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ГЕРМАНСЬКІ МОВИ 

 
 

© 2009 Д.М. Дубравська 
(м. Львів) 

КОНВЕРСІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ  
В ЛЕКСИЧНІЙ ЕВОЛЮЦІЇ 

 
ДУБРАВСЬКА Д.М. КОНВЕРСІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЛЕКСИЧНІЙ 

ЕВОЛЮЦІЇ 
У статті розглянуто явище конверсії на семантичному рівні, подано результати лінгвістичного 

дослідження розвитку і функціонування конверсійних одиниць сучасної англійської мови (на матеріалах 
Британського національного корпусу (BNC)). Виділено структурно-семантичні характеристики лексичних 
одиниць, що утворилися в результаті конверсії, прогнозовано їх продуктивність. 

 
ДУБРАВСКАЯ Д.М. КОНВЕРСІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЛЕКСИЧНІЙ 

ЕВОЛЮЦІЇ 
В статье рассмотрено явление конверсии на семантическом уровне, представлены результаты 

лингвистического исследования развития и функционирования конверсионных единиц в современном 
английском языке (на материалах Британского национального корпуса (BNC)). Выделены структурно-
семантические характеристики лексических единиц, образованных в результате конверсии, прогнозирована 
их продуктивность.  

 
DUBRAVSKA D.M.CONVERSION IN ENGLISH: NEW TENDENCIES IN LEXICAL EVOLUTION 
The article examines the phenomenon of conversion on the semantic level. The results of the linguistic 

research of development and functioning of conversional units in Modern English are given (based on the British 
National Corpus (BNC)). Structural and semantic characteristics of converted lexical units have been distinguished, 
prognostication of their productivity has been analysed. Conversion has for centuries been a common means of 
extending the resources of English and in the future conversion will be more active because it is a very easy way to 
create new words in English. Scholars differ in their opinions about the way conversion should be treated. Although 
conversion has traditionally been considered to be morphological by nature (zero-derivation), some authors have 
suggested a syntactic approach, in which lexemes are deprived of categorial information in the lexicon and are put 
to use in different syntactic contexts. Conversion or functional shift is the process by which words extend their 
grammatical function, for example, from verb to noun ("run" in "go for a run"), and from noun to verb ("position" in 
"positioning people"). This makes the scope of conversion nearly unlimited: all grammatical categories can undergo 
conversion into more than one word-form. But conversion is not as simple as it may seem, therefore it is an 
interesting issue for many scholars engaged in the research of the diachronic evolution of the English language. 

 

Ключові слова: конверсійні моделі, напрямки деривації, продуктивність, словотвір. 

Завдяки своїй гнучкості та динамічності, англійська мова здатна формувати нову 

лексику різними шляхами. Безумовно, створення нових слів – основна функція 

словотвору, один з найважливіших лінгвістичних механізмів, який забезпечує 

нескінченність словника. Постійний розвиток словникового складу, наголошував  

Ю.О. Жлуктенко, зумовлюється тим, що він у своєму існуючому стані ніколи не може 

відбити всю безмежність людського досвіду, безмежність навколишнього світу [3, с. 126].  

В англійській мові існує декілька способів утворення нових слів, основними серед яких 

є: 1) словотвір засобом приєднання суфіксів та префіксів (move – mover; usual – unusual);  

2) словоскладання (dreambox, pickpocket, week – enders); 3) конверсія (drive – to drive).  

Орієнтація лінгвістичних досліджень на вивчення можливих шляхів збагачення 
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словникового складу англійської мови сприяє тому, що унікальний метод словотворчої 

панорами – конверсія – як один з основних способів словотвору є об’єктом численних 

досліджень. Такий інтерес зумовлений й тим, що конверсії притаманне широке поле дій: 

кожна граматична категорія має можливість конвертуватися у різні форми.  

Сучасні лінгвістичні розвідки аспектів конверсії ми знаходимо у зарубіжній 

лінгвістиці: граматичний підхід (Е. Метцнер, Г. Суіт, О. Єсперсен), словотвірний підхід 

(Г. Марчанд). Дослідження вчених концентруються навколо загального опису конверсії, 

характеристики її напрямків та типології. Цей процес вчені називають по-різному: 

конверсією (Ч. Барбер, А. Загоруйко, Ю. Зацний, Б. Зернов, І. Корунець, О. Кубрякова, 

А. Левицький, Б. Мазо, О. Смирницький, М. Рящина, П. Соболєва, Ю. Степанов, 

Р. Сеймур, П. Шірін, П. Штекауер), кореневим, або безсуфіксальним словотворенням 

(В. Аракін); нульовою суфіксацією (В. Адамс, Л. Блумфілд, Д. Кастовський, М. Ленерт, 

Л. Ліпка, Г. Maрчанд, О. Єсперсен); нульовою деривацією (П. Твардіш, Й. Фісяк, 

М. Пост), функціональною транспозицією (Р. Вацеба, С. Єнікєєва) тощо. 

Більшість вчених трактують конверсію як морфолого-синтаксичний спосіб 

утворення нових слів шляхом зміни парадигми слова. О. Смирницький з цього приводу 

пише: "Конверсія – такий вид словотвору, при якому словотвірним засобом служить лише 

сама парадигма слова" [7, с. 24]. 

Статус конверсії у словотворі до цих пір чітко не визначений. Деякі вчені  

(Г. Марчанд) стверджують, що конверсія – складова похідних (дериваційний процес) [17], 

інші ж (В. Аракін) вважають її  окремим типом словотвору, рівноправним з деривацією та 

словосполученнями [1]. Також не відомо, чи впливає така відмінність на структуру теорії 

словотвору. 

Варто зауважити, що якби цей метод перетворення слів не називався – 

функціональна зміна, нульова деривація, кореневе творення, конверсія – це передусім 

найефективніший та активно діючий засіб словотвору, створення нового слова без 

використання афіксації, надаючи вже існуючому слову нової синтаксичної категорії. На 

нашу думку, як і на думку багатьох вчених, конверсія – це дериваційний процес, в якому 

слово змінює свій розряд (частину мови) без зміни самого слова. 

Аналіз літератури демонструє, що конверсія не має однозначного тлумачення (через 

матеріальну невираженість словотвірних значень у межах похідного слова), що, на наш 

погляд, не дає підстав вважати питання про словотвірну сутність конверсії вирішеним.  

У мові існує значна кількість слів, форми яких не мають ніяких зовнішніх ознак для 

визначення їх приналежності до певної частини мови. Кількість лексичних одиниць, 

утворених за допомогою конверсії в англійській мові, з кожним роком зростає і це вимагає 
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додаткових наукових досліджень.  

Мета нашого дослідження – проаналізувати загальні підходи до трактування одного 

з найбільш популярних способів словотвору – конверсії – зміни статусу слів впродовж 

розвитку англійської мови як феномену, виділити типи конверсії та прогнозувати 

функціонування конверсійних одиниць у мові, використовуючи матеріали Британського 

національного корпусу (BNC).  

Завдяки акумульованим в BNC матеріалам ми маємо змогу подивитися на відомі вже 

слова під новим кутом зору і проаналізувати, як вони вжиті в різних мовленнєвих 

ситуаціях в сучасній англійській мові. “Корпус дозволяє вченим не лишень підрахувати 

мовні категорії в традиційний спосіб, але й прослідкувати категорії та феномени, що досі 

не вивчалися” [14, c. 3]. 

Предметом дослідження є продуктивність такого способу словотвору, як конверсія 

в англійській мові.  

Об'єктом безпосереднього аналізу стали 1200 пар лексичних одиниць утворених за 

допомогою конверсії,  відібраних методом суцільної вибірки з BNC [22].  

У процесі дослідження було використано порівняльно-зіставний та описовий методи 

як основні принципи у вивченні мови та мовних одиниць.  

Конверсія – це утворення слів без афіксів, де парадигма слова та його синтаксична 

функція сигналізують про лексико-граматичну природу слова. Новоутворене слово 

відрізняється від джерела лексично і граматично і стає його омонімом [5, с. 290-291]. 

Словотвірний засіб при конверсії – граматична оформленість слова, яка складається не 

лише з парадигми слова, але й з узгодження (поєднання) з іншими словами. 

Термін конверсія появився у вжитку близько 1300 (ME conversio(u)n,  L conversiōn - 

a complete change) для позначення словотвірного процесу і вперше вжитий відомим 

дослідником англійської мови Г. Суітом у своїй книзі “New English grammar” у 1891 році 

[21]. На сьогодні це одна з найбільш характерних рис англійської морфології, семантико-

морфолого-синтаксический засіб словотвору, при якому утворення нової частини мови на 

ґрунті одного кореня викликає внутрішні зміни мовної одиниці, трансформуються при 

цьому семантичні зв'язки слова і його синтаксичні функції. Отже, зовнішня форма 

базового слова не змінюється, а відбувається зміна семантики, парадигми та граматичного 

оформлення слова.  

Завдяки цьому процесу ми можемо вільно змінювати функції слова, наприклад, 



Дубравська Д.М. Конверсія в англійській мові: нові тенденції в лексичній еволюції 

 

 8 

іменник shower (1529)* можна вжити як дієслово to shower (248) (The single room has free 

use of a shower. She needed to eat, to shower, to rest, to sleep.), або іменник a button (592) 

стане дієсловом to button (157) (I sew a button on a coat and then buttoned the coat).  

Внаслідок конверсії в англійській мові з’являються нові слова без додавання жодних 

дериваційних елементів: базова форма оригіналу та базова форма похідного слова – 

омоніми. При цьому вони є різними частинами мови і їм притаманні відмінні 

функціональні, граматичні та семантичні характеристики. Конверсія передбачає повне 

оновлення функціональної парадигми вихідної одиниці, модифікацію її семантики, зміну 

дистрибуції. При конверсії джерело деривації та її результат виявляються матеріально 

тотожними і саме тому їх важко розрізнити без контексту. Це можна прослідкувати на 

наступних парах:  

− doctor (10224) — to doctor (59): (He'd kept the curious out while the doctor (N) made 

his examination. Two other writers were brought in to doctor (V) the script before they finally 

returned to finish their task.);  

− table (22115) – to table (358): (Indeed, the kind of life which he bestows on his coffee-

pot or coffee-grinder, his table (N), his chair and window, is just the sort of life we feel these 

things are really living! At that time, Dole voted to table (V) a measure that would have negated 

the Suprime Court ruling.);  

− short (19659) – to short (820): (After a short (Adj) interview with the BBC, Cliff went 

to meet ACET client Tony Chapman at his home, together with HIV Community Nurse, Sue Lore. 

The toaster shorted (V) and caused the fire.) 

З погляду на морфологічну структуру проаналізованих та їм подібних конвертованих 

слів, ми чітко усвідомлюємо, що вони однокореневі слова. Однак, на дериваційному рівні 

одне з них – твірне, а інші – похідні слова. Оскільки належать вони до різних частин мови, 

то зрозуміти їх зміст можливо через семантичні та структурові зв’язки. Семантично усі 

похідні слова мотивовані транспарентними дериваційними зв’язками з мотиваційною 

(базовою) основою. Важливо при цьому наголосити, що суть даного явища полягає не в 

розширенні чи у звуженні мотивуючої основи, а в її переосмисленні, в “повороті” основи та 

її розгляді (трактуванні) під новим кутом зору [12, с. 62-63].  

Можливість використати віртуально будь-який іменник в ролі дієслова чи ролі 

прикметника, без потреби в зміні форми слова, є джерелом творчості та винахідливості, 

хоча при цьому завдає певних труднощів: відсутність певних семантичних маркерів 
                                                 
 

* цифрами позначена загальна частотність вживання одиниць конверсії в BNC 
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означає, що читач чи слухач змушений покладатися на контекст, природне чуття мови чи 

інтуїцію, що іноді може їх підвести. Скажімо, не ознайомленим з явищем конверсії не 

легко одразу правильно перекласти наступний текст: We can dog (to follow close behind 

someone) someone’s footsteps. We can foot it (walk, or run) to the bus. We can bus (take them in 

a bus) children to school and then school (teach) them in English.  

Характерною ознакою конверсії є те, що їй підвладні, головним чином, 

широковживані слова з простою морфологічною структурою, хоча іноді це можуть бути 

композити, словосполучення, складноскорочені слова, абревіатури, наприклад:  

• wireless (N, 515) — to wireless (V, 12) (My father would not even allow a radio in the 

house, and when I suggested getting a TV set for him and my mother he adamantly refused, 

saying that the wireless had been the death of good conversation, and that TV would be the 

death of the family … enemy transport aircraft was wirelessed back to L.R.D.G. headquarters.); 

• frequent (Adj, 2414) – to frequent (V, 154) (More and more, as years went by, I began to 

frequent Irish singing pubs, until I was totally immersed in the music.)  

• mastermind (N, 82) – to mastermind (V, 104). (I'd applied for Mastermind in three 

previous years but was unsuccessful and even had an audition in 1989.’ A former professional 

footballer has been appointed to mastermind efforts to retain the seat of Cleveland's only Tory 

MP, Tim Devlin. 

• weekend (N, 6185) – to weekend (V, 24) (The cottage on the left here was bought by some 

business type who was going to weekend here with his girlfriend). 

• DIY (N, 423) – to  DIY (V,19). (Full details in our test report in a future issue of DIY. 

Given hefty estate agents fees, many people decide to DIY sell). 

• OD (N, 67) – to OD (V, 40). (First, OD is an activity which relies on concepts and 

research findings from the behavioural sciences, primarily from social psychology … Lee Sharpe 

to OD on E and think he's playing for the best team in the country). 

Метод конверсії сягає давнини, стартував в американському варіанті і поширився на 

всі варіанти англійської мови. Вважають, що першим словом, яке зазнало функційних 

змін, було слово scalp: іменник scalp  (351) (шкіра черепа, скальп) – дієслово to scalp (19) 

(оскальпувати – зняти з голови ворога скальп як знак перемоги). (This stroke is particularly 

good in areas where the flesh fits tightly over the bone, such as the scalp, forehead and upper 

chest. They will never kill or scalp white men, no attempt to do them harm). 

Даний метод створення нових слів завжди вражає слухачів та читачів як щось 

незвичне і як таке, що суперечить граматичним правилам. Наступні приклади є 

підтвердженням: Monica – to Monica (Monica has had a very hard year. Don’t Monica your 
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relationship), newsletter – to newsletter, dead letter – to deadletter (Details of all these groups 

are in this newsletter. The projected marriage between Matilda and Count Alan Rufus was now a 

dead letter. If my good friend, the senator, continues to newsletter me, I shall ask my post office 

to deadletter him.).  

Якщо автор англійського тексту використовує метод конверсії, він має на меті не 

лише забезпечити більшу лаконічність тексту, але також створити ефект гумору, 

неочікуваності, продемонструвати образність свого мислення, здатність до 

перекатегоризації дійсності тощо. Як зазначає М.М. Полюжин, “варто пам’ятати, що 

використання спрощених мовних форм не завжди забезпечує ефективність мовленнєвої 

взаємодії та достовірність інформації” [6, с. 254].  

В залежності від потреб комунікації завдяки конверсії в англійській мові можна 

утворити нове слово від будь-якої частини мови. Найбільш плідними різновидами 

конверсії, за якими утворюється більшість похідних з числа виділених нами прагматичних 

типів, є дериваційні моделі V→ N, N→V. 

На основі аналізу словників та матеріалів BNC можна з впевненістю стверджувати, 

що приблизно половина всіх простих дієслів утворені шляхом конверсії від іменників. 

Практично від будь-якого іменника, при необхідності, можна утворити дієслово. Група 

дієслів, утворених від прикметників, в англійській мові небагаточисленна, про що 

свідчить частота їх використання в писемному та усному мовленні. Утворення іменника 

від прикметника – процес набагато складніший, ніж конвертування прикметника від 

іменника. Це пов'язано з суттєвими змінами семантичної структури прикметника: 

значення якості нелегко перетворити на значення предмета. В сучасній англійській мові 

конверсійна модель Adj → Adv не є широко розповсюдженою внаслідок існування 

спеціального суфіксу -ly, який використовується для утворення прислівників. Основні 

напрямки конверсії продемонстровані в наступних прикладах: 

1. V → N: to hit (9158) – a hit (498) (And you wanted to hit him sometimes and ask him if 

he knew what he was doing. The production was something of a hit). 

2. N → V: a sign (12879) – to sign (7322) (It is a sign of being modern and coming from 

a good family.’ ‘I appeal to Mr Jakes to sign this petition’). 

3. Adj → N:  final (14532) – a final (835) (Australia, England, West Indies and Pakistan 

would play each other mercifully just once, and the two top teams would then meet in a final. 

4. N → Adj: Liverpool (3544) – Liverpool (2074), (They eventually reach her via the 

markets in Liverpool. He added: ‘Clarke has long-standing links with north london and 

Merseyside and has a slight Liverpool accent). 
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5. Adj → V: brave (1736) – to brave (126) (It was a brave new world - but one which, a 

week later, came crashing down. … but more from a desire to be at the top, we determined to 

brave every difficulty). 

6. Prep → V: down (92116) – to down tools (156) (At another party, in the South of 

France, a reefer is placed between his lips by a girl whose trousers fall down. And every Saab 

dealer is now bound to down tools and help you out without prior booking if the job takes less 

than an hour). 

7. Adv → Adj: then (154590) – the then (967) (The family were then living in the military 

camp at Harmoumou. The then League president, Everton's Philip Carter, went too). 

8. Prep → Adj: through (81126) – a through train (61) (There are many galleries through 

the world, and it is no longer so difficult for an artist to show work independently. He said the 

new 16.52 Middlesbrough to Darlington service was in fact a through train to Bishop Auckland). 

Внаслідок конверсії окремі слова мають функції багатьох частин мови і неможливо 

стверджувати, до якого саме класу належить слово лише прочитавши чи почувши його, бо 

все залежить від “поведінки” слова в реченні. “Іноді важко визначити, чи походить 

субстантив від дієслова чи навпаки. В цілому, однак, можливо припустити, – пише 

англійський граматист У. Хейзліт, – що субстантиви, які позначають дії, походять від 

дієслів”, а ті з них, які позначають “речі чи об’єкти”, можуть розглядатися в якості 

“коренів дієслів, які мають відношення до цих об’єктів” [13, с. 66]. 

Глянувши на слова round та down, ми не в змозі одразу визначити їхній формальний 

граматичний клас – він залежать від граматичного контексту, оскільки дані слова можуть 

вживатися як прикметник, прийменник, прислівник, іменник, та дієслово: 

Прикметник: Give me a round dish. Agassi was down by two sets to one. 

Прийменник: He has traveled round Europe. The wind raced down the alley. 

Прислівник: We walked round to the ship. The sun beat down on their heads all day long. 

Іменник: Sampras got through to the third round. Peter has a down on Ann.  

Дієслово: Jenny rounded her lips and blew a kiss. O’Malley downed his opponent in the 

first round. 

В цілому похідні (конвертовані) лексичні одиниці семантично більш складні, ніж 

їхні основи. Якщо ми простежуємо при аналізі пар слів, що одне з них семантично 

складніше, або семантично залежне від іншого, то маємо вдалий приклад, що саме 

залежне слово є похідним. Проілюструємо дане явище на декількох прикладах:  

1. а bottle (N, 3931) – to bottle (V, 37), bottling (Participle I, 99): Peter returned with a 

bottle and two glasses (пляшка). My main task was to bottle wine (наповнити пляшку). – They 
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will expect you to bottle up your inner uncertainty, whatever it is about (приховати чи 

стримати свої емоції). The demands include ingredients, place of brewing, date of bottling or 

racking, and whether or not it is cask or brewery conditioned, bottle conditioned or pasteurised 

(розливання в пляшки).  

2. butter (N, 20887) – to butter (V, 31), buttered (Participle II, 1326): Italian olive oil and 

vinegars, and butter and cream bought from a nearby farm are his favourites (масло). Miss 

Honey likes to butter a slice of brown bread and put a little strawberry jam on it (намазувати 

маслом). Tolby seemed to have buttered up all the Devenishes for what he could get: the father 

took him into the firm and launched him on his career... (грубо лестити з корисною метою). 

3. must (V, 69993) – a must (N, 214): The donor must be resident in the United Kingdom 

at the time that the gift is made (повинен, мусить бути). Being a good and persuasive talker is 

a must for this work as you may have to get up and speak at a sales conference or at an agency 

presentation (необхідність, нагальна потреба; основа). 

4. guess (V, 2940) – a guess (N, 201): So guess where one of my weeks will be spent this 

summer (здогадуватися)? It also sounds a bit like the late Joan Crawford — but that's just a 

guess (припущення, здогадка). 

У всіх наведених прикладах другий член пари більш складний у семантичному 

значенні, ніж перший, і залежить від інтерпретації останнього. Семантична залежність 

між твірною основою та похідним словом відчувається інтуїтивно. 

На перший погляд може здаватися, що конверсія не створює ніяких труднощів для 

мовців, однак ми прийшли до протилежного висновку. Труднощі носять семантичний 

характер: конвертовані дієслова чи іменники – різні лексичні одиниці, які можуть 

набувати варіативних відтінків значень при збереженні однакових форм.  

Конверсія як своєрідний тип словотвору – активний процес, який відбувається на 

трьох рівнях: морфологічному, синтаксичному і семантичному. Хоча процес конверсії на 

сьогодні практично не має обмежень стосовно різних частин мови, найактивніший він у 

межах іменника і дієслова. Конверсія має кілька критеріїв похідності, що визначають 

первинність однієї форми і вторинність другої. Хоча окремі вчені вважають, що конверсія 

як спосіб творення нових слів шляхом деривації значно знизив свою активність і 

поступається всім іншим способам словотворення, аналіз лексики, що міститься в BNC та 

інших джерелах свідчить про те, що конверсія має тенденцію до прогресування в 

майбутньому, нашу думку підтверджують дослідження інших вчених [11, с. 415]. 

Хоча традиційно конверсія трактується як морфологічне явище за своєю природою 

(нульова деривація), багато вчених запропонували синтаксичний підхід, в якому лексема 

позбавлена категорійної інформації в лексиконі і використовується в різнoманітних 
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контекстах. Конверсія значною мірою є семантичним засобом словотвору, оскільки 

важливою її рисою можна вважати зміну значення вихідного слова у зв’язку з його 

перенесенням в іншу лексико-граматичну категорію, при цьому слово однієї частини мови 

утворюється від слова іншої частини мови без зміни зовнішньої форми похідного слова, а 

словотвірним засобом цьому є семантичне зрушення, морфологічна парадигма і 

граматичне оформлення слова. 

У даній статті ми розкрили сутність явища конверсії як одного з основних та 

найбільш ефективних засобів мовної економії в сучасній англійській мові. Нашою метою 

не було детально проаналізувати всі проблеми, пов’язані з конверсією в англійській мові, 

тому в подальшому ми детальніше розглянемо напрями деривації, їх класифікацію, 

семантичні відносини в конверсійних парах лексичних одиниць. 
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СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ 
МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ 

 
КАЛИНА Н.В. СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИСКУРСУ МІЖНАРОДНИХ 

ПРОЕКТІВ  
У статті на матеріалі текстів конференцій міжнародної програми Initiatives of change Caux 

обговорюється структура метафоричної моделі дискурсу міжнародних проектів (ДМП), різновиди 
політичного дискурсу. Встановлені ключові концепти ДМП, фрейми представлення концептуальних 
структур, компоненти даних фреймів, слоти, що деталізують аспекти їх конкретизації, когнітивні 
сценарії – скрипти, по яких будуються тексти ДМП.  

 
КАЛИНА Н.В. СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИСКУРСА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРОЕКТОВ 
В статье на материале текстов конференций международной программы Initiatives of change Caux 

обсуждается структура метафорической модели дискурса международных проектов (ДМП), 
разновидности политического дискурса. Установлены ключевые концепты ДМП, фреймы представления 
концептуальных структур, компоненты данных фреймов, слоты, детализирующие аспекты их 
конкретизации, когнитивные сценарии – скрипты, по которым строятся тексты ДМП.  

 
KALYNA N.V. STRUCTURE OF A METAPHORICAL MODEL OF INTERNATIONAL PROJECTS 

DISCOURSE 
The article discloses the structure of a metaphorical model of international projects discourse (IPD), and 

varieties of political discourse basing on texts of the international program 'Initiatives of Change Caux'. The key 
concepts of IPD,  frames and slots of conceptual structure representation, and cognitive scripts by which IPD texts 
are formed have been distinguished.  

This study looks at the discourse that functions as a component of political discourse in the information 
space of intercultural and interethnic communication, which  takes place during implementation of international 
programs. Given the theme and scope of operations as well as diversity and variety of IPD, this paper purports to 
analyse the structure of politically-orientated international projects discourse basing on a collection of IPD texts 
related to the political communication sphere of a language-cultural community. 

IPD encompasses a certain communication strategy which comprises its intentional level (IL). Its actual level 
(AL) can be referred to as the one derived from actualization of certain meanings and images in the IPD. The 
discourse combines explicit and implicit planes, i.e. has a contextual level (CL). The discourse contains emotional 
and psychological component that comes from its psychological level (PL). IPD is carried out through cultural-
historical communication (the cultural-historical level – CHL) between various language-cultural communities. 

As the purpose of this article is to construct metaphorical models of the IPD structure, the notions of 
concept, frame, slot and script are employed. The mental space of a discourse is represented by a set of concepts (its 
concept-sphere). Concepts, in their turn, are structured through frames, whereas a frame can be defined as a 
conceptual framework for declarative or procedural knowledge representation of a stereotype situation or typical 
properties of an object. A slot is a component of the frame which specifies the properties and elements of a 
stereotype situation. As components of a frame, slots, i.e. elements of a communicative situation which include some 
part of the frame, are terminal nodes of the frame structure of a concept. The technique of structuring the concepts 
of a certain mental space follows a certain cognitive model, which regulates the cognitive script. 

As a result of this research, the following conclusions have been made: 1. Mental space of IPD is represented by 
five key concepts: security, dialogue of cultures, dialogue of religions, trust, shared values. 2. These concepts are 
structured within 7 frames – conceptual structures of knowledge representation: "Human Rights", "Discrimination", 
"State", "Jurisprudence", "Violence," "Globalization", "Tolerance". 3. 35 slots, i. e. – the components of the data frames, 
detailing aspects of their specificity, have been found. 4. 5 types of cognitive scripts have been identified on the basis of 
IPD texts. They are chronicle script, autobiography script, promotion script, analysis script and paradox script. 

 

Ключові слова: політичний дискурс, дискурс міжнародних проектів, концепт, 

фрейм, слот, скрипт.  

У рамках когнітивно-прагматичного напряму у мовознавстві, визначальним аспектом 

якого є синтез когнітивного і комунікативно-прагматичного підходів до фактів і явищ мови, 

виділяється дискурс / текст як концептуально-когнітивний теоретичний конструкт 
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динамічної моделі мови – різновид інституційного спілкування, найважливішою метою 

якого є орієнтація свідомості людини і соціального менталітету [3, с. 4-5]. 

Н.Д. Арутюнова визначає дискурс як "зв'язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими 

чинниками, текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що розглядається як 

цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і 

механізмах їх свідомості" [1, с. 136-137]. Будучи складним комунікативним явищем, 

дискурс включає, окрім тексту, ще й такі екстралінгвістичні чинники, як знання про світ, 

думки, установки, цілі адресата, необхідні для розуміння тексту [7, с. 8]. Перевага 

вивчення дискурсу з лінгвокультурологічних позицій, за твердженням А.П. Чудінова, 

полягає саме в тому, що він "не обмежується рамками власне тексту, а включає також 

соціальний контекст комунікації, що характеризує її учасників, процеси продукування і 

сприйняття мови з урахуванням фонових знань" [13, с, 196]. У цьому трактуванні дискурс 

представлений як фрагмент лінгвокультурної реальності конкретної мовної спільноти, що 

спирається на складну систему культурних традицій, які зумовлюють умови породження 

та інтерпретації будь-якої соціально значущої поведінки людини, у тому числі – її 

мовленнєвих творів.  

Не існує чіткого і загальновизнаного визначення терміну “дискурс”, яке охоплювало 

б усі випадки його вживання. Дослідники дискурсу вивчають цей феномен в такому 

широкому діапазоні наукових підходів, що, за висловом В.І. Карасика, саме поняття 

“дискурс” стало ширше за поняття “мова” [5, с. 271]. Тому, згідно В.І. Карасику, дискурс 

займає проміжне місце між мовою, спілкуванням, мовленнєвою поведінкою, з одного 

боку, і текстом, що фіксується, з іншого боку, тобто це мовно-розумовий процес, який 

об'єктивується у певній кількості текстів, пов'язаних один з одним загальними 

когнітивними стратегіями породження і розуміння, має внутрішню організацію, що 

узгоджується з цими стратегіями, і служить для передачі і генерування сенсу, а також для 

декодування інших текстів [6, с. 44]. 

Актуальність даного дослідження полягає в наступному: нині інтерес лінгвістів 

відходить із області досліджень, що ставили собі за мету встановлення відмінностей 

дискурсу від тексту і уточнення змісту цього поняття, у сферу дослідження його типів, 

одним з яких є дискурс міжнародних проектів як різновид політичного дискурсу. Його 

лінгвістичне дослідження спирається на певні екстралінгвістичні складові: адресат, 

адресант, мета, тимчасові рамки, соціальний контекст. Як відзначає Дж. Юл, дослідження 

дискурсу направлене на вивчення того, що не сказане або не написане, але отримано (або 

ментально сконструйовано) адресатом в процесі комунікації. Необхідно виявити за 

лінгвістичними феноменами структури знання (концепти, фонові знання, вірування, 
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очікування, фрейми і ін.), тобто, досліджуючи дискурс, "ми неминуче досліджуємо 

свідомість того, хто говорить або пише" [19, с. 84]. 

Розмірковуючи про типи дискурсу у рамках будь-якої національно-культурної 

спільноти, В.В. Красних підкреслює, що сюди відносяться "модифікації" останнього, 

певним чином "адаптовані" відповідно до тієї сфери, в якій він функціонує. Можна навіть 

сказати, що існує стільки різновидів дискурсу, скільки є видів діяльності людини, позаяк 

кожен вид діяльності породжує свій власний вид дискурсу з властивою йому лексикою і 

стилістикою [8, с.5]. Дискурс будь-якого типу набуває специфічних рис як сукупність 

мовленнєвих актів, які продукуються з урахуванням обмежень, що накладаються особою, 

яка їх продукує, або сферою, до якої належить продукт мовно-розумової діяльності, у 

рамках даного інформативного простору, сформованого його учасниками.  

Об'єктом дослідження даної статті є дискурс, що функціонує як компонент поля 

політичного дискурсу в інформативному просторі міжкультурної і міжнаціональної 

комунікації, що має місце у процесі здійснення міжнародних програм. Як відзначає  

П. Серіо, не існує висловлювання, "в якому не можна було б не побачити культурну 

обумовленість і який не можна було б тим самим пов'язати з характеристиками, 

інтересами, значимостями, властивими певному суспільству або певній соціальній групі, 

що їх визнає як свої. У будь-якому висловлюванні можна виявити владні стосунки" [12, с. 

21]. Відповідно, багато сфер суспільного життя експліцитно пов'язуються адресантом 

комунікації з політичним життям суспільства, а багато метафоричних виразів, 

присвячених неполітичним сферам суспільного життя, дозволяють адресатові без 

особливих труднощів отримувати інференції політичного характеру [2, с. 35-36] і ставати 

учасником політичного дискурсу. На думку Є.Й. Шейгал, політичний дискурс включає як 

інституційні, так і неінституційні форми спілкування, в яких до сфери політики 

відноситься хоч би одна з трьох складових: суб'єкт, адресат або зміст повідомлення  

[16, с. 18-32]. При цьому важливо враховувати, що зміст повідомлення нерідко 

співвідноситься зі сферою політики імпліцитно. Є.Й. Шейгал визначає мову політики як 

"структуровану сукупність знаків, що створюють семіотичний простір політичного 

дискурсу", в який включаються "спеціалізовані знаки, – як вербальні (політичні терміни, 

антропоніми та ін.), так і невербальні (політичні символи та ін.), а також неспеціалізовані 

знаки, спершу номінативно не орієнтовані на дану сферу спілкування, проте, унаслідок 

стійкого функціонування в ній, набувають змістовної специфіки" [15, с. 22].  

Розуміння політичного дискурсу як "вербалізації певної ментальності" [10, с.9], 

"вербально опосередкованій діяльності в спеціальній сфері" [14, с. 4] дає підставу 

стверджувати, що одним з його різновидів є дискурс міжнародних проектів (ДМП). Будь-
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який дискурс відтворює соціальні інститути, культурні схеми, системи цінностей соціуму 

[9, с. 41]. Це передбачає процес породження відповідних текстів в певному культурному 

контексті. Культурний контекст розуміється як сукупність інституційних, ролевих, 

ціннісних, когнітивних умов реалізації подій або фактів, з одного боку, і сукупність 

виразних засобів, використовуваних людьми в цих обставинах, з іншого [11, с. 465]. Той 

факт, що тексти ДМП є своєрідною проекцією культурного простору, має цілий ряд 

наслідків у плані особливостей структури, змісту і мовного оформлення. 

Інтерес лінгвокультурології до дискурсу міжнародних проектів обумовлений трьома 

чинниками. По-перше, як відомо, лінгвокультурологія передбачає дослідження і опис 

культурного простору тої чи іншої лінгвокультурної спільноти (ЛКС) крізь призму мови. 

По-друге, ДМП, у свою чергу, розуміється як мова учасників комунікативного процесу 

міжнародних проектів, віддзеркалення мовного і культурного стану даного ЛКС. По-

третє, це означає, що в усних і письмових текстах ДМП реалізуються наявні в даному 

ЛКС установки і вимоги до створення мовного продукту, який би відповідав зовнішнім 

умовам ситуації породження цього продукту.  

З урахуванням теми та сфери функціонування, різноплановості і різноманіття ДМП, 

предметом дослідження даної статті є структура дискурсу міжнародних проектів 

політичної спрямованості, який розуміється як сукупність текстів ДМП, що відносяться до 

політичної області функціонування ЛКС. Узявши за основу тлумачення структурного 

аспекту ДМП положення, висунуті дослідником політичного дискурсу М.О. Волкодавом 

[4, с. 5], відзначимо, що ДМП притаманна певна комунікативна стратегія, яка складає його 

інтенційний рівень (ІР). Виходячи з актуалізації в ДМП певних сенсів і образів, можна 

говорити про його актуальний рівень (АР). Крім цього, дискурс поєднує в собі 

експліцитний та імпліцитний плани, тобто має контекстуальний рівень (КР); дискурс є 

носієм емоційно-психологічного навантаження, котре виходить з його психологічного 

рівня (ПР); за допомогою ДМП здійснюється культурно-історична комунікація 

(культурно-історичний рівень – КІР) між чисельними і різноманітними ЛКС. Усі ці рівні 

проявляються в метафоричній моделі ДМП, під якою, згідно А.П. Чудінову, розуміється 

схема зв'язків між понятійними сферами, що існує або складається у свідомості носіїв 

мови [13].  

Метою даної роботи є побудова структури метафоричної моделі ДМП, що дозволить 

розкрити схему зв’язків між понятійними сферами даного різновиду політичного 

дискурсу. 

У якості конституентів структури метафоричної моделі ДМП, нами 

використовуються поняття концептів, фреймів, слотів і скриптів:  

1. Сукупність концептів (концептосфера) дискурсу є його ментальним простором.  
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2. Концепти ж, у свою чергу, структуруються за допомогою фреймів. Під фреймом 

розуміється концептуальна структура для декларативного або процедурного уявлення 

знань про ситуацію, що типізується, або про типові властивості об'єкту [2, с. 30].  

3. Слот – компонент фрейму, який деталізує властивості та елементи ситуації, що 

типізується. Складові частини кожного фрейму – типові слоти, тобто елементи ситуації, 

які включають певну частину фрейму, певний аспект його конкретизації [2, с. 30, 47], є 

термінальними вузлами фреймової структури концепту. 

4. Спосіб структуризації концептів певного ментального простору підкорюється 

певній когнітивній моделі, що управляє роботою когнітивного сценарію. Під когнітивним 

сценарієм мається на увазі впорядкована послідовність дій, яка контролює як вибір 

специфічного набору слів з того, що структурує певний концепт фрейма, так і 

послідовність їх активації [4, с. 10]. 

ДМП у даному дослідженні вивчається на основі текстів однієї з найвідоміших і 

самих довготривалих програм міжнародної співпраці "Ініціативи змін" – щорічних 

міжнародних конференцій, що проводяться в липні-серпні, починаючи з 1946 р., в 

гірському готелі Маунтін Хауз, Ко, Швейцарія. Побудований в 1902 р. елітний готель став 

в роки Другої світової війни притулком біженців та інтернованих осіб, а в 1946 р. був 

придбаний ініціативною групою на чолі з американцем Френком Бухманом як база для 

руху Initiatives of Change Caux, заснованого на ідеях відновлення неурядового діалогу 

культур та ідеологій, довіри, доброї волі і мирної співпраці, висунутих в 30-х рр. 20 ст. так 

званою Оксфордською Групою вчених і суспільних діячів (the Oxford Group) під девізом 

морального переозброєння (Moral Re-Armament).  

ДМП характеризується через параметри "учасники", "тема", "спосіб", а під темою 

дискурсу розуміється сфера соціальної взаємодії, в якій учасники оперують мовою як 

основним інструментом співпраці. Відповідно до тематики і сфери інтересів міжнародних 

конференцій, форумів, семінарів, проведених в Ко у липні-серпні 2007, 2008, 2009 р., ми 

виділяємо п'ять ключових концептів ДМП: Безпека (Addressing the Root Causes of Human 

Insecurity, Caux Forum for Human Security, Global Servant-Leadership: Contributing to Human 

Security, The Post 9/11 World); Діалог культур (Developing Cultural Dialogue: trust across the 

world’s divides, Global Indigenous Dialogue, A grassroot dialogue of civilizations, Learning to 

Live Together with Difference, Learning to Live in а Multicultural World); Діалог релігій 

(Consequences of the Status Quo – Radical Multiculturalism, Dignity for all – the role of 

religion and culture in conflict, The Spiritual Factor in Secular Society – Can religions be 

partners in peace building?); Довіра (Openness and Trust across Generations, Trust and Integrity 

in the Global Economy, Trust – Integrity – Leadership); Загальні цінності (Renewal Arts: Can 
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Artists Mend а Broken World?, Servant Community – Values, Responsibility and Leadership).  

Встановлено, що вказані концепти реалізуються в 7 фреймах: 

Фрейм "Права людини" (Human Rights) складається із слотів: equal rights, social 

rights, economic rights, religious liberty, privacy intervention, freedom promotion, рublicity 

(віддання гласності порушень прав людини), universality (загальна пріоритетна цінність 

прав людини), rights inflation (проблема збалансованої цінності прав людини, введення і 

дотримання яких вимагає великих фінансових витрат).  

Фрейм "Дискримінація" (Discrimination) представлений слотами: affirmative action 

(або positive discrimination – цілеспрямована політика відновлення прав меншин, що 

дискримінуються), burden of the past (небажання визнавати рівні права жінок, сексуальних, 

етнічних та ін. меншин через традиції дискримінації, расизму і тому подібне), gender 

discrimination (права жінок в ісламських країнах), gay marriage, animal rights. 

Фрейм "Держава" містить слоти: self-determination, new sovereignty (повний 

суверенітет для демократичних країн і умовний, аж до його втрати, там, де права людини 

порушуються), separation of powers, democratic elections, democracy at а transnational level, 

homelessness. 

Фрейм "Судова практика" представлений слотами: blind justice (рівність всіх перед 

законом), criminal justice (кримінальна відповідальність за порушення прав людини), 

сapital punishment (неприйнятність страти). 

Фрейм "Насильство" містить слоти: use of force (by governments), torture (“ticking 

bomb argument” – проблема вживання тортур до потенційних терористів), ethnic cleansing, 

security (право на виживання і захист від насильства), barbarism (порушення окремою 

особою або групою осіб прав людини і культурно-поведінкових норм, можливе в будь-

якій культурі). 

Фрейм "Глобалізація" складається із слотів: globalization of economy, globalization of 

cultures, clash of civilizations, equality between cultures. 

Фрейм "Терпимість" реалізований слотами: respect to human rights, relativism (мирне 

співіснування ідеологій, моральних цінностей, норм поведінки, релігій, виключаючи ті, де 

порушуються права людини), intolerance to intolerance (нетерпимість до будь-яких 

порушень прав людини). 

Аналіз текстів ДМП дозволив визначити типи когнітивних сценаріїв, для позначення 

яких використовується термін "скрипт", і доповнити класифікацію англійського 

дослідника медіа-дискурсу Дж. Хермеса: скрипт-хроніка (the chronicle script), скрипт-

автобіографія (the autobiography script), скрипт-захист (the advocacy script) [18], ще двома 

типами – скрипт-аналіз і скрипт-парадокс. 

Скрипт-хроніка є викладом послідовності подій, описом розвитку того або іншого 
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соціального, культурного, політичного явища, коли автор використовує свою позицію як 

даність і має можливість запропонувати аудиторії своє критичне бачення як дослідник, 

кваліфікований спостерігач або учасник процесу. Прикладом такого скрипта-хроніки 

може служити виступ Уїльяма Моріса, генерального секретаря фонду The Next Century 

Foundation на конференції ‘Trust and Integrity in the Global Economy’ 17 липня 2007 р., де 

він зробив аналіз основних віх новітньої історії, аж до подій 11.09.2001, що ознаменували 

становлення біполярного світу. Спадна значущість рівнів структури скрипта-хроніки 

представлена в послідовності: КІР – АР – ІР –КР – ПР. 

Скрипт-автобіографія – це міркування автора про свою участь або присутність (навіть 

як стороннього спостерігача) в тих чи інших процесах, засновані на дихотомії порівняння 

або зіставлення себе та інших осіб, своєї ідеологічної, культурної, релігійної, етнічної та ін. 

ідентичності з ідентичністю інших. Це, наприклад, вступна промова Раджмохана Ганді 

(онука Махатми Ганді), президента Initiatives of Change International на відкритті 

конференції "Caux Forum for Human Security" 17 липня 2009 р., де він розповів про свою 

роль у вирішенні конфліктів між Індією та Пакистаном. Спадна значущість рівнів структури 

скрипта-автобіографії представлена в послідовності: КР – ПР – КІР – АР – ІР. 

У скрипті-захисті автор ідентифікує себе з соціальною, гендерною, етнічною, 

релігійною і тому подібне групою, від імені якої він виступає і інтереси якої захищає. Так, 

наприклад, на форумі Global Indigenous Dialogue 9 серпня 2007 р. виступив д-р Візир 

Санью, австралієць азіатського походження, з лекцією на тему: "Голос позбавлених 

голосу", де розповів про проблеми адаптації азіатів і африканців до європейської 

культури. Спадна значущість рівнів структури скрипта-захисту представлена в 

послідовності: ІР – КІР – ПР – АР – КР. 

Скрипт-аналіз містить популярний виклад політичної, економічної, наукової і тому 

подібне проблеми, що представляє інтерес для даного ЛКС. Прикладом може служити 

повідомлення про перспективи економіки Африканського регіону на південь від Сахари в 

умовах глобальної кризи, з якою виступив Дж. Катіто, співробітник Південно-

африканського інституту міжнародних відносин, на форумі Trust and Integrity in the Global 

Economy 23 липня 2009 р. Спадна значущість рівнів структури скрипта-аналізу 

представлена в послідовності: АР – КР – КІР – ІР –ПР. 

Скрипт-парадокс будується за принципом антиномії, на протиставленні оригінальної 

думки автора загальноприйнятій думці, як, наприклад, у ряді виступів англійського 

політолога А.Брауна, що закликає відмовитися від політичної коректності на користь 

фактичної: "The politically correct truth is publicly proclaimed correct by politicians, 

celebrities and the BBC even if it is wrong, while the factually correct truth is publicly 
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condemned as wrong even when it is right" [17]. Спадна значущість рівнів структури 

скрипта-парадоксу представлена в послідовності: ІР – ПР – АР – КР – КІР. 

Висновки:  

1. Структура метафоричної моделі ДМП представлена п’ятьма ключовими 

концептами, які складають ментальний простір даного дискурсу: БЕЗПЕКА, ДІАЛОГ 

КУЛЬТУР, ДІАЛОГ РЕЛІГІЙ, ДОВІРА, ЗАГАЛЬНІ ЦІННОСТІ.  

2. Вказані концепти структуруються за допомогою 7 фреймів – концептуальних 

структур представлення знань: "Права людини", "Дискримінація", "Держава", "Судова 

практика", "Насильство", "Глобалізація", "Терпимість".  

3. Виділено 35 слотів – компонентів даних фреймів, що деталізують аспекти їх 

конкретизації. 

4. Встановлено п'ять типів когнітивних сценаріїв – скриптів, по яких будуються 

тексти ДМП: скрипт-хроніка, скрипт-автобіографія, скрипт-захист, скрипт-аналіз і скрипт-

парадокс. 
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РОЛЬ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  
У СТВОРЕННІ НЮАНСІВ СМИСЛУ (НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) 
 

КУЗНЄЦОВА Г.В. РОЛЬ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У 
СТВОРЕННІ НЮАНСІВ СМИСЛУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ) 

Стаття присвячена висвітленню прагматично-дискурсивних властивостей висловлень з 
трансформованими фразеологізмами в тексті художнього твору. Аналізується здатність таких 
висловлень бути актами непрямого мовлення та створити додаткові нюанси смислу, причому наголос 
робиться на вивченні всієї сукупності висловлень з фразеологізмами-трансформами у даному тексті. 
Оскільки важливим чинником додаткових смислових нюансів є інтенціональність автора, їх використання в 
дискурсі розглядається як комунікативна тактика, що забезпечує успішність стратегії маніпулювання 
читацьким сприйняттям.  

 
КУЗНЕЦОВА А.В. РОЛЬ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В СОЗДАНИИ НЮАНСОВ СМЫСЛА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ДИСКУРСА) 

В статье раскрываются прагматико-дискурсивные свойства высказываний с 
трансформированными фразеологизмами в тексте художественного произведения. Анализируется 
способность таких высказываний быть непрямыми речевыми актами и создавать дополнительные нюансы 
смысла, причём акцент делается на изучении всей совокупности высказываний с фразеологизмами-
трансформами в данном типе текста. Поскольку важной характеристикой дополнительных нюансов 
смысла является интенциональность автора, их употребление в дискурсе рассматривается как 
коммуникативная тактика, которая обеспечивает успешность стратегии дискурса. Эта стратегия 
названа стратегией манипуляции восприятием читателя. 

 
KUZNYETSOVA A.V. THE ROLE OF TRANSFORMED PHRASEOLOGICAL UNITS IN CREATION 

OF SENSE NUANCES (BASED ON THE ENGLISH BELLES-LETTRES DISCOURSE) 
The article focuses on the study of pragmatic and discourse features of utterances containing transformed 

phraseological units within the belles-lettres discourse. The ability of such utterances to function as indirect speech 
acts and thus to create additional sense nuances has been pointed out. A speech accent is placed on the fact that all 
the utterances with phraseological transforms in the text under consideration should be included in the study of 
additional sense nuances, which differentiates this type of indirect speech from the others, namely from hint and 
ambiguity. Since creation of such sense nuances is always determined by the speaker’s (author’s) intention, their 
usage in belles-lettres discourse is shown as a speech tactics, the latter being the vehicle of the so-called ‘perception 
manipulation’ speech strategy. 

 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фразеологічна одиниця-трансформ, 

додатковий нюанс смислу, цілісно-дискурсивна іллокуція, мовленнєве маніпулювання, 

маніпулятивна стратегія, стратегія маніпулювання сприйняттям.  

 

Жоден письменник не може задовольнитися  

неопрацьованими ресурсами загальної мови. 

(Ш. Баллі) 

Використання фразеологічних одиниць (ФО) у дискурсі, а особливо у художньому 

дискурсі, не перестає бути актуальним для лінгвістичного аналізу, оскільки фразеологізми 

не тільки широко вживаються, а й часто оновлюються, трансформуються. Це зумовлено 

різноманітними лінгвістичними та екстралінгвістичними причинами, проте усі зміни ФО в 
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текстах художніх творів завжди мають цілеспрямований характер [3, с. 160], виконують 

прагматичну й дискурсивну функцію. 

Складність вивчення функціонування ФО в дискурсі витікає з онтологічних якостей 

ФО – перенесеності значення, його детермінованості контекстом і здатності бути 

результатом вторинного віддзеркалювання у мові [7, с. 58]. Висловлення, що містять ФО, 

не тільки інформують, а й мають здатності експресивного знаку, що зумовлює їх основну 

прагматичну функцію – здатність з боку мовця впливати на адресат певним чином, 

виходячи з певної конкретної мети. Адже саме ця мета є часткою комунікативного 

замислу автора, що й визначає той внесок, який це висловлення робить у виконання 

дискурсивного завдання твору [5, с. 11]. Оскільки порівняно з семантикою базових ФО 

трансформовані фразеологізми завжди передають додатковий інтенціональний смисл, 

який повністю актуалізується тільки в дискурсі твору, висловлення з такими ФО 

розглядаються як непрямі мовленнєві акти (МА). В ході аналізу було виявлено, що 

виділені мовленнєві акти з ФО-трансформами можна поділити на види згідно зі 

стратегічними чинниками [8, с. 15]. 

Метою статті є демонстрація потенцій трансформованих ФО створювати в дискурсі 

додаткові нюанси смислу, які розглядаються як один з видів непрямого мовлення, а також 

висвітлення їх стратегічних потенцій. 

Актуальність такого підходу зумовлена, по-перше, недостатньою теоретичною і 

практичною розробленістю проблематики непрямого мовлення в цілому [12, с. 61-62]. По-

друге, практично усі питання щодо створення додаткових нюансів смислу в художньому 

дискурсі ще потребують висвітлення [9], зокрема на англомовному матеріалі. 

Предметом аналізу виступають ФО зі структурно-семантичними трансформаціями, 

на значення яких мовець накладає додаткові смисли, і які свідчать про його ставлення до 

змісту МА. Оскільки ставлення завжди індивідуальне, ця індивідуальність 

репрезентується шляхом частоти використання мовленнєвих сигналів певного виду. 

