заочна участь із публікацією; 2) особиста участь із доповіддю та 

публікацією. 

Потреба у житлі на час конференції: 
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НОВІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ 
 

 
В.Г. ТАРАНЕЦЬ 

ДІАХРОНІЯ МОВИ: 
Збірник статей. – Одеса: Друкарський дім, 2008. – 232 с. 

 
 

 
 
 

У науковій збірці професора В.Г. Таранця поміщені численні його 
статті, які виходили в різних виданнях протягом 20 років. Всіх їх об’єднує 
одна тематика – дослідження в галузі діахронії, перш за все, в германських 
та слов’янських мовах. Різноманітним є також предмет спостереження, 
який охоплює методологію і методи історичного дослідження, а також 
сфери фонетики, граматики та семантики. Лінгвальні екскурси в прадавні 
часи існування індоєвропейських мов проводяться також у тісному зв’язку 
з життям їх етносів, що дозволило розглянути спірні етимології слів. 

Для філологів – викладачів, аспірантів і студентів, а також для 
істориків, етнологів та соціологів і всіх, хто цікавиться життям та мовою 
наших предків. 
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НАШІ АВТОРИ 

 
АЛЬОШИНА 

ІРИНА ГЕОРГІЇВНА 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
світової літератури і класичної філології Донецького 
національного університету 
 

ГУЛІВЕЦЬ  
НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

аспірантка кафедри англійської філології 
Донецького національного університету 
 

ДУДАР 
ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 

викладач кафедри іноземних мов факультету 
економіки та управління Тернопільського 
національного економічного університету 
 

ЄМЕЛЬЯНОВА 
ОЛЕНА ВАЛЕРІАНІВНА 

кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії 
Харківського національного університету 
внутрішніх справ 
 

ЗАЛУЖНА 
ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА 

аспірантка кафедри германської філології 
Донецького національного університету 
 

ЗОРІВЧАК 
РОКСАЛАНА ПЕТРІВНА 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри перекладознавства і контрастивної 
лінгвістики ім. Г. Кочура Львівського національного 
університету імені І. Франка 
 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри германської філології, загального та 
порівняльного мовознавства Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича 
 

ЛИМАРЕНКО  
ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА 

викладач кафедри граматики англійської 
мови Одеського державного університету 
ім. І.І. Мечникова 
 

КАЛІУЩЕНКО 
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ 

доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри германської філології, декан факультету 
іноземних мов Донецького національного 
університету 
 

КОНИШЕВА 
АНГЕЛІНА ВІКТОРІВНА  

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки, психології, методики навчання 
Полоцького державного університету (Бєларусь) 
 

КОСІВ 
ГАННА МИХАЙЛІВНА 

кандидат філологічних наук, асистент кафедри 
перекладознавчтва і контрастивної лінгвістики 
ім. Г. Кочура Львівського національного 
університету ім. І. Франка 
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МАТЕРИНСЬКА 
ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
германської філології Донецького національного 
університету 
 

МИХНЕНКО 
ЕВГЕН ВІКТОРОВИЧ 

аспірант кафедри англійської філології 
Горлівського педагогічного інституту іноземних 
мов 
 

НІКУЛЬШИНА 
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
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ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ЖУРНАЛІ 

STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: ІНОЗЕМНІ МОВИ. ЗАРУБІЖНА 

ЛІТЕРАТУРА. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 
Журнал “Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. 

Методика викладання” видається факультетом іноземних мов Донецького 

національного університету. 

У журналі публікуються статті, повідомлення, рецензії, відгуки на дисертаційні 

дослідження, інформаційні матеріали з філології (лінгвістика, літературознавство), а 

також з лінгводидактики. 

Мови видання – українська, російська, англійська, німецька, французька, 

іспанська. У запропонованих до публікації наукових статтях автор має обґрунтувати 

актуальність теми, чітко сформулювати мету та завдання дослідження, навести наукову 

аргументацію, узагальнення та висновки, що становлять інтерес своєю новизною, 

науковою та практичною значущістю. 