Тактика побудови додаткових нюансів смислу розглядається як  мовленнєва тактика 

прихованого впливу мовця / письменника на адресат, що актуалізується мовцем і 

адресатом миттєво і підсвідомо. В конкретній мовній ситуації адресат підсвідомо 

накопичує численні та різноманітні мовленнєві сигнали нюансів смислу, сприймаючи 

таким чином приховані інтенції мовця / автора. Нюанс смислу – це не одна 

трансформована ФО, а ціла низка трансформованих ФО, об’єднаних загальним 

додатковим смислом, який не може бути сприйнятий в процесі розуміння тільки однієї 

ФО з семантичною модифікацією [14, с. 236]. Кожний випадок використання ФО-
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трансформу виступає як певний смисловий сигнал, і вся сукупність таких сигналів 

розгортає в дискурсі додатковий нюанс смислу. Загальна впливова сила тактики 

створення нюансу смислу дозволяє розглядати ефект нюанса смислу як своєрідну 

перлокуцію, співвіднесену з низкою ФО-сигналів, як специфічну іллокуцію, реалізовану 

комплексом мовленнєвих одиниць зі спільною граматичною структурою. Граматична 

спільність при трансформуванні ФО вбачається саме у факторах їх трансформації – зміни 

граматичної і семантичної форми. Тобто релевантність повторюваної граматичної 

структури уявляється особливо цікавою, тому що йдеться про повторюваність не тільки 

конкретної мовленнєвої одиниці, а про більш типізовані випадки частого використання 

певних структурованих форм. Такий підхід дозволяє досліджувати актуалізацію певних 

структур на великих фрагментах тексту, а також в мегаконтексті.  

Розглядання фактів вживання ФО-трансформів як певного мовленнєвого явища 

безвідносно до його конкретних видів свідчить про те, що вони можуть актуалізувати 

певні нюанси смислу. Покажемо це на особливостях мовленнєвого оформлення 

характеристик Пенелопи, центрального персонажа роману “Shell Seekers” (R. Pilcher). 

Чинник неодноразової повторюваності сигналу додаткового нюансу смислу 

прослідковується у фрагментах тексту, присвяченого Пенелопі, достатньо чітко: авторські 

характеристики персонажа та її мовлення налічують 24 випадки використання ФО-

трансформів, причому 22 з них – це приклади контекстуального переосмислення або 

обігравання, хоча в цілому в тексті роману відзначено 36 випадків використання 

трансформованих ФО. Тобто автор використовує 66,7% випадків трансформування ФО, 

створюючи образ цього персонажа. Пенелопа – єдина улюблена дочка талановитого 

художника, який був байдужим до традиційних зовнішніх принад матеріального 

добробуту. Її життя, показане від народження до смерті, на перший погляд невиразне і 

достатньо сумне. Проте Пенелопа нікому не відкривала своєї душі, й тільки після її смерті 

одна з трьох дітей, її улюблениця Олівія, довідалася, яке по-справжньому багате, повне 

глибоких і щирих почуттів і цікавих подій життя прожила Пенелопа. Щирість і 

неприйняття фальшивості та брехні у будь-якому вигляді були її найголовнішими рисами, 

і це робило жінку несхожою на більшість оточуючих її людей, навіть коли йшлося про 

повсякденні, звичайні справи. Але Пенелопу характеризують і незвичайні вчинки та 

звички: звичка носити роками зручний для неї одяг, не звертаючи увагу на моду, її поїздка 

до Греції в гості до зовсім незнайомого чоловіка тільки тому, що її покликала туди Олівія. 

Але одним з найоригінальніших її вчинків було рішення продати батькові етюди, які вона 

ховала від усіх протягом більше сорока років. Автор, описуючи, як жінка виймала етюди з 
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їх схованки позаду шафи для одежі, вживає ФО-трансформи:  

(1) Opening a drawer, she took from it her small, sharp vegetable knife, and then made her 

way upstairs to her bedroom. This was filled with golden sunlight pouring through the west 

window, winking on silver and reflecting in mirrors and glass. She put the knife on her dressing-

table and went to open the doors of the huge Victorian wardrobe, which only just fitted beneath 

the slopping ceiling. The wardrobe was filled with her clothes. She took them all out and laid 

them, in armfuls, on her bed. This involved a certain amount of to-ing and fro-ing, but gradually 

the big bed, with its cotton crocket cover, was piled with every sort of garment, resembling the 

jumble stall at the church fête, or possibly the ladies’ cloakroom at some maniac party  

[18, p. 272-274]. 

Тут базова ФО ‘to and fro’ – ‘туди-сюди, назад і вперед’ [2, c. 767], що має 

адвербіальну приналежність, зазнає морфологічної та функціональної переорієнтації, що 

робить висловлення з трансформованою ФО більш оригінальним та виразним і ніби 

підкреслює неординарність персонажа. 

Значно більшою виразністю та оригінальністю відзначена мовленнєва характеристика 

Пенелопи під час її розмови з сином-плейбоєм Ноелем, якого вона любить, але не поважає. 

Ноель не цікавиться точкою зору матері, коли йдеться про продаж картин діда. Він дуже 

хоче отримати гроші без зусиль і зовсім не прагне заробити їх:  

(2) “You should have discussed it with me. I am, after all, your son.” 

“We have discussed it. Over and over. And each time the discussion came to nothing, or 

ended in a row. I know what you want, Noel. You want money now. In your hand. To squander 

as you wish on some wild-goose idea that will in all probability come to nothing. You’ve got a 

perfectly good job but you want a better one. Commodity broking. And once you’ve got that out 

of your system, and probably lost every penny you possess, then it’ll be something else… some 

other pot of gold at the end of a non-existent rainbow. Happiness is making the most of what you 

have, and riches is making the most of what you’ve got. You have so much going for you. Why 

can’t you see that? Why do you always want more?” [18, c. 455]. 

У цьому фрагменті автор вкладає в уста Пенелопи три ФО, дві з яких зазнають 

заміни компонентів, а одна – контекстуального обігравання, що значно модифікує зміст 

вжитих ФО: 

а) у базовій ФО wild-goose chase – ‘довгий пошук чогось, що неможливо знайти, 

тому що початкова інформація була неправильною’ [16, c. 445] відбувається заміна 

компонента chase → wild-goose idea, і вираз набуває значення ‘шалена, неправильна ідея’; 

б) у базовій ФО pot of money – ‘(розмовне) купа грошей, велика сума’ [2, c. 512] 
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відзначено також заміну компонента money → gold, що підвищує експресивність виразу; 

в) один з варіантів ФО chasing the rainbow є ФО rainbow hunt – ‘гонитва за 

недосяжним’ [16, c. 302], який вжито у ланцюжку з попереднім ФО pot of gold, і весь вираз 

зазнає римованого контекстуального обігравання: some other pot of gold at the end of a non-

existent rainbow. 

Завдяки оригінальному авторському вживанню названих ФО із модифікаціями 

мовлення Пенелопи набуває цікавих смислових нюансів: не тільки експресивності, але й 

особливої оригінальності, яка може бути притаманна людині, що дуже добре володіє 

мовою. Пенелопа в романі не має університетського диплому. Останні десятиліття свого 

життя вона жила у маленькому селі, проте такий високий рівень володіння мовою 

демонструє багатство знань і думок та душевну глибину цього персонажа. Як було 

зазначено вище, автор, характеризуючи цей персонаж, часто вдається до контекстуальних 

трансформацій ФО, і в такий спосіб створює свідомо невловимий для читача-нелінгвіста 

тонкий смисловий нюанс, який впливає на оцінювання читачем аналізованого персонажу 

та на формування читацької точки зору. Цей нюанс можна назвати неординарна своєрідна 

особистість. Звичайно, надання оригінальності та неповторюваності образу цього 

персонажа створюється за допомогою цілої системи мовних та мовленнєвих засобів. 

Однак показана вище особливість неодноразового використання ФО-трансформів 

виступає як важлива складова системи мовленнєвих засобів, що їх використовує автор для 

створення образу даного персонажа. 

Цікавий приклад використання трансформації ФО з метою створення додаткових 

нюансів смислу спостерігаємо в тексті одного з оповідань Ф.С. Фітцджеральда. Для 

заголовку цього оповідання “Head and Shoulders” автор вибрав базовий ФО зі значенням 

‘набагато вище когось / чогось’ [2, c. 368]. В оповіданні іронічно змальовується історія 

молодого подружжя. Чоловік, Хорас, одружився у дуже ранньому віці, покинувши через 

шлюб навчання в престижному Принстоні, до якого він вступив у 16 років як геніально 

обдарований підліток. Юний студент дуже багато читав і навчався, зовсім не брав участі в 

розвагах і спілкувався тільки з кріслом у своїй кімнаті. Марсія була до шлюбу 

танцівницею в кабаре, яку найняли однокурсники геніального студента, щоб вона трохи 

розважила його. Після шлюбу необхідність заробляти на життя заставляє Хораса стати 

виконавцем акробатичних трюків, в яких найбільшої напруги зазнавали плечі. Марсія ж 

несподівано здобуває популярність як авторка жіночих романів, тобто у змісті тексту 

відбувається зміна гендерних сімейних ролей, які називаються символічно: чоловік (head) 

відходить на другий план, особливо в інтелектуальному розумінні, й набуває символічної 
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ролі фізичної сили (shoulders), тоді як жінка, традиційно другорядна, набуває значення 

інтелектуальної сили (head). Розглянемо текстові фрагменти даного оповідання: 

(3) “We’ll call ourselves Head and shoulders, dear,” she [Marcia]said softly, and the 

shoulders’ll have to keep shaking a little longer until the old head gets started” [17, c. 326]. 

(4) [Horace] “You’ll stay right here. Let’s see now – there’ll be doctor’s bills and a nurse, 

besides the maid. We’ve got to have some more money.” 

“Well,” said Marcia wearily, “I don’t know where it’s coming from. It’s up to the old head 

now. Shoulders is out of business” [17, c. 329]. 

(5) Horace’s eyes caught a passage lower down; he became suddenly aghast – read on 

hurriedly: 

“Marcia’s Tarbox’s connection with the stage is not only as a spectator but as the wife of 

a performer. She was married last year to Horace Tarbox, who every evening delights the 

children at the Hippodrome with his wondrous flying ring performance. It is said that the young 

couple have dubbed themselves Head and Shoulders, referring doubtless to the fact that Mrs. 

Tarbox supplies the literary and mental qualities, while the supple and agile shoulders of her 

husband contribute their share to the family fortunes” [17, c. 334]. 

Фразеологічне значення заголовка тут імпліцитно зберігається, тому що в усіх 

наведених фрагментах йдеться про приховане лідерство в сім’ї. Проте можна 

констатувати явище зворотної метафоризації: компоненти аналізованої ФО використані у 

фразеологічному, прямому і в символічному значенні. У мегаконтексті даного оповідання 

реалізовано явище мовної гри, яке і створює сатиричний нюанс смислу: обивательська 

громадська думка заперечує наявність інтелектуальних здібностей у чоловіка, який був 

геніально обдарований з дитинства, чий унікальний талант виявився суспільно 

незатребуваним. Отже, авторське використання ФО та її компонентів призводять до їх 

серйозного контекстуального переосмислення та роблять висловлення з ними сигналами 

важливих нюансів смислу. Тут додатковий нюанс смислу можна сформулювати таким 

чином: суспільство не завжди може використати унікальні здібності особистості. 

Зрозуміло, що кожний текст художнього твору містить свої унікальні нюанси 

смислу, коли мовленнєвими виразниками їх побудови виступають ФО-трансформи. Однак 

незалежно від нюансів смислу в кожному випадку, а також незалежно від семантики 

самих трансформованих ФО, у кожному окремому фрагменті в дискурсі прослідковується 

спільна прагматична суть аналізованої тактики: тонкий нюанс смислу будується за участю 

всіх випадків трансформації ФО у фрагментах дискурсу, або у всій сукупності тих 

фрагментів, які поєднані спільним змістом стосовно одного текстового об’єкта 
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(характеризація одного персонажа роману, як у прикладах (1), (2)). Іншими словами, 

додаткові непрямі іллокуції, виражені шляхом трансформування ФО, в межах одного 

дискурсивного простору створюють спільну дискурсивну додаткову іллокуцію, 

інтерпретація якої уможливлює сприйняття тонкого смислового нюансу. Те, що такий 

нюанс може бути інтерпретований тільки стосовно цілого дискурсу, свідчить про вищий 

ступінь опосередкування цієї іллокуції. Тому її можна кваліфікувати як цілісно-

дискурсивну іллокуцію (ЦДІ). Схематично ЦДІ можна зобразити так: 

 

 
 

Рис. 1. Тактика створення цілісно-дискурсивної іллокуції шляхом використання  

ФО-трансформів 

Умовні позначки: 

ФО1, ФО2, ФОn – різні ФО-трансформи; 

B1, B2, Bn – відповідні висловлення з трансформованими ФО; 

ППр1, ППр2, ППn – прямі пропозиції, виражені у висловленнях з трансформованими 

ФО; 

НПр1, НПр2, НПn – непрямі пропозиції, висловлені за допомогою структурно-

семантичних модифікацій у ФО; 

НІл-1, НІл-2, НІл-n – іллокуції, створювані непрямими пропозиціями НП1, НП2, НП 

відповідно; 

ЦДІ – цілісно-дискурсивна іллокуція, створена сукупністю всіх окремих непрямих 

іллокуцій. 

Показані вище види непрямих висловлень з трансформованими ФО та відповідні 
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тактики непрямого мовлення виконують прагматичну роль, яку було відзначено в процесі 

аналізу прикладів: вони впливають на сприйняття адресатом певних частин текстової 

інформації, надаючи йому бажаний для мовця напрямок. Тобто модифікація семантики 

ФО, яка спостерігається при трансформаціях у наведених вище прикладах, виступає 

певним інструментом впливу на сприйняття та розуміння адресата. Це дозволяє 

розглядати ФО-трансформації в художньому тексті як мовленнєвий засіб 

інтенціонального впливу, метою якого є мовленнєве маніпулювання. Мовленнєве 

маніпулювання – це використання особливостей мови та принципів її вживання з метою 

прихованого впливу на адресата у потрібному для мовця напрямку. Іншими словами, 

маніпулятивна стратегія – це програма вербальних дій, спрямована на зміни у світогляді 

комунікантів та їх невербальній поведінці, керування діяльності адресата на задоволення 

потреб мовця, на досягнення запланованого ним перлокутивного ефекту. У низці 

досліджень називається важлива ознака маніпулятивного впливу – наявність подвійного 

впливу; тобто в процесі вимовляння висловлення мовець має чіткі конкретні очікування 

щодо дій партнера, але з певних причин він не має наміру розкрити їх [11, c. 21; 13, c. 72]. 

Для успішної маніпуляції суттєвим є те, щоб наявність подвійного впливу не 

усвідомлювалася адресатом, щоб він не здогадувався про те, що маніпулятор розраховує 

саме на ці знання. 

В даному дослідженні мовленнєве маніпулювання розуміємо в широкому смислі, що 

ґрунтується на засадах мовленнєво-діяльнісного підходу, адже кожний мовець прагне, 

свідомо чи підсвідомо, маніпулювати тими, хто сприймає його повідомлення, і робить це з 

більшою або меншою майстерністю [1, с. 145-146]. Виходячи з вказаного підходу 

маніпулятивна стратегія розглядається як найбільш відповідний шлях здійснення мовцем 

впливу і переконання. Дана стратегія передбачає захоплення мовцем комунікативної 

ініціативи та його домінування в дискурсивному просторі над співрозмовником [1, с. 146]. 

З позиції прагматичної інтенціональності, маніпулювання в широкому розумінні є однією 

з природних ознак мовленнєвого процесу. З такої точки зору кожний розглянутий вище 

приклад трансформації ФО, детермінований прагненням мовця спрямувати конкретним 

чином смислове та емоційне сприймання інформації адресатом і в такий спосіб 

запрограмувати певні висновки адресата, можна розглядати як випадок мовленнєвого 

маніпулювання, інструментом якого виступає використання структурно-семантичних 

модифікацій у ФО. 

Проаналізовані вище властивості ФО-трансформів можуть бути розглянуті як 

певний комплекс прагматично детермінованих засобів, уживаних в тексті художнього 
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твору для маніпулювання читацьким сприйняттям. Тому цей комплекс мовленнєвих 

засобів використання ФО розглядаємо як стратегію використання ФО в дискурсі і 

називаємо стратегією маніпулювання сприйняттям. Ця стратегія може бути віднесена до 

низки мовленнєвих маніпуляцій, які є характерним явищем сучасної мовленнєвої 

комунікації [4, c. 11-118; 6, c. 1-3;15, c. 236]. 

Зроблені спостереження над дискурсивними потенціями додаткових нюансів смислу 

підтверджують думку про те, що певним чином організоване використання 

трансформованих ФО може розглядатися як авторська стратегія мовленнєвого 

маніпулювання, метою якої є створення запрограмованого автором прагматичного ефекту. 

Запропонований у статті матеріал може бути алгоритмом для вивчення, по-перше, 

додаткових нюансів смислу в художньому дискурсі, і, по-друге, дослідження стратегічних 

потенцій функціонування мовленнєвих одиниць у ньому. 
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ІМЕНА ДІЇ В НІМЕЦЬКОМУ РЕЧЕННІ 
 

ПИРЛІК Н.В. ІМЕНА ДІЇ В НІМЕЦЬКОМУ РЕЧЕННІ  
У статті розглядається функціонування імен дії в простих моносуб’єктних німецьких реченнях. 

Виявлено й описано 6 типів прийменниково-субстантивних сполучень, до складу яких входили зазначені 
іменники. У результаті аналізу встановлена певна співвідесенність семантики дієслів, що виступають у 
функції головного предикату, та імені дії в якості вторинного предикату. 

 
ПЫРЛИК Н.В. ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ В НЕМЕЦКОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 
В статье рассматривается функционирование имен действия в простых моносубъектных немецких 

предложениях. Выявлено и описано 6 типов предложно-субстантивных сочетаний, в состав которых 
входили указанные существительные. В результате анализа установлена определенная соотнесенность 
семантики глаголов, выступающих в функции главного предиката, и имени действия как вторичного 
предиката. 

 
PYRLIK N.V. ACTION NOUNS IN THE GERMAN SENTENCE 
The article considers functioning of action nouns in simple monosubject German sentences. Event semantics 

typical of action nouns determines their functional peculiarities. The semantic structure of action nouns involves the 
components characteristic of verbs, which permits to consider functioning of these nouns as secondary predicates in 
a sentence. A peculiar feature of action nouns is their ability to maintain with their nearest environment syntactic 
semantic relations labelling different action participants. Verbal morphological categories in action names become 
semantic, with a certain set of their basic semantic features being distinguished i. e. 1) ability to denote a process; 
2) ability to act as a subject; 3) temporality; 4) ability to denote the nature of an action. 

Prepositional substantive combinations (PSCs) with action nouns that function as secondary predicates in 
685 sentences are analysed in the paper. 6 PSC types with the preposition mit have been elicited in accordance with 
its meaning, i.e. pointing to a phenomenon or state accompanying an action and/or a manner of action. 

It has been found that PSCs with the preposition mit include groups of action nouns with the following 
meanings: 1) expression of positive emotions; 2) an action related to a certain part of a human body; 3) process of 
speech; 4) thinking and feeling. PSCs with the preposition in involve 2 groups of action nouns meaning 1) state and 
2) motion / movement in space. PSCs with the preposition bei comprise 5 groups of nouns denoting 1) motion / 
movement in space; 2) occupation; 3) speaking; 4) thinking; 5) visual perception. PSCs with the preposition 
während are divided into 2 groups including two and one nouns, respectively. A peculiarity of the group of PSCs 
with the preposition unter is in the fact that there are only two nouns in it. 

The correspondence in the semantics of verbs functioning as principal predicates and action nouns playing 
the role of secondary predicates has been determined. 

 
Ключові слова: імена дії, прийменниково-субстантивні сполучення, головний 

предикат, вторинний предикат. 

1.1. У статті розглядається функціонування імен дії в простих німецьких реченнях. 

Виходимо з того, що в реченні міститься подання конкретної ситуації, що може позначатися 

предикатами й припускати наявність в об‘єкта певної властивості, стану й дії. Роль лексеми, 

що відбиває основний зміст цієї ситуації, виконує головний предикат речення. Оскільки 

головний предикат називає або тільки саму ситуацію, або тільки один з її актантів, у 

речення мають бути введені додаткові предикати, які позначають у ньому актанти ситуації. 

При цьому важливим видається дотримання таких умов: а) їхній зміст повинен відповідати 

вимогам, пропонованим до властивостей виконавців відповідних ролей головної ситуації;  

б) у їхній зміст мають входити необхідні дані для розпізнавання позначуваного об’єкта; в) у 

лексемах, що позначають нові предикати, необхідною є інформація про те, що вони 

репрезентують залежну ситуацію речення; г) у цих лексемах мають бути зазначені і роль, 
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яку виконують вони самі, і їхнє місце в ієрархії актантів головної ситуації. Така ієрархія 

виражається в тім, що вводиться відношення "головний – залежний член", серед усіх 

предикатів речення з одним головним предикатом синтаксичної конструкції. 

Передбачається, що в рамках ускладненого речення "... здійснюється предикативна й 

значеннєва конденсація двох пропозиційних одиниць..." [10, c. 91] . 

При ускладненні речення відбувається процес зміни його структури, сутність якого 

полягає в тім, що структура з простої перетворюється на складну. Складність же 

структури означає синтаксичну взаємну залежність складників її елементів. Ці складники 

пов‘язані відношеннями головного / залежного члена конструкції. 

В.М. Алпатов виходить із того, що синтаксична структура речення реалізує певну 

семантичну структуру, при цьому остання мінімально складається з події (ситуації, факту) 

та її учасників. Стандартне відображення такої структури в синтаксисі – речення, що 

складається з позначення події, тобто присудка, і позначень його учасників, підмета й 

додатків. Автор зазначає, що структура речення може бути більш складною й включати 

більше однієї елементарної події. В.М. Алпатов презентує такі способи ускладнення 

структури речення: 1) за рахунок сурядності однаково оформлених присудків (причому 

цей випадок не вносить нічого принципово нового); 2) учасниками подій можуть бути 

інші події: у реченні Я чую шум одним з учасників події чую є інша подія шум;  

3) у реченні може йтися і про другорядні події, що певним чином характеризують 

головну, при цьому автор вказує, що в синтаксичній структурі останнім відповідають 

обставини, до яких можуть бути віднесені й так звані "серединні присудки", зокрема, 

оформлені не фінітними формами дієслів; 4) той самий предмет (особа, подія) може бути 

учасником декількох подій, з яких одна подається як головна, а інші – як другорядні  

[1, c. 35-36]. 

У своєму дослідженні, що вивчає техніку мовного подання сенсорного пізнання 

світу, М.Ю. Сидорова зазначає, що якщо номінація дії (події) виробляється мовцем двічі, 

він в силу лінійності мови має обрати порядок проходження позначень і спосіб їхнього 

з’єднання. У мові неможлива одночасність репродуктивного й інформативного планів, 

цілком реальна для кіно [12, c. 11]. 

На думку Г.О. Золотової, значення дії виражається не тільки особовими формами 

дієслів, дієприслівниками або дієприкметниками, але також інфінітивом і абстрактними 

іменами-девербативами. Таксисні відношення по лінії часу, модальності й особи існують 

між основними й вторинними предикатами. Вони можуть бути не тільки дієслівними, але 

й іменними, вираженними різного типу субстантивними, ад’єктивними формами зі 
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значенням ознаки [4, c. 100-101]. 

1.2. Номінативні функції іменників, самодостатніх для називання предметів і явищ 

об‘єктивної дійсності, характеризуються здатністю адекватно виражати зміст інших 

частин мови й цілих висловлень [9, c. 86]. 

На думку О.В. Петрухіної, номінативна діяльність пов‘язана як із класифікаційною 

діяльністю людини – мовною категоризацією реалій об‘єктивного світу, так і з мовною 

ідентифікацією конкретного предмета, явища або властивості й вибором або відтворенням 

для позначуваної реалії вже наявного в лексиконі імені [11, c. 42]. 

У традиційних визначеннях імені дії наголошується на тому, що це похідна 

номінація з пересічними дієслівними й іменними властивостями як у семантичному, так і 

в синтаксичному плані [9, c. 84]. Подієва семантика, властива іменам дії, зумовила 

наявність особливостей їхнього функціонування в реченні. Специфіка імен дії порівняно з 

конкретно-предметними іменниками, полягає в їхній здатності, як дієслова, підтримувати 

зі своїм найближчим оточенням актантні синтаксичні відношення, що маркують різних 

учасників дії [7, 14, 15, 16]. 

Зокрема, О.І. Коряковцева звертає увагу на те, що процесуальність, рух у часі є 

загальною властивістю змінних ознак, які виражаються дієсловами: дій, процесів, станів, й 

імена дії, субстантивний аналог дієслова, виражають діяльність у найширшому значенні 

цього слова (дія, стан, зміни стану). Відповідно, терміном "ім‘я дії" позначаються 

"процесуальні" іменники зі значенням власне дії, процесу, стану, а також іменники з 

конкретними значеннями події, вчинку, поведінки. Автор зауважує, що у віддієслівних 

іменах дії темпоральні, аспектуальні значення, характерні для похідних дієслів, 

морфологічно не виражені. Дієслівні морфологічні категорії віддієслівних імен стають 

семантичними, цілком не зникаючи. Типовий набір семантичних ознак імен дії включає: 

1) процесуальність; 2) суб’єктність; 3) об’єктність; 4) локальність; 5) темпоральность;  

6) контрольованість / неконтрольованість; 7) характер дії; 8) цілеспрямованість;  

9) результативність [7, c. 55-59]. 

Наявність у зазначених іменників семантики, властивої дієслову, дозволяє говорити 

про їхнє функціонування в реченні як вторинного предиката (у широкому розумінні цього 

терміна), що може бути розгорнутий у речення, як це у своєму дослідженні показує  

Б. Зандберг:  

Beіm Warten schrіeb er auf, was er behalten hatte. 

Als er wartete, schrіeb er auf, was er behalten hatte [16, c. 65]. 

Вторинні предикативні синтаксеми розглядаються І.Р. Вихованцем як утворені 

внаслідок об‘єднання простих елементарних речень у прості ускладнені. На думку автора, у 
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типових виявах ці синтаксеми є показниками семантико-синтаксичних відношень між 

елементарними простими реченнями [2, c. 139-141]. У визначенні вторинних предикатів 

важливим є також врахування тих висновків, які були зроблені при аналізі таких понять, як 

монопредикативність і поліпредикативність у роботах Г.О. Золотової, Н.І. Онипенко [4; 10]. 

2. У дослідженні аналізуються прийменниково-субстантивні сполучення (далі ПСС) 

з іменами дії, що виступають у простих реченнях як вторинний предикат. 

В результаті аналізу 685 простих моносуб’єктних речень виділені 5 найбільш 

частотних ПСС: 1) із прийменником mіt ‘з’; 2) із прийменником іn ‘в’; 3) із прийменником 

beі ‘при, у’; 4) із прийменником während ‘під час’; 5) із прийменником unter ‘серед’. 

2% склали ПСС із прийменниками nіcht ohne ‘не без’, auf ‘на, по’ у сполученнях 

типу auf dem Weg ‘шляхом, на шляху’. 

2.1. Прийменниково-субстантивні сполучення з прийменником mіt 

Зазначені ПСС є найчастотнішими з-поміж виділених, зумовлене тим, що 

прийменник mіt вказує на явище або стан, яким супроводжується та чи інша дія. 

Аналіз матеріалу дозволив встановити, що 4 групи іменників в поєднанні з 

прийменником mіt оформляли вторинний предикат (далі ВП) у реченнях. 

До першої групи ввійшли 5 іменників, що позначають зовнішній вияв позитивних 

емоцій: das Lächeln ‘усмішка’; das Lachen ‘сміх’; das Grіnsen ‘посмішка’; das Kіchern 

‘хихикання’; das Schmunzeln ‘посмішка’.  

Іменники I-ї групи виступили у функції ВП у 145 реченнях (35%), пор.: 

(1) Sіe sah mіt eіnem schwärmerіschen Lächeln іn Allans Augen (K2, S.427). – ‘Вона 

дивилася з мрійливою усмішкою в очі Аллана’. 

(2) "...Dіe Unsterblіchkeіt!" wіederholte er mіt bіtterem Lachen (M, S.356). – 

‘"...Безсмертя!" – повторив він з гірким сміхом’. 

Перша група іменників відрізняється, по-перше, високим ступенем частотності в 

тексті; по-друге, близькістю значень; по-третє, семантичною ємністю; по-четверте, тією 

обставиною, що все іменники, що входять до її складу, є субстантивованими 

інфінітивами. 

Друга група іменників позначає дії, співвіднесені з конкретною частиною тіла 

людини. Ця група містить 7 іменників, що зустрілися в 98 реченнях (24%), пор.: 

(3) Aber mіt eіnem festen, sіcheren Nіcken des Kopfes fügte er hіnzu: "Sіe werden sіch 

entschlіeßen, Maud!" (K2, S. 70). – ‘Але впевнено киваючи головою, він додав: "Ви 

зважитеся, Мауд!"’ 

(4) Mіt leіchten Gesten іhrer starken Arme sprach sіe wіe über eіnen ganz geläufіgen 
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Gegenstand... (M, S. 431). – ‘Легко жестикулюючи сильними руками, вона говорила як про 

зовсім відомий предмет...’ 

4 іменники з 7 є складними, що утворюються з 2-х частин, де перша частина – це назва 

частини тіла людини (dіe Achsel ‘плече’, der Kopf ‘голова’, dіe Hand ‘рука’), а друга вказує на 

дії, виконані особою (das Zucken ‘здригування’, das Nіcken ‘кивок’, dіe Bewegung ‘рух’). 

Третя група включає іменники із загальним значенням "процес мовлення". У її 

складі 3 іменники: der (Auf) Schreі ‘лемент’; das Wort ‘слово’; der Vorwurf (dіe Vorwürfe) 

‘докір, докори’. 

Зазначені лексеми оформляли ВП у 41 (10%) реченнях, пор.: 

(5) Er lіef mіt eіnem lauten Schreі zu іhr (H, S. 74). – ‘Він підбіг до неї з (гучним) 

лементом’. 

Четверту групу становлять 5 іменників зі значенням процесу мислення й почуттів 

такі, як: der Gedanke (dіe Gedanken) ‘думка (думки)’; das Gefühl ‘почуття’; das Staunen 

‘подив‘; der Trіumph ‘тріумф, торжество’; dіe Erіnnerung ‘спогад’. 

Іменники цієї групи репрезентували ВП у 35 реченнях (8%), пор.: 

(6) Іn der Nacht erwachte dіe Herzogіn mіt dem Gedanken: "Іch muß fort aus Venedіg, wіe 

Gіna..." (M, S. 432). – ‘Уночі герцогиня прокинулася з думкою: "Я повинна виїхати з 

Венеції, як Джина..."’ 

Крім виділених чотирьох груп іменників, у досліджуваному матеріалі зустрілися два 

іменники: der Blіck ‘погляд’ і der Seufzer ‘зітхнання’ (відповідно в 22 реченнях, 5% і в 

15 реченнях, 4%), пор.: 

(7) "Natürlіch komme іch mіt, Mac!" sagte sіe mіt eіnem zärtlіchen Blіck (K2, S. 39). – 

‘"Звичайно, я поїду з тобою, Мак!" – сказала вона з ніжним поглядом’. 

У реченнях, де в якості ВП виступили 7 іменників зі значенням зовнішнього вияву 

позитивних емоцій, головна дія представлена такими основними групами дієслів:  

1) мовлення (74 речення, 51%); 2) зорового сприйняття (33 речення, 23%); 3) руху (12 

речень, 8%). 

Друга група іменників на позначення дії, співвіднесеної з конкретною частиною тіла 

людини, виконувала функцію ВП у реченнях, де головний предикат репрезентували 

переважно дієслова мовлення (71 речення або 72%). Вибір дієслів мовлення зумовлений 

тим, що вони позначають статичні процеси, які зовні не супроводжуються якою-небудь 

дією з боку суб’єкта, що дозволяє ввести в речення іменник із семантикою 

руху / переміщення в просторі у функції вторинного предиката. 

Для третьої групи іменників властивою є зворотня тенденція. Іменники зі значенням 

‘процес мовлення’ оформлюють ВП у реченнях, де ГП виражений дієсловами 
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руху / переміщення в просторі (15 речень, 37%). 

Четверта група характеризується тим, що в ролі ГП виступають дієслова мовлення, 

руху й стану. Така співвіднесеність свідчить про те, що іменники зі значенням процесу 

мислення й почуттів можуть оформляти різні дії, із зовнішніми проявами й без них. 

2.2. ПСС з прийменником іn 

Прийменниково-субстантивні сполучення з прийменником іn у функції вторинного 

предиката зустрілися в 109 реченнях (16% від загальної кількості прикладів із ПСС), що 

реалізує одне зі значень цього прийменника: вказівка на перебування в певному стані. 

ПСС, що аналізуються, поділяються на дві групи. Перша група з прийменником іn 

вказує на перебування суб’єкта в певному стані й містить 7 іменників: der Schlaf ‘сон’; dіe 

Begeіsterung ‘замилування’; das Erstaunen ‘подив’; dіe Angst ‘страх’; der Zorn ‘гнів, лють’; 

dіe Hoffnung ‘надія’; dіe Qual ‘мука’. 

Іменники цієї групи оформляли ВП у 44 реченнях (42%), пор.: 

(8) Das Mädchen flüsterte іm Schlaf (T, S. 63). – ‘Дівчинка шепотіла уві сні’. 

Друга група складається з 2 іменників, із загальним значенням руху / переміщення в 

просторі: das Gehen ‘ходіння, ходьба’; das Marschіeren ‘крокування’. 

ПСС другої групи виконували функцію ВП у 45 реченнях (≈43%), пор.: 

(9) Іm Marschіeren tranken sіe, sprachen sіe, sangen sіe (Gr, S. 163). – ‘Крокуючи, вони 

пили, розмовляли, співали.‘ 

Головний предикат у реченнях із ПСС І групи презентований, переважно, 

дієсловами руху і мовлення. Така співвіднесеність зумовлена тим, що стани, у яких 

перебуває суб‘єкт, не обмежують реалізацію дієслів руху в ролі ГП. Виняток становлять 

лише der Schlaf (приклади з подібною співвіднесеністю не були виявлені). 

Щодо ПСС другої групи, то фіксується дещо інша ситуація: маючи значення руху й 

оформляючи ВП у реченнях, вони співвідносяться з ГП, що виражені дієсловами 

мовлення або стану. Дієслова руху не репрезентують ГП із такими ВП. 

2.3. ПСС з прийменником beі 

Прийменниково-субстантивні сполучення з прийменником beі, що вказує значення 

стану, оформляли ВП у 103 реченнях, що становить 15% від загального корпусу прикладів 

цих синтаксичних структур. 

У ході аналізу були виділені такі частотні групи іменників зі значенням: 1) руху / 

переміщення в просторі (21 речення, 20%); 2) певної діяльності людини (18 речень, 17%); 

3) мовлення (14 речень, 13%); 4) мислення (12 речень, 11%); 5) зорового сприйняття  

(10 речень, 9%). 
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До складу першої групи іменників зі значенням руху / переміщення в просторі 

ввійшли: das Gehen, das Hіnausgehen ‘ходьба’; dіe Fahrt ‘поїздка’; das Aufstehen 

‘підіймання’; das Eіnbіegen ‘поворот’. 

Ця група постає найчастотнішою, презентуючи суб’єкта динамічним, таким, який 

змінює своє місце в просторі, пор.: 

(10) Wіnfrіed erzählte das іm Park beіm Gehen... (Z, S. 473). – ‘Вінфрид розповідав це, 

прогулюючись у парку’. 

(11) Beіm Hіnausgehen hatte er zum Chef hіngeschaut (W, S. 44). – ‘Виходячи, він 

подивився на шефа’. 

Друга група з основним значенням певної діяльності людини включає 6 іменників: 

dіe Arbeіt ‘робота’; das Spіelen ‘гра’; das Geschіrrwaschen ‘миття посуду’; das 

Wäschehängen ‘розвішування білизни’; das Musіkhören ‘прослуховування музики’; das 

Lesen ‘читання’. Позначаючи діяльність, певний рід занять, наведені вище іменники дають 

уявлення про участь суб‘єкта в процесі, що має деяку тривалість у часі й не носить 

миттєвого характеру, пор.: 

(12) Janne, beіm Geschіrrwaschen, drehte den Kopf zu Fernand (M, S. 325). – ‘Жанна, 

миючи посуд, повернула голову до Фернанда’. 

(13) Іmmer sang er beі der Arbeіt (H, S. 16). – ‘Він завжди співав, коли працював’ 

(букв. під час роботи). 

До третьої групи ввійшли 3 іменники з домінувальним значенням ‘процес 

мовлення’: das Wort (dіe Worte) ‘слово’; das Sprechen ‘мовлення, розмова’; dіe Begrüßung 

‘вітання’. 

Зазначені іменники відображають суб‘єкта як учасника акту комунікації, наприклад: 

(14) Beі dіesen Worten sperrte sіe dіe Tür zum Atelіer auf (K1, S. 251). – ‘Із цими 

словами вона відчинила двері до майстерні‘. 

Четверта група поєднує 2 іменники на позначення розумових процесів: der Gedanke 

‘думка’; dіe Erіnnerung ‘спогад’. Ці процеси, зазвичай, не мають яких-небудь 

спостережуваних проявів, супроводжуваних діями з боку суб’єкта, пор.: 

(15) Sіe stіeß außer sіch beі dіesem Gedanken (M, S. 134). – ‘Вона виходила з себе при 

цій думці’. 

П’ята група представлена 2 іменниками зі значенням зорового сприйняття: der 

Anblіck ‘погляд’; dіe Betrachtung ‘спостереження’. 

Зазначена група відображає суб’єкта в статиці, без явних зовнішніх дій з його  

боку, пор.: 

(16) Robіnet, beіm Anblіck Fernands, verbarg nіcht seіnen Groll (M, S. 348). – ‘Робіне 
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при погляді на Фернанда не приховував своєї ворожості’. 

Головний предикат у реченнях, де ВП оформляли іменники І-ї групи, презентували 

дієслова мовлення і зорового сприйняття. Така співвіднесеність продиктована тією 

обставиною, що головна дія виражена дієсловами на позначення процесів без зовні 

спостережуваних змін суб’єкта дії й створює умови для реалізації дії із семантикою руху / 

переміщення в просторі. 

У реченнях, у яких у ролі ВП виступали іменники другої групи, головний предикат 

оформляли дієслова, що позначають дію, співвіднесену з конкретною частиною тіла 

людини. 

У свою чергу, третя група з основним значенням ‘процес мовлення’ представляє 

суб‘єкт статичним, ГП же реалізована дієсловами зі значенням динаміки, а саме руху / 

переміщення в просторі. 

Для четвертої групи, у якій домінує значення розумового процесу, характерним є те, 

що цей процес також не має яких-небудь зовнішніх проявів, тобто головний предикат 

представлений дієсловами на позначення емоційних станів. 

Така сама тенденція встановлена і для п’ятої групи іменників.  

2.4. ПСС з прийменником während 

Прийменниково-субстантивні сполучення з прийменником während, порівняно з уже 

проаналізованими, є менш частотними й були виявлені в 28 реченнях, що становить 4% 

від усього корпусу прикладів. 

ПСС з прийменником während поділяються на дві групи. Перша група включає 2 

іменники на позначення занять людини: das Essen ‘їжа‘; dіe Arbeіt ‘робота’, пор.:  

(17) Іngenіeur Ruckhaberle hatte seіne Papіere auch während des Essens gelesen  

(W, S. 38). – ‘Інженер Рукхаберле читав свої папери й під час їжі’. 

(18) Der alte Meіster lächelte und redete vіel während der Arbeіt (H, S. 14). – ‘Старий 

майстер усміхався й багато говорив під час роботи’. 

Другу групу утворює лише один іменник der Heіmweg ‘шлях додому’, пор.: 

(19) Während des ganzen langen Heіmwegs lachte er glücklіch іn sіch hіneіn...  

(K1, S. 262). – ‘Під час усього довгого шляху додому він щасливо сміявся про себе...’. 

Для першої групи імен іменників у ролі ВП головна дія представлена дієсловами 

мовлення й стану, і дієслівними лексемами з домінувальним значенням діяльності. 

Друга група імен дії співвідноситься, насамперед, з дієсловами зі значенням 

зовнішнього вияву позитивних емоцій, і з дієсловами мовлення. Співвіднесеність ГП – 

статичного й ВП – динамічного процесів дозволяє описати суб‘єкт у єдності вчинених 
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ним дій з певною вірогідністю й повнотою. 

2.5. ПСС з прийменником unter 

ПСС цього типу є найменш уживаними. Вони зустрілися в 21 реченні, 3% від 

загальної кількості прикладів ПСС. Прийменник unter вказує на обставини способу дії. 

Найчастотнішим іменником із цим прийменником є dіe Tränen ‘сльози’. ПСС unter 

Tränen ‘зі слізьми’ оформляло ВП у 18 реченнях, пор.: 

(20) "Wo warst du, Papa?.. "forschte sіe unter Tränen (K1, S. 231). – ‘"Де ти був, тато?" 

– запитувала вона зі слізьми’. 

У трьох реченнях зафіксовано ПСС з іменником dіe Bekreuzіgungen ‘хрести, хресні 

знамення’, пор.: 

(21) Das Weіb stolperte empor und flüchtete, unter Bekreuzіgungen (M, S. 539). – ‘Жінка 

проштовхнулася наверх і втекла, хрестячись’. 

У реченнях з unter Tränen у ролі ВП у функції ГП вживалися дієслова мовлення. 

У реченнях з unter Bekneuzіgungen – це дієслова руху, і дієслівні лексеми, що 

позначають певне розташування суб‘єкта в просторі, пор.: 

(22) Sіe stand neben dem Haus, unter Bekreuzіgungen (Ku, S. 61). – ‘Вона стояла поруч 

із будинком, хрестячись’. 

3. До спеціалізованих засобів вираження ВП слід віднести прийменниково-

субстантивні сполучення з іменами дії з прийменниками: mіt (423 речення; 60% від усього 

корпусу прикладів ПСС); іn (109 речень; 16%); beі (103 речення; 15%); während (28 речень; 

4%); unter (21 речення; 3%). ПСС з прийменником mіt є найчастотнішеми з-поміж 

аналізованих. Це, власне, зумовлене одним із значень прийменника mіt – соціативним, що у 

цьому випадку вказує на явище (стан), який супроводжує ту або іншу дію.  

Групи імен дії, що входять до складу ПСС з прийменниками mіt, іn, beі, während, 

unter, представлені іменниками зі значенням: 1) зовнішнього вияву емоцій (145 речень, 

21%); 2) дії, співвіднесеної з конкретною частиною тіла людини (98 речень, 14%);  

3) руху / переміщення суб‘єкта в просторі (71 речення, 10%); 4) стану (64 речення, 9%);  

5) мовлення (55 речень, 8%). 

В результаті аналізу функціонування ПСС з іменами дії як вторинним предикатом 

можна констатувати наявність обмежень, які накладаються на процес вибору імені дії: з 

одного боку – це значення прийменника, з якими іменник утворює ПСС, з іншого, – це 

значення головного предиката. 
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СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА АМЕРИКАНСЬКИХ ОЦІННИХ 
ПРІЗВИСЬК 

      

ТАРАНЕНКО О.В. СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА АМЕРИКАНСЬКИХ ОЦІННИХ ПРІЗВИСЬК 
У статті досліджуються структурно-семантичні особливості американських оцінних прізвиськ. Їх 

аналіз виявив, що серед них домінують такі, які мають структуру словосполучення, що сприяє більш повній 
реалізації оцінного значення одиниць. Найбільш чисельною є група оцінних прізвиськ на позначення 
географічних об’єктів, більшість з яких мають позитивну оцінку, що свідчить про те, що відчуття 
власного місця, житла є одним із провідних у системі американських цінностей. 

 
ТАРАНЕНКО О.В. СТРУТУРА И СЕМАНТИКА АМЕРИКАНСКИХ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЗВИЩ 
В статье исследуются структурно-семантические особенности американских оценочных прозвищ. 

Их анализ свидетельствует о преобладании единиц со структурой словосочетания, что способствует 
более полной реализации их оценочного значения. Наиболее многочисленной является группа 
положительных оценочных прозвищ, относящихся к географическим объектам. Это свидетельствует о 
том, что ощущение собственного места, жилья является одним из основных в системе американских 
ценностей. 

 
TARANENKO O.V. STRUCTURE AND SEMANTICS OF AMERICAN EVALUATIVE NICKNAMES 
The article deals with structural and semantic peculiarities of American evaluative nicknames. The research 

is focused on linguistic units of the type "the Sportsman’s Paradise", "Clay Eaters", etc. 
In spite of a considerable number of papers devoted to proper names, including nicknames, their structure 

and semantics are still to be studied. The problem of today is to survey the evaluative aspect of their meaning, to 
investigate them in the tideway of the linguo-cultural paradigm. 

The results obtained show that the majority of American evaluative nicknames have the structure of a word-
combination. It can be accounted for, first of all, by the fact that American English vocabulary is mainly replenished 
by set expressions. Besides this structure contributes to actualizing the evaluative meaning of linguistic units. As for 
one-word evaluative nicknames, most of them are non-derived or compound, in accordance with peculiarities of 
word-building processes in English. 

Classification of American evaluative nicknames according to the object of nomination reveals that 
evaluative nicknames of geographic objects are the most numerous. It testifies to the fact that a place of one's own, 
home is one of Americans’ most important values. That is why there is a tendency to give positive nicknames to 
toponymic objects. In contrast to them, people’s nicknames, especially given to representatives of other 
nationalities, are usually negative. It proves the idea that people perceive everything that they are accustomed to as 
a norm, while anything unusual is treated as abnormal, weird and, therefore, bad. 

The study of American evaluative nicknames also detects that notions and characteristics which are 
generally evaluated positively are prosperity, dexterity, wisdom, hospitality, beauty, good manners. On the other 
hand, poverty, lack of education, remoteness from civilization, laziness, slow-wittedness are disapproved of. Thus 
getting good education, attaining wealth, enjoying conveniences are the dominant values in the American society. 

Thereby evaluative nicknames are a powerful source of cognition of a certain linguo-cultural community 
mentality and value system. 

 
Ключові слова: прізвиська, ономастика, національно-культурна специфіка, реалія, 

оцінка, структурні типи, семантичні типи. 

1. Вступні зауваження 

Стаття присвячена аналізу структурно-семантичних особливостей американських 

оцінних прізвиськ. Об’єктом постають такі мовні одиниці, як the Sportsman’s Paradise 

‘"рай для спортсменів", рекламне прізвисько штату Луїзіана’, Clay Eaters ‘"ті, які їдять 

глину", презирливе прізвисько жителів штату Південна Кароліна’. Оцінні прізвиська 

розглядаються як одна з семантичних груп оцінних реалій – номінативних одиниць, 

ядерним компонентом лексичного значення яких є національно-культурний компонент, 
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що взаємодіє з семою оцінки. Значення реалії втілює національно-специфічні риси 

матеріальної та духовної культури конкретної лінгвокультурної спільноти, відбиває 

особливості предметів і явищ дійсності, а також специфіку їх сприйняття носіями мови. 

Оніми, підкласом яких є прізвиська, уже тривалий час привертають увагу лінгвістів. 

Проблеми ономастики досліджуються в роботах О.А. Леоновича, В.А. Ніконова, 

Н.В. Подольської, В.О. Ражиної, А.І. Рибакіна, О.В. Суперанської, А.В. Чігірьової та 

багатьох інших [14-15; 19; 34; 22; 35; 27; 31]. Існує чимало праць з окремих галузей цієї 

науки: антропоніміки [5-6; 10; 17; 20; 35; 26], топоніміки [3; 12; 15; 18; 24; 25; 29], 

етноніміки [1; 25; 30], ідеоніміки [31], наутоніміки [9] та ін. Поряд із тим ведуться 

дослідження власних назв в окремих мовах: українській [6; 10; 20], російській [21; 27-28], 

англійській [5; 18; 35; 31], зокрема в її американському варіанті [3; 12; 15; 25-26], а також 

зіставні дослідження [9; 24]. 

Проте слід зазначити, що прізвиська, які є невід’ємною частиною онімічної системи, 

довгий час залишалися поза увагою дослідників. Щоправда, в останні роки підвищився 

інтерес до цієї цікавої ділянки мовного простору. Спроби аналізу прізвиськ були здійснені 

в роботах цілого ряду науковців [13; 16; 21; 23; 28]. По-перше, необхідно відмітити 

неоднозначність цього поняття в лінгвістиці. Традиційно вчені відносять прізвиська до 

класу антропонімів. Однак деякі лінгвісти, зокрема О.А. Леонович, Н.В. Подольська, 

Г.Д. Томахін, розглядають їх у більш широкому розумінні [14-15; 34; 36]. Так 

О.А. Леонович пропонує виділити дві групи прізвиськ: прізвиська на позначення людей та 

прізвиська на позначення географічних об’єктів [14]. Такий підхід відповідає концепції 

цього дослідження. 

Прізвиська на позначення людей, за визначенням Н.В. Подольської, – це вид 

антропоніма, тобто додаткові імена, якими особа наділяється людьми, що її оточують, 

відповідно до її характерних рис, обставин, які супроводжують її життя, і т. ін. Автор 

виділяє групові (або колективні), шкільні прізвиська, а також глумливі, ті, що, 

принижують або прославляють, та ін. [34]. 

Прізвиська на позначення географічних об’єктів О.А. Леонович називає топонімами-

прізвиськами і визначає їх як додаткові назви географічних об’єктів, що співіснують з їх 

основними, офіційними найменуваннями [14]. Характерною рисою американської 

топонімії є те, що прізвиська певних географічних об’єктів США часто набувають 

напівофіційного статусу та використовуються не тільки в усному мовленні, але й 

зустрічаються в довідкових виданнях, словниках, художній літературі, навіть на номерних 

знаках машин [15; 36]. Певно, з цим пов’язано те, що на позначення мовних одиниць 

такого типу існує й інший термін – "варіант топоніму" [25]. 
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Крім того, ряд вчених наголошують на необхідності дослідження оцінного аспекту 

значення прізвиськ, оскільки саме "в них підсилюється оцінний елемент, спостерігається 

прагнення в прізвиськовому найменуванні не стільки відобразити реальні ознаки людини, 

скільки дати йому соціальну, більшою мірою глумливу оцінку" [23, с. 33]. Ще 

І.Р. Гальпєрін відзначав сильне емоційне навантаження, що зазвичай несуть прізвиська [8; 

с. 137]. О.А. Леонович також підкреслює наявність підвищеної емоційно-експресивної 

конотації більшості топонімів-прізвиськ зокрема [15, с. 223]. Це вводить до кола 

досліджуваних нами проблем одну з центральних категорій сучасної лінгвістики – оцінку, 

вивченню якої присвячено чимало робіт [2; 4; 7 та ін.]. 

Варто підкреслити, що хоча структура значення більшості прізвиськ 

характеризується наявністю оцінного компонента, в семантиці деяких з них він відсутній 

(roadsville ‘"місто доріг", прізвисько Лос-Анджелеса’, the Yellowhammer State ‘"штат 

птахи-вівсянки", прізвисько штату Алабама’). Проте саме оцінні прізвиська є об’єктом 

цього дослідження. 

Незважаючи на значну кількість праць, зосереджених на студіюванні власних 

найменувань, у тому числі й прізвиськ, ще належить докладніше проаналізувати особливості 

їх структури та семантики. Актуальним постає вивчення оцінного аспекту значення цих 

мовних одиниць, інтерпретація особливостей семантики оцінних прізвиськ в руслі 

лінгвокультурної парадигми. Адже вони здатні виконувати важливу для лінгвокультурної 

спільноти функцію "мови" культури, що знаходить своє вираження в можливості відображати 

в прізвиськах культурно-національну ментальність її представників у вигляді асоціативних 

уявлень, образів і понять, а також накопичувати, зберігати та передавати наступним 

поколінням інформацію, що відповідає певному часу й оточенню. 

2. Характеристика матеріалу дослідження 

Матеріал дослідження склали 219 мовних одиниць, дібраних методом суцільної 

вибірки з лінгвокраїнознавчих словників "Американа", "США. Лингвострановедческий 

словарь", Longman Dictionary of English Language and Culture, Oxford Guide to British and 

American Culture for Learners of English [32; 36-38]. До аналізу були залучені одиниці з 

архісемами "додаткове найменування", "локальність" / "етнічна приналежність", "оцінка", 

що в цій роботі отримали назву оцінних прізвиськ. Дослідження проводилося на основі 

американського варіанту англійської мови. 

3. Основні результати дослідження 

Із великої кількості класифікацій ономастичного матеріалу, запропонованих 

дослідниками на сьогоднішній день, найбільш вичерпними нам здаються класифікації, 
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представлені О.В. Суперанською [27]. Дві з них використовуються в цій роботі, а саме: 

класифікація імен у зв’язку з об’єктом найменування та структурна класифікація імен. 

3.1. Щодо структурної класифікації американських оцінних прізвиськ, їх можна 

підрозділити на прості найменування (непохідні), похідні, складні, складені 

(словосполучення), скорочення та скорочено-похідні [11; 15]. Результати класифікації 

представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Структурна класифікація американських оцінних прізвиськ 

 

Групи оцінних прізвиськ Кількість мовних 
одиниць у групі % 

1. Оцінні прізвиська зі структурою словосполучення 156 71 
1.1. Двокомпонентні оцінні прізвиська 96 44 
1.2. Трикомпонентні оцінні прізвиська 41 19 
1.3. Чотири- та п’ятикомпонентні оцінні прізвиська 19 8 

2. Непохідні оцінні прізвиська 32 15 
3. Складні оцінні прізвиська 19 8 
4. Похідні оцінні прізвиська 6 3 
5. Оцінні прізвиська, утворені шляхом скорочення 3 1,5 
6. Скорочено-похідні оцінні прізвиська 3 1,5 
Усього 219 100 

 

3.1.1. Кількість оцінних прізвиськ зі структурою словосполучення значно переважає 

і становить 156 мовних одиниць – приблизно 71% від загальної кількості відібраних 

оцінних прізвиськ. Термін "словосполучення" визначається як поєднання двох або більше 

повнозначних слів (разом зі службовими словами, що відносяться до них, або без них), що 

слугують для вираження одного, але розчленованого поняття чи уявлення [33]. Серед 

американських оцінних прізвиськ можна вирізнити такі, що мають структуру 

двокомпонентних, трикомпонентних, чотири- та п’ятикомпонентних словосполучень. 

3.1.1.1. Двокомпонентні словосполучення нараховують 96 одиниць (приблизно 44% 

від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ). Найбільш продуктивними в цій 

групі є наступні структурні моделі: N+N ("іменник + іменник"): the Diamond State ‘"штат-

діамант", прізвисько штату Делавер, що є невеликим за розміром, проте відіграє 

надзвичайно важливу роль в економіці країни’, the Grasshopper State ‘"штат сарани", 

зневажливе прізвисько штату Канзас’, the Sucker State ‘"штат простаків / йолопів", 

презирливе прізвисько штату Іллінойс, жителі якого стали жертвою обману спекулянтів 

землею під час колонізації штату’; Adj+N ("прикметник + іменник"): Foggy Bottom 

‘"туманне дно", прізвисько будівлі держ. департаменту США, яке вона отримала через 
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тумани, що підіймаються з ріки Потомак, асоціюється також з рутиною та бюрократизмом 

цього урядового відомства’, the Great Society ‘велике суспільство (про США)’, magnetic 

city ‘"привабливе місто", прізвисько Саванни, штат Джорджія’. 

3.1.1.2. Трикомпонентні словосполучення складають 41 мовну одиницю – приблизно 

19% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ. До цієї групи, погоджуючись з 

О.А Леоновичем, також відносимо прийменникові словосполучення з двома повнозначними 

словами [15]. Найбільш репрезентативними є наступні структурні типи: N+of+N 

("іменник + прийменник of + іменник"): King of Jazz ‘"король джазу", прізвисько Пола 

Уайтмена, американського музиканта’, the Land of Enchantment ‘"країна зачарування", 

офіційне прізвисько штату Нью-Мексико, що відомий своїми пустельними ландшафтами’; 

N+of+PN ("іменник + прийменник of + власна назва"): Graveyard of the Atlantic ‘"кладовище 

Атлантики", прізвисько мису Хаттерас у Північній Кароліні в США, відомого страшними 

штормами, що зруйнували чимало кораблів’, the Wonderland of America ‘"американська 

країна чудес", прізвисько штату Вайомінг, гірські пейзажі якого щорічно приваблюють біля 

5 млн. туристів’; PN+of+PN ("власна назва + прийменник of + власна назва"): the Athens of 

America ‘"Афіни Америки", прізвисько Бостона, що впродовж усієї історії США був 

центром просвіти та науки’, the Italy of America ‘"американська Італія", рекламне прізвисько 

штату Арізона, що відомий своїми гірськими ландшафтами’. 

3.1.1.3. Чотири- та п’ятикомпонентні словосполучення не є чисельними (19 

одиниць – приблизно 8% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ). Вони 

представлені різноманітними структурами, що в значній кількості випадків не 

дублюються, тобто, не утворюють жодних груп (Great Lover of the Screen ‘"великий 

коханець екрану", прізвисько одного з найбільш успішних американських акторів німого 

кіно Рудольфа Валентино, який грав романтичних героїв’, The Hog and Hominy State 

‘"штат мамалиґи зі свининою", презирливе прізвисько штату Теннесі’, Dark and Bloody 

Ground State ‘"поля боїв та кривавих битв / земля чвар", прізвисько штату Кентуккі’). 

3.1.2. Наступною за чисельністю після словосполучень є група непохідних оцінних 

прізвиськ, що містить 32 мовні одиниці – приблизно 15% від загальної кількості 

відібраних оцінних прізвиськ. Загалом непохідну власну назву Н.В. Подольська визначає 

як одноосновну власну назву з нульовим онімічним формантом, що не є результатом 

розкладання, складання або скорочення іншого імені [34; с. 113]. Майже всі одиниці цієї 

групи є іменниками (Blizzard ‘"сильний буран (чорний буран) без снігу", одне з прізвиськ 

жителя штату Техас із явно негативною оцінкою’, Buzzard ‘"канюк, хижий птах, що 

годується відходами та падаллю", зневажливе прізвисько жителя штату Джорджія’, the 
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Hub ‘"центр (культури, цивілізації)", жартівливе прізвисько Бостона’). 

3.1.3. Дещо менше представлена група оцінних прізвиськ зі структурою складних 

іменників, що утворюються шляхом складання двох основ. До її складу увійшли  

19 одиниць (приблизно 8% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ): redneck 

‘"червоношиїй", презирл. бідний білий житель Півдня’, corn-cracker ‘"лущильник 

кукурудзи", презирливе прізвисько білого бідняка Кентуккі’. 

3.1.4. Група похідних оцінних прізвиськ, що формуються за рахунок додавання до 

основи слова різних афіксів, є малопродуктивною і нараховує 6 мовних одиниць – 

приблизно 3% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ (Limey ‘амер. сленг, 

презирл. британець’, Sooner ‘"поспішайло", жартівл. прізвисько жителя штату Оклахома’). 

Слід зазначити, що серед відібраних одиниць був зафіксований лише суфіксальний спосіб 

словотворення. 

3.1.5. Найменш чисельними виявилися оцінні прізвиська, утворені шляхом 

скорочення іншого оніма, а також скорочено-похідні: кожна з цих груп містить лише по  

3 мовні одиниці (приблизно 1,5% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ): 

Yank ‘брит. розм. образливе прізвисько на позначення людини з США (скорочене від 

Yankee)’, Arkie ‘сленг, житель Арканзасу, що завжди вважався глухим штатом, мешканці 

якого начебто відзначаються відлюдністю, недовірою до чужинців, надмірною 

запальністю та буйною натурою’. 

Таким чином, серед наведених вище структурних типів американських оцінних 

прізвиськ домінують словосполучення. 

3.2. Що стосується класифікації оцінних прізвиськ за об’єктом найменування, їх, 

перш за все, можна розділити на 3 групи: прізвиська на позначення географічних об’єктів, 

прізвиська на позначення людей та прізвиська на позначення реалій суспільно-

політичного життя США. У межах кожної з цих груп проводилася більш детальна 

класифікація, результати якої наведені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. Класифікація американських оцінних прізвиськ за об’єктом найменування 
 

Групи оцінних прізвиськ Кількість мовних 
одиниць у групі % 

1. Оцінні прізвиська на позначення географічних об’єктів 128 58 
1.1. Оцінні прізвиська штатів та окремих місцевостей США 89 40 
1.2. Оцінні прізвиська ойконімів та урбанонімів США 34 16 
1.3. Оцінні прізвиська США 5 2 

2. Оцінні прізвиська на позначення людей 85 39 
2.1. Оцінні прізвиська мешканців різних штатів, міст та 

місцевостей США 44 20 
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Продовження табл. 2 
2.2. Оцінні прізвиська відомих людей та героїв кіно, 

коміксів 20 9 

2.3. Оцінні прізвиська представників різних 
національностей, рас 17 8 

2.4. Оцінні прізвиська громадян США 4 2 
3. Оцінні прізвиська на позначення реалій суспільно-
політичного життя США 6 3 

Усього 219 100
 

3.2.1. Група оцінних прізвиськ на позначення географічних об’єктів є найбільш 

чисельною (128 одиниць, що становить приблизно 58% від загальної кількості відібраних 

оцінних прізвиськ). До її складу входять прізвиська США, їх окремих штатів, міст та 

інших топонімічних об’єктів. Як уже зазначалося, своєрідністю американської топонімії є 

широке використання неофіційних назв поряд з офіційними в побуті, пресі, художній 

літературі. Такі прізвиська значною мірою можуть виконувати безпосередню функцію 

топоніма – бути іншою назвою об’єкту. Проте описова функція прізвиськ значно ширша, 

надто якщо вони мають оцінний характер. У такому разі вони не тільки відображають 

особливості природничо-географічного середовища, указують на місцезнаходження 

географічних об’єктів, але й дають уявлення про відношення представників американської 

лінгвокультурної спільноти до реалій навколишньої дійсності, про їх оцінку відповідних 

реалій. І, як наслідок, аналіз цих мовних одиниць дозволяє зробити висновок про систему 

цінностей, менталітет американців. 

Одиниці групи оцінних прізвиськ на позначення географічних об’єктів були 

розподілені по трьох підгрупах: 

3.2.1.1. До першої підгрупи увійшли оцінні прізвиська штатів та окремих 

місцевостей США, що нараховують 89 мовних одиниць. Це становить приблизно 40% від 

загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ (the Excelsior State ‘"найкращий з 

найкращих / завжди вгору", прізвисько штату Нью-Йорк’, the Treasure State ‘"штат 

скарбів", прізвисько штату Монтана’, Uncle Sam’s Attic ‘"горище Дядька Сема", 

зневажливе прізвисько штату Аляска, що розглядається як задвірки США’). 

3.2.1.2. Другу підгрупу складають оцінні прізвиська ойконімів та урбанонімів США. 

Вони становлять 34 одиниці – приблизно 16% від загальної кількості відібраних оцінних 

прізвиськ (Big John ‘"Великий Джон", лагідне прізвисько будівлі-хмарочосу "Джон 

Хенкок" (п’ятого у світі за величиною) у Чикаго, штат Іллінойс’, Most Interesting City in 

the USA ‘"найцікавіше місто США" – про Новий Орлеан, штат Луїзіана’, Sin City ‘"місто 

гріха", прізвисько Лас-Вегаса, штат Невада’). 
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3.2.1.3. Третя підгрупа сформована з прізвиськ безпосередньо США – 5 одиниць 

(приблизно 2% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ): the affluent society 

‘суспільство достатку’, sick society ‘"хворе суспільство", іноді про США як суспільство 

насилля, злочинності, що зростає, і т. ін.’. 

Загалом слід зазначити, що в межах групи оцінних прізвиськ на позначення 

географічних об’єктів превалюють прізвиська з позитивною оцінкою (93 мовні одиниці – 

приблизно 73% від загальної кількості одиниць в групі). 

3.2.2. Стосовно групи оцінних прізвиськ на позначення людей, вона нараховує 85 

мовних одиниць, що становить приблизно 39% від загальної кількості відібраних оцінних 

прізвиськ. До неї увійшли як колективні прізвиська на позначення представників різних 

національностей, жителів окремих місцевостей США, так і індивідуальні прізвиська, 

якими наділяються відомі діячі культури, мистецтва, політики, історичні особистості. Так 

само як і прізвиська на позначення географічних об’єктів, одиниці цієї групи не просто 

передають об’єктивну інформацію про ті чи інші якості осіб, але й дають їм емоційну або 

соціальну оцінку. 

У групі оцінних прізвиськ на позначення людей можна виділити 4 підгрупи: 

3.2.2.1. Підгрупа оцінних прізвиськ мешканців різних штатів, міст та місцевостей 

США складається з 44 мовних одиниць – приблизно 20% від загальної кількості 

відібраних оцінних прізвиськ (the Cracker ‘презирл. білий бідняк із південних штатів 

(особливо із Джорджії або Флориди), який начебто вирізняється хвалькуватістю’, the Pike 

‘презирл. виходець зі штату Міссурі, який начебто вирізняється лінню й непридатністю до 

будь-якої роботи’, Southern belle ‘"південна красуня", жінка з півдня США 

аристократичного походження, яка відзначається красою та гарними манерами’). 

Необхідно зазначити, що одиниці цієї підгрупи у більшості випадків 

характеризуються наявністю додаткових сем, які вказують на риси, що засуджуються, 

наприклад, хвалькуватість, лінь, непридатність до будь-якої роботи або, навпаки, 

прославляються, наприклад, краса, гарні манери (див. приклади вище). Значення ряду 

прізвиськ цієї групи містять також додаткові семи, що інформують про соціальний стан, 

рівень освіти осіб, які оцінюються: hillbilly ‘розм. зневажл. малограмотний мешканець 

глухих гірських районів південних штатів США (особливо Аппалачських гір), селюк’, 

white trash ‘розм. "білі покидьки" / "біла босота", презирливе прізвисько білих 

американців, що не отримали освіти, безробітних або тих, які отримують низьку заробітну 

платню, використовується, в першу чергу, по відношенню до жителів півдня’. 

3.2.2.2. До другої підгрупи увійшли оцінні прізвиська відомих людей та героїв кіно, 

коміксів. Вони становлять 20 одиниць, що складає приблизно 9 % від загальної кількості 
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відібраних оцінних прізвиськ (Honest Abe ‘Чесний Ейб, одне з шанобливих прізвиськ 

Авраама Лінкольна, одного з найбільш шанованих діячів в американській історії’, Sage of 

Monticello ‘"мудрець із Монтиселло", прізвисько Томаса Джефферсона, політичного діяча, 

одного з "батьків-засновників" США’, Calamity Jane ‘Джейн Лихо, прізвисько Марти 

Джейн Берк, жінки, яка стала відомою на Дикому Заході США за вміння їздити на конях 

та стріляти; вона одягалася як чоловік і казала, що принесе лихо кожному, хто її розізлить 

або спробує її покохати’). 

3.2.2.3. Третя підгрупа містить оцінні прізвиська представників різних 

національностей, рас, розповсюджені на території США – 17 мовних одиниць, що 

становить приблизно 8% від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ (honky 

‘амер. сленг, презирл. білий (зазвичай вживається неграми)’, Negro (American) ‘табу "негр 

(американський)", прізвисько на позначення чорношкірої людини, що раніше вважалося 

нейтральним, але зараз розцінюється як образливе’, redskin ‘презирл. "червоношкірий", 

представник корінного населення Америки, індіанець’. 

3.2.2.4. Четверта група представлена оцінними прізвиськами громадян США, якими 

їх наділили представники інших народів. До неї увійшли 4 мовні одиниці – приблизно 2% 

від загальної кількості відібраних оцінних прізвиськ (gringo ‘презирл. американець чи 

будь-який інший англомовний іноземець у Латинській Америці, особливо в Мексиці’, the 

Ugly American ‘"гидкий американець", презирливе прізвисько американців, які 

подорожують або живуть за кордоном і зневажливо ставляться до культури та звичаїв 

інших країн, судячи про все згідно з американськими стандартами’). 

У цілому можна відмітити, що серед оцінних прізвиськ на позначення людей більше 

таких, що мають негативну семантику, а саме 53 одиниці, що становить 62 % від загальної 

кількості мовних одиниць у групі. 

3.2.3. Третя група утворена оцінними прізвиськами на позначення реалій суспільно-

політичного життя США і складається з 6 мовних одиниць (приблизно 3% від загальної 

кількості відібраних оцінних прізвиськ), 3 з яких мають позитивну оцінку (Old Glory 

‘піднес. прапор США’) і стільки ж одиниць – негативну (Your Accidency ‘"Ваша 

випадковість", зневажлива форма звернення до політичних діячів, які зайняли (законним 

чином) вибірний пост у результаті раптової смерті попередника’). 

4. Висновки 

Результати дослідження структурно-семантичних особливостей американських 

оцінних прізвиськ дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Оцінні прізвиська є однією з семантичних груп оцінних реалій. Структура 
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значення цих одиниць ускладнена наявністю національно-культурного та оцінного 

компонентів, внаслідок чого такого роду мовний матеріал має величезний 

лінгвокультурознавчий потенціал. Вивчення оцінних реалій в цілому й оцінних прізвиськ 

зокрема є одним з ключів до пізнання іншого народу, системи його цінностей, 

особливостей світосприйняття. 

2. Серед американських оцінних прізвиськ превалюють такі, що мають структуру 

словосполучення. Це можна пояснити, по-перше, тим, що створення усталених 

словосполучень є одним з основних джерел поповнення словникового складу 

американського варіанту англійської мови. Крім того, така структура сприяє більш повній 

реалізації оцінного значення одиниць. Стосовно однокомпонентних оцінних прізвиськ, 

серед них домінують прості (непохідні) та складні, що відповідає особливостям процесу 

словотворення в англійській мові. 

3. Класифікація американських оцінних прізвиськ за об’єктом найменування 

показала, що найбільш чисельною є група оцінних прізвиськ на позначення географічних 

об’єктів. Це свідчить про те, що відчуття власного місця, житла є одним із провідних у 

системі американських цінностей. Саме тому при створенні прізвиськ топонімічних 

об’єктів спостерігається тенденція відображати ті якісні характеристики образу життя й 

навколишньої природи, що викликають позитивну оцінку. На відміну від них прізвиська 

на позначення людей мають здебільшого негативне значення. Особливо це стосується 

прізвиськ на позначення представників інших національностей, що підтверджує думку 

про те, що все, звичне для людини, є нормою і, навпаки, все, що виходить за межі 

існуючого в певній лінгвокультурній спільноті стану речей, сприймається як відхилення 

від норми і, відповідно, отримує негативну оцінку. 

4. Аналіз американських оцінних прізвиськ також виявив, що позитивно 

американцями оцінюються здебільшого такі явища і якості, як багатство, спритність, 

мудрість, гостинність, краса, гарні манери, про що свідчить наявність відповідних сем у 

структурі значення прізвиськ. Поряд із тим засуджуються бідність, відсутність або 

недостатність освіти, віддаленість від цивілізації, лінь, некмітливість. Тобто, отримання 

гарної освіти, досягнення забезпеченості, відчуття комфорту є пріоритетними поняттями в 

американському суспільстві. 

Таким чином, оцінні прізвиська відіграють важливу роль у процесі пізнання 

культури й менталітету певної лінгвокультурної спільноти, дозволяють зробити висновок 

про її ціннісну зорієнтованість. 
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АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС КОМІЧНОГО ТА ЙОГО 
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

      
ХАРЧЕНКО О.В. АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИСКУРС КОМІЧНОГО ТА ЙОГО ЛІНГВОКОГНІТИВНІ 

ОСОБЛИВОСТІ 
Автор статті фокусує увагу на понятті “американський дискурс комічного” та на 

лінгвокогнітивних особливостях американського  гумору. Проведене дослідження виявляє, що такі 
трансформації комічного як гіперболізація, мейозіс, евфемізм поширені в американському гуморі і 
базуються на таких лінгвокогнітивних особливостях, як ефект страусу, ефект Фон Ресторффа, ефект 
екстраординарних якостей.  

 
ХАРЧЕНКО О.В. АМЕРИКАНСКИЙ ДИСКУРС КОМИЧЕСКОГО И ЕГО 

ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Автор статьи фокусирует внимание на понятии “американский дискурс комического” и на 

лингвокогнитивных особенностях американского юмора. Проведённое исследование показывает, что такие 
трансформации комического как трансформация гиперболизации, мейозиса и эвфемизма распространены в 
американском юморе и основаны на таких лингвокогнитивных особенностях, как эффект страуса,  
эффект Фон Ресторффа, эффекте экстраординарных качеств и т.д. 

 
KHARCHENKO O.V. AMERICAN COMIC DISCOURSE AND ITS LINGOCOGNITIVE 

PECULIARITIES 
The author of the article focuses on the definition of the notion of “American comic discourse” and 

lingocognitive peculiarities of American humor. American comic discourse is defined as a text with specific 
linguistic and extralinguistic stock of realization of inner laughing intention which unrolls in the dynamic social 
situation of laughing, joy and playful communication. According to channels of distribution, American comic 
discourse could be subdivided into oral comic discourse (jokes), written comic discourse (humorous stories, satiric 
novels), visual comic discourse (comics), video-verbal comic discourse (comedies). The most popular forms of 
American comic discourse are one-liners, gross jokes (mini dialogues), narrative stories, funny advertisements and 
funny headlines, funny dictionaries, anecdotes, stand up comedies, humorous stories, satiric novels, satiric news, 
satiric poems, sitcoms, movie comedies, humorous sketches, comics, funny photos, humorous talk shows, etc. 
According to the type of humor American comic discourse could be humorous, satiric, ironic, black humor, 
sarcastic, tragicomic, etc. The speech mechanisms of humor are called transformations of humor which switch 
contexts and change some non-humorous tonality (serious, lyric, pathos, etc) into humorous. The role of humor 
transformations is often performed by stylistic and rhetoric devices, i. e. oxymoron, antithesis, paradox, chiasm 
(figures of contrast), paraprosdokian, non sequitur, enthymeme, absurd (logical fallacy figures), various types of 
irony, etc. The conducted research reveals that humor transformations such as hyperbole, meiosis, and euphemism 
are widespread in American humor. At least partly they are based on lingocognitive peculiarities such as the 
Ostrich effect (avoidance of obviously risky situations), the Von Restorff effect (outstanding things are remembered 
better), extraordinarity bias (extraordinarity property of some object), etc. 

 
Ключові слова: гіпербола, дискурс, мейозіс, трансформації комічного, евфемізми, тощо.  

Наприкінці ХХ та на початку ХХІ сторіч проблема комічного та вираження його 

лінгвістичними засобами у художніх творах та друкованих ЗМІ стала об’єктом аналізу 

багатьох дослідників. Науковою скарбницею теоретично методичних підвалин стали 

наукові розвідки В. І. Карасика, Т. В. Бабушкиної, М. А. Паніної, М. Р. Желтухіної, 

Н. Н. Бочегової, Т. О. Буйницької, Т. А. Грідіної, Б. Дземидока, В. І. Оленєва, 

Т. Н. Денисова, О. А. Земської, П. Б. Коржевої, М. А. Кулінич, Е. В. Максименко, 

В. В. Овсянникова, В. Я. Проппа, О. Ю. Титаренко, М. В. Хардиної, Е. Я. Шмельової, 

О. Б. Шонь, Т. Г. Утробіна та ін. Вагомий внесок у дослідження особливостей та природи 

комічного зробили такі американські та британські вчені як S. Attardo, J. Boskin, 
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R. R. Provine, I. Hassan, D. J. Greiner, R. W. Noland, V. Raskin, L. Olsen, J. C. Overholser, 

A. Koestler, E. B. Safer, B. Weber, R. Alexander. Водночас аналіз функціонування феномену 

комічного на рівні дискурсу та відео вербального дискурсу майже відсутній як у світовій 

та вітчизняній лінгвістиці. Звідси випливає актуальність статті – з одного боку, 

спрямованістю більшості сучасних лінгвістичних досліджень у річищі дискурсивно 

когнітивних та комунікативно прагматичних розвідок, а з іншого, відсутністю 

комплексного дослідження сучасного дискурсу комічного в цілому та американського 

дискурсу комічного зокрема. Об’єктом дослідження виступає сучасний американський 

дискурс комічного та засоби створення комічного ефекту. Матеріалом для аналізу 

слугували фрагменти дискурсу комічного з ряду кінокомедій США та американських веб 

сайтів. Предметом дослідження є сутність та лінгво когнітивні особливості вираження 

феномену комічного в американському дискурсі комічного. Мета статті – аналіз та 

загальна характеристика засобів створення комічного ефекту у сучасному 

американському гуморі та визначення його лінгвокогнітивних особливостей.  

Термін “дискурс комічного” ще не набув широкого вжитку в науковій літературі 

Заходу, та на просторі СНГ. Але автор монографії вводить цей термін приймаючи до 

уваги те, що ще Г. В. Ф. Гегель вважав “комічне” родовим поняттям до “гумору”, “сатири” 

та “іронії”, а В. Я. Пропп, окрім цього, ввів у палітру видових понять “комічного” ще й 

“сарказм”. Звідси ми розглядаємо поняття “дискурс комічного” як родове поняття до 

таких понять як “гумористичний дискурс”, “іронічний дискурс” та “сатиричний дискурс”. 

У світовій науковій літературі вже закріпились поняття “гумористичний дискурс”, в Росії 

його вживає В.І.Карасик визначаючи його як “текст занурений у ситуацію сміхового 

спілкування. Характерними ознаками такої ситуації є…наступні моменти:  

1) комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови,  

2) гумористична тональність спілкування, себто прагнення скоротити дистанцію та 

критично переосмислити у м’якій формі актуальні концепти, 3) наявність певних моделей 

сміхової поведінки, прийняті у данній лінгвокультурі”[4, с. 304], а в американській 

науковій літературі Л. Муньиз [6, с. 80]. П оняття “сатиричний дискурс” теж вже 

використовується наукової спільнотою США, Росії, та України, ми можемо згадати 

дисертацію “Особливості сатиричного дискурсу” Е. К. Гурової (2001 рік) [2, с. 1–20], та 

дисертацію “Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре” 

Т. В. Хайдегер (2004 рік) [7, с. 1–20]. У своїй дисертації Т. В. Хайдегер вважає, що 

сатиричний дискурс ЛМК влучає у найболючіші та актуальні проблеми життя, йому 

притаманний іронічно-пародійний стиль, а “сміх і природа сміху виступають і як елемент 

ігрового компоненту мистецтва кабаре, і як жанрово-стильова ознака, і як специфічна 
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реалізація моделі поведінки”. Гумор та сатира цього виду дискурсу, на думку дослідниці, 

нерозривно пов’язані з девальвацією цінностей суспільства і є тим ферментом, що 

перетворюють забаву у політичний акт. Сатиричний дискурс кабаре характеризується тим, 

що “морально-філософський імператив заключено в межах змін морально-етичних та 

естетико-філософських поцінувань. Сам процес становлення дискурсу ЛМК являє процес 

інтеграції та синтезу як дискурсивних практик модернізму …, так і недискурсивних, а 

також дискурсу політичних дебатів, “демократизованої” культури, інформаційно-

рекламного дискурсу преси та “неформальних” дискурсивних зразків міського просторіччя 

(дискурсу вулиці) …, являючи собою безперервний процес мутацій та трансформацій …  

В основу принципу текстобудування покладено взаємодію, взаємопроникнення та гру тих 

значень, концептів і суджень, які через осмислення та семантизацію набули стійких ознак 

нової норми у системі поцінування соціуму” [7, с. 1–20].  

Поль Сімпсон, французький філолог, замість терміну “сатиричний дискурс” вживає 

у своїх роботах термін “ the discourse of satire ” (2003 рік) [19, с. 1–7].  

На нашу думку, під поняттям “дискурс комічного” необхідно сприймати текст, що 

має певний лінгвістичний та екстралінгвістичний інвентар реалізації домінуючої 

глибинної комічної (сміхової) інтенції, який динамічно розгортається у ситуації сміхової 

та ігрової комунікації. На відміну від комічного тексту, який розглядається як статичний 

результат мовної діяльності, комічний дискурс включає динамічний процес як 

когнітивного так і комунікативного плану, ситуацію (фрагмент об’єктивної реальності на 

фоні якого відбувається вербальний акт комунікації) та результат мовної діяльності. 

Дискурс комічного — це явище багатовимірного, часто дуже розмитого плану, в той час 

як комічний текст існує у двомірному, інколи трьохмірному просторі. Додатковий вимір 

дискурсу надає когнітивний аспект сприйняття інформації, яке відбувається скрізь призму 

певних когнітивних упереджень. Ще один вимір надає соціальна ситуація сприйняття 

інформації. Різні ситуації по різному формують відношення до певної інформації. 

Екстралінгвістичні чинники (просодичні, інтонаційні, міміка, жести) надають ще один 

рівень сприйняття дискурсу, тощо. 

Дискурс комічного має свої мовні особливості (мовні маркери гумору, сатири, 

сарказму, іронії, трагікомічного), свою стилістичну специфіку, тематичну специфіку, 

певні стереотипи уявлення, які формуються ціннісними домінантами та ключовими 

концептами, що відображають менталітет нації, соціальної групи або особистості, 

особливі жанри та форми, інструментарій трансформацій комічного (лінгвістичні та 
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екстралінгвістичні механізми), та інтенсифікаторів комічного (стилістично-риторичні 

прийоми, стереотипні уявлення, асоціативні механізми), тощо.  

Дискурс в цілому є об’єктом міжгалузевого дослідження, в першу чергу, таких 

дисциплін як психологія, лінгвістика, соціологія, а вже в другу чергу, таких наук та 

напрямків дослідження як політологія, філософія, юриспруденція, літературознавство, 

тощо. Найбільший вплив на розвиток лінгвістичного дискурс аналізу, очевидно, зробили 

фахівці з галузі психології та соціології, а вже наприкінці ХХ сторіччя пішла зворотна 

тенденція, коли дискурсологи лінгвісти почали робити дослідження соціолінгвістичного 

та психолінгвістичного плану.  

Типологію дискурсу комічного можна провести по головній комунікативній цілі 

дискурсу та по характеру сміху ( злий, уїдливий сміх, або добрий, пустотливий сміх) або 

реакції на певний комічний текст, або комічний мовленнєвий акт: гумористичний дискурс 

та такий його різновид як дискурс чорного гумору, сатиричний дискурс, іронічний 

дискурс, саркастичний дискурс, трагікомічний дискурс, тощо. Незважаючи на спільні 

риси вище вказаних типів дискурсу комічного, усі вони мають відмінні риси та ознаки.  

Під трансформацією створення комічного ефекту (від лат. transformation – 

перетворення) ми розглядаємо механізми на рівні змісту, які можуть супроводжуватись 

певними маркерами й на рівні форми дискурсу, які ведуть до переключення контекстів та 

зміни однієї стилістичної тональності комунікативного повідомлення, зазвичай, серйозної 

тональності та її різновидів (інформаційно нейтральної, пафосної, ліричної, драматичної, 

аргументативної, тощо) у комічну тональність, що призводить до несподіваної заміни 

фрагменту картини світу у свідомості реципієнта повідомлення на викривлений фрагмент 

(можливо фрейм) комічної картини світу і веде до сміхового чи гедонічного ефекту.  

Розглядаючи типи та різновиди дискурсу комічного, згідно з каналом комунікації, 

можна виділити:  

– усний комічний дискурс (жарти, анекдоти, комедійні виступи на кшталт “stand up 

comedies”, тощо); 

– письмовий комічний дискурс (сатиричний роман, гумористичне оповідання 

надруковане у книзі або журналі, гумористичні стаття у газеті, тощо); 

– комбінований візуально-письмовий дискурс (прикладами можуть бути комікси, де 

під картинками та малюнками наведені невеликі тексти); 

– комбінований відео-вербальний дискурс комічного (мас-медійний дискурс 

кінематографічного або телевізійного характеру, з відео матеріалу Інтернет ресурсів, де 

усний дискурс супроводжується певним відеорядом). 
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У дискурсі комічного можна провести розподілення за мовленнєвими жанрами. 

Найбільш популярними мовленнєвими жанрами американського дискурсу комічного є 

різного типу жарти та анекдоти:  

– “one liners” (однорядкові жарти чи дотепні висловлювання); 

– міні діалоги, включаючи популярну форму “question / answer”; 

– наративні жарти , жарти розмірковування; 

– жартівливі словники, жарти інструкції; 

– комічні об’яви, комічні заголовки газет; 

– анекдоти (true stories). 

Більш об’ємні види мовленнєвих жанрів комічного: 

– гумористичні оповідання; 

– сатиричні романи; 

– сатиричні чи гумористичні вірші; 

– гумористичні виступи (stand up comedies); 

– друковані комедії чи трагікомедії. 

Візуально вербальний дискурс комічного має декілька популярних форм:  

– комікси з надписами; 

– комічні фото з коментарями. 

Відеовербальний дискурс комічного включає:  

– кінокомедії різних типів та комедійні драми; 

– телевізійні ситуативні кінокомедії (sitcoms); 

– гумористичні ток шоу; 

– гумористичні інтерв’ю, скетчі, тощо. 

Дискурс комічного, так само як і інші види дискурсів, має певні види контексту. 

Найбільш вдалою класифікацією типів контексту різних видів дискурсу є класифікація, 

яку надав Г. Паррет (H. Parret):  

– мовленнєвий контекст або контекст (стосується когезії та когерентності дискурсу 

тобто формальної та смислової зв’язності на макрорівні); 

– екзистенціальний контекст (світ об’єктів, станів та подій, до яких відсилає 

комунікативне повідомлення в акті референції); 

– ситуаційний контекст (час події, місце події, персонажі події, статусно-рольові 

відношення персонажів); 

– акціональний контекст (координація ситуацій, що відтворюється мовленнєвими 

актами при розгляді мовленнєвого спілкування як обміну соціальними діями); 
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– психологічний контекст (інтенції, вірування, побажання комунікантів, що 

випливають з певних мовленнєвих актів) [17, с. 25–30]. 

Доречним є виділення “мікроконтексту”, як мінімального оточення певної лексичної 

одиниці з урахуванням асоціацій та конотацій пов’язаних з нею, та “макроконтексту”, як 

загального оточення лексичної одиниці, що дозволяє виявити її функцію на рівні дискурсу 

або його фрагменту.  

Дискурс комічного має складну іллокутивну ціль, яка реалізує цільову установку 

адресата. Серед комунікативних функцій дискурсу наряду з інформаційною, фактичною 

(підтримання дружніх стосунків), і тою, що спонукає до дії цілей, які виконують 

другорядні ролі, головною комунікативною ціллю є сміх або аванс сміху – усмішка 

(експресивна ціль) у реципієнта та гедонічний ефект у продуцента. Другорядними 

функціями виступають релаксаційна, евфемістична, ігрова, евристична (творча функція, 

що складається в пошуку рішення певної інтелектуальної задачі), персвазивна, отримання 

переваги, висміювання (якщо це сатиричний дискурс), подолання стресових ситуацій, 

покращення та полегшення рівня комунікації, обговорення тем-табу, критика суспільства, 

культури, певних ідей, контроль за темою розмови, уникнення брехні, підтримання стилю 

життя “joie de vivre”, підсилення мотивації при виконанні різних видів робіт, створення 

дружніх взаємовідносин, перетворення негативних емоцій в позитивні, захисна ціль, та 

інші оказіональні цілі й функції . 

Комуніканти дискурсу комічного повинні мати більш менш однакові пресупозиції 

для того, щоб бути на одній хвилі розуміння комічного комунікативного повідомлення. 

Вони повинні мати однакову комунікативну компетенцію, до якої входить лінгвістична, 

соціолінгвістина та прагматична компетенція, та загальну компетенцію, що складається, в 

першу чергу, із декларативних знань та життєвого досвіду.  

Як свідчить аналіз 27 кінокомедій США ХХ сторіччя, одним з найбільш частотних 

лінгвістичних засобів комічного в американському гуморі є трансформація гіперболізації, 

яка характеризується вживанням перебільшення з метою осміяння якогось об’єкту чи 

суб’єкту та такий різновид цього засобу комічного як трансформація гротескної 

гіперболізації, яка представляє собою універсальне поєднання гіперболи, фантастичного 

та реального, правдоподібного та карикатурного.  

Наведемо ряд прикладів застосування комічної гіперболи.  

(1) "Our teacher is so old. She personally knew Shakespeare!" [13, с. 35]. На рівні 

американської комічної картини, формується додатково весела візуальна картинка, де 

дуже старенька вчителька спілкується із сивим Шекспіром. 
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(2) "My sister uses so much make up. At night she has to get the paint scraper to take it 

off" [15, с. 37]. Також на рівні американської комічної картини створюється образ дівчини, 

яка енергійно знімає штукатурку скребком зі свого обличчя. 

(3) "The town where I grew up is so isolated. Even insects won't live there" [11, с. 45]. 

Прийом гіперболізація супроводжується візуальною картинкою, на якій комахи чим дуж 

розлітаються з невеличкого містечка, бо там таке нудне життя. 

(4) "Controller: I know but this guy has no flying experience at all. He's a menace to 

himself and everything else in the air ... yes, birds too" [8, c. 10–11]. Саме так характеризує 

льотчика один із службовців аеропорту, застосовуючи комічну гіперболізацію у 

кінокомедії Airplane(1980), яку зняв Джим Абрахамс разом з братами Девізом та  

Джеррі Цукерами. 

Чому гіпербола настільки поширена в американському дискурсі комічного, особливо 

у його великих формах? Очевидно, для того щоб комічне комунікативне повідомлення 

було зрозуміло для якомога більшої кількості реципієнтів занадто поліетнічного та 

диференційованого американського суспільства з його численним “ingroup” та “outgroup 

biases”. Натяки тонкого часто іронічного британського гумору зрозуміють далеко не всі 

американці. Тому для режисерів кінокомедій та комічних телесереалів краще робити 

ставку на жарти з елементом гіперболізації. 

За фасадом багатьох засобів комічного в американському гуморі, стоять когнітивні 

упередження, під якими ми розуміємо системні відхилення у когніції та міркуваннях на 

основі попереднього досвіду, певних когнітивних та соціальних факторів, як мовця так і 

слухача. Більшість когнітивних упереджень, із майже 100 підтверджених 

експериментально, були відкриті американськими психологами когнітивістами Деніелем 

Канеманом та Амосом Тверскі [14, с. 297–315; 22, с. 15–45], перший з яких став 

нобелевським лауреатом у 2002 році. Деякі з них, на нашу думку, безпосередньо впливають 

на формування комічного комунікативного послання, так само як і його розпізнання. 

Так трансформація гіперболізації, очевидно, базується на таких когнітивних 

упередженнях як “ефект Фон Ресторфа” (“Von Restorff effect”) [23, c. 299] – схильності 

аудиторії більше звертати увагу не на звичайні, а на визначні й нестандарті об’єкти 

(денотати), та “ефект екстраординарних якостей” (“extraordinarity bias”) – тенденції до 

запам’ятовування об’єктів (денотатів), які мають додаткові незвичні якості (Це не просто 

перспективний бейсболіст, а улюбленець телеведучої вечірнього шоу Опри Уінфрі,! А це 

не просто чудова топ модель, це улюблена красуня мільярдера Дональда Трампа!). 
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Досить частотною в американському гуморі і трансформація комічного мейозісу. 

Мейозіс є стилістично-риторичною фігурою, яка полягає у применшенні інтенсивності 

ознак предмету з тим, щоб підкреслити його нікчемність та заради комічного ефекту. 

Наведемо приклади:  

(4) "А n Army officer has just lost his leg. When asked how he feels, he looks down at his 

bloody stump and responds, " Stings a bit" [11, с. 75]. Мейозіс застосовується на фоні 

чорного гумору. Додатково на рівні комічної картини світу з’являється образ пораненого 

офіцера, з пошматованою ногою, який глузливо відповідає на питання про те, як він 

почуває: "Свербить трохи".  

(5) "I was something worried when the psychopath ran toward me with a chainsaw" 

[15, с. 77]. Мовець каже, що він був трохи стурбований побачивши психопата, який біг до 

нього з бензопилою у руках. Це повідомлення з одного боку створює візуальну картинку 

із сильним емоційним впливом у стилі чорного гумору, а з іншого боку, слова промовця, 

про його легку стурбованість ( прийом мейозіс), знаходяться у контрасті з дуже 

загрозливою ситуацією, в яку він потрапив. В цілому це викликає комічний ефект.  

(6) "Mortimer Brewster: No, no. I'm not a Brewster. I'm the son of a sea-cook! Ha! Ha! 

Chaaaaarrrge! [he runs off across the cemetary] Cab Driver: And I'm not a cab driver, I'm a 

coffee pot!" [10, c. 3–5]. У цьому діалозі з кінокомедії чорного гумору “Arsenic and Old 

Lace” (“Миш’як та старий шнурок”, 1944), режисера Френка Капри, головний герой, 

успішний журналіст Мортімет, дуже радіє, коли узнає, що він не належить до 

аристократичної сім`ї Бревстерів і застосовує мейозіс (I am the son of a sea cook). У 

відповідь водій таксі використовує нестандартну та комічну метафору (I'm a coffee pot!) 

зводячи ситуацію до абсурду. 

(7) "Mortimer Brewster: Look, you can’t do things like that! Now, I don't know how I can 

explain this to you. But, it's not only against the law, it’s wrong!  

Martha Brewster: Oh, piffle! Mortimer Brewster: It's not a nice thing to do. People 

wouldn't understand. He wouldn't understand. What I mean is... Well... This is developing into a 

very bad habit!" [10, c. 5–7].  

У цьому фрагменті дискурсу комічного в якості трансформацій комічного два рази 

вживається мейозіс у стилі чорного гумору. Мортімер називає спробу отруїти старого 

джентльмена миш’яком своїми тіточками “поганою звичною” (“bad habit”). А одна з 

тіточок каже, що це лише пусте базікання (“piffle” – застосування комічного слова).  

В цілому спробу отруєння літнього чоловіка Мортимер коментує використовуючи 

евфемізми. Інтенсифікатором комічного виступає тавтологія. 
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До частотних трансформацій комічного належить і трансформація комічного 

евфемізму (від euphemismos– пом`ягшенний вираз). Під евфемізмами розуміють слова та 

вирази, які створюються та вживаються з ціллю заміни грубих, непристойних та різких 

слів більш м’якими та соціально сприйнятливими. В основі процесу створення евфемізмів 

лежать історично сформовані чинники мовного табу. Часто евфемізми мають 

метафоричний характер. Наведемо приклади сучасних комічних евфемізмів:  

(8) "to powder a nose" – попудрити носик (кажуть жінки покидаючи чоловіків на 

хвильку у ресторані): "Where can I powder my nose?" [21, с. 155].  

(9) "to be between jobs" – бути безробітним: "Peter is between jobs at the moment"  

[9, с. 25].  

(10) "Nick Naylor: My job requires a certain... moral flexibility" [18, c. 14]. Цю фразу 

каже успішний лобіст тютюнових виробів Нік Нейлор, головний герой сатиричної драми 

"Thank you for smoking" (2006), режисера Джейсона Рейтмана, знятий по однойменному 

сатиричному роману Кристофера Баклі (1994).   

(11) "Jerry Warriner: In the spring, a young man's fancy lightly turns to what he's been 

thinking about all winter" [16, c.14]. Уривок взято з романтичної ексцентричної кінокомедії 

1937 року "Жахлива правда" ("The Awful Truth") режисера Мак Кері. 

Як свідчить наше дослідження, проведене на аналізі 27 кінокомедій США, 

евфемізми та мейозіс не входять у перелік домінантних трансформацій в американському 

дискурсі комічного, але зустрічаються при цьому в американському гуморі досить часто. 

Комічні трансформації евфемізму та мейозісу, на нашу думку, є лінгвістичними 

маркерами такого когнітивного упередження як “ефект страуса” (“Ostrich effect”), 

відкритого такими дослідниками, як Ден Галай та Орлі Саде [12, c. 57–67], що є проявом 

глибинної інтенції уникнути ризикованої та неприємної ситуації шляхом її згладжування, 

саме це когнітивне упередження при наймі частково пояснює те, що багато слухачів не 

сприймають і не хочуть сприймати чорний гумор. Очевидно, що евфемізми набули 

популярності у комунікативному просторі США не в останню чергу із-за широкого 

наступу політкоректності у ЗМІ цієї країни. Це теж певним чином характеризує одну з 

особливостей американської комічної картини світу. 

Розгляд американського дискурсу комічного під яким, ми сприймаємо текст, що має 

певний лінгвістичний та екстралінгвістичний інвентар реалізації домінуючої глибинної 

комічної (сміхової) інтенції, який динамічно розгортається у ситуації сміхової та ігрової 

комунікації. свідчить, що цей вид дискурсу грунтується на багатому та гетерогенному 

фонді асоціативно-фонових знань, базовому для социумних пресупозицій американських 
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реципієнтів і тяжіє д о трьох частотних трансформацій створення комічного ефекту:  

1) трансформація комічної гіперболізації; 2) трансформація комічного мейозісу;  

3) трансформація комічного евфемізму. Тяжіння американського гумору до цих трьох 

трансформацій свідчить про актуалізацію таких когнітивних особливостей в 

американській комічній картині світу як “Ostrich effect” (трансформація комічного 

мейозісу та евфемізму), “Von Restorff effect” (трансформація гіперболізації), та 

“extraordinarity bias” (трансформація гіперболізації). 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. –– К: КДУ, 

1997. –– 298 с.  

2. Гурова Е.К. Особенности сатирического дискурса : На материале рассказов и 

фельетонов А. Т. Аверченко : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. филол. 

наук : спец. 10.01.10 "Журналистика" / Е. К. Гурова. — М., 2001. — 20 с. 

3. Дейк Т.А. Ван. Принципы критического анализа дискурса / Т. А. Ван Дейк // 

Перевод и лингвистика текста. –– М.: Наука, 1994. –– С. 169–217.  

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

ИТДГК Гносиз, 2004. –– 390 с.  

5. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. –– М.: ИТДГК Гносиз, 

2003. –– 280 с.  

6. Муньиз Л. Проблема юмора в образовании / Л. Муньиз // Социологическое 

исследование. Ноябрь. –– 1996. — № 11. — С. 79–84.  

7. Хайдегер Т.В. Сатиричний дискурс польського літературно-мистецького кабаре 

2004: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.03 "Література 

слов'янських народів" / Т.В. Хайдеггер. — К., 2004. — 20 с.  

8. Abrahams Jim. Airplane. Paramount Pictures [Електронний ресурс]. –– USA, 1980. — 

Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Airplane! (14.12.09) — Airplane. 

9. Bahney Anna. A Life Between Jobs. 8.06.2008 [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://www.dtcc.edu/clubs/sw/vanguard/images/Life%20between%20Jobs (12.11.09). 

— A Life Between Jobs. 

10. Capra Frank. Arsenic and Old Lace. Warner Bros [Електронний ресурс]. –– USA, 

1944. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Arsenic_and_Old_Lace_(film)(12.12.09) 

— Arsenic and Old Lace. 

11. Funny Jokes. 2009. — Режим доступу: http://www.allfunnypictures.com (11.11.09) 

—All Funny Pictures.  



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2009, том 6, № 3 (18) 

 

 69

12. Galai Den, Sade Orly. “The Ostrich Effect”and the relationship between the liquidity 

and the yields of financial assets // Den Galai, Orly Sade // Journal of Business. — Chicago: 

University of Chicago press. 2006. — № 79 (5). — P. 57–68. 

13. Hayes S.J. Jokes. 2009. — Режим доступу: http://www.basicjokes.com (11.11.09) — 

Funny Jokes. 

14. Kahneman Daniel. A. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases / Daniel 

Kahneman, P. Slovic, A. Tversky. –– New York: Cambridge University Press, 1982. — 556 p.  

15. Kurtz D. Clean jokes.2009. — Режим доступу: http://www.ahajokes.com (11.11.09) 

— Ahajokes.  

16. McCarey Leo. The Awful Truth. Comedy film. Columbia Pictures [Електронний 

ресурс]. –– USA, 1937 — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Awful_Truth 

(14.12.09) — The Awful Truth 

17. Parret H. Contexts of Understanding / H. Parret. — Amsterdam: John Benjamin PC. 

1980. — 109 p. 

18. Reitman Jason. Thank You for Smoking. Fox Searchlight [Електронний ресурс]. –– 

USA, 2006. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Thank_You_for_Smoking 

(14.11.09). — Thank You for Smoking. 

19. Simpson Paul. On the Discourse of Satire / P. Simpson. — New York: John Benjamins 

Publishing Co, 2003. — 310 p.  

20. Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition / Dan Sperber, 

Deirdre Wilson. –– [2nd edition]. –– Oxford; Cambridge, MA, 1995. –– 279 р. 

21. The Free Dictionary. 2009. — Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com 

(12.11.09). — The Free Dictionary by Farlex. 

22. Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory: cumulative representation of 

uncertainty / Amos Tversky, D. Kahneman // Journal of Risk and Uncertainty. –– 1992. — № 5. 

— P. 297–332.  

23 . Von Restorff, H. Über die Wirkung von Bereichsbildungen im Spurenfeld (The effects 

of field formation in the trace field) / H.Von Restorff // Psychologie Forschung, 1933. — № 18. 

–– Р. 299–334. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Restorff_effect 

(14.12.09). — Von Restorff effect. 
 

Надійшла до редакції 30.11.09 



Косович О.В. Мовна гра в оказiональному словотвореннi 

 

 70 

РОМАНСЬКІ МОВИ 

 
 

© 2009 О.В. Косович 
(м. Тернопіль) 

МОВНА ГРА В ОКАЗІОНАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННI 
 
КОСОВИЧ О.В. МОВНА ГРА В ОКАЗIОНАЛЬНОМУ СЛОВОТВОРЕННI 
У статтi розглядається поняття мовної гри, роль мовної гри в оказiональному словотвореннi. 