Вимоги до оформлення рукопису 

1. Обсяг статті – 10-12 сторінок. 
2. Рукопис надсилається до редакційної колегії на дискеті та у двох примірниках, 

надрукованих на білому папері (формат А4) з одного боку аркуша, через 1,5 інтервалу. 
Розмір літер основного тексту статті – 12. Поля сторінки дзеркальні: верхнє – 20 

мм, нижнє – 25, ліве – 30, праве – 20 мм. Абзацний відступ становить 5 знаків. 
Назву статті друкують без абзаца, жирним прямим шрифтом (розмір 14). 
Ініціали та прізвище автора (авторів) друкуються перед назвою статті жирним прямим 

шрифтом (розмір 12). У дужках указують місто (жирним прямим шрифтом (розмір 12)). 
3. Резюме до статті додається після назви статті трьома мовами (українською, 

російською (3-4 речення), англійською (близько 1 стор.), із зазначенням прізвища та 
ініціалів автора (авторів) і назви статті (розмір 10, курсив). 

4. Ключові слова статті (крім передових статей) друкуються курсивом окремим рядком 
після резюме, перед текстом самої статті (розмір 12). 

5. Назви таблиць друкують нежирним курсивом, відступаючи від попереднього тексту 
і самої таблиці. Таблицю в тексті розміщують після абзацу, у якому на неї посилаються, або 
на наступній сторінці після посилання. 

6. У Списку літератури (друкується зразу ж після тексту статті) кожне джерело 
друкується з абзацу, в алфавітному порядку, нумерується, спочатку українською чи 
російською мовами, наприкінці – іноземною). Наприклад: 
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а) для книг з одним – трьома авторами – прізвище, ініціали автора (авторів), повна 
назва видання, місто, видавництво, рік видання (без слова “рік”, “р.”), загальна кількість 
сторінок; 

б) для книг з трьома авторами і більше друкуються прізвища та ініціали перших трьох 
авторів; 

в) для розділу (глави) книги, статті з журналу, газети, збірника наукових праць, 
матеріалів наукових конференцій – прізвище, ініціали автора (перших трьох авторів), повна 
назва статті (глави, розділу) // Назва джерела, рік і номер видання, сторінки, на яких 
надруковано матеріал. 

Приклади 
1. (а). Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української 

мови. – К.: Либідь, 1993. – 304 с. 
2. (б). Родзевич Н.С., Романова Н.П., Савранчук О.Ф. та ін. Питання теорії мови в 

зарубіжному мовознавстві. – К.: Наукова думка, 1976. – 255 с. 
3. (в). Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Зарубежная 

лингвистика. II. – М.: Прогресс, 2002. – С. 229-253. 
4. (г). Бацевич Ф.С. Когнітивне і лінгвальне в процессах вербалізації (на матеріалі 

аномальних висловлень) // Мовознавство. – 1997. – № 4-5. – С. 30-34. 
5. (Книга, надрукована авторським колективом (більше п’яти авторів): 
Исследования по русской терминологии / Отв. ред. В.П. Даниленко. – СПб.: 

Наука, 1998. – 420 с. 
7. Посилання у тексті статті на джерела подаються у квадратних дужках, 

наприклад: [5; 11-15]; при цитуванні вказуються сторінки, наприклад: [2, с. 5]. 
8. Приклади у текстах статей друкуються курсивом (без виділення жирним), їх 

переклад у лапках: coeur ‘серце’, вme ‘душа’. 
Статті аспірантів повинні супроводжуватися рецензією. 
 
Матеріали надсилаються на адресу: 
Бєссонова Ольга Леонідівна 
Донецький національний університет 
Кафедра англійської філології 
вул. Університетська, 24 
83001 Донецьк 
тел. / факс (062) 335-03-98 
e-mail: frgf@dongu.donetsk.ua 
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