Фокусується увага на тому, що мовна гра активiзує увагу мовцiв до мовної форми, до її структурних 
елементiв, вона пов'язана з ситуацiєю несподiванки, обумовленою порушенням норм та стереотипiв. Щоб 
привернути увагу спiвбесiдника людина при використаннi мови звертається до елементiв гри. Результатом 
творчого словотворення є оказiоналiзми, якi створюються у мовленнi в певнiй ситуацiї. Оказiоналiзми 
показують, на що здатна мова при породженнi нових слiв, якi її творчi потенцiї.  

 
КОСОВИЧ О.В. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ОККАЗИОНАЛЬНОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ  
В статье рассматривается понятие языковой игры, роль языковой игры в окказиональном 

словообразовании. Фокусируется внимание на том, что языковая игра активизирует внимание говорящих к 
языковой форме, к ее структурным элементам, она связана с ситуацией неожиданности, обусловленной 
нарушением норм и стереотипов. Чтобы привлечь внимание собеседника человек при использовании языка 
прибегает к элементам игры. Результатом творческого словообразования являются окказионализмы, 
которые создаются в речи в определенной ситуации. Окказионализмы показывают, на что способен язык 
при порождении новых слов, каковы его творческие потенции.  

 
KOSOVYCH O.V. LANGUAGE PLAY IN OCCASIONAL WORD FORMATION 
The article deals with the extent and importance of language play in human life, considering it at the formal 

level (as pattering of sound and structure), at the semantic level (as creation of fiction and fantasies), and at the 
pragmatic level (as humour, social displays). The author quotes Wittgenstein to explain his concept of language 
play, which is universal, natural, spontaneous, often unpredictable, occasional and idiosyncratic, going beyond the 
norm, i. e. clearly distinct from the “normal” use of language. Language play, the use of words and language to 
create new and unusual meanings and implications, has long been used by authors to ensure that their words have 
an impact on readers. Poets, playwrights and novelists, both classic and contemporary, use language play to 
conjure the readers’ imagination without wordy descriptions or long explanations. Language play affords writers 
the opportunity to say more with less, evoking vivid imagery causing the reader to feel the action, rather than simply 
read words on a page. 

There are many different types of foregrounding used by authors, most of which are also considered to be 
types of language play. Out of the tradition of language play comes the phrase “to play on words”. But this phrase 
can also be taken in this context to refer to other types of language play including: metaphors, similes, rhyme, 
alliteration, assonance, onomatopoeia, and many other more technical forms of language play. 

Many authors use language play to create their own distinct style, not only setting their words and ideas 
apart, but also themselves as writers. These authors have used language play to break literary conventions and 
create their own literary trademarks.  

This use of language play is effective both when reading texts and listening to spoken words.  
Language play affords authors the ability to personalize their thoughts, and those of their characters, 

creating dynamic narratives. A common form of language play is the enthusiasm with which we make up new words, 
especially occasional words. In cases of this kind, the speakers know that a word does not exist in the language, but 
they coin it nonetheless in order to make an impact on their listeners. There is no suggestion that the new word 
should become a part of standard French – and indeed it may never be used again after its first exposure in the 
conversation. The whole point of these words is that they are used just to capture the mood of the moment. They 
therefore fall into the category of “occasional words” for “a particular occasion”. Occasional words can be coined 
for all kinds of purposes, apart from language play. Rather different are occasionalisms-coinages where there is a 
deliberate intention to be ingenious, clever, or funny based on a perception that a word is missing from the 
language. We have all often felt that it would be nice if there existed a word for a certain notion which seems to 
have no lexical expression in French, and every now and then we may have a flash of inspiration, producing a new 
formation which we feel ought to be in the dictionary.  

 
Ключові слова: мовна гра, оказіоналізм, оказіональне словотворення, гра слів, мовна 

креативнiсть. 
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Термiн мовна гра став одним з найпопулярнiших термiнiв у мовознавствi кiнця XX 

столiття – початку XXI столiття. Сьогоднi простежується тенденцiя щодо розпов-

сюдження мовної гри у французькiй мовнiй дiяльностi. Про це засвiдчують очевиднi мовнi 

факти i зростаюча увага до них дослiдникiв. Феномен мовної гри пояснюють прагненням 

до експресiї мовлення. Позамовна причина “ескалацiї експресiй” (В.Г. Костомаров) 

наприкiнцi ХХ сторiччя – в демократизацiї суспiльства, внутрiшньомовна – у тенденцiї 

комунiкативної рiвностi адресанта та адресата мовлення, що ґрунтується на достатньо 

схожому фондi загальних знань. Як наслiдок цього – “зрозумiлiсть” адресата.  

Життєвi обставини у сукупностi з майстернiстю автора зумовлюють використання 

виразних, експресивних мовних засобiв, якi сприяють створенню особливого стилю i тих 

образiв, якими оперує автор. Саме через це з’являються зразки мовної гри.  

Опис численних реалiй сьогодення, особливо тих, якi заслуговують iронiчного  

вiдношення, супроводжується цiкавою грою слiв i смислiв, модифiкацiєю стандартних 

засобiв вираження, тобто, крiм традицiйних форм вираження, активну позицiю займають 

прийоми мовної гри. Велика кiлькiсть сучасних творiв привертає увагу не тільки 

оригінальністю авторської ідеї, несподiваною оцiнкою, але i своєрiднiстю форм i 

семантики їхнього словесного вираження. 

Поняття мовної гри було введено Л. Вiтґенштейном [3]. Здатнiсть мислити 

формується тільки на основi мовної  реальностi i, як наслiдок, рiзноманiтної мовної 

дiяльностi. Мовна гра супроводжує будь-яку iншу форму дiяльностi людини, в цьому 

виражається первиннiсть мовної гри щодо iнших форм людської дiяльностi. 

Мовна гра дослiджується в працях В.В. Виноградова, О.А. Земської,  

Н.Д. Арутюнової, Т.О. Грiдiної, В.З. Санникова, Б.Ю. Нормана, М.Д. Голєва, Н.О. Янко-

Триницької та iнших не випадково, оскiльки “мовна гра (в максимально широкому 

розумiннi термiна) – це нетрадицiйне, неканонiчне використання мови, це творчiсть в 

мовi, це орiєнтацiя на скритi естетичнi можливостi мовного знаку” [9, с. 168]. Мовна гра 

активiзує увагу носiїв мови до мовної форми, до її структурних елементiв. Мовна гра 

пов’язана з ситуацією несподiванки, що зумовлена порушенням в ігровому текстi норм i 

стереотипiв та усвідомленням цього порушення. 

В сучасному мовознавствi склалась стiйка традицiя в розумiннi мовної гри як 

свiдомого експерименту, який має установку на творчiсть.  

У запропонованiй статтi пiд мовною грою ми розумiємо вид мовленнєвої або мовної 

діяльності, яка ґрунтується на iндивiдуальнiй творчостi, створює експресiю та виразнiсть 

мови i мовлення. Мовна гра особливо проявляється в оказiональних словах i виразах, 

вирiзняється гумором та гостротою. Мовна гра вносить в мовлення, в текст епатажнiсть, 
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експресивнiсть, елементи пародії. Мовна гра – це усвідомлене порушення стереотипу, 

закономiрностей функцiонування мовних одиниць в певному оточеннi та норми у 

мовному розумiннi соцiуму i конкретного iндивiда, що використовується для посилення 

виразностi тексту.  

За кожним мовним вираженням може ховатися образ, метафора, а в кожній метафорі 

захована гра слів. Дiйсно, людина сама творить своє мовне буття, свій власний, 

придуманий світ: “Chérie tchador” (довга чорна чадра є типовим одягом арабських, 

зокрема, іранських жінок. Це є нацiональним атрибутом – за аналогiєю утворено вираз 

“Chérie, je t’adore!” (“Кохана, я тебе обожнюю!”) (Libération, le 13 septembre 2005); 

“Chapelle sixties” (Джейн Фонда, нiмфа “сексуальних” років, стверджувала, що вона – 

релiгiйна особа) – утворено за зразком “Chapelle Sixtine” (“Сiкстинська капелла”) 

(Libération, le 11 octobre 2005); “Ripoux et narcos font coke commune en Colombie”  

(В Колумбії корупція – скрiзь, поліція та наркоторговцi працюють майже рука в руку, 

спільно – утворена паралель з “faire cause commune” – займатися спільною справою 

(Libération, le 19 janvier 2006). 

Необхiдно наголосити, що в усі часи письменники застосовували гру слiв. У ХІХ 

столітті тексти будувалися за принципом парадоксу, не порушуючи граматичних форм та 

структурних компонентів речення (Едвард Лір, Л. Керрол, К. Прутков та іншi), а на 

початку ХХ століття гра слiв спричинила до філософії зауму1 (Велемир Хлєбніков, 

Олексiй (Олександр) Кручених, Ігор Северянін, Данило Хармс) та мови абсурду. 

На основі теорії асоціативного потенціалу слова Т.О. Грідіна розглядає операційні 

прийоми і механізми мовної гри i пропонує, слідом за О.А. Земською, класифікацію 

мовних iгор за: а) формою; б) змістом; в) формою та змістом. В основу цієї класифікації 

покладено оказіональні новотвори, якi є лексичними одиницями, що не відповідають 

загальноприйнятому вживанню [6, с. 4]. 

Використовуючи елементи гри в мовi, людина привертає увагу спiврозмовника. 

Проте задоволення вiд мовної аномалiї отримує тiльки той, хто володiє мовною нормою: 

“Libération.fr fait page neuve” (французька газета оновлює свою веб-сторiнку (в Інтернеті) 

– за зразком “faire peau neuve” ‘цiлком змiнити погляди, стиль життя’ (Libération, le 18 

octobre 2005); “Ça Mars ou ça casse” (майбутнє космічних дослiджень будується на успiху 

дослiджень планети Марс) – цей вислiв утворено за зразком “Ça passe ou ça casse” ‘Пан 

або пропав!’ (Libération, le 12 mai 2005); “Le cash de l’oncle Tom” – Том Круз є 

продюсером та виконавцем головної ролi стрiчки “Місія неможлива-3”, за яку вiн планує 

отримати близько 100 млн доларiв – утворена паралель з назвою роману “La Case de 
                                                 
 

1 заум, -у, ч. Зайве, непотрібне мудрування; нісенітниця, безглуздя (ВТС). 
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l’oncle Tom” “Хатинка дядька Тома” (Libération, le 3 mai 2005). 

Здебiльшого, гру побудовано на римi. Цей принцип широко використовують: 

– у рекламних текстах: “Aide-toi et Shell t’aidera” (“Допоможи собі i “Shell” тобі 

допоможе!”) – слоган нафтової компанiї Shell використовувався у Францiї в епоху, коли у 

суспiльствi було надзвичайне релiгiйне пiднесення; утворений за зразком “Aide-toi et ciel 

t’aidera” (“Допоможи собі, i бог тобі допоможе!”); 

– у газетних заголовках: “Bonne presse contre mauvaise graisse” (Libération, le 26 avril 

2005) – заголовок великими лiтерами (в газетi) статтi про антицелюлiтний крем, який 

пропонують фармацевтичнi компанiї, “L’e-administration en pleine e-ruption” (Libération, le  

17 mai 2005) – у Францiї використання iнформацiйного управління стає дедалi популярнiшим, 

i весь цей процес є схожим на вулкан, який перебуває у станi виверження. 

Принцип дії мовної гри – зумисне використання відступаючих від норми та 

усвідомлених на тлі системи i норми явищ: “Мовленнєва гра породжує зовсім інші, аніж в 

узусі та нормі, засоби вираження певного змісту або об’єктивує новий зміст при 

збереженні чи зміні старої форми” [5, с. 136]. Отже, мовленнєва гра стирає грані між 

мовою та мовленням i є двоспрямованою щодо мови та мовлення. Вона реалiзує межі, 

парадоксальні випадки функціонування мовного знаку. Наприклад, у сценарiї Рене Госiннi 

“Пригоди Астерiкса iз Галлiї” простежуємо такi елементи мовної гри:  

“– Comment s’appelle cette ville? – Divodurum. – N’essaie pas de m’amadouer! Non, je 

ne veux pas de rhum!” — фонетична гра слiв “Divodurum” (латинська назва мiста Метц) та 

запитання “Tu veux du rhum?” (Ти хочеш рому?), яке причулося Обелiксу [19, p. 21]; 

“– Waterzooie! Waterzooie! Waterzooie! Morne Plat” [19, p. 39]: Натяк на перший 

вiрш “Waterloo Waterloo morne plaine” – цiлковита поразка, крах (“L’Expiation”, поема 

“des Châtiments” Вiктора Гюго, в якiй описується поразка Наполеона поблизу Ватерлоо). 

Спостерiгаємо фонетичну гру слiв “Waterzooie” i “Waterloo”, та гру слiв “plat” cuisiné 

(кулiнарний напiвфабрикат) та “plaine” = relief plat (рiвнина);  

“– Et tout ça, ça fait d’excellents Gaulois!” – натяк на пiсеньку вар’єте “Et tout ça, ça 

fait d’excellents Français” Морiса Шевальє [19, p. 46). 

Вiдбувається пристосування певних стiйких висловiв iз замiною одного або двох 

компонентiв, нацiонально-маркованих для нових мовних iнтенцiй (потреб), контекстно 

зумовлених.  

Отже, вмiле використання з особливою художньою метою прийомiв семантичного 

зрушення є характерним для автора цього сценарiю, який свiдомо i з задоволенням 

долучається до мовної гри, демонструючи до того ж блискучу майстернiсть володiння 

стилем i жанром.  
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У сучасних дослiдженнях термiн мовна гра отримав дещо iнше (вузьке) тлумачення: 

пiд мовною грою розумiють усвiдомлене порушення норми. За такого пiдходу мовна гра 

протиставляється мовнiй помилцi, яка виникає як наслiдок ненавмисного порушення 

норми. За очевидностi та логiчностi такого протиставлення у сучаснiй мовнiй ситуацiї не 

завжди вдається визначити межу мiж помилкою i грою. Наприклад, у лiнгвiстичних 

дослiдженнях останнiх десятирiч ХХ ст. (Голєв, 1995; Апресян, 1990) все частiше звучить 

думка про те, що на змiну вiдношенню “норма-помилка” приходить вiдношення “норма-

iнша норма”. “Iншi норми” – це контекстна або ситуативна, тобто те, що традицiйно 

вважають помилкою, наприклад, невиправдане використання великої лiтери у сучасних 

рекламних текстах, хоча в абревiатурах це сприймається не як порушення орфографiчної 

норми, а як реалiзацiя комунiкативної норми, що визначається завданнями рекламного 

тексту: AbraCadaBRI – назва навчального закладу, де проводиться навчання за допомогою 

програмного забезпечення з геометрії пiд назвою“Cabri-Géomètre” (Libération, le  

15 octobre 2005). Тут проведено аналогію з “абракадабра-нiсенiтниця”.  

Отже, мають рацiю тi дослiдники, якi вважають, що питання нормативностi зникає з 

поля кодифiкування, а поняття правильнее / неправильне все частiше змiнюється на 

поняття доречне / недоречне. Теза “правильне все те, що доречне” визначає реальнiсть 

комунiкативної або ситуативно обумовленої норми. Наголосимо також на тому, що мовна 

помилка має тенденцiю до перетворення у мовну гру.  

Як і будь-яка гра, мовна передбачає певну систему правил, у дотриманні яких і 

полягає мовна поведінка комунiкантiв. Використання мови у таких актах як наказ, 

запитання, вітання, суперечка, переконання і так далi, актуалізується  у багатьох мовних 

іграх: “Casino: à vous déjouer!” “Казино: вашi розчарування!” – за зразком “A vous de 

jouer!” “Ваш хід! Ваша черга!”, цим пояснюється той факт, що значна кiлькiсть казино 

використовує рiзнi методи, аби отримати грошi гравцiв) (Libération, le 16 mars 2005); “Il 

était mille et une fois...” (новий переклад знаменитих арабських казок) – за зразком “Il était 

une fois...” “Жили-були” (Libération, le 25 juin 2005). 

Отже, будь-яка мовленнєва діяльність, осмислена за своїм характером, фактично 

підпорядковується фіксованим у мові правилам. До того імпліцитна граматика жорстко 

регламентує кордони осмисленого для кожної мовленнєвої ситуацiї. Iншими словами, 

будь-який хід у певній мовній грі можна передбачити, звертаючись до правил. Якщо 

дотримуватись меж наведеної диференцiацiї дослiджуваних понять, то виявиться, що 

необхідною умовою ефективного взаєморозуміння є (або може стати) належність 

комунікантів до однiєї i тієї ж мовної гри. Бо, коли будь-який мовний вислів здатний до 

інтерпретації за правилами актуальної мовної гри, то такою ж мірою може адекватно 

інтерпретувати будь-який мовний вислів. Звернемося до прикладiв: “James blond” 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2009, том 6, № 3 (18) 

 

 75

(“Джеймс блонд” — новий актор, який буде виконувати роль Джеймса Бонда, є 

блондином) (Libération, le 14 octobre 2005); “Je ne pense qu’à chat” (Деякi особи просто в 

захопленні від котiв. Такий вислiв утворено за аналогією з “Je ne pense qu’à ça”  

(“Я думаю тільки про це”)) (Libération, le 18 août 2005); “Je suis dans la marge jusqu’au 

cou!” (утворення за аналогією з “être dans la merde jusqu’au cou!” (“бути цілком у 

безвихiдному становищi”) – “la marge” (“маржа; нацiнка; дохiд”) у цьому випадку 

звучить, як питання кредиту, дуже популярної сьогоднi форми фінансування (слоган 

асоціації споживачiв Францiї); L’Harleysien (мотоцикли марки Харлей Девiдсон мають 

своїх прихильників скрiзь, i навiть у Франції) – така лексема є комбінацією Arlésienne 

(“Арлезiанка”, вiдома французька пісенька) та Harley  (Харлей, марка мотоцикла) 

(Libération, le 19 août 2005). 

Проте, згідно з положеннями Л. Вітґенштейна, мовна поведінка комунікантів 

полягає у здатності актуалізації мови в рiзних мовних іграх. Зі словами оперують таким 

чином, що з часом переводять їх то в одну, то в іншу концептуальну картину [5, с. 216]. 

Спираючись на інтерпретацію концептів, якi розглядає Л. Вітґенштейн, виявляється 

неможливим пояснення того, яким чином відбувається засвоєння нової мови. Дійсно, 

вважаючи основою для кожної мовної практики однозначну відповідність між словом і 

реакцією на це слово, дослідники Л. Вітґенштейна редукують мовленнєву діяльність 

індивидів до оперування певним набором реакцій на знаки. До того ж наголошується, що 

на звичне слово неможлива нова реакція (нова мовна поведінка), оскільки порушення 

правил гри  означає її припинення.  

Отож, мовну поведінку, яку ми розуміємо як дію з набором певних реакцій на знаки, 

цiлковито детерміновано правилами, що імпліцитно містяться у мові і закріплюють за 

будь-яким типом мови певну мовленнєву поведінку її носіїв. Так само засвоєння тими, хто 

говорить, нових правил мовної поведінки, нової мовної гри, перебуває поза межами 

мовної компетенції. Згідно з положенням Л. Вітґенштейна про те, що правила не є чимось 

стійким, раз і назавжди встановленим. Навпаки, виникають нові ситуацiї, а інші стають 

застарілими, забуваються або змінюються [5, с. 90].   

Отже, мовні ігри слугують деякими моделями, які своїми подібностями та 

вiдмiнностями покликані виявити можливості мови. Наприклад, вислiв “prêt-à-déporter”  

[15, p. 36] утворено за зразком “prêt-à-porter” чи “prêt-à-parler”. У наступному прикладi “Ici 

le répondeur téléphonique du professeur Dreyfuss, qui ne prend pas de messages. Au top sonore, 

vous disposez de trente secondes pour raccrocher. Beup” [15, p. 27] вираз “vous disposez de trente 

secondes pour raccrocher” необхiдно було б оформити так: “vous disposez de trente secondes 

pour laisser votre message”. У цьому випадку дiєслово “raccrocher” набуває значення “laisser 
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votre message” (“залишити повiдомлення”). Вiдбувається зближення семантики лексем; 

вступає у дію когнітивний чинник, який залежить від ситуації. 

Отже, мовленнєву діяльність можна уявити як потiк постійно змiнних ситуацій 

вибору тим, хто говорить, того чи іншого семантичного варiанту мови, вже орієнтуючись 

на певну його модель (мовну гру). Подібні варіанти можна кваліфікувати як семантичну 

змінну, необхідну для пояснення можливості варіювання мови (як її використання з 

різними намірами і різними способами). На наш погляд, тільки за допомогою такої 

інтерпретації “мовної гри” стає можливим пояснення ситуації осмисленого використання 

однієї і тієї ж мовної одиниці в різних контекстах. Мова не є диференційованою на мовні 

ігри. Мовні ігри — гіпотези, які можна пояснити. Са́ме вони моделюють нашу мовну 

поведінку, тому не мають власного онтологічного статусу. Вiдповiдно, й правила мовних 

ігор не вичерпують усіх властивостей та можливостей реального використання мови.  

Наприклад, вираз “Cuba-Cola” (“Куба-Кола”, твiр Дiдьє ван Ковелерта та Франка 

Бонне) поєднує у собi слова “Cuba” як соцiалiстична країна та “Coca-Cola” як символ 

продукту капiталiстичного ладу. Оказiональнiсть номінації Cuba-Cola полягає в 

порушеннi семантико-стилiстичної моделi словотвору: в одну лексему об’єднано дві 

несумісні щодо семантичного i стилiстичного змiсту одиниці – Cuba та Cola. Автор 

поєднав їх за причиною подiбностi початкових складових звукiв. Щодо вислову “Poisson 

d’amour” (“Рибка кохання” – назва роману Д. ван Ковелера), асоцiацiї, якi виникають вiд 

слова “poisson”, розривають спiльний зв’язок i ремотивують слово “amour”. У творi вже 

згаданого автора “Шлях в один кiнець” трапляється слово “diable-gardien”, утворене 

вiдповiдно до моделi “ange-gardien” – ангел-хоронитель [18, p. 89].     

Мовну гру можна передавати i через театралiзацiю дiй. У цьому випадку автор сам 

є актором. Знаковiсть ролi передбачає i характер iнтерпретацiй, є своєрiдною платформою 

для оцiнок, втягуючи читача у полемiку i з автором, i з героєм. Граючи, автор втручається 

в подiю, трансформує i навiть змінює її. Розігрується сама подiя: “Non aux Busheries” 

(Президент Дж. Буш не є популярним сьогоднi, його часто порiвнюють з м’ясником в 

зв’язку з вiйною в Іраку) (Libération, le 7 septembre 2007); “Au Danemark, le sapin de Noël 

cache une forêt de pesticides” (мова йде про забруднення навколишнього середовища, яке є 

проблемою сучасного свiту; автор проводить паралель з прислiв’ям “les arbres cachent la 

forêt” (“не видно за деревами лiсу”)) (Libération, le 29 décembre 2005). 

Отже, сьогоднi у процесах спiлкування свiдома словесна гра дещо роз-

повсюдженiша, анiж будь-коли, що також стимулює створення дотепних новотворiв 

сатиричного, жартiвливого чи iронiчного характеру i набуває когнітивнiшого образного 

характеру: “Que le pire gagne!” – за зразком “Que le meilleur gagne!” (пiдкреслено той 

факт, що у Францiї кандитати на виборах сприймаються негативно) (Libération, le 19 avril 
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2005); “Villepin, le hussard sûr de soi” – пiдкреслено факт, що французький полiтик 

поводиться як кавалерист, трощачи все довколо себе (на взiрець заголовка книги “Le 

Hussard sur le toit”) (Libération, le 24 mars 2006); “Vladimir Poutine tend une main... de 

fer”— пояснюється факт, що Європа розраховує на російський газ, а президент Росії 

висуває свої вимоги для поставок газу в країни Європи) – на кшталт “main de fer dans gant 

de velours” = залiзна рука в оксамитовiй рукавичцi ≈ м’яко стелить, але твердо спати 

(Libération, le 11 février 2006), “Tout va très bien, madame la banquise, tout va très bien”  

(за аналогiєю до слiв з вiдомої пiсеньки “Tout va très bien, madame la marquise, tout va très 

bien” (Libération, le 30 septembre 2005).  

Виокремлюючи передусiм словесну гру, I.Б. Голуб та Д.Е. Розенталь пропонують  

визначати її як “обiгрування” значення слова, наприклад, у каламбурi, який може полягати 

як в новiй народнiй етимологiзацiї слова за спiвзвучанням, так i в утвореннi нового 

мовного омонiма вiд спiвзвучного кореня. Якщо спiврозмовник не розумiє, яке са́ме слово 

“звучить” у фразi, то тодi може вiдбутися перекручування змiсту висловлювання, гра стає 

порожньою. Високий рівень освіченості мовцiв дає змогу творити мовлення, 

використовуючи широку палiтру синонiмiв, алюзій тощо. Отже, мовна креативнiсть 

притаманна не тiльки для письменникiв, але й для всiх. Вивчення експресивних 

властивостей мови переконує в широкому розповсюдженнi iндивiдуальної словотворчостi. 

Бажання мовця покепкувати, посмiятися, пожартувати реалiзується у створеннi таких 

цiкавих оказiоналiзмiв, якi знаходимо в таких текстових фрагментах: “Le médecin…doit 

recevoir une rémunération globale. Mode et niveau de rémunération sont deux concepts 

différents, et il est important de le rappeler à nos représentants syndicaux encore très attachés à 

la “castonguette” (Libération, le 17 mai 2002) – Castonguette (вид медичної страховки, 

введений з ініціативи (“під дудку”) Клода Кастонге. Простежується також зв’язок з 

кастаньєтами (музичним iнструментом) – castagnettes); “Je pense par exemple qu’il y a 

autant de personnes à Montréal qui aimeraient vivre en Abitibi-Témiscamingue que de 

Témiscabitibiens qui veulent vivre à Monstréal” (Libération, le 2 avril 2004) – Monstréal 

(Монреаль сприймається як мiсто-монстр, оскiльки є надзвичайно неспокiйним, як i будь-

який сучасний мегаполіс). 

Щоб пояснити феномен появи комiчного ефекту у грi слiв, П’єр Гiро розрiзняє “le 

ludant”, такий текст, який не очiкує читач, i “le ludé”, латентний (скритий) текст, на який 

очiкували [13, с. 105]. У А. Алле вiдомi та очiкуванi мовнi структури формують основу 

“ludé”, звiдки й екстраполюються змiни. Отже, ефективнiсть гри слiв – це здатнiсть 

змiцнити свою психiчну енергiю, психологiчний стан. Пор.: “Il m’aperçut, se décliqua, tel le 

ressort A. Boudin (voyez ce ressort) et vint vers moi [...]” ([14, p. 27]; M. Raoul Oger, pour ne 
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citer que ses initiales, [...] [14, p. 34]. У двох випадках спостерiгаємо гру слiв, якi схожi за 

звуковим складом. 

Мовна гра максимально наближена до імпровізації i прагне уникати закостенілості. 

В iдеалi її сприймають як безконечний процес, оскiльки в неї є початок, однак принципово 

не може бути кiнця як наслiдку. Сенс не у пiдсумку, а в самому рухові, у рефлексiї над 

масою мовних знаків, якi проходять через свiдомiсть автора, своєрiдне “вiдмивання” їх від 

популярних стереотипiв сприйняття. 

Автор з необхідністю приходить до породження нової моделi шляхом перетворення 

вже iснуючого мовного матерiалу, хоча, можливо, вiн i не ставив перед собою такого 

завдання. У кiнцевому пiдсумку будь-який формальний художнiй засіб слугує 

iнструментом пiзнання. А функція ігрових прийомiв до того ж особлива: вони наче 

підкреслюють відносність своїх пізнавальних можливостей, не наполягають на безумовнiй 

правильності тієї моделi свiту, яку створюють, i бувають пов’язанi зi “сміховим” 

початком: “Alibaba.com, le sésame de Yahoo pour s’ouvrir la Chine” (“Alibaba.com, сезам 

пошукового сервера Yahoo, щоб вiдкритися в Китаї” – пошуковий сервер Yahoo планує 

вiдкритися в Китаї, а цей iнформацiйний ринок схожий на печеру Алi-Баби. Щоб 

вiдчинити її, потрібно прокричати “Сезам, вiдкрийся!” (Libération, le 12 août 2005). 

Можна узагальнити, що мовні ігри в їхньому сучасному розмаїттi перспективнi для 

визначення маніпулятивних функцій мови, маніпулювання якою – своєрідна орієнтовна 

діяльність, мета якої — релятивізація різних концептуальних картин у бiк соціально 

значимих, тобто мовно соціалізованих  форм життя. Маніпулювання мовою реалізується у 

вправностi використовувати різноманітні комбінації одиниць, які заздалегідь 

непередбачені, у майстерностi адаптувати мову до нових ситуацій та контекстів, 

накладаючи нові схеми на зміст набутого нами досвіду: “Les Rolling Stones: plus de 40 ans 

de satisfaction” (ця музична група виступає з успiхом вже понад 40 рокiв, а одна з їхнiх 

пiсень має назву “Satisfaction”) (Libération, le 3 septembre 2006); “La saga d’un symbole 

gros porteur d’Europe” (Європа прагне бути кращою за Сполученi Штати Америки, а 

випуск у продаж важкого транспортного лiтака “Airbus 380” є тому пiдтвердженням (за 

аналогiєю до виразу “symbole porteur de…”) (Libération, le 18 janvier 2005). Ця мовна 

творчість є важливою умовою подальшої комунікації. Орiєнтуючись на рiзнi моделi 

мовленнєвої активностi, основною умовою успiху взаєморозумiння мiж учасниками буде 

здатнiсть досягнути загальнозначущого коду комунiкацiї. Заданiсть на мовну гру знімає 

протиріччя між узуальним і оказіональним вживанням слів. У мовній грі актуалізується як 

установка на норму (систему), так і на усвідомлене відтворення мовних аномалій: що ж 

стосується реалізації запрограмованого ефекту мовної гри, її аномального, асистемного 

характеру, то можна розглядати цю особливість мовної гри і через призму потенційності 
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мовних явищ, бо часто інновація є усвідомленою або ще неусвідомленою закономірністю. 

Не претендуючи на статус нормативних, факти мовної гри однак корелюють з багатьма 

тенденціями розвитку мови. 

Отже, мовна гра активiзує увагу носiїв мови до мовної форми, тобто до її 

структурних елементiв, вона пов’язана з ситуацiєю несподiванки, зумовленої порушенням 

в iгровому текстi певних норм i стереотипiв та усвiдомленням цього порушення. 

Творці мовної гри – носії різних рівнів освіченості і культури – елітарна верхівка 

(згадаймо, гра в каламбури – улюблена розвага аристократії у минулі сторіччя), 

літератори, якi проводять цей унікальний експеримент у своїй творчості, оскільки немає 

жодного письменника, який би не прагнув більшої виразності, прості люди, що творять 

демократичні, низові форми мовної гри – усі вони, граючись із мовленням, можливо, не 

завжди свідомо, переслідують не лише реальні цілі (заінтригувати, захопити, змусити 

звернути на себе увагу), а й розвивають мовлення, мислення, повсякчас збагачують мову 

свіжими і неповторними новотворами, лаконiчними i дотепними вираженнями. Мовна гра 

стає тим унікальним, чи не єдиним випадком, коли гра перетворяється на надзвичайно 

вдалий стилістичний прийом. 

Мовну гру найчастiше використовують у розмовному мовленнi, де узус розсуває 

перешкоди для комунiкативного вираження. Зазвичай, використовуються словотвiрнi 

можливостi, скерованi на порушення семантичних i прагматичних установ. Мовна гра 

реалiзує безкiнечний смисловий потенцiал емотивного коду мови.  

Отже, феномен мовної гри зводиться не тiльки до стилiстичного прийому, 

мовленнєвого експерименту, але i до вияву прихованих потенцiйних словотвiрних 

можливостей, для яких принцип вiдхилення вiд норми вирiзняють лексичну динамiку 

сучасної французької мови.  
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МОЛЧАНИЕ КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
 
КОБЯКОВ О.О. МОВЧАННЯ ЯК ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ 
Стаття присвячена аналізу концепту мовчання в художньому дискурсі. Обґрунтовуються статус 

комунікативного мовчання, його онтологічна суть та омовлення в царині поезії. Фокусується увага на 
питаннях таксономії мовчання, його персоніфікації та образах у мистецтві. Намічаються вектори 
подальшого дослідження. 

 
КОБЯКОВ А.А. МОЛЧАНИЕ КАК ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
В статье анализируется концепт молчания в художественном дискурсе. Фокусируется внимание на 

коммуникативном молчании, его онтологической сущности и оязыковлении на поэтических просторах. 
Рассматриваются вопросы таксономии молчания, персонификации, а также – актуализации 
силенциальных образов в искусстве (литературе, музыке, архитектуре). Намечаются перспективные 
векторы дальнейшего исследования.  

 
KOBYAKOV A.A. SILENCE AS A POETIC IMAGE 
The article deals with the concept of silence and its verbalization in the belles-lettres discourse. 

Polyaspectedness of the silence effect is being analyzed in various domains with different sources of investigation 
being referred to. The provided examples are authentic and relevant. Prospects of further research in this field have 
been outlined.  
 

Ключевые слова: силенциальный эффект, невербальные средства общения, 

персонификация, поэтический образ, концептуализация и категоризация.  

Исследование коммуникативного молчания представляет весьма актуальную тему в 

парадигме современной научной методологии.  

Объектом исследования является молчание, предметом – его полиаспектное 

многоголосие в поэтическом дискурсе. На современном этапе происходит расширение 

границ исследований, переход от внутрисистемного изучения языка к его 

междисциплинарной представленности [3]. Фокусируется внимание лингвистов на 

осмыслении метазнаков: дискурс, концепт, интралингвальный и интерлингвальный 

анализы, вербальные и невербальные средства общения. Главной задачей является 

исследование условий речевого общения, выявление стандартов коммуникативных 

практик, знаковых выражений сознания, герменевтического восприятия текста и 

закодированной информации. Прагматический поворот стимулирует осмысление 

сущности живого естественного языка, охватывающего как вербальные, так и 

невербальные средства общения, среди которых особое место занимает молчание. 

Молчание не избавляет человека от языковой деятельности. Молчаливая ситуация 

эксплицируется текстовыми вербальными и невербальными средствами [1].  
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Исследование силенциального эффекта [4] усложняется тем, что молчание – 

быстротекущий феномен. Вербальное сообщение не является непрерывным: мы 

произносим несколько слов, потом замолкаем, потом снова произносим, снова молчим и 

так далее. Невербальный язык не является единственным способом общения [1].  

К гетерогенным семиотическим системам привлекаются синкретические знаки – 

вербальные и невербальные, взаимодействующие в рамках коммуникативного процесса 

[3]. К невербальным средствам коммуникации относятся: мимика, жест, поза, одежда, 

прическа, интонация, тембр голоса, молчание. Коммуникативное молчание порождает 

силенциальный эффект, который эксплицируется лингвальными и экстралингвальными 

маркерами. Идентифицируется молчание как отсутствие шума, прерывание 

коммуникации, запрет озвучивать объект, умалчивание и т.д., о чем в частности 

свидетельствуют афоризмы и пословицы. Ср.: афоризм Людвига Витгенштейна Whereof 

one cannot speak thereof one must keep silence. Молчание является многоголосым, однако 

оно само не говорит, его толкуют в ситуациях [10].  

Мир невербальных коммуникативных компонентов является богатым, 

разнообразным, имеет длительную историю развития. Ученые справедливо замечают, что 

вербальная составляющая является более структурированной и исследованной, чем  

невербальная. Однако способность невербального знака использоваться в общении 

отмечалась еще в древности: природа начала семиотическую деятельность, а человек ее 

продолжил [5]. 

В научной литературе обособляются оппозиции метазнаков Voicing the silence:: 

Silencing the voice, Homo silence:: Nature silence. Образ тишины (Nature silence) 

оязыковляется целой парадигмой метафорических номинаций [1, 8, 9]. Ср.: Silence 

anatomy; anatomy of melancholy; furious silence; out of nothing, nothing can't be brought; 

murderous silence; nothingness itself nothings; silencing of silence; there is no telling, there is 

only silence; let us die to speech; a gift to the speechless; a minute silence; an imaginary silence; 

place logos into silence; burst with speechlessness; autonomy in logos; anatomies of silence; 

silence has been in the power of the Oppressor, but it has always been a weapon to Oppressed 

[9]. Список обозначений многоголосого молчания остается открытым.  

Фрагментарность и мозаичность представлений о невербалике, включая молчание, 

преодолевается при использовании междисциплинарного толкования. Валидным 

представляется изучение невербальных компонентов коммуникации в художественном 

дискурсе [6, 7], в котором механизм трансформации невербального в вербальное 

предполагает осмысление спрятанной, не озвученной информации. Диалог в прозе или 

драме представляет полноценную интеракцию: читатель воспринимает художественный 
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диалог как реальный, правдоподобный без лишних препятствий, чему способствует 

писатель – информатор. Дискурсивный анализ раскрывает поведение персонажей, дает 

возможность исследовать языковые механизмы образа молчания. 

Фиксированность невербальных компонентов в художественном дискурсе 

материализует их бытие, помогает преодолеть эффект быстротечности. Молчание в 

художественном тексте оязыковляется дескриптивно, в разных жанрах – по-особому. 

Общими для прозаического и поэтического молчания являются наличие ситуативной 

основы феномена, отсутствие денотата, присутствие гетерогенных толкований 

молчаливой лакуны – графических, вербальных и невербальных. Смысловая нагрузка 

молчания кажется парадоксом, ибо человек молчит, а информация поступает [3].  

Образ молчания является стабильным лейтмотивом художественных произведений 

разных студий и эпох. Словесные баталии красноречия и молчания – вечная тема в 

искусстве. Образ молчания в художественных текстах является фокусом постоянных 

дискуссий. Молчание детерминируется факторами автора, читателя. Ср. авторское 

молчание в произведениях Чехова, Шекспира, Беккета. Осмысление молчания на сцене или 

со стороны зрителей усугубляется амбивалентной природой концепта – устойчивостью и 

концентрацией, с одной стороны, мобильностью и трансформацией – с другой. Толкование 

молчания зависит от позиции адресата – на сцене или в зале: как драматизируется оно 

актерами и воспринимается зрителями. Эффект отточия играет важную роль в словесной 

динамике произведения, например, в пушкинском "Евгении Онегине". 

Речь идет не просто о "теме тишины", "теме молчания", часто слитой с темой сна, 

смерти (особенно – у символистов), а о стремлении понять сущность многоголосия 

концепта. Ср.: С.Лифарь: – Тишина – самый страшный и самый сильный звук вселенной в 

ее быстром беге; К.Бальмонт: – А тишина еще страшнее, Чем грозный, медный звон;  

– Тончайший звук, откуда ты со мной? Ты создан птицей? Женщиной? Струной? Быть 

может, солнцем? Или тишиной?; Борис Пастернак: – Тишина – это лучшее из всего, что 

слышал; Геннадий Айги: – Паузы – место преклонения: перед Песней; – Мои строки – 

лишь из отточий. Не "пустота", не "ничто" – эти отточия – шуршат (это "мир сам по 

себе"); Мощно молчит Бетховен; Молчание – тишина с "содержанием"; тишина – 

молчание ушедших. Материальная ипостась звука переходит в "метафизическое 

измерение" – в ставшую музыкой тишину, где ведут безмолвный диалог: молчание 

ушедших и памятное молчание живущих. 

Тишина и молчание – постоянные лирические образы на поэтических  

страницах К.Д. Бальмонта, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М. Цветаевой. Они 
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противопоставляются как Тишина – Звук / Шум, Молчание – Слово / Речь. Различие 

между Тишиною (Беззвучием), с одной стороны, и Молчанием (Безмолвием, 

Безгласностью, Безглагольностью), с другой стороны, эксплицируется факторами 

одушевленности и неодушевленности. Семантическая дихотомия обозначается 

гетерогенными знаками, среди них – Nature silence, Homo silence [1]. 

В случае с персонификацией (одушевленностью) лирический субъект превращает 

природные феномены в молчащих собеседников. Молчание / Тишина поэтами изображается 

как трансцендентальное, вечное, нечеловеческое. Трансцендентальное молчание 

представляется К.Д. Бальмонтом как "голос Абсолюта", "молчание как Правда". Ср.: 

Кто услышал ропот Вечности, 
Для того беззвучен мир земной, - 
Чья душа коснулась бесконечности, 
Тот навек проникся тишиной [2]. 
Для внутреннего слуха здесь говорит голос молчания. Ср. название книги 

Е.Блаватской "The Voice of the Silence". Ф.Тютчев молчание космоса, озаренное 

внутренним светом, обозначает как некий час всемирного молчания. 

Образы молчания в поэзии канонизировано ассоциируются с ночным пейзажем, 

лунной ночью – владычицей тишины. Ср.: 

Восхвалим, братья, царствие Луны, 
Ее лучом ниспосланные сны, 
Владычество великой тишины [2, с. 356]. 
Мы подчиняемся, склоняемся 
Перед царицей тишины, 
И в сны свои светло влюбляемся 
По мановению Луны [2, с. 305]. 
Тишина, исходящая от луны, подчиняет природу, объединяет ее посредством 

молчания. Ср.: 

Тиха украинская ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей дремоты превозмочь  
Не хочет воздух. Чуть трепещет 
Сребристых тополей листвы. 
Луна спокойно с высоты 
Над Белой Церковью сияет…. [7, с. 105]. 
Поэтические образы ассоциируется с разными природными явлениями. Ср.: И звезда 

с звездою говорит; Звезды между собою разговоры ведут; Средь дальних звезд поющих 

светлым хором (М. Лермонтов), или: 

По небу крадется луна, 
На холме тьма седеет,  
На воды пала тишина, 
С долины ветер веет, 
Молчит певица вешних дней 
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В пустыне темной рощи, 
Стада почили средь полей,  
И тих полет полнощи [6, с. 83]. 
Коммуникативное молчание (Homo silence) является отдельной темой поэтических 

сказаний. Ср.: 

Всё собранье призадумалось, 
Все в молчанье потупили взор. 
То-то, право, золотой совет! 
Не болтали здесь, а думали: 
Арзамор, муж старый, опытный, 
Рот открыл было (советовать, 
Знать, хотелось поседелому), 
Громко крякнул, но одумался 
И в молчанье закусил язык. 
Ко лбу перст приставя тщательно, 
Лекарь славный, Эскулапа внук, 
Эзельдорф, обритый шваб, зевал, 
Табакеркою поскрыпывал, 
Но молчал, — своей премудрости 
Он пред всеми не показывал [6, с. 44]. 
А.С. Пушкин искусно вплетает в поэтическую ткань традиционные пословицы о 

смысле молчания, напоминает о его истоках, комментирует, указывает на значимость. Ср.: 

В молчание пред тобой сижу, 
Напрасно чувствую мученье, 
Напрасно на тебя гляжу; 
Того уж верно не скажу,  
Что говорит воображенье [6, с. 128]. 
Молчание (безмолвие) толкуется автором как психологическое состояние человека в 

раздумье, поисках, сомнениях, терзаниях – семантизируемых интегративной силой 

вербальных и невербальных средств. Ср.: 

И тихо за порог выходит он в молчанье, 
Окован мрачною, безмолвною тоской –  
Исчезло сладкое навек очарованье! 
Он в мире одинок, уж нет души 
родной [6, с. 27]. 
И в тишине святой 
Философом ленивым, 
От шума вдалеке, 
Живу я в городке, 
Безвестностью счастливом [6, с.63]. 
Персонифицированный мир А.С.Пушкин метафорически изображает как живое 

окружение человека. Слова молчание, тишина чередуются, создают пейзажные образы, 

эффект событийности, значимости природных вкраплений в дискурс повествования. Ср.: 

Смолк певец и тишина 
Воцарилась в роще дикой; 
Слышно, плещет лишь волна, 
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И колышет повиликой 
Тихо веющий зефир… [6, с. 37]. 
Как я любил твои отзывы, 
Глухие звуки, бездны глас, 
И тишину в вечерний час, 
И своенравные порывы [6, с. 316]. 
Да сохранит тебя твой добрый гений 
Под бурями и в тишине [6, с. 376]. 
Семантическая и грамматическая наполняемость одноименных с понятием 

МОЛЧАНИЯ И ТИШИНА слов конкретизируется в поэтических просторах. Ср.: 

"Молчи, молчи!" – Рассудок говорил, 
А плут Эрот: "Скажи: ты сердцу мил!" [6, с. 27]. 
Спой мне песню, как синица 
Тихо за морем жила [6, с. 363]. 
Воспей властителя сердец 
Гитары тихим звоном [6, с. 41]. 
Ты, слово, звук пустой, О нет! 
Умолкни, ропот малодушный [6, с. 348]. 
Близкими к молчанию являются имплицитность и эффект шепота. Молчание 

семиотически представляет крайнюю форму имплицитности. Оба явления имеют характер 

рематических намеков. 

В эпоху постмодернизма адресаты (зрители и читатели) приобретают значительную 

автономию в русле толкования феномена молчания в искусстве. Ср.: англ. Music is made 

for the inexpressible; рус. Архитектура – это застывшая музыка. Среди "особых примет" 

постмодерна едва ли не главной стала "тенденция к молчанию". Теоретическим 

обоснованием "молчащей музыки" служит представление о слушателе как о "сотворце" 

произведения. Релевантными к теме являются произведения "Остров мертвых" 

С. Рахманинова, "Молчание" Н. Мясковского, "Сад смерти" С. Василенко и др. Молчание 

представлено как чистая пауза у А. Скрябина, в которой "затерялось время" (А. Фет), а 

будущее превратилось в бесконечно длящееся настоящее. Как пианиссимо в музыке, язык 

шепота делает тишину ощутимой, придает референтам шарм одушевленности, 

коннотации жуткого. Лучшее безмолвие у К. Бальмонта – неисчерпаемый источник 

музыки Ср. произведения Лунная соната, Symphony in Yellow, в которых тишина 

представлена синестезией. 

Трансцендентное молчание представляется в искусстве (поэзии, музыке, 

архитектуре) как высшая ноуменальная категория. Молчание – это не пустота, а скрытое 

богатство. 

Обращение к комплексному анализу феномена Молчания является весьма 

актуальным, дает возможность в перспективе осмыслить этот образ на материале 

разноязычных дискурсов. 
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СЕМАНТИКА ТА ЕТИМОЛОГІЯ НОМІНАТИВНОГО ЯДРА 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ РЕЛІГІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ  

ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
 

НАЙДЬОНОВА О.С. CЕМАНТИКА ТА ЕТИМОЛОГІЯ НОМІНАТИВНОГО ЯДРА 
ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ РЕЛІГІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

У статтті досліджуються семантичні та етимологічні особливості лексем, що об’єктивують 
лінгвокультурний концепт РЕЛІГІЯ в сучасній англійській та українській мовах. В результаті аналізу 
лексичного матеріалу виокремлюється номінативне ядро концепту, що є спільним для обох мов та 
характеризується тотожністю кількісних показників. Описано особливості динаміки розвитку значення 
лексем в мовах, що вивчаються, встановлено індекс полісемантичності лексичних одиниць, проаналізовано 
синонімічні та антонімічні звязки лексем, що вербалізують змістові вузли лінгвокультурного концепту 
РЕЛІГІЯ. 

 
НАЙДЕНОВА Е.С. СЕМАНТИКА И ЭТИМОЛОГИЯ НОМИНАТИВНОГО ЯДРА 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА РЕЛИГИЯ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
В данной работе изучаются семантические и этимологические особенности лексем, 

объективирующих лингвокультурный концепт РЕЛИГИЯ в современном английском и украинском языках. В 
результате анализа лексического материала определяется номинативное ядро концепта, общее для обоих 
языков, характеризующееся тождественными количественными показателями. Описаны особенности 
динамики развития значения лексем в исследуемых языках, установлен индекс полисемичности лексических 
единиц, анализируются синонимические и антонимические отношения лексем, вербализирующих 
содержательные узлы лингвокультурного РЕЛИГИЯ. 

 
NAIDYONOVA O.S. SEMANTICS AND ETYMOLOGY OF THE NOMINATIVE CORE OF THE 

LINGUISTIC CULTURAL CONCEPT ‘RELIGION’ IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN 
The article focuses on the peculiarities of semantics and etymology of the lexical units which serve to 

verbalize a linguistic cultural concept RELIGION in present-day English and Ukrainian. The results of the analysis 
of the language units prove that the nominative core of the concept under study can be singled out and it coincides 
in both languages. 

On the basis of the conceptual analysis the model of the concept RELIGION has been worked out. The main 
constituents of the concept (three conceptual spheres) are characterised by the similar number of language units 
that represent them in English and Ukrainian. Cross-language similarities and differences in the semantics of the 
language units in the languages under consideration are highlighted. The predominant number of lexical units that 
constitute the core of the concept are polysemantic, still the introduced index of polysemy proves to be higher in the 
English language. The analysis of the semantic change of the lexical units verbalising the core of the concept 
RELIGION has resulted into the conclusion that the model of its meaningful layer changes with time, thus reflecting 
changes of the viewpoints on religion in the minds of the speakers. 

The relationship between synonymy and antonymy has been traced. The etymological analysis proves that the 
bigger part of the English core lexemes are of Latin origin, whereas the overwhelmimg majority of Ukrainian 
language units is of Slavonic origin.  

 
Ключові слова: лінгвокультурний концепт РЕЛІГІЯ, етимологія, полісемія, індекс 

полісемантичності, синоніми, антоніми. 

1. Вступні зауваження  

Вивчення особливостей об’єктивації концептів, пов’язаних з релігійною сферою, як 

пласту духовної культури на мовному та мовленнєвому рівнях привертає все більше уваги 

з кінця ХХ століття. Проте лінгвісти здебільше звертаються до складових концепту 

РЕЛІГІЯ: розглядається формування та функціонування церковно-обрядової лексики  

[9; 12 та ін.], особлива увага приділяється вивченню дихотомій християнства, як то Бог, 
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ангел – Диявол, демони, святість – гріх, рай – пекло [1; 3; 11]. Дослідження окремих 

тематичних груп культової лексики, певних релігійних концептів виконується як на 

матеріалі однієї мови [1; 2; 14; 16 та ін.], так і в зіставному аспекті [3; 13 та ін.]. Вважаємо 

використання зіставного підходу перспективним, тому що він дає можливість висвітлити 

сутність й особливості функціонування мов, виявити їх спільні та відмінні риси. Відомо, 

що в основі пізнання, розуміння, усвідомлення лежить порівняння. Одним з можливих 

засобів контрастивного та типологічного вивчення лексики є виявлення та зіставлення 

елементарних лексико-семантичних груп, в основі ідентифікації яких лежить «сегментація 

відповідних царин/ділянок дійсності» [15, с. 219]. В цьому дослідженні таким сегментом 

дійсності виступає лексикалізований лінгвокультурний концепт (ЛКК) РЕЛІГІЯ. Під 

лінгвокультурним концептом, услід за С.Г. Воркачевим [5], розуміємо відмічений 

культурною специфікою вербалізований культурний зміст, який має певну ознаку, що 

лежить в основі номінації. У реалізації цього змісту «спостерігається серійність, 

масовидність» [5]. 

Аналіз наукових праць за проблемою дослідження свідчить про відсутність 

комплексного ґрунтовного лінгвістичного осмислення концепту Християнська РЕЛІГІЯ. 

Таким чином, вивчення особливостей об’єктивації ЛКК РЕЛІГІЯ в англійській та 

українській мовах є актуальним, тому що надає можливість відтворити модель 

християнської картини світу у носіїв порівнюваних мов. Метою роботи є дослідження 

особливостей вербалізації ЛКК РЕЛІГІЯ в англійській та українській мовах, виявлення 

універсальних та національно-специфічних характеристик семантики лексем, що 

об’єктивують цей концепт. 

2. Характеристика матеріалу дослідження 

Процес добору досліджуваного матеріалу складається з двох етапів. Перший етап 

передбачає формування базового корпусу лексем, лексикографічною основою для якого 

слугував ідеографічний словник синонімів основних індоєвропейських мов К. Бака. 

Базову вибірку склали 68 ЛО групи Religion and Superstition, з них 33 лексеми англійської 

та 35 лексем української мови. Об’єднання в одну групу лексичних одиниць (ЛО), що 

належать до сфери релігії та марновірства, пояснюється історією розвитку релігійної 

думки, оскільки на початковому етапі формування релігія здебільшого базувалася саме на 

засадах марновірства, що й досі спостерігається у примітивних народів та в деяких 

випадках серед сучасних користувачів індоєвропейськими мовами [20, с. 1462]. В цій 

роботі розглядаються лише ті лексеми групи Religion and Superstition, тлумачення яких 

пов’язані з християнською релігією. Це такі одиниці, як: англ. religion, God, angel, devil, 
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demon, evil spirit, Satan, heaven, hell, holy, sacred, idol, priest, clergyman, minister, parson, 

monk, nun, pagan, heathen, preach, bless, curse, sacrifice, offering, worship, pray, baptize, fast, 

church, temple, altar; укр. релігія, віра, Бог, диявол, демон, чорт, біс, злий дух, небо, пекло, 

святий, священний, ідол, кумир, священик, піп, чернець, черниця, монах, монахиня, 

монашка, поганин, язичник, проповідувати, жертва, підношення, поклонятися, молитися, 

хрестити, постити, говіти, церква, храм, вівтар. На 2-му етапі базовий корпус 

розширюється за допомогою методу суцільної вибірки із авторитетних тлумачних 

словників англійської [21] та української мов [18] із використанням таких критеріїв, як 

словникові позначки, слова-ідентифікатори та ін. Таким чином, загальний корпус вибірки 

становить 3961 ЛО (англ. – 2361, укр. – 1600).  

У ході дослідження семантичних особливостей лексем базової вибірки виникла 

гіпотеза про наявність спільного номінативного ядра ЛКК РЕЛІГІЯ у сучасних 

англійській та українській мовах. Мета цієї статті полягає в тому, щоб встановити 

ізоморфні та аломорфні риси первісної складової концепту на основі вивчення семантики 

та етимології базових лексем ЛКК РЕЛІГІЯ у сучасних англійській та українській мовах.  

3. Результати аналізу мовного матеріалу 

Поняттєвий або інформаційний шар ЛКК РЕЛІГІЯ містить три взаємопов’язані та 

взаємозалежні концептуальні сфери різного рівня абстракції: ДУХОВНИЙ СВІТ, 

ЛЮДИНА, МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ.  

3.1. На схемі 1 відображено структуру поняттєвого шару ЛКК РЕЛІГІЯ та його 

вербалізацію лексемами базової вибірки в англійській та українській мовах. В межах 

кожної із зазначених сфер виокремлюється певна кількість змістових вузлів, які 

відображають інформаційний зміст відповідних сфер. Змістові вузли, в свою чергу, 

складаються з кластерів, які характеризуються більшою чи меншою лексичною щільністю 

та можуть репрезентуватися окремими лексемами або значеннями тих чи інших лексем. 

Наприклад, концептуальна сфера МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ має змістовий вузол «Релігійні 

споруди», в якому знаходиться кластер «Деталі інтер’єру», вербалізований ЛО altar в 

англійській мові та вівтар в українській. Прямі зовнішні стрілки демонструють загальний 

безперервний цикл зв’язку між сферами, який полягає у прагненні людини звернутися, 

осягнути, наблизитися до сфери духовного, отримати одкровення, яке реалізується шляхом 

духовної практики за допомогою матеріальних об’єктів. Подвійні діагональні стрілки 

вказують на прямі та зворотні зв’язки між сферами. 

 

 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2009, том 6, № 3 (18) 

 

 91

 

 ДУХОВНИЙ СВІТ 
Бог: god; бог 
Помічники бога: angel; ангел 
Противники бога: devil, demon (evil spirit), satan; 
диявол, демон (злий дух), біс, чорт 
Місце мешкання надприродніх істот: heaven, 
hell; небо, небеса, пекло 
Християнські догмати: holy, sacred; священний, 
святий 
Релігійні переконання та вчення religion, idol; 
релігія, віра 

 

   
   

МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ 
• Релігійні споруди 
– Споруди:church, temple; церква, храм 
– Деталі інтерєру: altar, вівтар 

 ЛЮДИНА 
• Служителі інституту церкви: priest, 
clergyman, minister, parson, monk, nun; 
священик, піп, монах, монашка, чернець 
(ченець), черниця 
• Розповсюдження релігійної думки: 
preach; проповідувати 
• Відношення до релігії, віросповідання: 
pagan, heathen; поганин, язичник 
• Церковне засудження: curse; 
проклинати 
• Релігійні обряди: worship, pray, bless, 
fast, baptize, sacrifice, offering 
поклонятися, молитися, благословляти, 
постити, говіти, жертва, підношення 

 

 

Схема 1. Структура поняттєвого шару лінгвокультурного концепту РЕЛІГІЯ та його 

вербалізація лексемами базової вибірки 

 

Спільною характеристикою для порівнюваних мов є об’єктивація лексемами базової 

вибірки ключових змістових вузлів всіх трьох концептуальних сфер ЛКК РЕЛІГІЯ. 

Найбільш семантично розгалуженою в обох мовах є концептуальна сфера ДУХОВНИЙ 

СВІТ, яка містить 6 змістових вузлів, а саме: 1) «Бог», 2) «Помічники Бога»,  

3) «Противники Бога», 4) «Місце мешкання надприродніх істот», 5) «Християнські 

догмати», 6) «Релігійні переконання та вчення». Концептуальна сфера ЛЮДИНА налічує 

меншу кількість вузлів: 1) «Служителі інституту церкви», 2) «Розповсюдження релігійної 

думки», 3) «Відношення до релігії, віросповідання», 4) «Церковне засудження»,  

5) «Релігійні обряди». Концептуальна сфера МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ реалізована лише 

одним змістовим вузлом – «Релігійні споруди». 

Очевидно, що найбільш лексично щільною в обох мовах є концептуальна сфера 
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ЛЮДИНА, проте в концептуальній сфері ДУХОВНИЙ СВІТ вербалізована найбільша 

кількість змістових вузлів, а саме: «Бог», «Помічники Бога», «Противники Бога», «Місце 

мешкання надприродних істот», «Християнські догмати», «Релігійні переконання та 

вчення». В результаті розвитку значення лексеми базової вибірки набувають лексико-

семантичних варіантів (ЛСВ), які вербалізують інші кластери, змістові вузли та 

концептуальні сфери ЛКК РЕЛІГІЯ або виходять за його межі. На схемі 2 підкреслені ті 

змістові вузли та кластери концепту РЕЛІГІЯ, які об’єктивуються похідними ЛСВ 

досліджуваних ЛО. 

 

 ДУХОВНИЙ СВІТ 
Бог: heaven6, holy3 b, sacrifice3, priest4-c; 
Противники: hell3, angel2 

 

 

   
   

МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ 
• Релігійні споруди 
– Споруди: religion2a 
– Меблі: вівтар3 

Твори мистецтва: 
– Іконопис як вид мистецтва: святий2 

Гроші: offering2 

 ЛЮДИНА 
• Служителі інституту церкви: angel3 
• Відношення до релігії: sacred2 
• Релігійні свята: святий3,храм2 
• Релігійні організації, об’єднання: 
church2, temple2, religion2; церква2, 
храм2 
• Релігійна поведінка: religion3, holy3a, 4, 
curse2; святий2 

 

 

Схема 2. Розвиток семантики одиниць базової вибірки 

 

Виникнення нових кластерів, вербалізованих ЛО базової вибірки спостерігається, 

наприклад, в концептуальній сфері МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ: ЛСВ2 лексеми святий – «те 

саме, що ікони», вербалізує кластер «Іконопис як вид мистецтва» змістового вузла 

«Твори мистецтва». Результатом розвитку полісемії, особливо в англійській мові, є 

внутрішні перехресні відносини між змістовими вузлами та концептуальними сферами. 

Узагальнення щодо рівня полісемічності лексем базової вибірки в порівнюваних мовах 

стає можливим за умов використання індексу полісемічності [8; 17], тобто співвідношення 

кількості значень та кількості лексем, що їх виражають (наприклад, кількість ЛО базової 

вибірки в англійській мові становить 33 одиниці, а кількість ЛСВ, що вербалізують 

концепт РЕЛІГІЯ – 71, індекс полісемії дорівнює 71 : 33 = 2,6. Дані кількісних підрахунків 

свідчать, що індекс полісемічності лексем вищий в англійській мові – 2,6, в той час як в 
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українській він дорівнює 1,8. 

3.2. Ім’ям досліджуваного концепту виступають англійська лексема religion та 

українська релігія. В обох мовах лексеми є полісемантами. Кількісно менший 

дериваційний ряд в українській (4 ЛО: релігієзнавство, релігійний, релігієзнавець, 

релігійність) на відміну від англійської мови (10 ЛО: religionary, religioner, religionism, 

religionist, religionize, religiose, religiosity, religious, religieuse, religieux) можна пояснити 

паралельним існуванням в англійській мові власних похідних та синонімів, запозичених із 

французької. Етимологія лексем на позначення імені ЛКК РЕЛІГІЯ співпадає в 

досліджуваних мовах, адже англ. religion та укр. релігія походять з латинської мови. 

Синонімічними до імені концепту постають англ. faith та укр. віра, які походять 

відповідно з давньоанглійської та старослов’янської мов. Виступаючи ім’ям концепту, 

англ. religion та укр. релігія також вербалізують змістовий вузол «Релігійні переконання 

та вчення» концептуальної сфери ДУХОВНИЙ СВІТ. 

3.3. Ключовим змістовим вузлом концептуальної сфери ДУХОВНИЙ СВІТ є «Бог», 

вербалізований лексемами God ‘Бог’ в англійській мові та Бог – в українській. В обох 

мовах ЛО God, Бог пишуться з великої літери, якщо мова йде про християнського бога. 

Вони є багатозначними, виступають частиною багатьох усталених словосполучень, 

вигуків (порівн. англ. (God) bless my soul! – вигук, що позначає сильне здивування; укр. 

Віддати Богові душу — померти), а також мають велику кількість похідних лексем 

(порівн. англ. godchild ‘хресник’, укр. богоборець).  

За християнськими уявленнями проміжну ланку між Богом та людьми займають 

ангели. Вперше поняття «ангел» з’являється в давній релігії – Зороастризмі, звідки воно 

прийшло в Іудаїзм, а потім в Християнство. Згідно з Законом Божим, ангели наділені 

силами та здібностями вищими за людину, вони безгрішні та завжди виконують волю 

Божу [6, с.53]. Тому лексеми базової вибірки англ. angel ‘ангел’ та укр. ангел вербалізують 

змістовий вузол «Помічники Бога» концептуальної сфери ДУХОВНИЙ СВІТ. В 

англійській мові ЛО angel характеризується більш розвинутою семантикою ніж в 

українській (порівн. англ. – 7 ЛСВ; укр. – 3 ЛСВ), при цьому ЛСВ2 ЛО angel об’єктивує 

змістовий вузол «Противники Бога» концептуальної сфери ДУХОВНИЙ СВІТ, ЛСВ5,6 

вербалізують змістовий вузол «Служителі інститут церкви» (див. схему 2). Лексема angel 

має ширший дериваційний ряд, який нараховує 22 ЛО (angelhood ‘стан перебування 

ангелом, братство ангелів’, angelet ‘маленький ангел’). В етимологічному плані лексеми 

порівнюваних мов характеризуються спільним джерелом, адже всі європейські слова на 

позначення ангела походять від грецького слова αγγελος, яке мало значення «посланець».  
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Базові ЛО на позначення диявола – головного супротивника Бога представлені в 

словнику індоєвропейських синонімів групами лексем: devil ‘диявол’, синонімічні їй 

demon ‘демон’ та evil spirit ‘злий дух’, також згадується лексема Satan ‘сатана’, що 

визначається як менш уживана в порівнянні з devil. В українській мові їм відповідають 

лексеми диявол, демон, чорт, біс, злий дух. Зазначені лексеми об’єктивують змістовий 

вузол «Противники Бога» ЛКК РЕЛІГІЯ. Слід зазначити, що в порівнюваних мовах 

лексеми на позначення диявола характеризуються полісемантичністю, наявністю похідних 

ЛО, виступають складовими багатьох усталених висловів. Дані етимологічних словників 

свідчать, що еквівалентні лексеми англ. devil, укр. диявол походять від грецького слова 

διάβολος ‘наклепнецький’, в той час як англ. demon та укр. демон були запозичені через 

латинь з новогрецької мови, англ. satan та укр. сатана прийшли з давньоєврейської мови 

через грецьку та латинь.  

Лексичні одиниці базової вибірки англ. heaven, укр. небо та антонімічні їм англ. hell, 

укр. ад, пекло вербалізують змістовий вузол «Місце мешкання надприродних істот» 

концепту РЕЛІГІЯ та виступають його полярними вершинами. Полісемантичність лексем 

на позначення місця мешкання Бога (англ. heaven, укр. небо) є спільною рисою для 

порівнюваних мов. Зазначені лексеми вербалізують концепт РЕЛІГІЯ в своїх похідних 

значеннях: англ. heaven5, укр. небо2. Практично всі європейські слова на позначення 

поняття «небеса» як місця мешкання богів та блаженних походять від ЛО із семою 

«небо». Першоджерело походження англ. heaven, укр. небо залишається невідомим.  

Стосовно розвитку семантики слів на позначення місця мешкання диявола, ЛСВ 

лексеми hell вербалізують змістові вузли «Місце мешкання», «Супротивники Бога», 

«Християнські догмати». Лексема української мови пекло об’єктивує концепт РЕЛІГІЯ в 

своєму основному значенні. В обох мовах англ. hell та укр. пекло слугували основою для 

створення похідних слів та словосполучень (порівн. англ. hell-bent ‘одержимий, 

безрозсудливий’, укр. пекельний). Лексема hell прийшла з грецької через готську форму 

halja [20, с. 1485], в українській мові лексема не є запозиченою, вона походить від 

старослов’янського слова «смола» [19, 4 т. с. 328-329]. Можна зробити висновок, що носії 

порівнюваних мов мають схожий погляд на місце мешкання сил добра і зла. 

Невід’ємні поняття будь-якої релігії «святий, священний» становлять вершину 

змістового вузла «Християнські догмати», який належить до концептуальної сфери 

ДУХОВНИЙ СВІТ. В англійській мові їх вербалізують лексеми holy, sacred, в українській 

– святий, священний. В обох мовах зазначені лексеми полісемантичні, характеризуються 

генералізацією значення. Похідні лексеми з компонентом «holy», нараховують 13 
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одиниць, 9 з яких характеризуються релігійною семантикою. В сучасній англійській мові 

функціонує 2 деривати ЛО sacred: sacredly, sacredness. Лексема sacred виступає 

складовим компонентом 23 словосполучень, 6 з яких вербалізують концепт РЕЛІГІЯ. В 

українській мові лексема святий має дуже широкий дериваційний ряд, який нараховує 

понад 30 лексем. Наприклад, святилище, святиня, святитель. Щодо етимології 

аналізованих ЛО, то лексеми української мови святий, священний походять від спільної 

слов’янської основи, а ЛО англійської мови holy, sacred беруть свій початок з готської та 

латинської мов відповідно.  

Вважатимемо англомовну лексему idol, яка вербалізує змістовий вузол «Релігійні 

переконання та вчення», лакуною, тому що дані тлумачних словників української мові не 

дають підстави для віднесення ЛО ідол, кумир, наведених К.Баком як синоніми 

англійської idol, до Християнської релігії. Лексема idol має шість дериватів, ЛСВ яких 

пов’язані з її основними семантичними ознаками. Зазначена лексема прийшла в 

англійську мову з латинської, куди була запозичена з грецької.  

3.4. Змістовий вузол концепту РЕЛІГІЯ «Релігійні обряди» об’єктивовано англ. bless, 

sacrifice, offering, worship, pray, baptize, fast, та відповідними до них укр. благословляти, 

жертва, підношення, поклонятися, молитися, хрестити, постити, говіти. Можна 

зробити попередній висновок, що змістовий вузол «Релігійні обряди» концептуальної 

сфери ЛЮДИНА постає найбільш щільно вербалізованим одиницями базової вибірки. 

Лексико-семантичний аналіз лексем на позначення дії, пов’язаної з культовим обрядом, 

що його відправляють перед зображенням божества, або якоюсь святинею (англ. worship, 

укр. поклонятися); дії, виконання якої є обов’язковою частиною віросповідання 

незалежно від напрямку християнства (англ. pray, укр. молитися); а також дії, що передує 

виконанню релігійного обряду, яка складається з читання молитов та часткове чи повне 

відмовлення від їжі (англ. fast, укр. постити, говіти) свідчить, що вони співпадають за 

своїми семантичними ознаками: всі ці лексеми є полісемантами та реалізують змістовий 

вузол «Релігійні обряди» концептуальної сфери ЛЮДИНА тільки в базовому значенні. 

Англійські дієслова worship, pray, fast слугували основою для створення дериватів, ЛСВ 

яких об’єктивують змістовий вузол «Релігійні обряди» (fastening, fasting, praying, 

prayingly), «Учасник релігійного обряду» (worshipable, worshipper, prayer) та інші. В 

українській мові ЛО поклонятися є дериватом від дієслів «клонити, поклоняти». Значна 

кількість однокореневих слів з ЛО молитися будуть описані нижче, адже вони, скоріше, є 

похідними від іменника молитва. Синонімічна до лексеми постити, але ширша за 

семантикою лексема говіти відмічена маркером церковне [18, c. 187], дериватів немає. 
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Семантичний та етимологічний аналіз лексем англ. pray, укр. молитися свідчить про 

те, що вони не були запозичені, а функціонували у схожих фонетичних формах з 

найдавніших мовних періодів. Етимологічний аналіз лексем англ. pray та укр. молитися 

дозволяє стверджувати, що в обох мовах лексеми так чи інакше пов’язані з семою 

«питати, просити». Лексеми fast та постити походять від готського слова fastan ‘тримати, 

дотримуватись’. Щодо етимології ЛО говіти, то погляди вчених розбігаються: в той час 

як одні вважають походження лексеми слов’янським, інші схиляються до думки про 

спорідненість з латинським дієсловом «бути доброзичливим, виявляти ласку» [19, 1 т.,  

с. 541]. Наявність в українській мові синонімічних лексем на позначення дії утримання від 

їжі як релігійного обряду (постити, говіти) пояснюється різними джерелами їх 

походження, адже ЛО поститися походить з германської мови, в той час як ЛО говіти 

має слов’янське коріння. 

Синонімічні пари лексем англійської та української мов (порівн. англ. sacrifice, 

offering; укр. жертва, підношення) становлять первинні вершини вузла «Релігійні обряди» 

з точки зору еволюції концепту РЕЛІГІЯ, адже найдавніші форми поклоніння богам 

передбачали виконання обрядів із принесенням жертви. Проте на сучасному етапі 

розвитку української мови лексеми жертва, підношення не мають значень, пов’язаних зі 

світовою релігією Християнство. В сучасній англійській мові лексеми offering, sacrifice є 

полісемантами, вербалізують відповідно концептуальні сфери МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ, 

ЛЮДИНА, походять з латинської мови. ЛО sacrifice має широкий дериваційний ряд 

лексем різних частин мови, наприклад: sacrificial, sacrificially, sacrificer. 

Чотири з дев’яти ЛСВ англ. bless вербалізують змістовий вузол «Релігійні обряди» 

[21, с. 202-203]. На відміну від англійської мови, тільки базовий ЛСВ укр. благословляти 

вербалізує змістовий вузол «Релігійні обряди». Лексеми, похідні від ЛО bless (blessing, 

blessed, blessedly) теж об’єктивують змістовий вузол «Релігійні обряди». Лексема 

благословляти має 9 дериватів та виступає складовою частиною виразів Господи 

благослови!; на світ благословило. Англійська лексема bless має германське походження, 

українська ЛО благословляти – слов’янське.  

Обряд хрещення є одним з основних в християнській релігії, властивий всім її 

напрямкам. Обидва ЛСВ англомовної лексеми baptize або baptise вербалізують цей обряд і 

відповідно змістовий вузол «Релігійні обряди». Полісемантична лексема хрестити 

об’єктивує змістовий вузол «Релігійні обряди», згодом, в результаті генералізації значення 

– змістові вузли «Учасник релігійного обряду» та «Релігійний обряд». Лексеми 

порівнюваних мов на позначення обряду хрещення мають різне походження.  
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Наступним за кількістю ЛО постає змістовий вузол «Служителі інституту церкви». 

Лексеми, що його об’єктивують можна поділити на дві групи: ЛО на позначення  

1) священика та 2) монаха, кожна з яких представлена синонімічним рядом слів. Порівн. 

1) англ. priest, clergyman, minister, parson; укр. священик, піп; 2) англ. monk, nun;  

укр. чернець, черниця, монах, монахиня, монашка.  

Лексеми англійської мови на позначення священослужбовців (priest, minister, parson) 

характеризуються полісемантичністю, при чому більшість їхніх ЛСВ вербалізують 

змістовий вузол «Служителі інституту церкви», ЛО clergyman є моносемантом. Лексеми 

clergyman, minister, parson з’явилися в англійській мові у новоанглійській період і 

використовуються на позначення священика в католицькій та православній церквах, в той 

час як лексема ново англійського періода priest функціонює також в англіканській церкві. 

В українській мові ЛО священик, за семантикою найближча до ЛО англійської мови priest, 

та ЛО піп є моносемантами та співпадають в значеннях. Найбільш продуктивною з точки 

зору дериваційного процесу в англійській мові виступає лексема parson, а в українській – 

піп (parsonic, parsonical, попів, попівський) [21, с. 1516-1517]. Щодо етимології 

порівнюваних лексем, можна зробити висновок, що першоджерелом походження для ЛО в 

обох з порівнюваних мов є латинь.  

Цікаво, що зіставлювані ЛО на позначення представників чернецтва в обох мовах 

виступають полісемантами, базові ЛСВ яких дозволяють вербалізовувати змістовий вузол 

«Служителі інститут церкви», а лексеми англійської (monk, nun) та української (монашка) 

мов в результаті розвитку семантики набули значень, пов’язаних з фауною, а саме, друге 

значення ЛО monk, nun – вид голубів, ЛО монашка – нічний метелик. Синонімічні до 

вищезазначених лексеми чернець а також діалектична форма ченець (ченці), форма для 

осіб жіночої статі – черниця співпадають в двох своїх значеннях з лексемами монах, 

монахиня, монашка [18, с. 1376]. Стосовно процесу деривації, то в англійській мові 

основою для плідного дериваційного процесу виступає лексема monk (monkdom 

‘чернецтво’, monkish ‘чернечий’); в українській мові це лексема чернець (наприклад, 

чернечий, чернецький, чернечик). В етимологічному аспекті спільною рисою відрізняються 

лексеми на позначення пустельника (порівн. англ. monk, укр. монах, монахиня, монашка), 

які походять з грецької мови; ЛО англійської мови nun ‘монахиня’– з латинської.  

В кожній з порівнюваних мов наявні синонімічні пари лексем на позначення 

людини, яка сповідує релігію, іншу від Християнства. Порівн. англ. pagan, heathen, укр. 

поганин, язичник. В англійській мові ЛО pagan та heathen (як прикметник та іменник) 

мають по дві ЛСВ, які реалізують змістовий вузол «Відношення до релігії» 
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концептуальної сфери ЛЮДИНА. В українській мові тільки базові значення ЛО поганин, 

марковане як «застаріле» та ЛО язичник об’єктивують концепт РЕЛІГІЯ [18, с. 816]. В 

обох мовах похідні слова від англ. pagan, heathen, укр. поганин, язичник вербалізують 

змістовий вузол «Відношення до релігії» (англ. paganism, heathenism ‘язичництво’, укр. 

язичник, поганин). Англ. pagan та укр. поганин мають спільне семантичне джерело – 

церковну латинь, ЛО язичник є калькою грецького слова із значенням «народ» та походить 

із церковнослов’янської, ЛО англійської мови heathen – германського походження.  

Поняття, пов’язане з розповсюдженням релігійної думки, релігійним вченням, 

вербалізоване англ. preach, укр. проповідувати, становить вершину змістового вузла 

«Розповсюдження релігійної думки», який належить до концептуальної сфери ЛЮДИНА. 

Як в англійській, так і в українській мові зазначені лексеми є полісемантами, але якщо у 

ЛО preach всі ЛСВ об’єктивують змістовий вузол «Розповсюдження релігійної думки», то 

в українській мові тільки базове значення ЛО проповідувати, марковане як ‘рел.’, 

вербалізує концепт РЕЛІГІЯ. Семантичні характеристики лексем похідних від ЛО preach 

свідчать про те, що вони реалізують різні концептуальні сфери ЛКК РЕЛІГІЯ; ЛО 

проповідувати немає похідних лексем. Аналізовані лексеми мають різні джерела 

походження (порівн. англ. preach – латинського походження; укр. проповідувати – 

слов’янського).  

Найвищим церковним покаранням, найсуворішим для віруючого є відлучення від 

церкви, що може пояснити наявність ЛО базової вибірки (порівн. англ. curse ‘проклинати, 

осуджувати’; укр. проклинати), які вербалізують змістовий вузол «Церковне 

засудження» в порівнюваних мовах. Дві ЛСВ ЛО curse дозволяють їй вербалізовувати два 

змістові вузли концепту РЕЛІГІЯ – «Церковне засудження» та «Відношення до релігії». В 

українській мові змістовий вузол «Церковне засудження» об’єктивований похідним ЛСВ 

лексеми проклинати. ЛО англійської мови curse слугувала основою для формування 

чотирьох лексем (cursed, cursedly та ін.). В українській мові ЛО проклинати має один 

дериват – проклинатися. Етимологія лексеми curse вважається невизначеною, стосовно 

ЛО проклинати, її витоки ведуть до старослов’янської [19, c. 470].  

3.5. Лексеми англійської мови church, temple та еквівалентні їм ЛО української мови 

церква, храм в основному значенні вербалізують кластер «Споруди» змістового вузла 

«Релігійні споруди», який належить до концептуальної сфери МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ. 

Результатом генералізації значення англ. church, temple та укр. церква є поява ЛСВ, які 

об’єктивують змістовий вузол «Релігійні організації» концептуальної сфери ЛЮДИНА. 

Похідний ЛСВ української лексеми храм також вербалізує концептуальну сферу 
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ЛЮДИНА, але інший змістовий вузол, а саме – «Релігійні свята». Деривати лексем 

базової вибірки на позначення релігійних споруд (англ. church, temple; укр. церква, храм) 

здебільшого реалізують ЛКК РЕЛІГІЯ. Наприклад, англ. templar, заст. templary 

‘храмовий’; укр. храмик, храмина лексикалізують змістовий вузол «Релігійні споруди», 

кластер «Споруди». Порівнювані лексеми на позначення храму та церкви відрізняються в 

етимологічному плані [10]. 

Аналіз семантики лексеми англійської мови altar та її еквіваленту в українській мові 

вівтар свідчить, що вони об’єктивують змістовий вузол «Релігійні споруди», кластер 

«Деталі інтер’єру» в своєму похідному значенні, появу якого можна пов’язати з 

встановленням Християнства. Лексема altar є плідною з точки зору формування дериватів 

(наприклад, altarlet ‘маленький вівтар’, altar-bread ‘хліб, що його використовують під час 

євхаристії’), отже, за виключенням ЛО altar boy та altarist, похідні лексеми також 

обєктивують концептуальну сферу МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ, але різні змістові вузли. В 

порівнянні з англійською лексема вівтар має значно менший дериваційний ряд, а саме 

налічуються три ЛО: вівтарик, вівтарний, а також ЛО вівтарник, яка належить до 

концептуальної сфери ЛЮДИНА і вербалізує змістовий вузол «Служителі інституту 

церкви». Лексеми сучасної англійської та української мови на позначення вівтарю (англ. 

altar; укр. вівтар) походять від латинського слова, яке спочатку існувало у формі 

множини та використовувалося на позначення головного вівтаря, а також іноді 

жертовника – пристрою для спалювання жертви. 

4. Висновки 

4.1. Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що первісна складова ЛКК 

РЕЛІГІЯ або його номінативне ядро співпадає в обох мовах. Спільним для порівнюваних 

мов також є кількісне розподілення лексем базової вибірки по концептуальних сферах. 

Таким чином, концептуальна сфера ЛЮДИНА є найбільш чисельною в зіставлюваних 

мовах (англ. 16 ЛО – 48,5%; укр. 17 ЛО – 48,6%). Наступною за лексичною щільністю є 

сфера ДУХОВНИЙ СВІТ (англ. – 33%, укр. – 37%), найменшою кількістю одиниць 

об’єктивована концептуальна сфера МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ. Щодо кількості змістових 

вузлів в межах кожної із сфер, найбільш семантично розгалуженою в порівнюваних мовах 

є сфера ДУХОВНИЙ СВІТ (див. Схема 1). Цікаво, що в концептуальній сфері 

МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ базові ЛСВ досліджуваних одиниць вербалізують лише змістовий 

вузол «Релігійні споруди» (англ. – 9%; укр. – 9%), що свідчить про важливість місця 

проведення релігійних обрядів для віруючих. 
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4.2. Переважна більшість одиниць базової вибірки є полісемантами (англ. – 85%; 

укр. – 86%). Англійська мова характеризується більшою здатністю до розвитку полісемії, 

про що свідчить вищий індекс полісемічності у порівнянні з українською мовою  

(див. 3.1.). Спільною для лексем в порівнюваних мовах є тенденція до розширення 

значення, в той час як звуження семантики фіксуємо як характеристику поодиноких 

лексем. В результаті розвитку семантики лексем базової вибірки змінюється структура 

поняттєвого шару концепту РЕЛІГІЯ (див. схему 2). Поява нових значень призводить до 

зміни концептуального простору релігійної сфери у свідомості носіїв порівнюваних мов. 

Наповнюючи лексеми новим змістом, мовець збагачує уявлення про певні релігійні 

поняття, розширює обсяг вербалізованих складників концепту. 

4.3. В досліджуваних мовах базові лексеми концепту вступають у відносини 

синонімії та антонімії і, відповідно, утворюють синонімічні та антонімічні групи. 

Найбільша кількість синонімічних лексем представлена у групі слів на позначення 

диявола (англ. devil, demon, evil spirit; укр. диявол, чорт, біс), що, можливо, пояснюється 

універсальністю поглядів на втілення зла у носіїв порівнюваних мов, як таких, хто 

сповідує християнську релігію. Також у деяких випадках існування синонімічної низки 

лексем можна пояснити різними джерелами їх походження (укр. постити/ся, говіти).  

Найбільша кількість антонімів спостерігається серед лексем, які вербалізуть сферу 

ДУХОВНИЙ СВІТ. Антонімічні відношення лексем англ. God – devil, heaven – hell; укр. Бог 

– диявол, небо – пекло призводять до концептуальної опозиції змістових вузлів «Бог» – 

«Противники Бога», а також до опозиції всередині вузлів – як то «місце мешкання сил 

добра та сил зла». Цей факт пояснюється дихотомічною основою ДУХОВНОЇ сфери, сфери 

існування двох протилежних сутностей, які знаходяться у вічній боротьбі одна з одною. 

4.4. З точки зору етимології в англійській мові переважають ЛО латинського 

походження (36 %), в той час як в українській – слов’янського походження (63 %). 

Етимологія деяких лексем викликає сумніви (див. 3.3), або залишається досі 

невизначеною (див. 3.5), проте це не впливає на загальний етимологічний портрет 

первісної основи концепту РЕЛІГІЯ. 

4.5. Доходимо висновку, що ЛО базової вибірки утворюють номінативне ядро ЛКК 

РЕЛІГІЯ в англійській та українській мовах, адже значення лексем реалізують концепт 

РЕЛІГІЯ безвідносно до головних напрямів у християнстві, тобто є універсальними для 

протестантизму, католицизму та православ'я, об’єктивують найбільш загальні, 

фундаментальні уяви про релігію взагалі та християнство зокрема. До того ж спільною 

характеристикою для порівнюваних мов є об’єктивація лексемами базової вибірки 
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ключових змістових вузлів трьох взаємопов’язаних концептуальних сфер ЛКК РЕЛІГІЯ: 

ДУХОВНИЙ СВІТ, ЛЮДИНА, МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ. 
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НІКУЛЬШИНА Т.М. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ “GOD / БОГ”: ДОСЛІДЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

Стаття присвячена дослідженню соціально-біологічних факторів на матеріалі англійської та 
української мов. Недостатнє вивчення досліджуваного поля у зіставному аспекті зумовило актуальність 
нашого дослідження. Визначена роль богів в англійській та українській картинах світу.  

 
НИКУЛЬШИНА Т.Н. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ “GOD / БОГ”: ИССЛЕДОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 
АНГЛИЙСКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Статья посвящена  исследованию социально-биологических факторов на материале современного 
английского и украинского языков. Недостаточное изучение анализируемого поля в сопоставительном 
аспекте определило актуальность проведенного исследования. Определена роль богов в английской и 
украинской картинах мира. 

 
NIKULSHINA T.M. THE LEXICO-SEMANTIC FIELD "GOD / БОГ": INVESTIGATION OF SOCIAL 

AND BIOLOGICAL FACTORS (IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN) 
The article investigates peculiarities of the lexico-semantic field “God/Бог” in the Present Day English and 

Ukrainian languages. Social and biological factors have been discussed. Social factors involve the marital status, 
function and position. Gender, age and appearance are considered to be biological factors.  

The article focuses on the contrastive aspect of the investigation revealing ethno-specific features. The 
analysis of non-related languages permits to distinguish cross-linguistic peculiarities and outline typological 
generalizations.  

Since the study of the lexico-semantic field in question has no history the importance of the contrastive 
analysis is emphasized. The role of gods in English and Ukrainian world mapping is discussed. Gods influenced 
every aspect of humankind’s thinking, actions and social laws. God-warriors dominate in the English  
world mapping, while fertility gods prevail in the Ukrainian one. Visual representations of gods are those  
of human beings, animals, objects. Close association of people and animals with gods is illustrated by the depiction 
of hybrid gods. 

The article provides perspectives of the research. This approach is capable of yielding further results in 
studying the lexico-semantic field “God/Бог”. Illustrative material is provided to the confirm theoretical 
conclusions made.  

 
Ключові слова: бог, богиня, лексико-семантичне поле, гендер, вік, зовнішність, 

функція. 

Вступ. Одвічна залежність людини від сильніших за неї стихій природи породила 

віру в надприродні сили. Явища природи й життя персоніфікувалися, що спричинило 

появу богів, які опікувалися різними сторонами життя людини та навколишнього 

середовища. Так з’явилися боги землі, неба, води, вогню, вітру, ліса, поля тощо. Ці боги 

належать до так званої “вищої міфології”, тобто пантеону божеств. Слово пантеон 

походить від грецьких слів “pan” (“усе“) та “theon” (“боги“). Отже, пантеон – це 

спільнота богів [9, с. 13]. 

Лексико-семантичне поле (ЛСП) “God / Бог” моделюється на основі уявлень 

англомовної та україномовної спільноти про бога як ‘однієї з надприродних істот, 

божества, яке керує якоюсь частиною світу або піклується про щось, сприяє якійсь 
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діяльності’ [СТС, с. 68]. В англійській мові до складу іменників ЛСП “God / Бог” входять 

лексеми god, goddess, deity, demigod, nymph; в українській мові – бог, богиня, божество. 

В англійській картині світу існує чітко визначена загальна картина богів. Як показує 

аналіз бібліографічних джерел української мови, важко відтворити більш-менш 

узагальнену картину пантеону українських божеств, тому що в українській міфології 

пантеон богів не має чіткої визначеності: процес тільки-но почався, але припинився із 

запровадженням нової ідеології – введенням християнства. Саме за часи християнізації 

“була зруйнована релігійно-міфологічна цілісність язичництва” [13, с. 450]. 

Актуальність дослідження визначається загальною спрямованістю сучасної 

лінгвістичної науки на вивчення когнітивних аспектів мови і пов’язаних з ними 

специфічних процесів мислення, пізнання та концептуалізації дійсності.  

Предметом вивчення є лексичні одиниці, що моделюють ЛСП “God / Бог”. 

Матеріалом дослідження виступають словникові статті з лексикографічних джерел 

– енциклопедичних та тлумачних словників. Аналіз лексичних одиниць ЛСП “God / Бог” 

здійснювався за допомогою одномовних словників, що складають емпіричну базу 

сучасної семасіології. Словники відображають “рівень культурного розвитку і водночас 

сприяють унормуванню культури цього етносу в усіх її проявах” [4, с. 194].  

До біологічних факторів належать гендерна ознака, вік, родинні відносини, зовнішня 

репрезентація та фізичні параметри. Соціальні фактори – це сімейний стан, відносини, 

функціональне призначення, соціальна значущість. 

Проаналізуємо диференціацію богів за соціально-біологічними факторами. 

Гендерна ознака. Боги можуть бути як чоловічої статі (god; бог), так і жіночої 

(goddess; богиня): Cybele – ‘a nature goddess of the ancient peoples of Asia Minor’ [21, с. 282] 

(Сибела – богиня природи давніх народів Малої Азії); Доля-Стрічка – ‘богиня доброї 

волі’ [5, с.146], Pluto – ‘in Greek mythology the God of the Underworld’ [18, с. 1030] (Плутон 

– у грецькій міфології – бог підземного світу); Шум-Шумлячий – ‘бог лісу та лісового 

шуму’ [2, с. 132]. 

Аналіз фактичного матеріалу довів перевагу богів над богинями в англійській (53% 

проти 47%) та українській (65% проти 35%) картинах світу. На відміну від української 

мови, незначна кількісна різниця між богами та богинями в англійській картині світу 

підтверджує тезу, що “жіночі богині мали надзвичайне значення” [11, с. 18].  

Оскільки поняття, репрезентовані лексичними одиницями ЛСП God / Бог, можуть 

приймати як чоловічий, так і жіночий образ, то ми можемо зробити висновок щодо 

диференціації богів за гендерною ознакою.  
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Зовнішня репрезентація богів трансформувалася залежно від якостей та 

здібностей, які їм надавалися, ось чому вони поставали багатоликими, багаторукими 

тощо. Незвичайність зовнішнього вигляду богів пов’язана з їх фізіологічними аномаліями.  

В англійській картині світу зареєстровано богів, які могли мати: 

– крила за спиною: cupid – ‘the Roman god of sexual love, represented as a beautiful boy 

with wings who is carrying a bow and arrow’ [18, с. 383] (Купідон – римський бог кохання, 

зазвичай його зображують у вигляді крилатого хлопчика з луком і стрілами); 

– змій на голові натомість волосся: Furies – ‘in Greek mythology, three frightening 

goddesses who had snakes instead of hair’ [18, с. 533] (Фурії – в грецькій міфології – три 

жахливі богині, які замість волосся мають змій);  

– два обличчя: Janus – ‘in Roman mythology, the god of gates and doorways and of new 

beginnings. Janus is usually shown in pictures with two faces, one of which looks back while the 

other looks forward towards the future’ [18, с. 702] (Янус – римський бог входу і виходу, що 

символізує початок всього; зазвичай його зображують з двома обличчями – одне звернене 

у минуле, інше – у майбутнє); 

– хвіст риби: Neptune – ‘in Roman mythology, the god of the sea. He is usually shown 

with a long beard, a fish’s tail, and a trident’ [18, с. 911] (Нептун – римський морський бог; 

зазвичай його зображують із довгою бородою, хвостом риби та тризубцем). 

У давні часи українці вважали, що боги могли мати: 

– три ока: Жицень – ‘бог осені та осінніх робіт у давніх українців (згодом – і 

білорусів). Зображувався у вигляді низенького, худорлявого чоловіка з суворим виразом 

обличчя, з трьома очима та розкуйовдженим волоссям на голові […]’ [15, с. 113]; 

– чотири голови: Поренут – ‘у давніх полабських і балтійських українських племен 

бог Нового Сонця і добрих надій. Зображувався з чотирма головами, а п’яту тримав на 

грудях – символ народження нового сонця й повороту його на літо після чотирьох 

холодних місяців’ [15, с. 194]; 

– п’ять голів: Поревіт – ‘у полабських і балтійських українських племен бог зими, 

холоду й миру. За повір’ям, мав п’ять голів – за кількістю холодних місяців’ [15, с. 194]; 

– сім облич: Руєвіт – ‘бог літа, землі, родючості у прибалтійських українських 

племен. Мав сім облич “під одним чолом”, на чересі – сім гострих мечів – за кількістю 

літніх місяців’ [15, с.204]; 

– чотири лиця: Світовид – ‘бог богів та бог війни. Це чотириликий бог сучасного і 

майбутнього, якому доручено пильнувати, щоб на землі, у небі та підземному царстві 

священно здійснювалися закони добра та світла’ [3, с. 460]; 



Нікульшина Т.М. Лексико-семантичне поле “God / Бог”: дослідження соціально-біологічних факторів 
(на матеріалі сучасної англійської та української мов)  

 

 106 

– чотири або шість рук: Берегиня – ‘богиня добра, захисту людей, оселі, малих 

дітей від хвороб та інших злих сил […] Зображення чотирирукої, навіть шестирукої 

берегині можна побачити на деяких археологічних знахідках із бронзи’ [3, с. 25]. 

Боги та богині в англійській та українській картинах світу мають різне зовнішнє 

втілення: 

а) людини: Apollo – ‘in Greek and Roman mythology, the god of sun, medicine, poetry, 

music, and prophecy. He is usually shown in pictures and sculptures as a beautiful young man’ 

[18, с. 47] (Аполлон – у грецькій та римській міфології – бог сонця, медицини, поезії, 

музики та пророцтва. На картинах та у скульптурах його зазвичай зображують вродливим 

юнаком); Жицень – ‘бог осені та осінніх робіт […] зображується у вигляді низенького, 

худорлявого чоловіка з суворим виразом обличчя […]’ [15, с. 113].  

б) представників тваринного світу: Ammon  – ‘Egyptian god of the 16th c. B. C., 

worshipped at Thebes, in Ethiopia, and Libya, and often represented in the form of a ram’ [19, 

с. 30] (Амон – єгипетський бог XVI ст. до н. е.; йому вклонялися у м. Фіви, в Ефіопії та 

Лівії; зазвичай його уявляють бараном); Callisto – ‘a nymph loved by Zeus, changed into a 

she-bear by Hera’ [21, с. 158] (Каллісто – улюблена німфа Зевса, яка була перетворена 

Герою на ведмедицю); Симаргл – ‘бог Сонця літнього сонцестояння […] має здатність 

перевтілюватися у крилатого собаку’ [3, с. 470-472], Тур – ‘бог сили, лицарської честі, 

заступник воїнів і чередників […] зображувався багаторогим з золотою шерстю туром, 

оленем, золотим барилом з рогами’ [15, с. 219].  

в) людини та представників тваринного світу:  faun – ‘an ancient Roman god of the 

fields and woods, with a man’s body and goat’s horns and legs’ [18, с. 471] (фавн – 

давньоримський бог полів і лісів; його зображують людиною з рогами та нижніми 

кінцевостями цапа); Чорнобог – ‘бог ночі, ворог світла […] Чорнобог уявлявся переважно 

людиною з лев’ячими рисами’ [3, с. 590-591]; русалка – ‘водяне божество в образі гарної 

дівчини з довгими розпущеними косами й риб’ячим хвостом’ [12, с. 512]. 

г) предмету: hamadryad – ‘wood nymph in Greek and Roman mythology who inhabited 

or took the shape of a tree’ [20, с. 466] (в грецькій та римській міфології – німфа, що живе 

на дереві або набуває його форму); Світовид – ‘бог, якого зображали у вигляді 

чотиригранного стовпа, орієнтованого чітко на чотири сторони світу’ [5, с. 127]. 

Зареєстровано випадки, коли чітке антроморфне втілення богів відсутнє: Echo – ‘a 

nymph who pined away with love for Narcissus until only her voice remained’ [20, с. 322] (Ехо 

– німфа, яка зчахла через любов до Нарциса, і лишився лише її голос); Мати-Сира Земля – 

‘богиня землі, яка не мала чіткого антропоморфного втілення […] Небо виступало як 
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чоловіча запліднююча сила, що проливає на землю своє тепле проміння і життєтворчий 

дощ, а Земля приймає ту теплінь навесні у своє лоно і згодом народжує плід’ [3, с. 294]. 

Деякі боги можуть набувати різне зовнішнє втілення: Proteus – ‘a Greek sea god 

capable of assuming different forms’ [21, с. 927] (Протей – грецький морський бог, здібний 

набувати різне втілення); Стрибог – ‘за давніми уявленнями, це ‘неврівноважений літун з 

бородою та батогом, яким він підганяє свої вітри, у широчезних шароварах-вітрилах’ [12, 

с. 583]; Стрибог зображується у ‘вигляді гусляра, що перебирає струни, з луком за 

спиною, а на поясі – сагайдак зі стрілами’ [14, с. 183]; Стрибог – це ‘одна з іпостасей 

Перуна; його втілення у повітрі’ [6, с. 8]. 

Боги розрізняються за фізичними параметрами: Heracles – ‘a demigod, son of Zeus 

and Alcmene, identified with the Roman Hercules. He was endowed with superhuman strength’ 

[19, с.452] (Геракл – напівбог, син Зевса та Алкмени, асоціюється з римським Геркулесом. 

Його було наділено надлюдською силою); Thor – ‘in North mythology, the god of thunder 

and the strongest of the gods’ [18, с. 1403] (Тор – у скандинавській міфології – бог грому; 

найсильніший з усіх богів); Макоша згадується як ‘висока дородна жінка’ [7, с. 38]; 

Марена – ‘богиня, пов’язана із сезонними ритуалами умирання і воскресіння природи. 

Марена сильніша за вогонь, для нього вона смерть’ [3, с. 290]; Світозор – ‘бог, 

народжений Зорею, з надзвичайно гострими і всепалаючими очима […] він найсильніший 

серед своїх братів Вечірника і Напівнічки’ [3, с. 461] (підкреслення автора – Т.Н.). 

Боги належать до певної вікової категорії: 

– юність: cupid – ‘the Roman god of sexual love, represented as a beautiful boy with 

wings who is carrying a bow and arrow’ [18, с. 383] (Купідон – римський бог сексуальної 

любові, представлений у вигляді вродливого крилатого хлопчика з луком та стрілами); 

Літник – ‘божество теплих літніх вітрів […] Зображувався у вигляді смаглявого юнака’ 

[15, с. 158]; 

– молодість: Apollo – ‘in Greek and Roman mythology, the god of sun, medicine, poetry, 

music and prophecy. He is usually shown in pictures and sculptures as a beautiful young man’ 

[18, с. 47] (Аполлон – у грецькій та римській міфологіях – бог сонця, медицини, поезії, 

музики та передбачення); Прия – ‘молода жінка; богиня весни, плодоношення, кохання, 

шлюбу, родинного вогнища’ [3, с. 397; 14, с. 157]; 

– старість: Ra – ‘god of the sun, creator of the first universe. When he grew old, men 

rebelled against him with the result that he became bitter at their ingratitude and retired to the 

heavens’ [22, с. 187] (Ра – бог Сонця і творець світу. Коли він постарів, люди повстали 

проти нього. Він засмутився їх невдячністю і повернувся на небеса); Перун – ‘бог 
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наймогутніших сил неба і землі, блискавки та грому […] Його уявляли у вигляді літнього 

чоловіка зі срібною головою та золотими вусами […] За іншими даними він мав бороду’ 

[3, с. 363; 17 т. 6 с. 334]. 

Подібно до людей, між богами існують такі родинні відносини:  

1) батько – мати – син: Sun  – Coatlicue – Quetzacoatl [10, с. 494], Zeus – Alcmene – 

Heracles [19, с. 452]; Небо-Сварог – Мати-Земля – Арей [12, с. 17], Дажбог – Жива – 

Білояр [15, с. 36]; 

2) мати – дочка: Phea – Hestia [20, с. 484]; Мара – Кікімора [15, с. 131];  

3) мати – син: Gaea – Titans [20, с. 419]; Лада – Сонце [3, с. 271]; 

4) батько – дочка: Loki – Hel [20, с. 479]; Троян – Нічка [15, с. 172]; 

5) батько – син: Apollo – Aselepius [8, с. 164]; Чур – Чурець [15, с. 228]; 

6) дід – син – онук: Uranus – Cronus – Zeus [20, с. 240]; Род – Білобог – Перун  

[12, с. 39]; 

7) сестри: Muses: Clio – Calliope – Euterpe – Thalia – Melpomene – Terpsichore – 

Erato – Polyhymnia – Urania [19, с. 658]; Ясна – Берегиня – Мокоша  [15, с. 234]; 

8) сестра – брат: Freya – Frey [20, с. 412]; Лель – Полель [3, с. 271];  

9) брати: Zeus – Hades – Poseidon [22, с. 189]; Колядник – Божище [15, с. 142]. 

Між богами зареєстровані також і сімейні відносини – відносини дружини та 

чоловіка: Juno + Jupiter [18, с. 714], Lakshmi + Vishnu [19, с. 552], Ops + Saturn [21, с. 806], 

Rhea + Cronos [22, с. 189]; Сонце + Діванна [3, с. 214], Мара + Чорнобог [15, с. 167], Сварог 

+ Берегиня, Коляда + Дажбог, Дажбог + Жива [15, с. 112], Манай + Казка [3, с. 214]. 

Боги та богині могли мати декількох дружин та чоловіків: Zeus + Hera, Zeus 

+Alcmene; Дажбог + Жива, Дажбог + Коляда; Жива + Хамбог, Жива + Ярило, Жива + 

Жив, Жива +Сварог.  

Характерною рисою богів в досліджуваних соціумах є їх антропоморфізм, тобто 

проекція рис та якостей людини на божество. Люди вклонялися богам, які за зовнішністю 

та якостями були дуже схожі на них; боги навіть мали “людські вади – пихатість, 

заздрісність, ненависть тощо” [1, с. 18]. Боги наділялися різноманітними рисами людей: 

– дотепність, мудрість: Athena – ‘in Greek mythology, the goddess of wisdom and arts’ 

[18, с. 65] (Афіна – в грецькій міфології – богиня мудрості та мистецтва); Бесідець – ‘бог 

злагоди і миру між людьми, творець давньоукраїнської дипломатії […] дотепний, мудрий 

чоловік, що умів сварку перевести на жарт, сміхом присоромити зухвальця’ [15, с. 35]; 

– дружелюбність, гостинність: Aeolus – ‘a god of the winds, ruler of a floating island, 

who extends hospitality to Odysseus and his men on their long trip home following the Trojan 
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war’ [22, с. 5] (Еол – бог вітрів, правитель плавучого острову, який проявив гостинність до 

Одіссея та його команди під час їх довгої мандрівки додому після Троянської війни); 

Індра – ‘бог блискавки та грому […] Дружелюбний, щедрий, благодійний’ [15, с. 124]; 

– нещадність: Loki – ‘in Norse mythology, the god of evil and destruction’ [18, с. 777] 

(Локі – в скандинавській міфології – бог зла та руйнування); Пек – ‘бог пекла, війни, 

кривавих бійок’ [15, с. 181; 16, с. 646]; 

– схильність до зміни: Vertumnus – ‘god associated with the changes of season and the 

ripening of fruit and grain’ [22, с. 230] (бог, що асоціювався зі змінами погоди та 

достиганням фруктів і зерна); Посвистач – ‘бог вітрів, вихору, погоди, який постійно 

змінює свій настрій’ [3, с. 386]; 

– доброта: Prometheus  – ‘in Greek mythology, one of the Titans. He stole fire from 

heaven to give to human beings’ [18, с. 1070] (Прометей – в грецькій міфології – один із 

Титанів; він викрав вогонь для людей з небес); Фортуна – ‘божество долі […] асоціюється 

з найвродливішою та найдобрішою дівчиною’ [3, с. 556]. 

Боги були професійно орієнтовані, оскільки конкретний бог сприяв певній 

професійній діяльності (підкреслення автора – Т.Н.): 

– Aesculapius – ‘Greco-Roman god of medicine’ [21, с. 19] (Ескулап – грецько-

римський бог медицини); 

– Athene – ‘the Greek goddess of wisdom and the arts and handicrafts, daughter of Zeus’ 

[19, с. 58] (Афіна – грецька богиня мудрості, мистецтв та ремісництва; дочка Зевса),  

– Hephaestus – ‘in Greek mythology, the god of fire and metalwork, who made weapons 

for the gods’ [18, с. 621] (Гефест – в грецькій міфології – бог вогню та ковальства, який 

робив зброю для богів); 

– Mercury – ‘the god of commerce’ [19, с. 625] (Меркурій – бог торгівлі); 

– Pan – ‘in Greek mythology, the god of fields, forests, and shepherds’ [18, с. 974] (Пан – 

в грецькій міфології – бог полів, лісів і чабанів). 

– Відець – ‘бог ясновидіння, а також волхвів, відьом (дохристиянських “відунів”), 

знахарів тощо. Допомагає збагачуватися знаннями, передбачати події та явища’ [15, с. 75]; 

– Водич – ‘популярний бог криничної води […] Головний бог колодязників. Згідно з 

повір’ям, підказував криничникам, де може бути  найкраща вода, тобто – де копати 

колодязі’ [15, с. 80]; 

– Гостич – ‘божество […] сприяло купцям (гостям), мандрівникам, “відчиняв” перед 

ними двері в чужих хатах’ [15, с. 94]; 

– Гонило – ‘давньоукраїнський бог чередників та чабанів. Охоронець череди, отари, 
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табуна’ [15, с.90]; 

– Живич – ‘бог зцілення й життя, опікун волхвів, костоправів, “відунів” 

(дохристиянських відьом і відьмаків), народних лікарів’ [15, с. 112]; 

– Звіздич – ‘бог звіздарів, стародавніх астрономів. Згідно з повір’ям, Звіздич 

допомагав розкрити таємницю зірок у небі, впізнавати по них перебіг подій, народження і 

смерть людей тощо’ [15, с. 119]; 

– Лович – ‘бог мисливців і рибалок. Сприяв успішному полюванню, мисливським і 

рибальським ловам’ [15, с.158]; 

– Орь – ‘бог орачів, хліборобів’ [15, с. 178]; 

– Радогост – ‘бог торгівлі та мореплавства у західних українських племен’ [15, с. 200]; 

– Ратич – ‘божество, що сприяло ратаям (орачам) під час оранки, догляду за 

посівами’ [15, с. 201]; 

– Своба – ‘богиня волі, заступниця бранців, які тікали з-під неволі, з полону на свою 

батьківщину’ [15, с. 209]; 

– Сінич – ‘головний бог косарів, бог сіна й сінокосу’ [15, с. 211]; 

– Тур – ‘бог сили, лицарської честі, заступник воїнів і чередників’ [15, c. 219]; 

– Ур – ‘найголовніший бог орачів, хліборобства, родючості за часів Трипільської 

культури’ [15, с. 219]. 

У кожного бога було своє функціональне призначення:  

– лікувати: Asclepius [19, с. 54]; 

– допомагати у мисливстві: Artemis [18, с. 58]; 

– наказувати за недобрі вчинки: Furies [18, с. 533]; 

– сприяти шлюбу: Hera [18, с. 621]; 

– наказувати за надмірну гордість: Nemesis [21, с. 769]; 

– слідкувати за порядком у природі та мораллю: Varuna [21, с. 1294]; 

– навчити людей теслярству, різьбярської справи: Троян [15, с. 218]; 

– сприяти доброму міцному здоровому сну людей: Нічка [15, с. 172]; 

– давати добру пораду: Радич [15, с. 200]; 

– допомагати у землеробстві: Марцана (15, с. 166]; 

– успішно лікувати безплідних жінок, даруючи їм здатність народжувати дітей: 

Дідилія [15, с. 101]; 

– сприяти виготовленню барвників для забарвлення тканин: Красич [15, с. 146]; 

– навчити людей робити коров’яче масло та сприяти його збереженню: Маслянець 

[15, с. 166]; 

– сприяти зупиненню кровотечі під час поранення: Крович [15, с. 147]; 
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– полегшувати страждання людей, їх лікувати: Страдич [15, с. 216]; 

– оберігати криниці від Мари та інших злих сил:  Студець [15, с. 217]; 

– допомагати дівчині готувати віно (придане) до весілля; опікувати також тих, хто 

збирався на далекі “нові землі”: Вінич [15, с. 7]; 

–  захищати село від негоди: хмарник [15, с. 923]; 

– допомагати у січах з ворогами, нападниками [15, с. 216]. 

Залежно від кількості функцій боги поділяються на: 

– монофункціональні: Hygeia – ‘Greek goddess of health’ [20, с.506] (Гігієя – грецька 

богиня здоров’я); Hymen – ‘the Greek god of marriage’ [21, с. 561] (Гіменей – грецький бог 

шлюбу); Буднітай – ‘божество у деяких західноукраїнських племен, яке своєчасно будило 

тих, що заспали’ [3, с. 44]; Сива – ‘богиня вагітних жінок’ [15, с. 209]; 

– поліфункціональні: Frey – ‘Norse Mythology, the god of sun and rain, fertility, love and 

marriage’ [20, с. 412] (Фрей – скандинавський бог сонця і дощу, родючості, кохання та 

шлюбу); Vertumnus – ‘Latin rustic god associated with the changes of season and the ripening of 

fruit and grain’ [22, с. 230] (латинський сільський бог, що асоціювався зі змінами та 

достиганням фруктів і зерна); Вили – ‘богині долі, які, згідно з повір’ям, присутні під час 

народження дитини й визначають її долю, вселяють у неї душу. Водночас – богині поезії, 

музики, танців […] виліковують поранених і хворих. Можуть воскресити померлого’ [15, с. 

73-74]; Діванна – ‘богиня рослинності, ворожби та нічного царства. Діванна – богиня дівочої 

цнотливості, чистоти, покровителька молодих матерів та новонароджених дітей’ [3, с. 148]. 

В англійській та українській картинах світу простежується ієрархія богів, яка 

пов’язана з їх соціальною значущістю, часом виникнення та людським ставленням. Мовні 

засоби у словникових дефініціях сприяють чіткому позиціюванню богів: Chaos – ‘the 

oldest of the gods, the mother of Erebus and night’ [19, с. 164] (Хаос – найстаріша з богів, 

мати Еребуса та ночі); Берегиня – ‘найстаровинніша богиня добра і захисту людини’ [15, 

с. 33]; Isis – ‘in ancient Egyptian mythology, the most important goddess. She was the goddess 

of nature was also the wife and sister of Osiris’ [18, с. 696] (Ісіс – у давньогрецькій міфології 

– найважливіша богиня. Вона була богинею природи; дружина та сестра Осіріса); Ra – ‘the 

supreme deity of Egypt, god of the sun, creator of the first universe’ [22, с. 187] (Ра – найвище 

божество Єгипту; бог сонця, творець Всесвіту); Wodan – ‘the chief god, associated with 

Odin’ [19, с. 1130] (Водан – головний бог, асоціюється з Одином); Zeus – ‘in Greek 

mythology, the king of the gods, and ruler of the universe’ [18, с. 1554] (Зевс – у грецькій 

міфології – бог над богами, правитель Всесвіту).  

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки: 

– в сучасній англійській та українській мовах ЛСП God / Бог представлено значним 

корпусом лексичних одиниць, що свідчить про важливу роль, яку боги відіграють у житті 
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англійської та української спільноти;    

– переважна кількість богів мала образ, схожий до людського, тому що давні люди 

порівнювали недостатньо відоме або абстрактне із собою, внаслідок чого богів наділяли 

антропоморфними ознаками; 

– існування родинних та сімейних відносин дозволяє стверджувати, що боги 

складають сімейно-родові ряди в англійській та українській картинах світу; 

– для світу богів характерна система бінарних розрізняючих ознак: це опозиції, 

пов’язані із гендером – чоловік / жінка; віком – молодий / старий; соціальною значущістю 

– головний / підлеглий; структурою часу – день/ніч; соціально-культурним началом – 

добрий / злий; 

– боги у українців опікувалися господарською діяльністю, тоді як в англійській 

картині світу – військовою справою. 
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ОЛЕНЯК М.Я. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ УТОЧНЮВАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ) 
Виділено п’ять структурних моделей: чотири ізоморфних та одна аломорфна. Структурні типи 

відрізняються кількістю членів, змістовою завантаженістю, типами зв’язку, відношенням між 
структурними компонентами, присутністю / відсутністю додаткового акцентування уваги на одному із 
складових елементів конструкції та інтонацією. 

 
ОЛЕНЯК М.Я. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ УТОЧНЯЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, УКРАИНСКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ) 
Статья посвящается структурным особенностям категории уточнения на материале английского, 

украинского и польского языков. Выделено пять структурных моделей, четыре из которых являются 
изоморфными для трех языков, и одна – алломорфной. Структурные типы отличаются количеством 
членов, содержательной емкостью, типами связи, отношениями между структурными компонентами, 
наличием / отсутствием дополнительного акцентирования внимания на одном из составляющих элементов 
конструкции и интонацией. 

 
OLENYAK M.Ya. STRUCTURAL PECULIARITIES OF POLYCOMPONENT SPECIFYING 

CONSTRUCTIONS (IN THE ENGLISH, UKRAINIAN AND POLISH LANGUAGES) 
This paper deals with the structural peculiarities of the category of specification in modern English, 

Ukrainian and Polish. Five structural models have been singled out, the four of which are isomorphic for all the 
three languages, and one is allomorphic. The structural types differ in the number of their members, content 
richness, types of connection, relations between the structural components, presence / absence of additional stress 
on one of the constructive elements and / or in their prosodic pattern. 

Specifying constructions are the means of creating a particular structure aimed at establishing particular 
relations between the specifying component and the specified one; a change of the components positions and hence, 
a change of the prosodic pattern, triggers different shades of meaning and different logical stresses in a sentence, 
directing the recipient’s attention to definite parts of a saying. Deciding on this or that structural model the author 
is able to establish desired relations between the sentence members and to weaken presumably unwanted relations, 
which would exist without specifying some elements of the sentence. 

Polycomponent structural models of specifying constructions imply deliberate manipulation with syntactic 
means as a technical material for setting up complex structures characteristic of writing. 

 

Ключові слова: уточнюваний компонент, уточнювальний компонент, ізоморфізм, 

аломорфізм, структурна модель. 

Зацікавленість проблемою уточнення у лінгвістиці стала відчутною порівняно 

недавно, у другій половині XX століття. Перші спроби аналізу конструкцій з уточненням, 

як окремої категорії, припадають на кінець 50–х, 60–ті та початок 70–х років XX століття. 

Це, насамперед, низка статей радянських вчених (О.Г. Усищевої, Ж.С. Лєбєдєвої та 

Д.Н. Золотарьової). Після кількох десятиліть перебування поза увагою лінгвістів, 

проблема уточнювальних конструкцій знову стає актуальною наприкінці 90-х років XX 

століття та на початку XXI століття. Певні досягнення у цій галузі мають насамперед 

українські та російські граматисти, до яких належать: Ф.Н. Бондаренко,  

А.Ф. Прияткіна, О.Г. Руднєв, Є.М. Сидоренко та ін. [1, 5, 7, 8]. На матеріалі російської 

мови ця категорія досліджувалась Т.Б. Фунтовою, яка описала деякі структурні елементи 
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та засоби вираження уточнювальних конструкцій. Варто зазначити, що 

західноєвропейські граматисти не приділили належної уваги проблемі уточнення, тому 

можна говорити тільки про пристосування до англійської мови відповідних критеріїв 

уточнювальних конструкцій, висунутих вченими на пострадянському просторі. Отже, 

проблема уточнення належить до складних і маловивчених, тих, які потребують 

ретельного аналізу та докладного вивчення як у вітчизняному, так і в зарубіжному 

мовознавстві. 

Метою даної статті є визначити і порівняти принципи структурної побудови 

полікомпонентних уточнювальних конструкцій у досліджуваних мовах, їх межі та 

відношення між уточнюваними та уточнювальними компонентами, а також інтонаційне 

оформлення кожної із моделей. 

Стаття базується на емпіричному матеріалі англійської, української та польської 

мов. Предметом дослідження слугували полікомпонентні уточнювальні конструкції 

(всього 1150 прикладів, які були дібрані методом суцільної вибірки з таких джерел:  

а) "Сага про Форсайтів" Дж. Голсуорсі (англійська мова) – 334 приклади; б) "Чорна рада" 

П. Куліша, "Князь Єремія Вишневецький", "Гетьман Іван Виговський", "Микола Джеря" І. 

Нечуя-Левицького (українська мова) – 501 приклад; в) "Вогнем та мечем" Г. Сенкевича 

(польська мова) – 315 прикладів;). 

Одиниці, які аналізуються нами, класифікуються відповідно до структурного 

способу реалізації уточнення: кількості лінійних планів, характеру зв’язку між його 

складовими та референтного віднесення уточнювальних компонентів. У досліджуваних 

мовах спостерігається як ізоморфізм, так і аломорфізм в структурних моделях. 

На відміну від двокомпонентних уточнювальних конструкцій, в яких один денотат 

уточнюється одним, або декількома уточнювальними компонентами, не створюючи при 

цьому додаткових синтаксичних позицій, в полікомпонентних заповнюється декілька 

потенційно валентних позицій у реченні, актуалізується зв’язок між кількома подіями, 

збільшується обсяг денотативного змісту уточнення за рахунок лексико-синтаксичних 

зв’язків між його членами. Різні структурні моделі підлягають різному актуальному 

членуванню, де інтонація відіграє і конструктивну, і змістову роль, але об’єднує всі 

конструкції те, що уточнювальний компонент завжди інтонаційно відокремлений, 

представлений окремою синтагмою, тому що конструкцію з уточненням неможливо 

вимовити монотонно, без пауз, без додаткових фразових наголосів, не порушивши при 

цьому прагматику вислову. 

Принципи структурної будови уточнення можуть бути проілюстровані (див. табл. 1) 
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такими п’ятьма графічними схемами горизонтальних зв’язків, які відображають 

потенційну кількість членів уточнювальної конструкції, порядок їх прямування та 

контактність чи дистантність компонента, що уточнюється, де  

………..……..…………………           – текст речення    
                
                                                              – компонент, що уточнюється і уточнювальний  

                                                                 компонент. 

                                                               – уточнювальний компонент перериває лінійність     

                                                                 попереднього уточнювального компонента,  

                                                                 поширюючи один із його елементів.       

 

Таблиця 1. Структура полікомпонентних конструкцій з уточненням 

 

№ 
н/п 

Назва структурної моделі уточнення Схема структурної моделі 
уточнення 

1. Лінійна  

2. Ієрархічна  

3. Лінійно-ієрархічна  

4. Однореферентно-лінійна  

5. Розщеплено-лінійна  

 

1. Лінійна модель. Ізоморфна для трьох досліджуваних мов, вона будується шляхом 

лінійного наслідування одного уточнення іншим. В такій моделі зв'язок між 

уточнювальними компонентами здійснюється послідовно: останнє слово уточнювального 

компонента стає компонентом, що далі уточнюється. Наприклад, англ.: He stumped his 

umbrella on the ground, as though to drive it into the heart of that unfortunate body, which had 

dared to ostracize his son and his son's son, in whom he could have lived again! – ‘Він тикнув 

свою парасолю в землю, наче хотів пронизати нею серце того нещасного тіла, яке посміло 

вигнати свого сина та сина свого сина, в котрому він міг би продовжувати жити!’  

[11, с. 290]. 
 

 

                                    
 

... ...
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укр.: Усi мовчали, неначе за столом сидiли високi московськi духовнi особи, архiєреї 

або митрополити, перед котрими було якось нiяково говорити про буденнi справи  

[9, с. 20]                                                                                    

 

 

 

польськ.: Pan Wołodyjowski ruszył na to owsianymi wąsikami i spojrzał na Burłaja takim 

wzrokiem, jakim chart spogląda na wilka, którego mu nie wolno uchwycić za gardziel, a 

Rzędzian rzekł: – Dlatego to ja wam mówię, mości pułkowniku, jego nazwisko. – ‘У відповідь 

на те пан Володиєвський порухав вівсяними вусами і глянув на Бурлая таким поглядом, 

яким хорт дивиться на вовка, якому не можна вчепитися в горло, а Редзян говорив: Тому я 

і говорю вам, пане полковнику, його прізвище’ [17, с. 320]. 

                                

 
 

З’єднані таким чином складові являють собою ланцюг уточнень, який лінійно 

вводить семантичні предикати, зв’язані між собою підрядним зв’язком. Вони не 

характеризуються окремим, незалежним синтаксичним положенням, адже зв'язок 

реалізується за рахунок узгоджених словоформ, напр., stumped, as though; body, which; son, 

in whom (англійська мова); митрополити, перед котрими (українська мова) та takim 

wzrokiem, jakim; wilka, którego (польська мова), зазвичай вони з’єднуються сполучниками, 

частками, займенниками різних розрядів, які виступають як конструктивний елемент і 

перебувають в атрибутивних, обставинних чи доповнювальних відношеннях. На відміну 

від однореферентного типу дана модель уточнення є синтаксично складнішою, оскільки 

уточнюється декілька референтів і, таким чином, створюються додаткові синтаксичні 

позиції. Скажімо, атрибутивні позиції which had dared to ostracize his son and his son's son 

(англійська мова), перед котрими було якось нiяково говорити про буденнi справи 

(українська мова) та którego mu nie wolno uchwycić za gardziel (польська мова) не 

збігаються і не є однофункціональними з позиціями as though to drive it into the heart of 

that unfortunate body, неначе за столом сидiли високi московськi духовнi особи та jakim 

chart spogląda na wilka в трьох досліджуваних мовах відповідно. Гіпотетично кількість 

членів такої моделі уточнення може бути необмеженою, максимальна ж їх чисельність в 

нашій вибірці дорівнює п’яти в англійській мові, чотирьом в українській мові та трьом в 

польській мові. Для даної моделі обов’язковим є інтонаційне виділення компонента, що 

уточнюється, який вимовляється підвищеним тоном, після чого на уточнювальному його 

...

...

...
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компоненті голос понижується. Кількісно цей тип представлений 207 одиницями в 

англійській мові, 333 одиницями в українській мові та 201 одиницею в польській мові. 

2. Ієрархічна модель. Ця модель представлена в усіх досліджуваних мовах, принцип 

її полягає в тому, що компонент, що уточнюється, ставиться між синтаксично 

узгодженими елементами іншого уточнення, перериваючи його лінійність, і, таким чином, 

створюючи ієрархічну конструкцію. Семантично така конструкція є насиченою, з 

об’ємним інформаційним змістом. Наприклад, англ.: He again took the lead to the cottage, 

where the agent, a tall man named Oliver, with a heavy face and grizzled beard, welcomed them. 

– ‘Він знову повів усіх до котеджу, де агент, високий чоловік на ім’я Олівер, з повним 

обличчям та сивою бородою, їх зустрів’ [11, с. 61]. 

 

 

 

укр.: Довга колегія на два етажі з двома високими флігелями, причепленими, неначе 

двоє крил, неначе розпустила й простягла в довжину свої міцні крила, сіла серед зеленої 

маси дерева й вчепилась кігтями в ґрунт міцно, твердо, ніби на віки вічні, запанувавши 

над усім містом [13, с. 1]. 

 

                   

 

польськ.: Ciało na mnie takie od ran dziurawe, że o to się tylko boję, czy święty Piotr, 

który jest marszałkiem bożym i ochędóstwa w niebie doglądać musi, puści mnie do raju w tak 

podziurawionej sukni. – ‘Моє тіло так тяжко ранами дірчаве, що єдине боюся, чи святий 

Петро, що маршалом Божим служить і пильнує на небі порядок, пустить мене до раю в 

такому дірчавому платті’ [13, с. 96]. 

 

 

 

Це ієрархічна структура, в котрій одні відношення і зв’язки ніби накладаються, а, 

точніше, вклинюються в інші. Уточнення в цьому випадку має ускладнену внутрішню 

структуру, в якому один його сегмент входить в інший, що розширює структуру 

компонента до декількох лінійних планів. Має місце так би мовити "втручання" в 

синтаксично цілісну побудову з метою додаткового звернення уваги на окремий 

компонент структури, виділення його з-поміж інших, з погляду автора комунікативно 

...

...

......
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менш релевантних компонентів. На відміну від однореферентної структурної моделі 

уточнення, де єдиний компонент, що уточнюється, є центром "тяжіння" змістової 

насиченості, в ієрархічній структурі створюється декілька опорних, менш змістовно 

навантажених точок, які підлягають поширенню. Вони, таким чином, завдяки своїй 

кількості більше одного, ніби дещо рівномірніше розподіляють між собою весь 

потенційно можливий обсяг семантичної завантаженості конструкції. Така модель 

збільшує позиційний склад уточнення, тобто створює якусь певну кількість компонентів, 

що уточнюються, котрі, на відміну від уточнення за ланцюговим принципом, не 

розвивають лінійну послідовність, а синтаксично поглиблюють структуру, тобто зв’язок 

реалізується не тільки по горизонталі, але й по вертикалі. Як у наведеному прикладі з 

англійської мови: уточнювальний компонент, with a heavy face and grizzled beard уточнює 

словоформу man, яка синтаксично узгоджується зі своїми контактними пре- і 

постпозитивними одиницями, що слугують уточнювальним компонентом до слова agent і, 

нарешті, ці два компоненти взяті разом (a tall man named Oliver, with a heavy face and 

grizzled beard) вклинюються і переривають синтаксично узгоджений лінійний компонент 

where the agent…welcomed them. В прикладі з української мови уточнювальний компонент 

ніби на віки вічні свого роду вклинюється в ряд узгоджених словоформ: міцно, 

твердо……запанувавши над усім містом. Він, будучи відокремленим та самостійним, 

може легко бути вилученим з речення, однак це призведе до спрощення речення, як 

семантичного, так і синтаксичного. В прикладі з польської мови уточнення który jest 

marszałkiem bożym i ochędóstwa w niebie doglądać musi узгоджується із словосполученням  

święty Piotr, попередній уточнювальний компонент  синтаксично залежить від займенника 

to, і, нарешті, перший з уточнювальних компонентів że o to się tylko boję уточнює 

прикметник takie dziurawe. Дана структурна модель уточнення вимовляється з інтонацією, 

характерною для вставки, введення [5, с. 160], тобто з пониженням голосу на 

уточнювальному компоненті і дещо швидше, ніж решта конструкції. Кількісно цей тип 

представлений 75 одиницями в англійській мові, 74 одиницями в українській мові та  

40 одиницями в польській мові. 

3. Лінійно-ієрархічна модель. Дана модель також є ізоморфною для трьох мов, вона 

комбінує в собі лінійність та ієрархічність. Компоненти уточнення  такого типу зв’язані 

між собою підрядним зв’язком, але семантичне ускладнення будується за двома 

принципами: ланцюгового введення пропозицій  та подальшого поглиблення структури, 

тобто створення її багатоплановості. Наприклад, англ.: This bearded man also  

wore a moustache, which had given rise to grave doubts in the minds of many members – of the 
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family –, especially those who, like Soames, had been to public schools, and were accustomed to 

niceness in such matters. – ‘Цей бородатий чоловік мав також і вуса, які викликали серйозні 

сумніви у багатьох членів сім’ї, особливо тих, хто, як Соумс, вчилися в приватних школах 

і звикли до витонченості в подібного роду справах’ [11, с. 87]. 

 

 

 

укр.: А тут ще почало темніти, так Сомкове військо – наче те море, що спереду ще 

хоч видно, як хвилі ходять, а дальш, у темноті, так уже тілько реве да бурхає [12, с. 5]. 

 

 

 

польськ.: Kilkudziesięciu ludzi czerkaskich opowiedziało się przy nim i wszczęła się bitwa 

krótka, straszna – jak wszystkie walki, w których garść ludzi pożądająca nie łaski, ale śmierci, 

broni się tłumom. –‘Кілька десятків людей черкаських сказали йому правду в очі і почалася 

битва коротка, страшна - як всі бійки, в яких жменя людей, що не життя, а смерті вимагає, 

прикривається натовпом’ [16, с. 224]. 

       

 

 

Такий структурний тип свідчить про необхідність інтонаційного виділення якоїсь 

семантично важливої, найбільш релевантної для комунікативного завдання складової 

уточнювального компонента у послідовному, типовому для розповіді, викладенні подій.  

У наведених прикладах уточнення like Soames, у темноті та nie łaski, ale śmierci в 

англійській, українській та польській мовах відповідно, є додатково наголошеними, 

інтонаційно підкресленими, що в певному сенсі може трактуватися як ідея 

уточнювального висловлення. Складові такої моделі уточнення також, як правило, 

з’єднуються сполучниками, частками та займенниками, що є доказом їх синтаксичної 

залежності. Кількісно цей тип представлений 8 одиницями в англійській мові,  

20 одиницями в українській мові та 45 одиницями в польській мові. 

4. Однореферентно-лінійна. Спільна для обох мов, дана модель представляє собою 

змішаний тип однореферентності з подальшим ускладненням за ланцюговим принципом. 

Наприклад, англ.: The house must be in good style, something that would always be certain to 

command a price, something unique, like that last house of Parkes, which had a tower; but 

...

...

...
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Parkes had himself said that his architect was ruinous. – ‘Дім повинен бути в хорошому стилі, 

він  (букв. "в чомусь, що") завжди диктує ціну, завжди унікальний, як стиль останнього 

будинку Паркса, з вежею; хоча Паркс сам говорив, що архітектор був згубним’ [11, с. 57]. 

 

 

 
укр.: Через руки тiтки Якилини звiдтiль почали виходити, неначе з Ноєвого ковчега, 

усякi звiрi: синi ведмедi, зеленi леви, якiсь мiфiчнi чудернацькi крокодили чи ящiрки з 

лапами, а далi вилiз з пiчурки якийсь здоровий вишневий змiй з товстим пузом i з тонким 

хвостом, закрученим, неначе бублик [12, с. 5]. 

 

                                                                                                                                    

 

польськ.: Wiem, na com się porwał; wiem, jako straszna jest siła przeciw mnie: obaj 

hetmani, twój straszny kniaź, któren sam za całe wojsko stanie, a Zasławscy, a Koniecpolscy, a 

wszystkie owe królewięta, które na szyi kozackiej nogę trzymają! – ‘Знаю, на що наразився; 

знаю наскільки страшна є сила проти мене: обидва гетьмани, твій страшний князь, який 

сам може ціле військо замінити, і Заславські, і Конєцпольські, і всі ті королевичі, котрі на 

козацькій шиї ногу тримають!’ [16, с. 196]. 
 

                                                                                               

  

 

 

Відрізняється вона від моделі з власне однореферентними уточнювальними 

компонентами тим, що за рахунок подальшого лінійного введення семантичних 

предикатів конструкція ускладнюється синтаксично створенням нових позицій, і 

семантично, насичуючи додатковим інформативним навантаженням вже не первісний 

референт, а інший денотат, який відображається в кінцевій позиції попереднього 

уточнювального компонента. Як в наведеному прикладі з англійської мови: уточнювальні 

компоненти something that would always be certain to command a price, something unique 

конкретизують один і той самий референт – good style, а от два інші уточнювальні 

компоненти like that last house of Parkes та which had a tower деталізують свою 

препозитивну контактну словоформу, без узгодження з першими двома компонентами 

...

...
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конструкції. У поданому прикладі з української мови всі уточнювальні компоненти, за 

винятком двох останніх, є синтаксично паралельними, поширюючи словоформу звiрi; тоді 

як компоненти закрученим та неначе бублик не є однофункціональними з попередніми: 

вони не мають прямого відношення до уточненого компонента звiрi, а послідовно 

конкретизують останній із однореферентних компонентів. В польській мові уточнювальні 

компоненти obaj hetmani, twój straszny kniaź, a Zasławscy, a Koniecpolscy, a wszystkie owe 

królewięta однаково поширюють компонент, що уточнюється  siła przeciw mnie, але окрім 

цього два із них (kniaź і królewięta) додатково деталізовані уточнювальними 

компонентами któren sam za całe wojsko stanie і które na szyi kozackiej nogę trzymają 

відповідно. Інтонація цієї конструкції максимально наближена до інтонації, характерної 

для однорідних членів речення з додатковим акцентом на наступних компонентах, які 

підлягають подальшому уточненню. Кількісно цей тип представлений 44 одиницями в 

англійській мові, 72 одиницями в українській мові та 29 одиницями в польській мові. 

5. Розщеплено-лінійна модель є аломорфною. Представлена в досліджуваному 

матеріалі лише в українській мові, вона поєднує в собі елементи розщепленої та лінійної 

моделей. Наприклад, укр.: – Прошу до нашої господи! – просив старий Стеткевич 

Виговського, показуючи на одчиненi узькi, зверху закругленi, дверi, неначе видовбанi в 

товстiй стiнi, як у твердинi.  

 

 

 

Відрізняється дана модель від однореферентно-лінійної інтерпозиційністю першого 

уточненого компонента. Пропозиційна насиченість конструкції супроводжується 

позиційною нетиповістю її складових, що закономірно впливає на перестановку наголосів 

в інтонаційному відтворенні речення. Так, у наведеному прикладі компонент дверi 

поширюється трьома паралельними компонентами: вузькi, зверху закругленi та неначе 

видовбанi в товстiй стiнi, тобто виступає єдиним для них референтом. І, хоча в такій 

структурній моделі є два уточнених компоненти (дверi та стiнi), інтерпозиційність 

першого призводить до дещо слабшого (ніж в позиційно нейтральній позиції) 

інтонаційного його виділення, тоді коли другий є наголошеним і відокремленим паузою 

від поширювача як у твердинi. Кількісно цей тип представлений 2 одиницями. 

Наявність більшості структурних моделей в усіх трьох досліджуваних мовах 

говорить про універсальність характеру конструкцій, які відображають процеси мислення 

з метою представити інформацію більш точно та детально; тобто і англійська, і українська 

...
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і польська мови характеризуються однаковими способами прагматичної організації. 

Різноманіття виділених структурних моделей засвідчує про досить широкий арсенал 

технічних засобів передачі уточнення у кожній з досліджуваних мов. Наявність 

полікомпонентних структур обумовлена, перш за все, матеріалом дослідження (художня 

проза), уточнювальні конструкції таких типів не тільки детально здатні викласти 

інформацію, вони також є свідченням авторської майстерності та професіоналізму у 

використанні складних стратегічних систем з метою емфатичного виділення об’єкта та 

підбору формулювань, які відповідають поставленій меті. Варто зазначити, що 

полікомпонентні структури вживаються переважно у розповіді та відносно рідко 

зустрічаються у репліках героїв (2% – англійська мова, 11% – українська мова та 13% – 

польська мова), що може якоюсь мірою відображати відмінності між пластом мови 

художнього твору та пластом мови реального спілкування, хоча ми, звичайно, розуміємо, 

що репліки героїв також належать до сфери художнього твору. Полікомпонентні 

структурні моделі уточнення, в силу своєї складності, передбачають "підготовку", тобто 

попереднє продумування засобів вираження процесу мислення; це свідчить про те, що 

сфера їх застосування – це, в першу чергу, письмовий текст, який, при потребі, можна 

перечитати декілька разів. Іншими словами, під час усного мовлення адресат не має у 

своєму розпорядженні достатньо часу для створення складних синтаксичних структур, 

тому вдається до використання простіших. 

Задля унаочнення висновків, які були зроблені в ході опису та порівняння структур 

уточнювальних конструкцій в досліджуваних мовах, видається доцільним їх демонстрація 

у зведеній таблиці.      

 

Таблиця 2. Кількісні та якісні характеристики полікомпонентних уточнювальних 

конструкцій в англійській, українській та польській мовах 

 

Наявність і кількість структурних 
моделей в досліджуваних мовах 

Структурна модель 

Англійська Українська Польська 

Всього 

1. Лінійна 207 (9,4%) 333 (8,7%) 201 (7%) 741 
2. Ієрархічна 75 (3,4%) 74 (1,9%) 40 (1,4%) 189 
3. Лінійно-ієрархічна 8 (0.4%) 20 (0,5%) 45 (1,6%) 73 
4. Однореферентно-лінійна 44 (2%) 72 (1,9%) 29 (1%) 145 
5. Розщеплено-лінійна – 2 (0,1%) – 2 
Всього 334 (100%) 501 (100%) 315 (100%) 1150 (100%) 
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Висновки  

Сама по собі конструкція з уточненням не є стихійною, вона є засобом створення 

особливої структури, метою якої є передача особливих взаємовідносин між компонентом, 

що уточнюється та уточнювальним компонентом; саме зміна позиційності компонентів, а, 

відповідно з цим і зміна інтонаційного оформлення, варіюють смислові відтінки та 

переставляють логічні наголоси в реченні, спрямовуючи увагу реципієнта на окремі 

частини висловлювання. Тому, вибираючи ту чи іншу структурну модель уточнення, 

автор встановлює бажані відношення між членами речення, а також послаблює можливо 

небажані зв’язки, котрі мали би місце без поширення того чи іншого елемента речення, 

відповідно до його прагматики.  

Більшість типів є ізоморфними для трьох досліджуваних мов, проте арсенал засобів 

побудови полікомпонентних конструкцій з уточненням в українській мові виявився 

багатшим за рахунок наявності аломорфної розщеплено-лінійної моделі уточнення. Факт 

відсутності цієї моделі в дібраному матеріалі з двох інших мов, однак, не можна 

трактувати як беззаперечний доказ її відсутності в них взагалі; для цього потрібно було б 

дослідити тексти різних авторів та різних стилів.     

Виділені моделі вирізняються кількістю членів, а отже і змістовою ємністю, типами 

зв’язку, відношеннями між структурними компонентами, присутністю / відсутністю 

додаткового акцентування уваги на одному із складових елементів конструкції, 

інтонацією. Спільним для усіх структурних моделей уточнення є те, що компонент, що 

уточнюється, завжди перебуває у відношенні взаємозв’язку з уточнювальним(и) його 

компонентом(ами) і зумовлює його / їх змістову завантаженість. 

Полікомпонентні структурні моделі уточнення передбачають свідомі операції 

маніпулювання синтаксичними засобами як технічним матеріалом для створення більш 

складних за своєю структурою конструкцій, властивих письмовому мовленню. 
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СЕМАНТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЛЮДИНИ ЗА ФІЗИЧНИМИ 
ОЗНАКАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 
ПОДЄНЄЖНА Т.О. СЕМАНТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЛЮДИНИ ЗА ФІЗИЧНИМИ ОЗНАКАМИ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
У статті досліджуються семантичні особливості найменувань людини за фізичними ознаками в 

англійській і українській мовах у зіставному аспекті. Проведене дослідження дозволило виявити загальні 
характеристики одиниць, що вивчаються, та проаналізувати їх семантичну структуру. Особлива увага 
приділяється опису семантичної класифікації найменувань людини за фізичними ознаками та виявленню 
особливостей наповнюваності окремих груп. 

 
ПОДЕНЕЖНАЯ Т.А. СЕМАНТИКА НАИМЕНОВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ФИЗИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье исследуются семантические особенности наименований человека по физическим 

признакам в английском и украинском языках в сопоставительном аспекте. Проведенное исследование 
позволило выявить общие характеристики изучаемых единиц и проанализировать их семантическую 
структуру. Особое внимание уделяется описанию семантической классификации наименований человека по 
физическим признакам и выявлению особенностей наполнения отдельных семантических групп.  

 
PODYENYEZHNAYA T.A. SEMANTICS OF NOUNS DENOTING PEOPLE ACCORDING TO THEIR 

PHYSICAL CHARACTERISTICS IN ENGLISH AND UKRAINIAN 
The article deals with the semantic peculiarities of nouns denoting people according to their physical 

characteristics in English and Ukrainian.  
Theoretical views on the issue of naming people according to different characteristics are highlighted. It is 

concluded that the majority of linguists who deal with studying the names of people mostly focus on adjectives while 
nouns remain unexplored. Accordingly, we concentrated on the semantic features of nouns denoting people 
according to their physical characteristics in English and Ukrainian as the primary target of our research. 

In the article general characteristics of the nouns under discussion have been defined, and the results of the 
componential analysis of their semantic structure are presented. Semantic classification of the nouns in question is 
based on differentiation and the degree of abstraction of the semantic component ‘a physical characteristic’. In the 
course of the research the following basic semantic groups have been distinguished: nouns naming people 
according to their aesthetic features, anthropometric features and the peculiarities of certain parts of the human 
body. At the next stage of our research common and distinctive features of the semantic groups and their subgroups 
in English and Ukrainian and their productivity have been analysed. The conclusion has been made that in English 
there is a tendency to name people in accordame with their general characteristics, whereas in Ukrainian it is more 
common to name people in accordance with their concrete, specific features. 

 
Ключові слова: компонент значення, найменування людини, семантика, семантична 

структура слова, семантичні групи.  
1. Вступні зауваження 
Пропонована стаття містить результати зіставного дослідження семантики 

найменувань людини за фізичними ознаками (далі НЛФО) в англійській і українській 
мовах, тобто таких лексичних одиниць, як англ. beauty ‘a very attractive and well-formed girl 
or woman’ (красуня), midget ‘a dwarf whose skeleton and features are of normal proportions’ 
(ліліпут), blonde ‘a person, esp a woman, having light-coloured hair and skin’ (блондинка), 
укр. вродливиця ‘вродлива дівчина, жінка’, коротун розм. ‘низькоросла людина’, білявка 
розм. ‘світловолоса чи білолиця жінка, дівчина’. 

Антропоцентрична парадигма зумовила зосередження лінгвістичних досліджень на 
вивченні мови у співвідношенні з людиною, її мисленням, світобаченням. 
Ономасіологічна група ‘найменування людини’ (далі НЛ) займає одне із провідних місць 
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у системі лексикону за багатством та розмаїттям структурно-семантичних і граматичних 
форм та протягом кількох десятиліть викликає інтерес вітчизняних і зарубіжних лінгвістів 
[14, c. 19; 3; 8; 10; 16; 20 та інші]. На матеріалі цього семантичного розряду слів 
виділялись лексико-семантичні підгрупи найменувань осіб за біофізичними та 
антропологічними якостями, соціально-трудовими й родинними стосунками, за сферою 
психічної діяльності й емотивних оцінок людини [19, с. 115]. Цілу низку дисертацій була 
виконано на матеріалі окремих лексико-семантичних груп НЛ [4; 12; 14; 15 та інші].   

На думку О.М. Вольф, в мові особа людини представлена в різних аспектах, але, перш 
за все, як фізична, психічна і соціальна [5, c. 55]. На лексичному рівні фізичні 
характеристики людини можуть позначатися за допомогою іменників, дієслів, але 
найчастіше для цього використовуються прикметники, що пояснюється тим, що саме вони 
мають категоріальне значення якості, ознаки [7]. Очевидно, саме тому номінація людини за 
фізичними ознаками вивчається переважно на матеріалі прикметників в роботах Т.Г. Малік, 
Р.Н. Менона, М.Р. Ткачівської, Г.М. Яворскої [9; 11; 18; 21; 22], в той час як іменники 
залишаються поза увагою лінгвістів. Проблема аналізу семантики іменників-НЛФО на 
матеріалі російської і української мов порушується в роботі Л.В. Лаврової [7]. Отже, 
актуальність даної роботи зумовлює відсутність системних досліджень найменувань осіб 
за фізичними ознаками як на матеріалі окремих мов, так і в зіставному аспекті.  

Основною метою статті є дослідження семантики НЛФО в англійській і українській 
мовах і виявлення спільних та відмінних рис. 

2. Матеріал дослідження 
Матеріалом статті слугують лексичні одиниці на позначення фізичних ознак людини 

англійської та української мов, дібрані методом суцільної вибірки з тлумачних словників 
англійської і української мов [30–34]. За одиницю аналізу обрано слово в одному 
значенні, тобто лексико-семантичний варіант (далі ЛСВ). Загальний обсяг вибірки 
становить 915 одиниць (англ. – 446 од., укр. – 469 од.). 

Фізичні ознаки – це ознаки "організму людини, його будови, зовнішнього вигляду" 
[17, c. 658]. Слід зауважити, що в українській та російській лінгвістиці є тенденція 
ототожнювати термінологічні вислови "фізичні ознаки" та "ознаки зовнішності" людини, 
про що свідчить їх паралельне вживання в роботах із схожим об’єктом дослідження [пор.: 
7; 9; 11 і 21; 22]. В даній роботі використовується термін "фізичні ознаки", що дозволяє 
виключити з матеріалу дослідження найменування неохайної або певним чином одягненої 
людини, тому що ці ознаки пов’язані більшою мірою не з фізичною природою людини, а з 
її характером, поведінковими установками, напр., англ. sloven ‘a person who is habitually 
negligent in appearance, hygiene, or work’ (нечепура), dowdy ‘a dowdy woman’ (погано, без 
смаку, старомодно одягнена жінка),  dandy ‘a man greatly concerned with smartness of dress’ 
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(денді, франт); укр. нечепура ‘неохайна, нечепурна людина, яка не дотримується чистоти, 
порядку’, франт ‘той, хто модно й вишукано одягається’. 

3. Загальна характеристика семантики НЛФО 
У вищезгаданій роботі Л.В. Лаврової [7, с. 111] дослідниця проводить зіставлення 

однокореневих прикметників та іменників на позначення людини за рисами характеру, 
психічними та зовнішніми властивостями і  приходить до висновку, що в цілому іменники 
мають більш складне значення і відрізняються від відповідних прикметників 
стилістичною зниженністю, емоційно-експресивним забарвленням, стилістичною 
маркованістю і через це меншою частотністю вживання. Висновки Л.В. Лаврової 
підтверджуються і на матеріалі даного дослідження. НЛФО характеризуються: 

1) стилістичною маркованістю, про що свідчать стилістичні позначки в тлумачних 
словниках англ. ‘slang’ (сленг), ‘informal’ (розмовне), ‘literary’ (книжне), ‘pathology’ 
(патологічний термін); укр. ‘жаргон’, ‘мол.’ (молодіжний жаргон), ‘крим.’ (кримінальне), 
‘розм.’ (розмовне), ‘нар.-поет.’ (народно-поетичне) та інші, напр., англ. wow slang ‘a person 
that is amazingly successful, attractive, etc.’ (сленг ‘людина, що є надзвичайно привабливою, 
успішною і т.д.’), укр. краля розм. ‘вродлива дівчина, жінка’; 

2) емоційно-експресивним забарвленням, що підтверджується словарними 
позначками англ. ‘derog.’ (зневажливе), ‘offensive’ (образливе), ‘affectionate’ (ніжне), укр. 
‘зневажл.’ (зневажливе), ‘фам.’ (фамільярне) , ‘лайл.’ (лайливе), ‘схвальне’, ‘зменш.-
пестл.’ (зменшено-пестливе) та інші, напр., англ. runt derog. ‘an undersized or inferior 
person’ (зневажл. ‘коротун’), укр. каліка лайл. ‘про незграбну, невмілу людину’; 

3) територіальною обмеженістю вживання, про що свідчать словарні позначки англ. 
‘Scot.’ (шотландське), ‘Irish’ (ірландське), укр. ‘діал.’ (діалект), ‘зах.’ (західне), напр., англ. 
molly Irish ‘an effeminate, weak, or cowardly boy or man’ (ирланд. ‘слабкий, нікчемний, 
боязкий чоловік або хлопець’), укр. голомозько діал. ‘лисий чоловік’; 

4) образністю значення внаслідок: а) метафоричного переносу напр., англ. candy ‘a person 
or thing that is regarded as being attractive but superficial’ (‘людина, яка вважається привабливою, 
але поверховою’ букв. ‘льодяник, цукерка’), укр. крокодил мол., несхвальн. ‘негарна дівчина 
або жінка’; б) метонімічного переносу, напр., англ. belly US slang ‘a fat person’ (сленг США 
‘товста людина’, букв. ‘живіт’), укр. борода розм. ‘про бородатого чоловіка’. 

Тільки 37 одиниць (8,3%) англійської мови не мають словникових позначок і 
позбавлені образності лексичного значення, напр., brunet ‘a dark-complexioned person’ 
(брюнет). В українській мові таких одиниць вдвічі більше – 76 од. (16,2%), напр., красень 
‘вродливий хлопець, чоловік’, в основному за рахунок субстантивованих прикметників, 
які зберігають нейтральність попереднього значення – 43 од. (9%), напр., слабий ‘той, хто 
не має великої фізичної сили’. 
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4. Структура значення НЛФО 
НЛ мають певну структуру значення, в якій можна виокремити два основних 

компоненти: предметний і предикатний (ознаковий) [6, c. 68]. Наприклад, в значенні слів 
англ. fatso slang ‘a fat person’ (сленг ‘товста людина’), укр. гладун розм. ‘товста людина’ 
предметним компонентом є ‘людина’, а предикатним – ‘товста’. Семантичну групу НЛФО 
об’єднують дві архисеми: предметна “людина” та предикатна “фізична ознака”.   

4.1. НЛФО і стать. По відношенню до статі існують 3 типи НЛФО:  
а) лексеми, що позначають особу чоловічої статі, напр., англ. masher slang ‘an attractive 

man’ (сленг ‘привабливий чоловік’), укр. вродливець ‘вродливий хлопець, чоловік’; 
б) лексеми що позначають особу жіночої статі, напр., англ. belle ‘a beautiful girl or 

woman’ (красива дівчина або жінка), укр. красуня ‘вродлива дівчина, жінка’; 
в) одиниці, що можуть позначати особу як чоловічої, так і жіночої статі, напр., англ. 

good-looker ‘a handsome or pretty person’ (красива людина), укр. симпатяга фам. 
‘симпатична, приємна людина’. 

Як в англійській, так і в українській мовах більше половини НЛФО використовуються 
для номінації осіб обох статей (англ. – 240 од. (53,7%), укр. – 274 од. (58,4%)). В обох мовах 
НЛ жіночої статі зустрічаються частіше, ніж чоловічої (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1. Розподіл НЛФО в залежності від наявності семи ‘чоловіча / жіноча стать’ 
 

Англійська мова Українська мова Стать К-сть Відсотки К-сть Відсотки 
1. Чоловіча / Жіноча стать 240 53,7% 274 58,4% 
2. Жіноча стать 149 33,4% 106 22,6% 
3. Чоловіча стать 58 13% 89 19% 
Разом 446 100% 469 100% 

 

4.2. Нефізична ознака як компонент значення НЛФО. Людина – це дуже 

багатоаспектна істота. В мові це виявляється в тенденції до об’єднання фізичних ознак людини 

з іншими нефізичними характеристиками в значенні одного ЛСВ (англ. – 85 од. (19%),  

укр. – 65 од. (13,9%)) (див. табл.2). НЛФО можуть мати в своєму значенні наступні семи: 

1) “Фізична ознака + вік” (англ. – 35 од., укр. – 19 од.), напр., англ. cake slang US ‘a 

beautiful girl or young woman’ (сленг США ‘красива дівчина або молода жінка’),  

укр. шерепеня фам. ‘мала поганкувата дівчинка’. В англійській мові можна виділити 

декілька продуктивних типів семантичної комбінації: а) “молодий + привабливий + 

жіноча стать” (16 од.), напр., honey slang ‘a sexually attractive young woman’ (сленг 

‘сексуально приваблива молода жінка’); б) “немолодий + непривабливий + жіноча стать”  

(7 од.), напр., trout slang ‘an unattractive (older or old) woman’ (сленг ‘неприваблива стара 
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жінка, стара калоша’). В українській мові дані типи комбінації є малопродуктивними 

(“молодий + привабливий + жіноча стать” – 3 од., напр., голівуд мол., схвальн. ‘красива 

молода жінка, дівчина’, “немолодий + непривабливий + жіноча стать” – 0 од.).  

2) “Фізична ознака + риса характеру”(англ. – 23 од., укр. – 31 од.). Майже в усіх 

випадках НЛФО даної групи характеризують людину за негативними рисами характеру, 

такими, як: а) неохайність, лінощі, напр., англ. slob informal ‘a slovenly, unattractive, and 

lazy person’ (розм. ‘неохайна, неприваблива і ледача людина’), укр. бецман фам. ‘про 

велику, але неповоротку і ледачу людину’; б) агресивність, напр., англ. bantam ‘a small but 

aggressive person’ (півень, забіяка, маленька, але задирлива людина), укр. кошеня ‘про 

малу на зріст, кволу, але задирливу людину’; в) боязкість, напр., англ. wimp slang ‘a weak 

and timid person’ (сленг ‘слабка або соромлива людина’), укр. баба зневажл. ‘про слабкого, 

боязкого, нерішучого чоловіка або хлопця’; г) розбещеність, напр., англ. stallion US slang 

‘an attractive, sensual woman, esp. a tall one’ (сленг США ‘приваблива хтива жінка, особливо 

висока’), укр. мессаліна ‘про гарну розбещену жінку’; д) безхарактерність, грубість і т.д. 

3) “Фізична ознака + розумові здібності”(англ. – 10 од., укр. – 8 од.). Всі НЛФО 

даної групи мають в своєму значенні сему “нерозумний” і позначають: а) нерозумного 

сильного чоловіка, напр., англ. meathead slang ‘a person (esp. a man) who has a large or 

muscular physique but who is unintelligent or uncouth’ (сленг ‘мускулистий або великий 

чоловік, що не відрізняється розумом і манерами’); укр. бультер’єр мол., ірон.-зневажл. 

‘людина міцної статури, недалека, розумово обмежена’; б) незграбну недоумкувату 

людину, напр., англ. gawk ‘a clumsy stupid person’ (роззява, недоумкувата, незграбна 

людина), укр. вахлай зневажл. ‘неповоротка малотямуща людина’. Цікаво, що в 

англійській мові нерозумність може також асоціюватися с жіночою красою, напр. bimbo 

‘an attractive but empty-headed young woman’ (бімбо, красива, але пустоголова дівчина), 

doll slang ‘a pretty girl or woman of little intelligence’ (сленг ‘гарненька нерозумна дівчина 

або жінка’ і т.д. За аналогією до bimbo виникло слово himbo (him + (bim)bo), що позначає 

приваблививого, але пустоголового чоловіка: himbo slang, usually derog. ‘an attractive, but 

empty-headed man’. На матеріалі української мови одиниць з таким типом семантичної 

комбінації виявлено не було. 

4) “Фізична ознака + раса” (англ. – 7 од.). Дана група НЛФО є специфічною для 

англійської мови, а саме для її американського варіанту, і об’єднує назви афроамериканців з 

певним відтінком шкіри, від світлого, напр., lemon US slang ‘light-skinned black person’ (сленг 

США ‘афроамериканець із шкірою світлого кольору’), до глибокого чорного, напр., JB US 

slang ‘a person with ‘jet black’ skin’ (сленг США ‘людина з чорним як сажа кольором шкіри’).  
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5) “Фізична ознака + професія” (англ. – 3 од., укр. – 1 од.), напр., англ. autocutie 

slang ‘an attractive but incompetent television presenter’ (сленг ‘приваблива, але 

некомпетентна телеведуча’), укр. сирота мол. жаргон ‘товстий чоловік-охоронець’. 

6) “Фізична ознака + походження” (англ. – 1 од., укр. – 2 од.), напр., англ. buffalo 

slang US ‘an American Indian male with especially long hair’ (сленг США ‘американський 

індієць з дуже довгим волоссям’), укр. мутант мол., зневажл. ‘здоровий хлопець, 

переважно із села’. 

7) “Змішана група”, в яку ввійшли НЛ, що поєднують в своєму значенні, крім 

фізичної, декілька нефізичних характеристик (англ. – 5 од., укр. – 8 од.), напр., в значенні 

лексеми англ. bumpkin ‘an awkward simple rustic person’ (незграбна простакувата людина із 

села) спостерігаємо комбінацію “фізична ознака (незграбна) + риса характеру 

(простакувата) + походження (із села)”, в значенні одиниці укр. телятина мол., зневажл. 

(тілиста дівчина із слабкими розумовими здібностями) комбінуються наступні ознаки: 

“фізична ознака (тілиста) + розумові здібності (нерозумна) + вік (молода)”.  

Розподіл НЛФО в залежності від наявності семи ‘нефізична ознака’, а також типи 

нефізичних ознак людини як компонентів значення НЛФО із статистичними даними 

представлені в наступній таблиці: 
 

Таблиця 2. Розподіл НЛФО в залежності від наявності семи ‘нефізична ознака людини’ 
 

Англійська мова Українська мова Підгрупи НЛФО К-сть Відсотки К-сть Відсотки 
1. НЛФО, що не мають в своєму 
значенні семи ‘нефізична ознака’ 

361 80,8% 404 86,1% 

2. НЛФО, що мають в своєму 
значенні сему ‘нефізична ознака’ 

85 19% 65 13,9% 

а) вік 35 7,8% 19 4% 
б) риса характеру 23 5,2% 31 6,6% 
в) розумові здібності 10 2,2% 8 1,7% 
г) раса 7 1,6% - - 
д) професія 3 0,7% 1 0,2% 
е) походження 1 0,2% 2 0,4% 
ж) змішана група 5 1,1% 8 1,7% 

Разом 446 100% 469 100% 
 

5. Семантична класифікація найменувань людини за фізичними ознаками 

Семантична класифікація НЛФО базується на диференціації фізичних ознак. 

Проведене дослідження дозволило виокремити в англійській і українській мовах 3 основні 

семантичні групи (далі СГ), кожна з яких в подальшому членується на декілька підгруп 

(див. 5.1.–5.3., а також табл.3). 
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Таблиця 3. Семантичні групи НЛФО англійської та української мов 

 

Англійська мова Українська мова 
Семантичні групи НЛ 

К-сть (%) Приклади К-сть (%) Приклади 

1. Естетична оцінка 216 (48,4%)  97 (20,6%)  
1.1. Привабливість 151 (33,8%) beauty ‘красуня’, sexboat сленг 

‘сексуально приваблива 
людина’ 

53 (11,1%) красуня ‘вродлива дівчина, жінка’, 
вродливець ‘вродливий хлопець, 

чоловік’ 
1.2. Непривабливість 65 (14,3%) fright розм. ‘страховище’, heap 

сленг ‘потворна людина’ 
44 (9,2%) страховище розм. ‘тварина або 

людина незвичайного вигляду, 
ненормальних розмірів, ваги і т. ін.’, 
потвора ‘про бридку, негарну зовні 

людину або тварину’ 
2. Антропометричні ознаки  154 (33,9%)  212 (44,7%)  
2.1. Будова тіла 70 (15,4%) midget ‘ліліпут’, fatso сленг 

‘товста людина’ 
70 (14,7%) коротун розм. ‘низькоросла людина’, 

товстун розм. ‘товстий, повний 
чоловік, хлопець’ 

2.2. Моторика  66 (14,8%) weakling ‘слабка людина’, 
butterfingers розм. ‘незграба’ 

110 (20,8%) слабак розм. ‘той, хто має невелику 
фізичну силу’, незграба розм. 

‘незграбна людина’ 
2.3. Змішана група 18 (4%) bull ‘дуже велика, сильна або 

агресивна людина’ 
42 (9,2%) качок крим., мол. ‘масивна людина з 

натренованими м’язами’ 
3. Ознаки окремих частин тіла 76 (16,7%)  160 (33,6%)  
3.1. Волосся 35 (7,7%) ginge розм. ‘руда людина’ 

baldhead ‘лисун’ 
72 (15,1%) блондинка ‘жінка з білявим волоссям’, 

лисун розм. ‘людина з лисиною’ 
3.2. Інші частини тіла 41 (9%) potbelly ‘людина з великим 

черевом, пузань’, spindlelegs 
‘людина з довгими худими 

ногами’ 

88 (18,5%) пузань ‘чоловік із великим черевом’, 
цибань розм. ‘довгонога людина або 

тварина’ 

Разом 446 (100%) ––– 469 (100%) ––– 
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5.1. НЛ за естетичною оцінкою. В дану групу ввійшли НЛ, що характеризують 

людину за красою / потворністю, привабливістю / непривабливістю, тобто за естетичною 

оцінкою [2, c. 13]. Предикатний компонент значення характеризується значним ступенем 

абстрактності, оцінка зовнішності людини надається в цілому, а не за окремими 

параметрами або частинами людського тіла.  

Семантична група НЛ за естетичною оцінкою складається з двох підгруп залежно від 

знаку оцінки. В підгрупу “Приваблива людина” ввійшли 151 лексема англійської мови 

(33,8%) та 53 лексеми української мови (11,1%), напр., англ. beauty ‘a very attractive and well-

formed girl or woman’ (красуня), укр. красуня ‘вродлива дівчина, жінка’. Підгрупа 

“Неприваблива людина”, що є менш поширеною в обох мовах, складається з 65 англійських 

(14,3%) та 44 українських лексем (9,2%), напр., англ. heap slang ‘an ugly person’ (сленг 

‘потворна людина’), укр. потвора ‘про бридку, негарну зовні людину або тварину’. 

Склад семантичної групи НЛ за естетичною оцінкою в українській і англійській 

мовах має певні розбіжності. По-перше, досліджувана група англійської мови більш ніж 

вдвічі перевищує за кількістю лексем відповідну групу української мови (англ. – 216 од. 

(48,4%), укр. – 97 од. (20,6%)). По-друге, позначень привабливої людини в англійській мов 

майже втричі більше, ніж в українській мові (див. 1.1. в табл. 2). По-третє, переважно на 

основі сленгу англійської мови виникає достатньо продуктивний синонімічний ряд 

"сексуально приваблива людина" (41 од., напр., sexboat slang ‘a sexually attractive person’ 

(сленг ‘сексуально приваблива людина’), fox slang ‘a sexually attractive woman’ (сленг 

‘сексуально приваблива жінка’), який представлений на матеріалі української мови лише 

двома словами-запозиченнями з англійської мови: секс-символ ‘про людину, що має 

яскраво виражену сексуальну привабливість та сприймається як взірець’ і секс-бомба 

розм. ‘про чоловіка або жінку з яскраво вираженою сексуальністю’. 

5.2. НЛ за антропометричними ознаками називають людину за особливостями 

будови її тіла та моторики. Предикатна сема має більш конкретну природу (зріст, вага, 

фізична сила, координація рухів людини), напр., англ. midget ‘a dwarf whose skeleton and 

features are of normal proportions’ (ліліпут), weakling ‘a person or animal that is lacking in 

strength or weak in constitution or character’ (безсила, або слабка за будовою тіла або 

характером людина або тварина), укр. коротун розм. ‘низькоросла людина’, слабак розм. 

‘той, хто має невелику фізичну силу’.  

В межах даної СГ можна виділити 3 підгрупи:  

1) “Будова тіла” (англ. – 70 од. (15,4%), укр. – 70 од. (14,7%)), в яку ввійшли НЛ за: 

а) зростом, напр., англ. homunculus ‘a miniature man’ (дуже маленький чоловік), укр. 
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недоросток розм. ‘невелика на зріст людина’; б) вагою тіла, напр., англ. heavyweight ‘a 

person or thing that is heavier than average’ (людина або тварина, важча за норму),  

укр. товстуха ‘товста, повна жінка, дівчина’. 

2) “Моторика” (англ. – 66 од. (14,8%), укр. – 110 од. (20,8%)), що складається з НЛ 

за: а) координацією / швидкістю рухів, напр., англ. oaf ‘a stupid, boorish, or clumsy man’ 

(недоумкувата, незграбна людина), укр. ведмідь розм. ‘про незграбну, неповоротку 

людину’; б) фізичною силою, напр., англ. wimp informal ‘a feeble ineffective person’  

(розм. ‘слабак’), укр. слабосилий ‘фізично несильна, квола людина або тварина’. 

Привертає на себе увагу висока продуктивність в українській мові назв незграбної, 

неповороткої людини (46 од. (9,8%)) у порівнянні з англійською мовою (26 од. (5,8%)). 

3) “Змішана група” (англ. – 18 од. (11,7%), укр. – 42 од. (19,7%)) об’єднує лексеми, в 

значенні яких поєднуються дві або більше антропометричних ознаки людини, напр., в 

значенні англ. bull ‘a very large, strong, or aggressive person’ (дуже велика, сильна або 

агресивна людина), укр. качок крим., мол. ‘масивна людина з натренованими м’язами’ 

присутні ознаки “сила (більше норми)” і “зріст / вага тіла (більше норми)”. 

В українській мові семантична група НЛ за антропометричними ознаками є більш 

продуктивною в порівнянні з англійською переважно за рахунок: а) назв незграбної, 

неповороткої людини (англ. – 26 од. (5,8%), укр. – 46 од. (9,8%)); б) НЛ, в значенні яких 

комбінуються декілька антропометричних ознак людини (“Змішана група”) (англ. – 18 од. 

(11,7%), укр. – 42 од. (19,7%)). 

5.3. НЛ за ознаками окремих частин тіла. Дана семантична група включає 

одиниці, що характеризують людину за якою-небудь явно вираженою ознакою окремої 

частини тіла, яка превалює над іншими фізичними ознаками, напр., англ. blonde ‘a person, 

esp. a woman, having light-coloured hair and skin’ (блондинка), potbelly ‘a person having a 

protruding or distended belly’ (пузань), spindlelegs ‘a person who has long thin legs’ (людина з 

довгими худими ногами), укр. блондинка ‘жінка з білявим волоссям’, пузань ‘чоловік із 

великим черевом’, цибань розм. ‘довгонога людина або тварина’. Фізична ознака одиниць 

даної групи має найбільш конкретний характер у порівнянні з двома попередніми групами 

(див. пункт 6, 7). Семантична структура характеризується наявністю партитивної семи 

‘частина тіла’ та семи ‘ознака частини тіла’ (наприклад, волосся + колір, живіт + розмір, 

ніс + розмір). Найбільш поширеною та різноманітною в обох мовах є підгрупа НЛ за 

ознаками волосся (англ. – 35 од. (7,7%), укр. – 72 од. (15,1%)).  

Склад семантичної групи НЛ за ознаками окремих частин тіла має свої особливості в 

англійській і українській мовах. Так, СГ української мови більш ніж вдвічі перевищує 
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відповідну групу англійської мови (англ. – 76 од. (16,7%), укр. – 160 од. (33,6%)) і 

характеризується значно більшою семантичною різноманітністю. В англійській мові 

найбільш типовими є НЛ за кольором волосся, відсутністю волосся, формою / розміром 

кінцівок, напр., англ. ginge informal ‘a person with ginger hair’ (розм. ‘руда людина’), 

baldhead ‘a person with a bald head’ (лисун), spindlelegs ‘a person who has long thin legs’ 

(людина з довгими худими ногами). Для української мови, крім вищезазначених, 

характерні й більш специфічні, детальні найменування, а саме НЛ за бровами, вусами, 

бородою певного кольору, формою і розміром очей, носу, вух, губ, лоба, напр.,  

чорнобривець ‘той, хто має чорні брови’, сивобородько розм. ‘чоловік із сивою бородою’, 

вирлач розм. ‘вирлоока людина’, кирпа фам., зневажл. ‘людина з коротким, задертим 

догори носом’, губань розм. ‘людина з великими губами’, лобатий розм. ‘людина або 

тварина з великим опуклим лобом’. В англійській мові немає жодного слова на 

позначення людини з вусами, в той час як в українській мові, крім слів вусань, вусач є НЛ 

з сивими вусами сивовусий, і навіть з довгими, пишними вусами прудивус, із хвацько 

закрученими вусами крутивус.  

5.4. Продуктивність семантичних груп. В англійській мові найбільш 

продуктивною є СГ ‘Естетична оцінка’ (216 од. (48,4%)), друге місце за кількістю лексем 

посідає СГ ‘Антропометричні ознаки’ (154 од. (33,9%)), а третє – ‘Ознаки окремих частин 

тіла’ (76 од. (16,7%)). В українській мові найчастіше зустрічаються НЛ за 

антропометричними ознаками (212 од. (44,7%)), дещо рідше за ознаками окремих частин 

тіла (160 од. (33,6%)), і найменш продуктивною є СГ ‘Естетична оцінка’ (97 од. (20,6%)) 

(див. табл. 3). Із цього можна зробити висновок, що в англійській мові є тенденція 

називати людину за загальною, абстрактною фізичною ознакою без уточнення окремих 

деталей зовнішності, в той час як в українській мові спостерігається зворотнє явище, а 

саме, існує тенденція до номінації людини за її конкретними фізичними ознаками. 

6. Висновки 

Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки: 

6.1. НЛФО характеризуються стилістичною маркованістю, емоційно-експресивним 

забарвленням, територіальною обмеженістю вживання, образністю значення внаслідок 

метафоричного або метонімічного переносу. Лише незначна частина одиниць англійської 

та української мов не мають стилістичних позначок і позбавлені образності лексичного 

значення (див. 3). 

6.2. НЛФО мають певну структуру значення, в якій можна виокремити два основних 

компоненти: предметний “людина” та предикатний “фізична ознака” (див. 4). 
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6.3. Сема “стать” актуалізується в значенні майже половини лексем як в англійській, 

так і в українській мовах, при чому в обох мовах НЛ жіночої статі зустрічаються частіше, 

ніж чоловічої (див. 4.1. і табл. 1).   

6.4. В значенні НЛФО сема “фізична ознака” може співіснувати з іншими 

предикатними семами нефізичного характеру, а саме семами “вік”, “риса характеру”, 

“розумові здібності” та інші. Специфічними для англійської мови є найменування молодої 

привабливої жінки, немолодої непривабливої жінки, привабливої, але нерозумної жінки та 

афроамериканця з певним відтінком шкіри (див. 4.2. і табл. 2).  

6.5. Серед НЛФО було виділено 3 основні семантичні групи залежно від типу та 

ступеню абстрактності фізичної ознаки, а саме НЛ за естетичною оцінкою, за 

антропометричними ознаками та ознаками окремих частин тіла (див. табл. 3).  

6.6. В семантичній групі НЛ за естетичною оцінкою в обох мовах назви привабливої 

людини є більш продуктивними, ніж назви непривабливої людини. Позначень 

привабливої людини в англійській мові майже втричі більше, ніж в українській мові. 

Особливістю англійської мови є НЛ за сексуальною привабливістю (див. 5.1.). 

6.7. НЛ за антропометричними ознаками називають людину за особливостями 

будови  тіла та моторики. В межах даної семантичної групи було виокремлено 3 підгрупи: 

“Будова тіла”, “Моторика” і “Змішана група”, в останню з них увійшли НЛФО, в значенні 

яких поєднуються декілька антропометричних ознак людини. 

В українській мові семантична група НЛ за антропометричними ознаками є більш 

продуктивною в порівнянні з англійською переважно за рахунок: а) назв незграбної, 

неповороткої людини; б) “Змішаної групи” (див. 5.2. і табл. 3). 

6.8. НЛ за ознаками окремих частин тіла характеризують людину за якою-небудь 

явно вираженою ознакою окремої частини тіла, яка превалює над іншими фізичними 

ознаками, і мають в своєму значенні  партитивну сему ‘частина тіла’ та сему ‘ознака 

частини тіла’ (наприклад, волосся + колір, живіт + розмір, ніс + розмір). Найбільш 

поширеною та різноманітною в обох мовах є підгрупа НЛ за ознаками волосся. 

Для семантичної групи НЛ за ознаками окремих частин тіла української мови, яка  

більш ніж вдвічі перевищує відповідну групу англійської мови, характерні специфічні, 

детальні найменування, а саме НЛ за бровами, вусами, бородою певного кольору, формою 

і розміром очей, носу, вух, губ, лоба  і т.д. В англійській мові найбільш типовими є НЛ за 

кольором  волосся, відсутністю волосся, формою / розміром кінцівок (див. 5.3.). 

6.9. Аналіз кількісних показників продуктивності окремих семантичних груп НЛФО 

дозволив зробити висновок, що в англійській мові є тенденція називати людину за 
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загальною, абстрактною фізичною ознакою без уточнення окремих деталей зовнішності, в 

той час як в українській мові спостерігається зворотнє явище, а саме існування тенденції 

до номінації людини за її конкретними фізичними ознаками (див. 5.4. і табл. 3). 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: синонимические, средства языка / 

Ю.Д. Апресян. –– М.: Наука, 1974. –– 367 с.  

2. Арутюнова Н.Д. Аксиология в механизмах жизни и языка / Н.Д. Арутюнова // 

Проблемы структурной лингвистики. –– М.: Наука, 1984. –– С. 5–23. 

3. Бєссонова О.Л. Оцiнний тезаурус англiйської мови: когнiтивно-гендернi аспекти / 

О. Л. Бєссонова. –– Донецьк: ДонНУ, 2002. –– 361 с. 

4. Бондаренко О.С. Концепти "чоловiк" i "жiнка" в українськiй та англiйськiй 

мовних картинах свiту: дис. ... канд. фiлол. наук: 10.02.17 / Бондаренко Олександр 

Сергійович. –– Кiровоград, 2005. –– 195 с.  

5. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного (на материале иберо-

романских языков) / Е. М. Вольф. –– М.: Наука, 1978. –– 200 с. 

6. Гуревич В.В. О семантике глагола и существительного / В.В. Гуревич // Язык: 

теория, история, типология. –– М.: Эдиториал УРСС, 2000. –– С. 68–73. 

7. Лаврова Л.В. Лексико-семантические группы слов, характеризующих человека: 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / Лаврова Людмила Владимирова. –– Саратов, 1984. –– 

226 c.  

8. Лєснова В.В. Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських 

говірках: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Лєснова Валентина Володимирiвна. — 

Запоріжжя, 1999. — 520 с. 

9. Малік Т.Г. Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній 

англійській мові: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Малiк Тетяна Георгiївна. — О., 2002. 

— 206 с.  

10. Мейраманова К.С. Системные и коммуникативные аспекты наименований лица в 

современном немецком языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Мейраманова 

Карлыгаш Сейтжатовна. –– М., 1990. –– 168 с.  

11. Менон Р.Н. Лексико-семантическая группа прилагательных русского языка со 

значением характеристики внешности человека: дис. ... канд. филол. наук / Менон 

Равиндер Натх. –– М., 1985. –– 201 c.  



Подєнєжна Т.О. Семантика найменувань людини за фізичними ознаками в англійській і українській 
мовах 

 

 138 

12. Ніколаєва Л.Б. Типологія термінів спорідненості: [монографія] / Л.Б. Ніколаєва.  

–– Донецьк: ДонНУ, 2006. –– Т. 3. –– 255 с. 

13. Новиков Л.А. Антонимия в русском языке / Л.А. Новиков. –– М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1973. –– 290 с.   

14. Новикова Е.Ю. Структура, семантика и тенденции развития наименований лиц по 

профессии в современном немецком языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Новикова 

Елена Юрьевна. –– М., 2006. –– 189 с. 

15. Риженко С.С. Мотивацiйнi i структурнi типи назв професiй в англiйськiй та 

українськiй мовах: дис. ... канд. фiлол. наук: 10.02.17 / Риженко Світлана Станіславівна. –– 

Донецьк, 2008. –– 198 с. 

16. Силинский С.В. Речевая вариативность слова: На материале английских имен 

лица / С. В. Силинский. –– СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1995. –– 128 с. 

17. Словник української мови: [в 11 т.] / [редкол.: І.К. Білодід та ін.; уклали:  

А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк та ін.]. –– К.: Наукова думка, 1979. –– Т. 10. –– 658 с. 

18. Ткачівська М.Р. Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на 

позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові: дис. ... канд. 

філол. наук: 10.02.04 / Ткачiвська Марiя Романiвна. — Чернівці, 2003. — 210 с.  

19. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиол. описания лексики / 

А. А. Уфимцева. –– М.: Наука, 1986. –– 240 с. 

20. Шиманович Г.М. Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові XX 

століття: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Шиманович Ганна Миколаївна. –– К., 2005.  

–– 195 с. 

21. Яворская Г.М. Системная организация обозначений физических свойств и 

состояний человека в синхронии и диахронии: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / 

Яворская Галина Михайловна. –– К., 1987. –– 180 с. 

22. Яворська Г.М. Лексико-семантична типологія в синхронії і діахронії / 

Г. М. Яворська. –– К., 1992. –– 110 с. 

23. Cruse A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics / 

A. Cruse. –– Oxford University Press, 2000. –– 424 p. 

24. Good J. Linguistic Universals and Language Change / J. Good. – Oxford University 

Press, 2008. – 340 p.  

25. Finch G. How to Study Linguistics / G. Finch. –– Palgrave Macmillan, 1998. –– 242 p. 

26. Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction / J. Lyons. –– Cambridge University 

Press, 1995. –– 360 p. 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 
2009, том 6, № 3 (18) 

 

 139

27. Nida E. Componential Analysis of Meaning / E. Nida. –– The Hague: Mouton, 1975.  

–– 272 p. 

28. Singleton D. Language and the Lexicon: An Introduction / D. Singleton. –– Oxford 

University Press, 2000. –– 244 p. 

29. Ullman St. Semantic Universals / St. Ullman // Universals of Language 

[J.H. Greenberg  (Editor)]. –– Cambridge: Mass., 1963. –– P. 217–262.   

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

30. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 сл. / [уклад. i 

голов. ред. В.Т. Бусел]. –– К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. –– 1728 с. 

31. Ставицька Л. Український жаргон: [словник] / Л. Ставицька. –– К.: Критика, 

2005. –– 496 с. 

32. Ayto J., Simpson J. The Oxford Dictionary of Modern Slang / J. Ayto, J. Simpson. –– 

Oxford, New York: Oxford University Press. –– 1996. –– 300 p. 

33. Collins English Dictionary 9th edition, Complete and Unabridged (500,000 words) 

[Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.collinslanguage.com/shop/cedpro_ 

detail_desktop.aspx. 

34. The Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English / [by Tom 

Dalzell (Editor)]. –– New York: Routledge, 2007. –– 744 p. 

 

Надійшла до редакції 03.11.09 



Боднар О.Б. Символічний підтекст романів “Зійди, Мойсею” (“Go Down, Moses”) Вільяма Фолкнера та 
“Привид мертвого дому” Валерія Шевчука. Своєрідність ірраціональних зв’язків 

 

 140 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
 

 

© 2009 О.Б. Боднар 
(м. Тернопіль) 

СИМВОЛІЧНИЙ ПІДТЕКСТ РОМАНІВ “ЗІЙДИ, МОЙСЕЮ”  
(“GO DOWN, MOSES”) ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРА ТА  

“ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ” ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА.  
СВОЄРІДНІСТЬ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 
БОДНАР О.Б. СИМВОЛІЧНИЙ ПІДТЕКСТ РОМАНІВ “ЗІЙДИ, МОЙСЕЮ” (“GO DOWN, 

MOSES”) ВІЛЬЯМА ФОЛКНЕРА ТА “ПРИВИД МЕРТВОГО ДОМУ” ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА. 
СВОЄРІДНІСТЬ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

У даній статті йдеться про типологічно близькі й водночас оригінальні художні ситуації у творах 
В. Фолкнера і Вал. Шевчука,  в центрі яких – чекання, що визначає життя героїв досліджуваних творів. 
Осягнення специфіки й подібності таких ситуацій у порівнюваних творах, змістове наповнення цих сцен і 
внутрішня закінченість епізодів роблять ці сцени порівнюваними. В обох творах між людьми й природою 
виникає своєрідний ірраціональний зв’язок. Отже, у названих творах В. Фолкнера і Вал. Шевчука 
увиразнюється символ людського життя, узгодженого з природою. 

 
БОДНАР О.Б. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ РОМАНОВ "СОЙДИ, МОИСЕЮ" (“GO DOWN, 

MOSES”) УИЛЬЯМА ФОЛКНЕРА И "ПРИЗРАК МЕРТВОГО ДОМА" ВАЛЕРИЯ ШЕВЧУКА. 
СВОЕОБРАЗИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

В статье исследованы типологически близкие и в то же время оригинальные художественные 
ситуации в романах У.Фолкнера и Вал.Шевчука, в центре которых герои, чья жизнь определяется 
ожиданием. Специфика и своеобразие этих ситуаций, их содержательное наполнение и внутренняя 
завершенность создают основу для сопоставления. В обоих романах между людми и природой возникает 
особая иррациональная связь, позволяющая ощутить символическую соотнесенность человеческого и 
природного бытия.  

 
BODNAR O.B. SYMBOLIC IMPLICATION OF THE NOVELS “GO DOWN, MOSES” BY WILLIAM 

FAULKNER AND “GHOST OF THE DEAD HOUSE” BY VALERY SHEVCHUK. PECULIARITIES OF 
IRRATIONAL RELATIONSHIPS 

The article investigates typologically similar and at the same time original fiction situations in William 
Faulkner's and Valery Shevchuk's novels centred on waiting which determines the heros' life. Understanding of 
these situations and their similarities in the novels under discussion, their content and inner completeness of 
episodes gives a basis for comparison. Between people and nature in these novels there exists special irrational 
relationship and we can see a symbol of human life in connection with nature. 

W. Faulkner’s and V. Shevchuk’s creative activities are considered to be a part of the world culture.These 
writers became an original phenomenon which evolved from the combination of a unique talent with a unique 
historical epoch.  

V. Shevchuk uses conventional irrational relationship between man and nature. He thinks that civilization is 
what people make in the material sense, i. e. a domestic, state and public formation, and culture is an individual 
spiritual entity, though very often the former is substituted for the latter. 

For Shevchuk’s heroes humanism is man’s possibility to understand himself. Through dramatism and 
tragedy man can achieve higher harmony.  

Nature itself fixes the heroes’ thoughts and emotions and helps them to understand the reasons and 
consequences of their behavior; sometimes it shows human inability to understand the world, because a man is only 
a tiny part of this world. In Valery Shevchuk’s opinion, every man in this world is self-sufficient and it is only 
through closeness to nature that he can achieve harmony with himself. 

William Faulkner, as we can see in his novel, analyses the wounds of human soul and those complexes which 
originated due to slavery and interracial relations. The author also touches upon a very important theme of human 
relations with nature. 

All the above permits to make conclusions about peculiarities of irrational relationships. 
Faulkner’s and Shevchuk’s artistic images take their vital power from the earth and ultimately give it back 

again. These two authors did not just investigate social and biological human life but created their own very 
peculiar system of viewing human relationships with nature and human experience.  
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Важко перерахувати всіх дослідників творчої спадщини Вільяма Фолкнера, однак 

обминути такі видатні постаті, як Т. Денисова, Д. Затонський, Г. Клочек, О. Чернов, 

Н. Бойченко в Україні та М. Анастасьєв, О. Ващенко, Я. Засурський, М. Коренєва, 

П. Палієвський, Ч. Топурідзе, Д. Урнов, С. Чаковський у Росії недопустимо. Творчість 

письменника прочитували в контексті різних напрямів від реалізму до постмодернізму на 

його батьківщині такі літературні критики, як Андре Бляйкастен, Рамон Салдівар, Річард 

Моральнд, Патрік О’Донел та інші. Щодо романів Валерія Шевчука, то цілий ряд 

українських науковців, а саме В. Балдинюк, Н. Бєляєва, Т. Блєдних, А. Горнятко-

Шумилович, Н. Євхан, М. Ільницький, Г. Логвин, Л. Новиченко, М. Павлишин, 

А. Пивоварська, М. Рябчук, Л. Тарнашинська, Н. Фенько у своїх розвідках торкалися 

різних аспектів його творчості, переважно фольклорних, барокових ознак у тексті. 

Отже, творчий доробок обох митців активно вивчається українськими та 

російськими літературознавцями.  

В нашому дослідженні ми намагаємося осмислити творчу спадщину В. Фолкнера та 

Вал. Шевчука, дослідити комплекс типологічних зв'язків і співвідношень їх прози. 

Суть життя, за Вільямом Фолкнером і Валерієм Шевчуком, це постійне і ґрунтовне 

пояснення теперішнього. Така ідея увипуклюється книгами “Зійди, Мойсею” (“Go Down, 

Moses”) Вільяма Фолкнера і “Привид мертвого дому” Вал. Шевчука. Її ґрунтовну 

розробку можна досліджувати у всій творчості американського і українського майстрів 

слова. Надзвичайно переконливо сформулював зародки умонастрою дідусь головного 

героя фолкнерівського роману “Крадії” (“The Reivers”): “Порядна людина ніколи не 

забуває свого минулого. Вона дивиться життю просто в вічі. Порядна людина завжди 

відповідає за свої вчинки і бере на себе тягар їх наслідків, навіть коли вона не викликала 

цих вчинків, а тільки мовчки пристала на них” [8, с. 64]. 

Діалог, складне переплетення зв’язків різних культур є сучасною тенденцією 

літературної освіти. Проте, на думку літературознавців (І. Франка, М. Бахтіна, 

І. Сланевської), поряд із утвердженням спільності поступу письменств народів світу, 

вивчення літератури має ґрунтуватися на засадах національної самобутності. 

Тенденції розвитку світової культури, суголосних для кожної національної 

літератури гуманістичних ідей давно інтерпретувалися у символічних образах. 

Американський письменник В. Фолкнер символічно завершив свій роман “Зійди, 

Мойсею” (“Go Down, Moses”) двома сумними оповіданнями “Дельта восени” та “Зійди, 

Мойсею”, що існували раніше як окремі новели. 
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Зокрема знаковою у плані нашого дослідження є сцена останнього полювання Айка 

на болотах річки Міссісіпі. У розмові Айка і молодих мисливців слово “старий” служить 

заміною Сема Фезерса, оскільки той підтримує цінності свого наставника:  

– Я вже йду, – сказав інший. – Не хвилюйтеся, це вже остання спроба. 

– Останній олень чи олениха? – запитав Легат. Цього разу старий не звернув уваги 

на нього і не відповів. 

– Ми не допустимо його (Гітлера) панування у нашій країні. Ми його зупинимо! – 

сказав Легат. 

Але як? – запитав Едмондз. Співаючи “Боже, благослови Америку” і розмахуючи 

серед ночі прапорами? 

– Так ось що тебе турбує, – сказав старий. 

– Тут ціла оленяча зграя? – сказав Легат. Не кажучи вже про олених. 

– А ти кажи про олених, – відповів старий. Про олених та інших диких звірів. Єдина 

боротьба, яку коли-небудь благословив Бог, це була боротьба на захист олених і диких 

звірів [7, с. 126]. 

Символічно в такий спосіб автор змальовує картину Другої світової війни і 

небажання Америки увіходити у стан війни, а також зменшення сили патріотизму. Айк 

підтримує життєву цінність і вічність землі, що і є для нього першочерговим. Він виступає 

за консервативні правила полювання, “боротьбу за захист звірів, що переживе усіх тиранів 

і триватиме вічно”. Далі сказано: “Він оглянув цю землю … цей S-подібний шматок землі 

між пагорбами річки Міссісіпі, доки вся ця мозаїка перетворилась у цілісну картину …” 

[7, с. 127]. Для Айка цей дельтоподібний клапоть землі є унікальною автентичністю. 

Кордони цієї землі порушують історичні процеси, екологічні забруднення, прагнення 

людини до усамітнення.  

Знак “дельта” В. Фолкнер навмисне малює у тексті і включає його у назву твору. Ця 

кодова назва означає пустоту, яка оточена з усебіч тимчасовістю, мінливістю і 

відмінністю. Це тенденція високого модернізму до зображення уявного безвимірного 

простору, а також суму за його швидкоплинністю. В. Фолкнер дозволяє Айку розказати 

про цю просторову форму лише у постмодерністичних переробках свого наступного 

видання. Цей дельтоподібний простір пов’язаний із гітлерівською ідеєю відокремлення 

себе від інших. Формування автентичного ego може відбутися в обмеженому 

ізольованому просторі, за межами історії. Події у творі відбуваються напередодні війни, а 

сам твір написаний у 1940–1942 рр., коли Америка воювала. Айк боїться расового 

змішування. Це страх, який зародився з почуття втрати батьківщини, де народжуються 
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люди чистої раси. Саме у такий спосіб В. Фолкнер критикує свою ранню концепцію, 

висвітлену у попередніх творах. Формування ego, як вже було зазначено вище, може 

відбуватися у виокремленому просторі.  

Такий простір В. Фолкнер порівнює із материнською утробою. Правління Гітлера, 

знищення “недоторканого дівоцтва”, наміри Айка захистити жінок та дискримінувати 

суспільство, його стурбованість власною смертю, – все це поєднується в одному сюжеті. 

Модерністичну концепцію спорідненості й усе, що їй суперечить, В. Фолкнер розташував 

поряд, аби знівелювати старі принципи. З його погляду, автор створює постмодерністичну 

версію спорідненості у формі “братської єдності”.  

Варто зауважити, що ставлення Айка до світу, в якому все розмежовується, сукупно 

чітко зображене в образі жінки. Внучка Джеймса Бічема заходить у намет Айка. Вона має 

на голові “чоловічий капелюх, чоловічий макінтош, гумові чоботи, тримає в одній руці 

сповиту дитину, а в іншій – плащ …” [7, с. 340]. Сповитий ковдрою маленький син Рота 

Едмондса, з роду Бічема, в якому народжувались і парувалися білі та чорні.  

Описаний епізод можна розглядати як докір та іронію. Жінка, як мадонна, тримає 

дитину і носить чоловічий одяг. Коли Айк дізнався про її походження, то не зміг себе 

опанувати, і вигукнув: “Так ти негритянка!” [7, с. 214]. “Ти молода, красива, майже 

білошкіра” [7, с. 216]. Далі він умовляє її виходити заміж за чоловіка “своєї” раси. Але 

вона відкидає расистський наказ бувалого мисливця, запитуючи Айка: “Старий, невже ти 

жив так довго і забув так багато, що не пам’ятаєш минулої любові, про яку ти знав, 

відчував, чув” [7, с. 246]. Вона приймає пакунок срібла від Айка, але цей подарунок нічого 

не означає для неї, як і сімейна спадщина Айка. Вона є уособленням молодості, сили, 

“такої, що торкається зморщених холодних рук старого чоловіка” [7, с. 245]. Вона вважає 

Едмонда скорченим і “вредним”. “Я б зробила із нього чоловіка. Ви самі його зіпсували. 

Ви і ваш дядько Лукес і тітка Моллі. Але найбільше ви” [7, с. 248]. Це прямий осуд 

Айкового невдалого виховання та слабкого чоловічого характеру. Внучка Тенні є живим 

докором усій масі страхів Айка, вона – перехідна ланка між чорним і білим, жіночим і 

чоловічим. Здається, на відміну від сепаратистських і расистських уявлень Айка, ця жінка 

набагато більше знає про любов і про “чоловічу гідність”. В. Фолкнер критикує свого 

героя, але разом з тим не ідеалізує його опонентів. Письменник не мав потреби 

романтизувати модерністичну ієрархію людського ego і своєрідну постмодерністичну 

байдужість. Такий фолкнерівський модернізм заперечує консервативні концепції 

спорідненості. Саме ця концепція вказує на особливий вид фолкнерівського модернізму.  

У романі “Зійди, Мойсею” (“Go Down, Moses”) постмодерністична ідея не є ані 
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містичною, ані міфологічною, а стає лише символічною. Труп Бічема є символічним, що 

пояснює ідею походження і життя людини на американському Півдні.  

Критика В. Фолкнером самого створення Йокнапатофи є авторською самокритикою, 

що відчувається у міркуваннях: про життя та смерть Сема Бічема не можна написати; його 

вчинки не є “оповіддю про Південь” або сагою про Йокнапатофу. Його образ не може 

охарактеризувати ні Айк Маккаслін, ні В. Фолкнер. 

Творчість В. Фолкнера і Вал. Шевчука вже давно й незаперечно потрактовано як 

складову світової культури. Ці письменники стали у літературі справді самобутнім та 

оригінальним явищем, що виникло із синтезу унікальності таланту з такою ж 

неповторною історичною добою. Солідна і ґрунтовна робота Л. Тарнашинської, 

наприклад, виходить саме з такої концепції: “Вал. Шевчук і В. Фолкнер … заклали спільні 

підвалини нової прози. Її сутність – у відмові від старих фабульних зв’язків, від звичних 

прийомів у персоніфікації ідей, у встановленні своєрідних ірраціональних зв’язків між 

людиною і природою у світовому масштабі” [4, с. 83]. 

Художні образи В. Фолкнера і Вал. Шевчука беруть свої життєві сили від землі і, 

зрештою, їй же повертають. 

Роман у новелах В. Фолкнера “Зійди, Мойсею” (“Go Down, Moses”) зовсім не 

зводиться до власне родинної хроніки. Проблематика цього твору охоплює душевні рани і 

набуті комплекси, що породжені рабством і міжрасовими стосунками, і не менш вагому 

тему ставлення людини до природи. Саме тому загальна панорама твору при всій її 

мозаїчності дає підстави робити висновки про своєрідні ірраціональні зв’язки між 

людиною і природою. 

Три новели “Давні люди” (“The Old People”), “Ведмідь” (“The Bear”) і “Дельта 

восени” (“Delta Autumn”) у романі В. Фолкнера “Зійди, Мойсею” (“Go Down, Moses”) 

об’єднано не тільки постаттю Айка, а і темою своєрідних ірраціональних зв’язків між 

людиною і природою. 

“Давні люди” (“The Old People”) і “Ведмідь” (“The Bear”) в котрий раз повертають 

нас в минуле, у 80–ті роки ХІХ сторіччя, у царство сповненої величі могутньої ріки, 

густих правічних лісів, де вільно господарювали ведмеді й пуми, вовки й олені, тоді люди 

дуже обережно втручалися у природу. Підліткові Айкові густі неприступні зарості, що 

підносилися за жалюгідними людськими нивками з кукурудзою й бавовником, уявлялися 

наче межею між цивілізацією і дикою природою, межею, потойбіч якої людина скидає 

пута умовності і штучності, і де вартість людини визначається в зовсім інших вимірах, ніж 

майно чи соціальна ієрархія. 
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Саме у цій мінітрилогії роману в новелах спостерігаємо всю міць теми морального 

змужніння особистості, пошуку правди, котра вища понад усі сили, що роз’єднують 

людське суспільство. 

В. Фолкнер, в чому не раз переконуємося, часто і терпляче тлумачив суть книг, 

символіку сцен, характери героїв. Але він завжди уникав самооцінки, не вступав у 

дискусію навіть із доброзичливо налаштованими критиками і, тим більше, ніколи не 

вихвалявся власним літературним витвором. 

І все ж відчувалося, що для автора ця новела була дуже близькою, таємно він 

насправді пишався нею. Недарма, не бажаючи говорити про переваги “Ведмедя” (“The 

Bear”), завжди підтримував розмови про мотиви, деталі, серйозно і неквапливо 

пропонуючи тлумачення тих чи інших місць. В. Фолкнер у розмові із Сінтією Греньє 

розкрив навіть життєві витоки цього твору: “… Коли я був хлопчиськом, у нас в околиці  

никав ведмідь на зразок Старого Бена. Одного разу він потрапив лапою у капкан, став 

кульгавим, і відтоді всі його прозвали Кульгава Лапа. Його теж вбили, звичайно, не так 

ефектно, як я убив його в новелі. Хоггенбека я змалював з хлопця, який працював у мого 

батька. Йому було десь тридцять років, але розум мав чотирнадцятирічного. А мені було 

вісім чи дев’ять. Звичайно, раз я син хазяїна, ми завжди робили по-моєму. Просто чудо, як 

ми залишилися живими, чого тільки не виробляли! Просто чудо” [9, с. 471]. 

Створюючи цю новелу, В. Фолкнер, напевно, відчував світлу радість проникнення у 

світ власного дитинства і у той міфічний час, коли природа жила власним життям, а 

людина йшла не підкорювати її, а розуміти закони природи і з покірністю і цікавістю 

приймати їх. У повісті (новелі) “Ведмідь” (“The Bear”) зображено, як через п’ять років, що 

минули, і вже не хлопчисько, навіть не юнак, а молодий чоловік повертається до лісу, що 

залишився для нього впродовж усіх років змужніння “єдиною жінкою і коханкою” [7,  

с. 250]. Здивований змінами, він бачив, як все навколо змінилося, увагу привертав 

наполовину збудований хлібозавод, що займає два чи три акри землі, а далі велику площу 

займають складені щабелями рельси, що вже через тривале бездіяльне лежання поржавіли 

і стали світло-рудими. Сюди випадково забігає ведмежа, бо його злякав пронизливий 

свист паровоза. Тварина очманіло залазить на високий ясень, притискається до стовбура, 

ховає голову між лапами, як людина; і очі ведмежати переповнені страхом від ударів 

сокири і дзижчання циркулярки; ведмежа бездумно перескакує з гілляки на гілляку, і 

крона ясеня в одну мить перетворюється в зелений вихор бездумних листків… [7, с. 244]. 

Саме таким описом розпочинається “Ведмідь”, і оповідь відразу виповнюється 

почуттям вселенського епічного спокою. Але це вибуховий епос, це розколотий світ, і 
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тріщина відбулася в серці тих, хто по суті нічого ще не вчинив – ні доброго, ні злого. 

Безперечно, Айк має відмінне чуття, але до голої правди, до “власного я” потрібно 

йти через терни історичного досвіду. Облава на ведмедя, в яку встряє хлопчисько, 

виростає до рівня доленосного випробування, стає навіть не просто актом мужності – 

мужності було достатньо, – але й актом пізнання, прилучення до символу віри, що 

потребує чистоти і рішучості духу. Щоденно хлопець покидав табір, заглиблювався в 

хащі, сподівався побачити того, за ким без успіху полюють дорослі бувалі мисливці. 

Нічого не виходило: тільки знаходив сліди. Індіанець Сем Фезерс дав пораду хлопцеві: із 

природою необхідно спілкуватися без зброї. Айк залишає на місці стоянки і рушницю, і 

компас, аби зустріч із природою не оскверняти сторонніми предметами. Айк домігся 

жаданої зустрічі: ведмідь “постав перед ним, осяяний зайчиками зеленого теплого 

полудня, не надто величезний, як у снах, а таким, як бачився наяву чи трішки більшим – 

розміри скрадені часом смеркання – і дивиться” [7, с. 153]. 

Тріщину між світом людини і світом природи ніби ліквідовано. Але постало нове 

непорозуміння. Ведмідь, який прийшов до Айка із прадковічної тиші, перетворюється в 

злу і небезпечну тварину. Сцени, що описують останній, вирішальний поєдинок собак і 

людей із Старим Беном, змальовані апокаліпсично, тут все відбувається в оточенні вогню. 

Дика природа символізує темні сили минулого – старовини, що далека від жалю і 

співчуття, але у власних очах непогрішима і послідовна. Ведмідь – символ такого 

минулого і тих його первнів, які самі собою не злі, оскільки їх важко відділити від 

людського єства. 

Людина, як і природний космос, позначена гріхом – думка для В. Фолкнера 

засаднича. Знак рівності у цьому випадку немислимий. Природа ні в чому не може мати 

сумніву, і якщо розрізняє добро і зло, то лише “своїм”, особливим способом. А людині 

подарована свідомість, і вона зобов’язана цілком використати отой безцінний дар. 

Виправляючи природу, людина і сама себе виправляє. Варто зауважити, що, за  

В. Фолкнером, прогрес – це не сума накопичення технічних знань, а сума милосердя. Саме 

у милосерді – порятунок світу. З цього приводу наводимо ще один авторський коментар 

до “Ведмедя” (“The Bear”). “Я розповів про те, що він (Айк Маккаслін) обов’язково 

повинен зрозуміти: потрібно не тільки переслідувати, а й догнати – і потім зжалитися і не 

знищити, спіймати, торкнутися і відпустити, тоді завтра знову можна почати 

переслідування. Якщо ж знищити те, що спіймав, все пропаде, загине. Іноді ця здатність 

не зруйнувати те, до чого прагнеш, уявляється мені головною перевагою людини, і в 

цьому найбільша радість. Важливе саме переслідування, прагнення до мети, а не 
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винагорода, здобич" [7, с. 147]. 

На відносно невеликому розповідному просторі сконцентрувались ідеї й образи, що 

засвідчують моральне кредо художника. Своєрідність ірраціональних зв’язків людина–

природа В. Фолкнер передає через символічне порівняння Ведмедя і старця Пріама із 

“Іліади” Гомера. Напевно, що автор “Домашнього вогнища” або “Зійди, Мойсею” (“Go 

Down, Moses”) прагнув передати таку силу життя, яка сильніша від усього, навіть від 

смертельних інстинктів зла. 

Ведмедя як символ можна порівняти із молодим Маккасліним, бо недарма він має 

біблійне ім’я і недарма він апелює до Всевишнього: “І мене Він повинен передбачити – 

Айка, Ісаака, що народжений в часи вже не Авраамові і не згодним бути відданим у 

жертву” [7, с. 179]. 

У роман в новелах “Зійди, Мойсею”, зокрема у новелу “Ведмідь” енергійно входить 

міф; люди і події передаються в оповіді через міф. Лунає гонг, завершується полювання і 

вмирає людина, що розуміла закони природи – старий Сем Фезерс. За текстом твору 

можна збагнути, що це незвична смерть старшої людини. У цій смерті є певна неясність, 

навіть якась загадка. Мить потому старий індіанець ще дихав, і ось вже виросла могилка. 

Зауважимо, що в новелі не описаний сам момент старості. Автор пояснює "Він розуміє, 

що життя його завершене, він втомився від життя, і, якби у нього були сили, він пішов би 

сам, а він не може. Він просить Буна, і, я думаю, Бун убив його. Це був жест, достойний 

грецького героя” [7, с. 187]. 

Цікавим для літературознавців є той факт, що автор спеціально переписував оповідь 

про хлопця і величезного ведмедя-вигнанця. За задумом письменника, в оповіді про 

ведмедя необхідним був контрапункт (безперечно, що контрапункт для Фолкнера поняття 

далеко не технічне). 

На перших порах “Ведмідь” (“The Bear”) здається закономірним продовженням 

перших глав і провісником подальшої оповіді. 

Мотив посвячення в чоловіки виникає ще в “Давніх людях” (“The Old People”): 

вбито першого оленя, обличчя хлопчика символічно розмальоване кров’ю, а у новій 

частині тільки деталізується, зникає чиста ритуальність мисливського побуту, 

пояснюються універсальні істини. Перед читачами розкривається історія не просто про 

хлопця, а про шлях людини, що дорослішає взагалі. 

Хлопець дорослішає. Навчається самостійно завойовувати місце під сонцем. 

Відчуває землю, спостерігає світ навколо себе. У цьому сенсі ведмідь уособлює собою 

старовину, що є незворушною, монолітною, сильною і, безперечно, вимагає до себе 
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поваги. Саме оте почуття поваги зароджується у душі юного мисливця. Зустріч з 

ведмедем не дала хлопцеві знань про ведмедів, але він зумів зрозуміти закони життя. 

Ведмідь навчив хлопця відваги, співчуття, відповідальності. 

У новелі "Ведмідь" (“The Bear”) спостерігається протиставлення вільної природи 

світові банків і ферм: "… ліси непідвладні купівлі-продажеві" [7, с. 145]. Примирення між 

капіталом і вільною природою бути не може. 

Айк Маккаслін через труднощі і перестороги осягнув істину, зумів поєднати себе із 

природним світом. 

У тексті новели "Ведмідь" (“The Bear”) є логічне запитання: "… скільки ще чинників 

треба, щоб сформувалася людина?" Переконуємось, що для життя людини лише гармонії з 

природою замало; мусить ще відбутися гармонія людини і соціуму. 

Здається, що після смерті Сема Фезерса, свого духовного батька, Айк готовий нести 

естафету життя далі – не просто продовжувати справу, яку заповіли предки, але й 

утримувати в рівновазі олюднений космос. 

У житті 21-літнього Айка відбувається надлам, юнак відкриває для себе тягар 

рабовласництва на своєму роді. Розбещеність патріарха роду Люціуса Карозерса до 

глибини душі схвилювала нащадка. У роздумах, болісних переживаннях, перечитуванні 

старих конторських книг юнак приходить до висновку, що прокляття рабовласництва 

тяжіє над родом. На думку молодого Маккасліна, це не єдине прокляття. Люди білої раси 

прирекли себе на несвободу ще й тому, що привласнили, захопили те, що власністю бути 

не може – землю. Ця думка важко зростала у свідомості героя, вона домислом зринала і в 

минулому, а тепер оформилася в однозначні знання. Шляху до цієї думки героя читачі не 

простежують. Вони спостерігають лише результат: Айк, єдиний прямий нащадок по 

чоловічій лінії, відмовляється від спадщини на володіння землею. На переконання юнака, 

земля нікому не належала, а  найголовніше її (землю) ніхто не міг ані купити, ані продати. 

Молодий Маккаслін долає марево сутінок у житті своїх предків. Айк робить спробу 

перейняти тягар вини предків на себе. Юнак відчайдушно прагне очиститися, а значить, є 

надія, що очистить, звільнить тих, хто прийде слідом. На думку Анастасьєва, "… подібно 

до того як Баярд Сарторис звільняє общину від прокляття насильства і помсти, Айк 

Маккаслін знімає з неї прокляття  рабства і землевласництва" [9, с. 155]. 

"Ведмідь" (“The Bear”) викликає в читачів враження, що Айк встановив нові 

відносини із землею, що видно з його споглядання могили Сема: "справа не в смерті … її не 

було – не похований у землі, а звільнений від землі, не у землі, а із землі взятий, частинка 

неосяжного всесвіту, листочок і гілочка, повітря і сонце, дощ і роса; світанок і сутінки, і 
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знову – світанок і сутінки"  [7, с. 187]. Айк переконує читачів, що він є частинкою землі, яка 

слушно належить саме йому. Цей зв’язок із землею нагадує думки Сатпена про те, що 

смерті не існує, є лише її повторення. Земля у цьому творі не має часових меж, виступає 

одноосібно, є трансцендентальною. Історична та культурна різниця зникає, відбувається 

явище асиміляції, адже могила Сема в очах Айка є замкненим у собі епізодом.  

Різні висловлювання автора "Зійди, Мойсею" (“Go Down, Moses”) про свого героя 

вказують на неоднозначність самого героя; саме про них автор по суті веде мову. Отже, 

Айку вистачило особистої мужності і милосердя, щоб розірвати коло гріховності. Саме у 

цьому вчинкові велич і моральна сила Айка. Можна погодитись із багатьма літературними 

критиками: Патріком О’Донелом, М. Анастасьевим, Т. Денисовою, що героєві 

В. Фолкнера, А. Маккасліну, не вистачило волі витривалого борця. Герой надто наївно і 

розгублено вважає, що позбутися будь-яких проблем можна лише через відхід від усіх 

проблем, які не можеш вирішити. Єдине, до чого прагне Айк, – не примножувати своєю 

власною поведінкою гріхів історії і, таким чином, історія стане більш достойною. 

Своєрідність ірраціональних зв’язків між людиною і природою у Вал. Шевчука 

нетрадиційна. На переконання українського письменника, цивілізація – це те, що ми 

створюємо в матеріальному плані, побутове, державне і суспільне становлення. Культура 

– індивідуально духовне начало. Але часто підмінюється одне іншим. 

За Вал. Шевчуком, через драматизм, через трагедію людина приходить до вищої 

гармонії. Для героїв роману українського письменника гуманізм – це можливість людини 

здійснювати самопізнання. Людина мусить здобути неймовірну внутрішню волю свого 

існування. Так герої роману “Привид мертвого дому” через пізнання власного життя 

приходять до всепрощення, до сприйняття людини такою, якою вона є. І, найголовніше, 

людина не може втекти від себе самої. Героєві не допомагає навіть “зона”, тому що своє 

внутрішнє “я” нікому віддати неможливо. 

Самодостатність індивідуальності стала рухати прогрес цього світу, але одночасно 

стала закладати міну егоїзму. Де проходить межа між любов’ю і егоїзмом – пробує для 

себе відповісти маленький хлопчина Толик і його батько. 

Чи має ціну добро і чи варто його творити, вирішують герої Шевчукового роману у 

"Новорічній заметілі". 

Хід думок, емоцій, переживань героїв роману “Привид мертвого дому” фіксує сама 

Природа, яка то допомагає людині зрозуміти причини і наслідки своєї поведінки, то 

вказує на те, що людина перед лицем цього буття неспроможна пізнати таїну Всесвіту, 

адже вона лише часточка, що слабко собою керує і тому зовсім не володіє здатністю 
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керувати світом (“Зачинені двері нашого я”).  

На переконання Валерія Шевчука, кожна людина у цьому світі самодостатня і тільки 

через близькість з природою зможе навчитися жити в гармонії з власним “я”. 

Таким чином, можна констатувати, що і Фолкнер, і Шевчук не просто досліджували 

соціальне чи біологічне життя людини, а створювали свою надзвичайно цікаву систему 

поглядів на взаємини людини і природи, створювали свій погляд на людський досвід. 
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МІЖКАФЕДРАЛЬНА СИНЕРГІЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ 

 
ТОДОРОВА Н.Ю. МІЖКАФЕДРАЛЬНА СИНЕРГІЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВЖИТКУ 
Стаття присвячена побудові синергетичних відносин між викладачами англійської мови 

спеціального вжитку та викладачами фахових дисциплін немовних ВНЗ з метою підвищення внутрішньої 
мотивації студентів до вивчення іноземної мови професійного спілкування. Визначені переваги таких 
відносин для викладачів та студентів, що має переконати зацікавлені сторони в необхідності певних змін у 
підходах до викладання та в сприйнятті своєї ролі в розробці "кінцевого продукту". Накреслені можливі 
шляхи розбудови синергетичних відносин та визначені умови їх успішності.  

 
ТОДОРОВА Н.Ю. МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ В ПРЕПОДОВАНИИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
Статья посвящена построению синергетических отношений между преподавателями английского 

языка для профессиональных целей и преподавателями специальных дисциплин неязыковых вузов с целью 
повышения внутренней мотивации студентов к изучению иностранного языка. Определены преимущества 
таких отношений для преподавателей и студентов, что должно убедить заинтересованные стороны в 
необходимости определенных изменений в подходах к преподаванию и восприятию своей роли в разработке 
"конечного продукта". Намечены возможные пути развития синергетических отношений, определены 
условия их успешности. 

 
TODOROVA N.Y. INTERDEPARTMENTAL SYNERGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

FOR SPECITIC PURPOSES  
The paper deals with building a synergetic relationship between the teachers of English for specific 

purposes, and teachers of special subjects at the non-language universities in order to increase the students’ 
intrinsic motivation to study a foreign language. Referring to the term ‘synergy’ as a condition in which the 
integrated total is greater than the overall amount of the components summed up, the interdepartmental synergy in 
the joint preparation of future specialists should contribute to achieving the expected level of quality in higher 
education. The interdepartmental team-teaching is described basing on the experience of the Higher School of 
Economics and Management, Donetsk National Technical University. The benefits of such relationship for teachers 
and students have been determined, which should convince the stakeholders of the need for certain changes in 
approaches to teaching and the awareness of their role in developing the "end product". The possible ways of 
developing synergetic relationships have been outlined and the conditions for their success have been defined. 

 
Ключові слова: іноземна мова професійного спілкування, синергія, внутрішня 

мотивація, викладання командою, синергетичні відносини. 

Постановка проблеми. Сьогодні в Україні важко знайти людину, яка б не визнавала 

важливість володіння іноземною мовою для успішної кар’єри в сучасному 

глобалізованому середовищі. Політики, урядовці, працедавці та організатори вищої освіти 

в країні вимагають вільного володіння хоча б однією іноземною мовою від випускників.  

В прагненні виконати цю вимогу національна вища освіта випробовує різні стратегії 

– від виділення 1044 годин на вивчення іноземної мови бакалаврами-економістами [2] до 

переведення іноземної мови як дисципліни за вибором студента в факультативні [1], як це 

організовано в більшості європейських вишів. Але, незважаючи на впровадження різних, 

навіть найпрогресивніших, підходів, якісного прориву в рівні володіння іноземною мовою 
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випускниками українських немовних ВНЗ досі не відбулося. Попри низку об’єктивних 

чинників, які зумовлюють низький початковий рівень знань з іноземної мови у 

абітурієнтів, слід визнати, що для більшості студентів технічних вишів мотивація до 

навчання є вузько спрямованою на майбутню професію та вірогідне місце 

працевлаштування, і іноземна мова у цьому контексті, хоча і є теоретично привабливою 

додатковою кваліфікацією, для багатьох не є об’єктом безпосереднього інтересу.  

В зв’язку з цим постає питання, яким чином можна використати природну 

націленість студента немовного вишу на майбутню професію для створення внутрішньої 

мотивації до вивчення іноземної мови професійного спілкування. Для цього є сенс згадати 

фізичний термін, який останнім часом став дуже популярним в галузі соціології, 

психології та управління: "синергія" – комбінований вплив факторів, об’єднана дія яких є 

суттєво більшою, ніж ефект кожного окремого компонента та їх простої суми. Синергія в 

організації навчання в університеті – це інтегрування переваг, досвіду і надбань кожної 

кафедри та кожного окремого викладача в процесі створення, викладання і контролю за 

результатами навчального курсу. Міжкафедральна синергія передбачає взаємопідтримку в 

процесі викладацької діяльності і розробки навчальних матеріалів та засобів діагностики, 

яка взаємодоповнює, а не протиставляє дисципліни. Навчальні програми зазвичай 

декларують взаємозалежність курсів в процесі фахової підготовки, але саме синергетичні 

взаємозв’язки між кафедрами, що готують фахівця певного напряму підготовки, дають 

можливість і викладачам, і студентам дійсно відчути та реалізувати цей взаємозв’язок. 

Якщо синергія – це умова, за якої загальний результат є більшим за суму часток, синергія 

міжкафедральних зусиль в спільній підготовці майбутнього фахівця має сприяти 

досягненню очікуваного рівня якості освіти.   

Мета цієї публікації – проаналізувати існуючий, та поки що невикористаний, 

потенціал синергетичної взаємодії між викладачами англійської мови спеціального 

вжитку (далі – АМСВ) та викладачами фахових дисциплін немовних ВНЗ. По-перше, слід 

визначити її переваги для викладачів та студентів та можливі ризики, що має переконати 

зацікавлені сторони в необхідності певних змін у підходах до викладання та в сприйнятті 

своєї ролі в розробці "кінцевого продукту". По-друге, треба накреслити можливі шляхи 

розбудови синергетичних відносин та визначити умови їх успішності.   

Аналіз публікацій з проблематики роботи. Багато вчених, які вивчають специфіку 

викладання АМСВ (Т. Хатчінсон, А. Уотерс, Т. Дадлі-Еванс, П. Робінсон, Дж. Девіс та 

інші) дійшли висновку, що викладання АМСВ не може не використовувати методику та 

прийоми викладання в межах тієї дисципліни, яку ця мова обслуговує. Мотивація 

студентів ВНЗ до вивчення іноземної мови безпосередньо пов’язана з їх майбутньою 
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професією. За словами Т. Хатчінсона та А. Уотерс [7, с. 19], АМСВ – це підхід до 

викладання мови, в якому всі рішення щодо змісту і методики викладання ґрунтуються на 

тому, які підстави до навчання має учень. Як стверджує Б. де Ескорція, зміст спеціальних 

дисциплін служить засобом залучення учня до активної участі у вивченні іноземної мови 

та підвищення його мотивації: те, що студент знайомий з певною професійною темою 

(іноді краще, ніж викладач-лінгвіст), допомагає йому відчути свою упевненість перед 

вчителем, який традиційно давав відповіді на всі питання [4, с. 138], а значить, легше 

повірити у свій особистий успіх і не втратити мотивацію. 

Для того, щоб мотивувати студентів, сприяти їхній самостійності і розвивати їх різні 

здібності і стилі навчання, сучасні викладачі АМСВ повинні бути лінгвістично та 

культурно компетентними, щоб рівною мірою кваліфіковано поводитися на рівні 

професійно орієнтованого дискурсу. Без знання базової спеціальності студентів викладач 

може виявитися не в змозі ефективно взаємодіяти з учнями через незнання дискурсу, який 

розгортається в аудиторії. Так чи інакше викладачі АМСВ, як правило, звертаються до 

змісту спеціальності з метою забезпечити учням можливості розвивати навички вільного 

володіння мовою, продукувати розширений мовний дискурс і ефективно ділитися своїми 

знаннями в цій галузі, навіть якщо ці знання виходять за межі знань викладача іноземної 

мови з цього питання.  

Таке інтегроване викладання іноземної мови і змісту фаху не є новою тенденцією в 

методиці викладання АМСВ. Проблемне та проектне викладання / навчання АМСВ стали 

найбільш популярними методичними розробками для студентів ВНЗ. В цьому контексті 

особливої уваги заслуговує викладання командою (team-teaching) як найбільш високий 

рівень співпраці між викладачами фахових дисциплін та викладачами АМСВ при 

створенні інтегрованих авторських курсів, що найефективніше враховують реальні 

потреби студентів та майбутніх працедавців і синергетично об’єднують творчий 

педагогічний та науковий потенціал викладацького складу ВНЗ. Такі комплексні 

міждисциплінарні курси, які викладає команда педагогів, вважаються "ідеальними" для 

професійного та особистого розвитку студентів [3].  

Починаючи з середини ХХ сторіччя, поняття "викладання командою" викликає 

певну зацікавленість педагогічної спільноти. Ці періоди зацікавленості зафіксували 

використання підходу в різних ситуаціях та в різному педагогічному контексті, і, як 

вважає Р. Джордан [9], додали нових можливостей та викликів викладанню АМСВ ще в 

кінці 1970-х років. Проте, як зазначають дослідники [8, с. 13], в практиці викладання 

іноземних мов можливості цієї моделі залишаються недостатньо вивченими та 



Тодорова Н.Ю. Міжкафедральна синергія у викладанні іноземної мови професійного вжитку 

 

 154 

розробленими: багато публікацій містять згадку про такий засіб організації курсу, але 

практично немає глибокого дослідження та всебічних рекомендацій щодо ефективного 

використання на практиці його навчального, виховного та розвиваючого потенціалу. 

Для вищої немовної освіти важливим є факт, на який звернув увагу T. Дадли-Еванс 

[6, с. 132]: потреба у викладанні командою сильніше у студентів, які не мають 

попереднього професійного досвіду, тому що вони навряд чи мали досвід фахових 

комунікацій і не в змозі будувати своє професійно-орієнтоване спілкування та когнітивні 

процеси, спираючись на реальні потреби майбутнього професійного середовища.  

Ще одна проблема полягає в тому, щоб імітувати автентичне середовище для 

професійно-орієнтованого спілкування в країні, де немає англомовного середовища. 

Важливість створення такого середовища та його потенціал для опанування змістом 

майбутньої професії важко переоцінити. Сьогодні Інтернет виявляється єдиною доступною 

платформою для створення та дослідження справжнього мовного і крос-культурного 

контексту для спілкування англійською для професійних цілей. Принципи, які 

сформулювали М. Варшауер і П. Фон Уіттакер [12], відкривають реальні можливості 

інтеграції безмежних Інтернет ресурсів і засобів в курси, які розробляє та викладає команда 

педагогів, при умові, що тільки справжня інтеграція технологій в поточну структуру курсу 

може принести результати, які мають освітньо-перетворюючі наслідки.  

Таким чином, в сучасній українській вищій школі зріє об’єктивна потреба в курсах, 

які викладаються командою, а сучасні технології зробили широко доступними можливості 

організації такого викладання, в тому числі і з використанням іноземної мови. Проте 

теоретична база такого викладання в контексті АМСВ ще недостатньо розроблена. Бракує 

досвіду, що був би накопичений та системно описаний в українському освітянському 

просторі. Поки що ініціювання змін в підходах до викладання АМСВ в напрямку 

створення курсів, що викладаються командою, базується на досвіді окремих успішних 

проектів, які ще не мають трансформуючого впливу на систему, але від того не є менш 

цікавими, бо є спробами адаптувати закордонні напрацювання до українського 

навчального середовища.  

Досвід ДонНТУ: переваги та ризики. Попри українські академічні традиції, досвід 

Донецького національного технічного університету в міжнародних освітніх проектах став 

каталізатором зростаючого інтересу національної освіти до розробки курсів, які 

забезпечують міждисциплінарні перспективи. Наша ідея викладання командою виникла 

як свідома спроба задовольнити мовні та навчальні потреби студентів міжнародної 

програми Вищої школи економіки та менеджменту ДонНТУ. У нас було мало сумнівів у 

тому, що викладання командою, яке виникло як новий спосіб представлення фахової 
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дисципліни (викладання англомовними професорами з Європейського університету-

партнера), може стати складною, але стимулюючою можливістю для професійного 

розвитку, спільного розподілу викладацьких обов’язків та ризиків, збору та розробки 

матеріалів, планування спільних занять, прийняття колективних рішень на основі 

обговорення і аргументування. 

За словами Р. Джордан [9], викладання командою – це спільне викладання, або обмін 

викладацькими рішеннями та стратегіями викладачем з фахової дисципліни та викладачем 

англійської мови. Проте дуже часто лінгвісти скаржаться, що викладачі спеціальних 

кафедр не зацікавлені в такому співробітництві, бо вони або дуже зайняті і не бажають 

нічого змінювати, або не розуміють, яке відношення іноземна мова має до предмету, що 

викладається, наприклад, до бухгалтерського обліку, або взагалі зверхньо ставляться до 

викладачів таких "неважливих", з їхньої точки зору, дисциплін. 

Формат міжнародної програми в ДонНТУ з викладанням англійською мовою, коли 

рівень володіння студентом іноземною мовою не мав погіршити якість засвоєння фахової 

дисципліни, змінив ставлення викладачів фахових дисциплін до викладачів англійської. 

Об’єктивно виникла взаємозалежність між ними на шляху досягнення спільного 

результату. Викладачі-лінгвісти на практичних заняттях відпрацьовували мовні навички 

за тематикою фахової дисципліни, розвивали навички розуміння тесту, усної та письмової 

презентації своїх завдань та навички вчитися. Фахівці з напряму підготовки отримали 

можливість сконцентруватися на змісті дисципліни, не витрачаючи часу на перевірку 

розуміння матеріалу іноземною мовою. Фактично студенти займалися опануванням 

фахової дисципліни і на заняттях нею, і на заняттях іноземною мовою, тільки на різних 

рівнях роботи з інформацією. Принаймні синергетичним можна вважати вже той факт, що 

години на заняття профільною дисципліною фактично збільшуються, а заняття іноземною 

мовою набули сенс як професійно спрямовані, ті, що задовольняють сьогоднішню 

комунікативну потребу студента в фаховому спілкуванні, і таким чином, використовують 

внутрішню мотивацію студента опанувати майбутньою професією. 

Незважаючи на очевидний прогрес у розвитку студентів та зростаючий репертуар 

методичної майстерності викладачів, колеги, що не приймали участь в проекті, не 

поспішали приміряти новий формат до своїх педагогічних потреб,  виправдовуючись тим, 

що вони не викладають іноземною мовою. Проте Т. Хатчінсон і А. Уотерс [7, с. 19] 

слушно зауважують, що співпраця між фахівцями зі спеціальності та мови – це двобічний 

процес: теоретично викладачі різного профілю мають реальну вигоду від цього способу 

організації процесу навчання. 
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Викладання командою дає викладачам університету низку важливих переваг. 

По-перше, міжкафедральне спілкування дозволяє викладачеві мови дізнатися більше 

про цільові професійні ситуації своїх студентів, тобто усвідомити реальний контекст 

ділової комунікації і мовленнєві потреби студентів. В свою чергу, викладач мови може 

допомогти фахівцю з предмету краще зрозуміти ділову іноземну мову та отримати доступ 

до сучасних міжнародних фахових розробок, що опубліковані англійською. При цьому не 

обов’язково викладати курс іноземною мовою, щоб активно залучати студентів до роботи 

з іншомовними джерелами за тематикою курсу.  

По-друге, потенціал для синергетичних відносин можна простежити і в різниці 

змісту курсів та цілей навчання: зазвичай викладання фахової дисципліни має за мету 

передати студентам певні теоретичні знання і практичні вміння в межах тематики курсу, в 

той час як викладання іноземної мови орієнтоване на формування у студентів певного 

рівня мовленнєвої компетенції та навичок вчитися та опрацьовувати інформацію 

іноземною мовою. Інакше кажучи, на заняттях іноземною мовою важливим є процес 

спілкування: суттєвим є те, що студенти читають, розмовляють, слухають та пишуть, 

проте тема їх спілкування може бути будь-яка, а краще, коли вона цікава студенту и 

допомагає йому опанувати майбутній фах.   

По-третє, формат викладання командою піднімає викладачів на новий рівень 

усвідомлення змісту педагогічної праці. Кожне рішення щодо курсу тепер перевіряється 

на відповідність цільовій кваліфікації майбутнього фахівця. Такі документи як освітньо-

професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика, з якими зазвичай 

працюють тільки адміністратори освіти, тепер викликають зацікавленість пересічних 

викладачів, які мають тепер усвідомлювати й кінцеву мету вищої освіти з певного 

професійного напрямку та критерії, що вимірюють якість їх праці та рівень досягнення 

кваліфікаційного рівня студентами. Це, в свою чергу, допомагає викладачам визначити те, 

як оцінювати результати своєї праці, як впевнитися в успішності своїх зусиль та 

підтримати відчуття успішності у своїх студентів 

По-четверте, формат викладання командою, що передбачає гнучкість та вміння 

швидко реагувати на потреби аудиторії та знаходити компромісні рішення з колегами, 

допомагає викладачам розширити свій педагогічний репертуар: викладачі мови вчаться 

організовувати та підтримувати дискурс на професійні теми, викладачі фахових дисциплін 

вчаться підкріпляти процес передавання знань методичними прийомами, що враховують 

індивідуальні стилі навчання та когнітивні можливості студентів. Необхідність співпраці 

передбачає постійний неформальний взаємоконтроль, що є важливою рушійною силою 

особистого професійного розвитку. Це, в свою чергу, значно підвищує статус викладача 
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як сучасної особистості, що постійно навчається і вдосконалюється, і в очах студентів, і в 

очах працедавців. У викладача іноземної мови з’являється реальна можливість підняти 

свій професійний статус серед викладачів немовного ВНЗ.      

У курсів, що викладаються командою, існують переваги, які можуть зацікавити і 

студентів. Різнопрофільні фахівці легше можуть створити в університетській аудиторії 

навчальну модель реального життя. Комплементарний підхід та висока якість викладання 

надають студентові не фрагменти знань і несистематизовані вміння, а інтегровані 

компетенції, які можна ефективно використовувати в будь-якому професійному 

середовищі. Важливим є і залучення студентів до дизайну такого курсу: постійний 

зворотній зв’язок та відповідна корекція процесу навчання дозволяє студенту чітко бачити 

довгострокові результати та формує стійку внутрішню мотивацію до навчання. 

Зрозуміло, що впровадження синергетичного викладання курсів має певні труднощі і 

для викладачів, і для студентів.  

Властивий викладачам опір змінам крім психологічного підґрунтя має в Україні 

об’єктивні причини: традиційні академічні організаційні бар’єри між кафедрами не 

сприяють виникненню бажання колег співпрацювати. Властива українським ВНЗ 

перевантаженість викладача аудиторними годинами та науковими дослідженнями не 

залишає вільного часу для переосмислення змісту курсів, що викладаються, та прийомів 

викладання. До того ж непередбаченість і непрогнозованість процесу навчання, нечітке 

визначення функцій викладача в команді, залежність від колег та складнощі поточного 

контролю ефективності навчання, – все це не сприяє ентузіазму освітян щодо 

впровадження інтегрованого спів-викладання.      

Не останню роль в такому ставленні викладачів грає і поведінка студентів, які 

опиняються в такому проекті. Для українських студентів складно адаптуватися до 

незвичного формату викладання, де потрібні розвинуті навички самоосвіти та 

самоаналізу. Традиційний для української школи формат стосунків вчитель-учні 

передбачає постать вчителя, який має готові відповіді на всі питання, і ідеального учня, 

який точно відтворює знання, що їх виклав вчитель. У форматі курсу, що викладається 

командою, український студент не може збагнути, кого слухати, вдало маніпулює 

інструкціями викладачів, намагаючись знайти в них слабке місце і не виконувати нічого. 

Зазвичай певний культурний шок викликає відсутність у викладачів готових відповідей.   

Таким чином, викладання командою – лінгвіст плюс викладач з фаху – пропонує 

цілу низку вагомих переваг, але й, як все нове і творче, передбачає певні ризики. Проте 

той, хто нічим не ризикує, ризикує усім.   
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Викладання командою є не просто методикою: воно перетворюється на стратегію, 

яка користується зростаючим попитом. Але створення команди по забезпеченню зміни в 

практиці викладання вимагає ретельної та всебічної підготовки, щоб бути успішним.  

По-перше, ретельне планування є навіть більш важливим, ніж коли курс викладає 

одна людина, тому що успіх викладання командою залежить від сумісності та взаємної 

поваги всіх учасників. Підходять лише такі особистості, які добровільно обирають цей 

формат викладання і є достатньо компетентними у своїй області, професійно і психологічно 

підготовленими, які комфортно відчувають себе у спонтанних публічних дебатах. 

По-друге, необхідно ретельно і постійно нагадувати студентам, що навчаються на 

курсі, який веде команда викладачів, про мету такого досвіду. Треба створити такі умови, 

щоб студенти мали змогу і бажання звернутися за допомогою, якщо вони відчули 

розчарування або заплуталися. 

По-третє, треба пам’ятати, що викладання командою не є політичною кампанією; це 

тривале співробітництво, яке має бути підтримано співпереживаннями і синергетичним 

досвідом усіх учасників цього процесу. Такий формат педагогічної взаємодії є дуже 

гнучким та дає унікальну можливість компенсувати індивідуальні вади чи небажання 

таким чином, що викладачі в змозі працювати якнайкраще. 

І нарешті, для того, щоб формат викладання командою був успішним, а його результати 

множилися і поширювалися, необхідна підтримка адміністрації університету.  

Отже, якнайменш три наявні переваги: створення внутрішньої мотивації учасників 

до змістовної навчальної діяльності та особистого професійного розвитку, досягнення 

дискурсивної професійної компетенції та моделювання аутентичного контексту 

професійної діяльності в університетській аудиторії – мають переконати українських 

освітян в тому, що досягнення таких результатів варте зусиль, яких вимагає викладання 

командою. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Наш досвід впровадження 

викладання командою дав учасникам змогу відчути певну частку усіх переваг, про які 

йшлося. Ми переконалися, що не має нічого незбагненного, або унікального в цьому 

підході. Це просто ще одна модель викладання, яка, на відміну від закордонних 

університетів [11], ще відстає у популярності на теренах України. Очевидно, що на шляху 

до дійсного спів-викладання ентузіасти цієї моделі спочатку практикують підтримку один 

одного в створенні своїх курсів, потім починають співпрацювати більш-менш регулярно, і 

тільки накопичивши певний досвід такої діяльності, можуть створювати спільні 

інтегровані навчальні курси, які мають принести результати трансформуючого характеру. 

Спів-викладання є дуже розвиненою і складною формою синергетичної співпраці і 
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педагогічного спілкування, тому колегам, які зацікавлені нею, можуть стати у нагоді 

наступні практичні поради: 

−  набагато краще починати співпрацювати з тим, кого ви добре знаєте і хто вам 

подобається: викладання командою вимагає високого рівня співробітництва і довіри, і 

помилковий вибір партнера для співпраці може виявитися дестимулюючим, спровокувати 

конфлікти щодо стилю викладання, або, що ще гірше, особисті сварки; 

−  хоча викладання командою є дуже стимулюючим досвідом, це не означає, що ця 

модель має повністю замінити інші. Воно не має стати універсальним засобом вирішення 

педагогічних завдань, але якщо викладачі впровадять його в свій педагогічний репертуар, 

це буде сприяти кращому розумінню колег і студентів, відкриє нові обрії для 

професійного розвитку і може пролити нове світло на розуміння змісту своєї власної 

діяльності; 

−  і, нарешті, треба бути готовими до компромісу, який є важливою частиною будь-

якого успішного та довгострокового співробітництва. Будьте готові відмовитися від 

деяких з ваших блискучих ідей, якщо вашому партнеру вони не подобаються: в решті 

решт він може мати рацію, яку ви не побачили. 

Таким чином, незважаючи на низьку популярність викладання командою, або спів-

викладання, в українській освітній традиції, ця модель є найефективнішою в опануванні 

певних тем міждисциплінарного характеру, в розв’язанні комплексних фахових завдань та 

формуванні ціннісної системи майбутнього професіонала.  
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ПОРТРЕТ УЧЕНОГО 

 
 

12 февраля 2009 г. на 69-м году жизни ушел из жизни 

кандидат филологических наук, доцент кафедры германской 

филологии факультета иностранных языков Александр 

Сергеевич Юханов. Редколлегия журнала, Учёный совет, 

весь коллектив факультета глубоко скорбят по поводу 

безвременной смерти талантливого преподавателя, 

настоящего учёного и прекрасного человека А.С. Юханова. 
 

 
 

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ЮХАНОВА 
 

 

Александр Сергеевич Юханов родился 20 мая 1940 года в селе Воскресенское 

Московской области. Одним из самых ярких впечатлений детства, по его словам, стала 

его школа, которая, наверное, ничем не выделялась среди множества таких же сельских 

школ российской глубинки. Замечательными были учителя, которые силою своих 

личностей, своей интеллигентностью, энтузиазмом и любовью к своему делу превратили 

школу в очаг культуры. Они смогли пробудить в юном Саше любовь и стремление к 

знаниям. В 1956 году Александр Юханов с отличием заканчивает среднюю школу. А так 

как выбор профессии благодаря его талантливым учителям был к тому времени уже 

сделан, то он едет поступать в Московский государственный педагогический институт 

имени В.И. Ленина и … не поступает. Но не отказывается от своей мечты, возвращается в 

родной колхоз и, готовясь к поступлению следующим летом, работает секретарем 

комсомольской организации в своей деревне. На следующий год вступительный экзамен 

по немецкому языку Саша сдавал известному германисту, специалисту в области лексики 

немецкого языка В.Д. Девкину, который смог увидеть в нем неистребимую тягу к 

знаниям. Вероятно, эта встреча была очень символичной, позже всю свою 

профессиональную жизнь Александр Сергеевич будет читать лекционный курс 

лексикологии немецкого языка. 

С 1958 по 1963 год А. Юханов учится в Московском государственном 

педагогическом институте имени В.И. Ленина, который с отличием заканчивает по 
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специальности "Немецкий и английский языки". Как молодой, подающий большие 

надежды перспективный специалист А.С. Юханов получает распределение на работу на 

кафедру немецкого языка Тульского педагогического института им. Л. Толстого. Здесь 

происходит встреча, которая также стала очень символичной и важной в судьбе  

А.С. Юханова. Кафедрой тогда руководил профессор М.В. Раевский. Вскоре Александр 

Сергеевич становится его аспирантом и одним из его любимых учеников. В 1973 году 

проходит успешная защита его диссертации "Глагольно-наречные единицы с auf-, herauf-, 

hinauf-, empor-, hoch- в современном немецком языке" в Калининском университете. В 

этом же году происходит еще одна знаковая для А.С. Юханова встреча. На одной из 

научных конференций он знакомится с Алексеем Алексеевичем Прокопчуком, который 

руководил кафедрой немецкого языка на недавно открывшемся факультете романо-

германской филологии также недавно открывшегося Донецкого государственного 

университета. А.А. Прокопчук смог заинтересовать и "заразить" идеей переезда в Донецк. 

И с 10 марта 1973 года Александр Сергеевич уже работает в Донецком университете. Это 

было началом целой эпохи в жизни кафедры. С 1 ноября 1976 по 1 сентября 1987 года 

Александр Сергеевич успешно руководит кафедрой немецкого языка, которая становится 

для него не просто местом работы и научной деятельности. Кафедра становится для него 

неотъемлемой частью его жизни. Он всегда интересовался и занимался проблемами своих 

студентов, становился для них не только преподавателем и научным руководителем, но и 

добрым другом и советчиком в сложных ситуациях. 

Как ученый Александр Сергеевич получил научное признание благодаря своим 

исследованиям в области словообразования, истории и фразеологии немецкого языка. Под 

его руководством были подготовлены и успешно защищены диссертации  

Л.С. Кошкаревой "Средства выражения направленности действия вверх в немецком, 

украинском и русском языках" и И.Г. Воротниковой "Функционально-семантическое поле 

начинательности в немецком языке в сопоставлении с английским языком".  

В течение многих лет А.С. Юханов читал лекционный курс лексикологии немецкого 

языка. Венцом его лекторской деятельности стало изданное в 2008 году с грифом 

Министерства образования и науки Украины учебное пособие по немецкой лексикологии. 

Он был разносторонне образованным и одарённым человеком, увлекался 

литературой, хорошо знал живопись и музыку, посещал все художественные выставки, 

театральные постановки, концерты. Живо интересовался политикой, был принципиален и 

объективен в оценке реалий нашей жизни. До последних дней Александр Сергеевич 

сохранял работоспособность. Несмотря на свою занятость, он всегда оставался 

внимательным и отзывчивым человеком по отношению к своим многочисленным 
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коллегам и ученикам, его отличали глубокая преданность своему делу, творческая 

энергия, завидная работоспособность. Его яркие выступления на конференциях и 

семинарах, содержащие интереснейший языковой материал, остаются незабываемыми 

воспоминаниями для многих. Высшей наградой навсегда будет авторитет его трудов, 

искренняя любовь и светлая память людей, знавших его.  

Трудно первое время взвесить всю тяжесть этой утраты. Погас великий, 

многосторонне образованный ум, перестало биться беспокойное сердце. Кто умер, но не 

забыт – тот бессмертен. 

 

Л.С. Кошкарёва 



Таранець В.Г. Рецензія на монографію В.В. Левицького “Семантические и фонетические связи в 
лексике индоевропейского праязыка. Опыт квантитативного анализа этимологического словаря”. – 
Черновцы: Рута, 2008. – 232 с. 
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КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ 

 
 

В.В. ЛЕВИЦКИЙ  
СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ  
В ЛЕКСИКЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО ПРАЯЗЫКА.  

ОПЫТ КВАНТИТАТИВНОГО АНАЛИЗА  
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ:  
Монография. – Черновцы: Рута, 2008. – 232 с. 

  

Cеред наукових і науково-педагогічних праць проф. В.В. Левицького за останні роки 

необхідно виділити як найбільш значущі створення і публікацію "Этимологического 

словаря германских языков" (в 5-ти томах, Чернівці, 2003) та зазначену вище монографію, 

присвячених дослідженням у сфері діахронії мови. Ці книжки є результатом багаторічної 

плідної праці вченого, в яких акумульовано досягнення і хід творчих пошуків розв’язання 

автором та його науковою школою спірних мовознавчих проблем. Щодо Етимологічного 

словника, який появився єдиною працею на теренах колишнього Союзу і вже одержав 

схвальні відгуки за межами України, то його до цього часу замовчують у нашій країні, 

хоча широко використовують у наукових дослідженнях. Навіть академічна наука не 

помітила цього видання. Чи може то такий наш український менталітет, що ми замість 

того, щоб подискутувати та підтримати автора, не маємо на це ні часу, ні сил та й, мабуть, 

бажання? Показовим у цьому випадку є видання Кобзаря у 1840 році, після появи якого 

протягом року не появилося в Україні жодного друкованого слова про нього. У зв’язку з 

цим Тарас Шевченко з гіркотою відзначав: 

Ніхто не гавкне й не лайне, 

Так наче й не було мене. 

Те ж і у випадку з Етимологічним словником В.В. Левицького, лише в Москві з’явилася 

схвальна рецензія М.М. Маковського, який зазначив, що створено "п е р ш и й  у  Р о с і ї" 

етимологічний словник германських мов (ВЯ, 2001, № 5, с. 124), хоча видано словник у 

Чернівцях в Україні, і його автор є українським вченим. Незважаючи на всі наші негаразди і 

турботи, перейдемо до аналізу зазначеної вище монографії проф. В.В. Левицького. 

У книзі В.В. Левицького в деталях розглядається  застосування квантитативного 

аналізу щодо семантичних і фонетичних зв’язків у лексиці індоєвропейської (іє.) прамови. 

При цьому використовуються результати численних досліджень із застосуванням 

кількісних методів і, в першу чергу, наукові праці представників Чернівецької 

лінгвістичної школи. Дослідження ґрунтуються  на аналізі лексики, взятої із словника  
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Й. Покорного, обсяг якої налічує 1670 одиниць (80% від всього складу словника). 

В.В. Левицький  провів сканування всього словника і отримав, таким чином, електронний 

його варіант.  

У результаті семантичного аналізу автор виділив групу іє. коренів, розбив її на 

окремі класи і провів подальшу семантичну категоризацію лексики, виділивши різні типи 

мікро-, макро- і гіперсем. 23 гіперсеми утворюють основну групу семантичних класів, а 

решта 24-39 гіперсем віднесені до додаткової групи. Як зазначає автор, класифікація і 

типологізація індоєвропейської лексики проводилися з опорою на власну інтуїцію. 

Незважаючи на суб’єктивний чинник у відборі експериментального матеріалу, все ж, як 

показали дослідження автора і також результати етимологічних спостережень, вихідний 

матеріал є репрезентативним і переконливим. По-перше, аналіз виконано фахівцем 

високого рівня, яким є автор, а по-друге, отримані результати семантичних зв’язків 

знайшли пряме відображення в кількісних показниках статистичного аналізу. В 

семантичних класах у монографії не подається весь перелік лексем (та в цьому й немає 

потреби), проте їх можна було б помістити у вигляді електронного варіанту на сайті в 

Інтернеті. Очевидно, що семантичні групи індоєвропейських лексем ("базова" та 

додаткова) науковці могли б використовувати у подібних дослідженнях і не створювати 

свої, можливо, гірші від запропонованих у рецензованій монографії.  

До всього складу індоєвропейських лексем основної та додаткової груп було 

застосовано ймовірносно-статистичний аналіз, який включає в себе кореляційний аналіз, 

критерій χ-квадрат, коефіцієнт зв’язаності. 

Матеріал показав, що розглянуті семантичні класи відтворюють глибинні смислові 

зв’язки, на які досить чітко реагує застосований автором статистичний апарат. Так, 

кількісні показники засвідчують синкретизм смислів ‘розрізати’ / ‘з’єднувати’, 

‘робота’ / ‘мука, напруження’ та ін. У цілому, як показано в роботі, серед розглянутих 

семантичних зв’язків, отриманих також в етимологічних дослідженнях, немає ні одного 

випадку, який би не знайшов свого підтвердження в результаті застосування 

квантитативного аналізу (с. 63, 86-91). Все це свідчить про наукову коректність у відборі 

семантичних класів індоєвропейської лексики та відношень, що мають місце поміж ними. 

За змістом другу велику частину монографії займає дослідження квантитативними 

методами фонетичних зв’язків у лексиці іє. прамови. В.В. Левицький в деталях розглядає 

фонетичну структуру кореня і її зв’язок з кількісними характеристиками (с. 96 і далі). 

Аналіз показав, що статистичні дані основної групи семантичних класів однозначно 

відображають всі семантичні класи іє. лексики словника Й. Покорного. Серед 10 
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початкових приголосних найбільш частотними виступають [s-] і [k-], прикінцеві ранги з 

частоти займають приголосні [b-] та лабіовелярні звуки (с. 98, 99, 105). Як зазначає 

В.В. Левицький, при квантитативному аналізі відсутні причинно-наслідкові зв’язки, і 

такий аналіз виконується безпосередньо науковцем. Серед факторів, які розглядаються в 

монографії, що можуть вплинути на формування відповідних тенденцій у семантичних і 

фонетичних зв’язках і знайти відображення в їхніх кількісних показниках, на наш погляд, 

необхідно враховувати зміни в системі іє. приголосних, перш за все лабіовелярних, що 

привели до переходу типу *kw ~ *p, *(k)w ~ *b, які не відображені в словнику 

Й. Покорного. Більше того, в їх лексиці розглядаються різнопланові хронологічні зрізи, і 

всі приголосні, в тому числі зазначені *p-, *b-, які є субстратними, розглядаються під 

одним кутом зору. Сáме перехід лабіовелярних в губні (а також в передньоязикові) в 

більшості іє. мов під впливом Кукутень-Трипільського субстрату і привели до мінімальної 

частоти лабіовелярних в іє. лексиці (див. наші праці: Арії. Слов’яни. Руси…, 2004; 

Трипільський субстрат…, 2009). Незважаючи на ці досить пізні явища в фонетиці іє. 

прамови, все ж кількісні характеристики, як показав В.В. Левицький, досить переконливо 

свідчать про наявність в групі приголосних первинних відприродних значень, що 

послугували їхньому зародженню і становленню в прамові. Згодом на місце фонетичних 

прімарних значень прийшли функціональні значення, які отримали подальший розвиток в 

окремих мовах. Цей висновок вченого узгоджується з дослідженнями С.В. Вороніна, який 

виділяє в лексиконі сучасних мов дві групи звуків, генетично утворені як мотивовані 

(первинні) і немотивовані (вторинні). 

Досить цікавими є спостереження В.В. Левицького над фонетичними комплексами, 

зокрема виявленням фонетико-семантичних зв’язків в індоєвропейському корені. 

Кількісний аналіз не тільки підтвердив результати досліджень інших вчених, зокрема 

П. Перссона, А. Мартіне, Й. Семереньї, а й дозволив виявити нові зв’язки і тенденції 

розвитку іє. кореня. Окремі підрозділи в монографії автора присвячені кількісному аналізу 

початкових приголосного, голосного, першого та другого розширювачів. У цілому 

В.В. Левицьким розглянуто структури коренів VC, CV, CVC, CVCC. Автор спеціально не 

торкається природи розширювачів, хоча вважає, що вони можуть мати "суфіксальне" 

походження і, на нашу думку, в далекому минулому належали до самостійних лексичних 

основ. В основі таких кореневих утворень є первісна редуплікація та коренескладання. До 

такої думки схиляється і автор, показуючи зокрема, що суфікс-розширювач dh- походить 

"від кореня *dhê- ‘класти’" (с. 190). На це вказує також аналіз у монографії, де показано, що 

фонетико-семантичний зв’язок між початковими приголосними (крім [s-] та сонантів) і 
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першим розширювачем відсутній (с. 195), що свідчить про їхню різну природу. Сонанти та 

[s-] такий зв’язок засвідчують, який породжується, на нашу думку, редуплікацією в корені, а 

також, як вважає автор, трансформацією кореня за моделлю *seka- > skê- (c.197), коли в 

ході розвитку мови перший розширювач зайняв позицію початкового приголосного. 

Отриманий висновок є надзвичайно цінним для етимологів, оскільки В.В. Левицький 

переніс його на аналіз рухомого-s і показав природу останнього. Цілком правдоподібно 

виглядає висновок автора про походження рухомого-s у омонімічних коренях із *se-k-, що, на 

нашу думку, має ларингальну природу типу *He-ke- (як редуплікація кореня в результаті його 

емоційного підсилення). Цим пояснюється, очевидно, велика частота вжитку початкового [s-] 

у реконструйованих іє. коренях. З іншого боку, низька частота іє. лабіовелярних (с. 204) 

полягає, як було вже зазначено, у перетворенні їх в глибоку давнину під впливом субстрату в 

зімкнені в більшості іє. мов і звідси засвідчених в реконструйованих іє. лексемах. Цікаво 

відзначити, що квантитативний аналіз В.В. Левицького "помітив" ці субстратні приголосні, 

хоча в словнику Й. Покорного вони не розрізняються і розглядаються разом з іншими 

звуками як рівноправні з точки зору походження. 

Насамкінець хочеться ще раз наголосити на тому, що в монографії  автор, окрім 

кількісного аналізу, провів глибоке спостереження і лінгвістичний аналіз зміни 

фонетичних структур у ході розвитку мов. До останніх хочемо віднести, перш за все, такі 

його результати: 

• в якості первинних необхідно розглядати структури коренів CV, VC, хоча остання 

допускається як утворена в результаті "(ларингал) H + VC"; 

• вторинними є структури CVC, CCV, CVCC; 

• первинними є мотивовані фонетичні значення, інші значення – семантичні – є 

пізнішими в розвитку мови; 

Розглянутий у монографії кількісний аналіз має чітке логічне й переконливе подання 

для читача, добре ілюстроване, складає біля 70 таблиць і 20 малюнків. Отримані 

результати мають велику лінгвістичну цінність і знайдуть застосування в наукових 

дослідженнях лінгвістів, особливо тих, хто займається реконструкцією глибинних 

структур мови і застосуванням кількісних методів аналізу. 

Рецензована монографія проф. В.В. Левицького є яскравим прикладом творчого 

підходу до використання досягнень у сфері діахронії мови і теоретичного переосмислення 

та застосування їх у квантитативній лінгвістиці. 

В.Г. Таранець 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас 

взяти участь у роботі Восьмої міжвузівської конференції молодих учених "Сучасні 

проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур", яка 

відбудеться 27-28 січня 2010 року у Донецькому національному університеті. 

Планується робота таких секцій: 

1. Проблеми граматики та словотвору. 

2. Стилістика і переклад. 

3. Лексична (діахрона та синхрона) 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 А 4, 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 
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- прізвище й ім'я друкуються у верхньому правому кутку жирним курсивом 

- 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 2009 р. вислати анкету 

учасника, текст тез для публікації їх у матеріалах конференції у форматі RTF, відгук 

наукового керівника на електронну адресу оргкомітету конференції: 

conference.donnu@gmail.com. 

Контактний телефон: 062-345-72-58 (роб.), 097-787-29-25 (моб.),  

e-mail: conference.donnu@gmail.com, Приседська Вікторія Євгенівна, к. філол. н.,  

ст. викладач, голова Ради молодих учених факультету іноземних мов Донецького 

національного університету. 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Восьмої наукової конференції молодих учених 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

Прізвище, ім’я, по батькові: 

Тема доповіді (вказати назву секції): 

Науковий ступінь: 

Наукове звання: 

Місце роботи: 

Посада: 

Науковий керівник (для здобувачів та аспірантів): 

Домашня адреса (будь ласка, вказуйте точно Ваш індекс):  

E-mail: 

Контактний телефон: 

Варіант участі: 1) заочна участь з публікацією; 2) особиста участь з доповіддю та 

публікацією 
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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 16-17 березня 2010 року. Заїзд та поселення учасників  

16 березня. Реєстрація в головному корпусі університету 16 березня з 8 до 10 години за 

адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 24. День проведення конференції – 17 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 2010 р. вислати анкету 

учасника, текст тез для публікації їх у матеріалах конференції, оформлений у форматі 

RTF, відгук наукового керівника на електронну адресу оргкомітету конференції: 

conference.donnu@gmail.com з темою "Студентська конференція". 
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Контактний телефон: 062-345-72-58 (роб.), 097-787-29-25 (моб.),  

e-mail: conference.donnu@gmail.com, Приседська Вікторія Євгенівна, к. філол. н.,  

ст. викладач, 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 з публікацією; 2) особиста участь з доповіддю та 

публікацією 

  



Левицкий В.В. Звуковой символизм: Мифы и реальность: Монография. – Черновцы, 2009. – 264 с. 

 

 172 

НОВІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ 
 

 
В. В. ЛЕВИЦКИЙ  

ЗВУКОВОЙ СИМВОЛИЗМ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ:  
Монография. – Черновцы: Черновицкий национальный университет, 2009. – 264 с. 

 
 

 
 

В книге обобщены результаты исследований звукового символизма, 
проводившихся в 1965-2005 г.г. в Черновицком университете. К сравнению 
привлекаются данные отечественных и зарубежных специалистов. Вводятся 
понятия "звукосимволический комплекс", "символический потенциал звука", 
"символическая активность шкалы", сопоставляются данные субъективного и 
объективного звукосимволизма более, чем в 50 языках различного строя. 
Рассматриваются природа и источники порождения звукового символизма. 
Исследуется соотношение фонетической мотивированности слова и его 
частотности, семантического, стилистического и грамматического статуса. 
Разграничиваются, интерпретируются и статистически исследуются понятия 
"фонетическая мотивированность", "фонетическое значение", "коннотативное 
значение". Рассматриваются условия влияния звукового символизма на развитие 
и функционирование словарного состава языка. Предлагаются методики 
фоносемантического анализа текста. 
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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. Чітко роздрукований, ретельно вичитаний і підписаний автором оригінал в 

одному примірнику, із рецензією доктора чи кандидата наук за фахом, завіреною 
підписом і печаткою установи, в якій працює рецензент (для авторів, які не мають 
вченого ступеня), надсилається на адресу, електронна версія статті – на електронну 
адресу редакційної колегії. 

Формат сторінки – А 4, через 1,5 інтервалу, розмір літер основного тексту статті – 
12, шрифт – Times New Roman. Поля сторінки дзеркальні: верхнє – 20 мм, нижнє – 25, 
ліве – 30, праве – 20 мм. Абзацний відступ становить 10 мм. Слід чітко диференціювати 
тире (–) й дефіс (-). 

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 зазначають місто (жирним прямим шрифтом (розмір 12)). 
Зразок: 

© 2009 Н.А. Луценко 
(м. Донецьк)

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ (VIII) 
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3. Після назви статті друкують анотації трьома мовами (українською, російською (3-4 
речення), англійською (близько 0,5 стор.), із зазначенням прізвища та ініціалів автора 
(авторів) і назви статті (розмір 10, курсив, через 1 інтервал). 

4. Ключові слова статті (крім передових статей) друкуються курсивом окремим рядком 
після анотацій, перед текстом самої статті (розмір 12, курсив). 

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). Список літератури слід оформити із 
дотриманням стандартів ВАК України (див. “Приклади оформлення бібліографічного опису 
у списку джерел…”, “Бюлетень ВАК України”, № 3, 2008; № 5, 2009 або на сайті 
http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#el_vyd), напр.: 

1. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови 
/ О.К. Безпояско, К.Г. Городенська, В.М. Русанівський. –– К.: Либідь, 1993. –– 304 с. 

2. Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов / Дж.Р. Серль // Зарубежная 
лингвистика. II. –– М.: Прогресс, 2002. –– С. 229-253. 

3. Исследования по русской терминологии / [отв. ред. В.П. Даниленко]. –– СПб.: 
Наука, 1998. –– 420 с. 

7. Посилання в тексті статті на джерела подаються в квадратних дужках, 
наприклад: [5; 11-15]; при цитуванні зазначаються сторінки, наприклад: [2, с. 5]. 

8. Приклади в текстах статей друкуються курсивом (без виділення жирним), їх 
переклад у лапках: coeur ‘серце’, âme ‘душа’. 
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