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БІЛЕЦЬКА О. В. ІННОВАЦІЇ В ОФРМЛЕННІ ТРИКОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ 

МОВІ 

Статтю присвячено дослідженню інноваційних процесів в оформленні трикомпозитів у сучасній 

німецькій мові. Під інноваційними процесами у даному випадку розуміється поєднання підрядного та 

сурядного типів зв’язку у складі трикомпозитів з комплексним детермінативом. Дослідження базується на 

корпусі трикомпозитів (130 лексичних одиниць), вилучених методом суцільної вибірки із сучасних словників 

німецької мови. У ході дослідження встановлено формально-граматичні та ономасіологічні особливості 

трикомпозитів із сурядно-підрядним типом зв’язку у сучасній німецькій мові. 

 

БЕЛЕЦКАЯ Е. В. ИННОВАЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ ТРИКОМПОЗИТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена изучению инновационных процессов в оформлении трикомпозитов в современном 

немецком языке. Под инновационными процессами понимается сочетание подчинительной и сочинительной 

связи в составе трикомпозитов с комплексным детерминативом. Исследование базируется на корпусе 

трикомпозитов (130 лексических единиц), полученных методом сплошной выборки из толковых словарей 

современного немецкого языка. В процессе исследования установлены формально-грамматические и 

ономасиологические особенности трикомпозитов с сочинительно-подчинительным типом связи в 

современном немецком языке. 

 

BILETSKA O. V. INNOVATIONS IN THE STRUCTURE OF COMPOUNDS CONSISTING  

OF THREE STEMS IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE 

The paper deals with the study of innovatory processes in the structure of compounds consisting of three stems 

in the modern German language. By innovatory processes we mean a combination of coordinating und subordinating 

types of connection in the structure of compounds consisting of three stems with a complex determinative. This paper is 

based upon the corpus of 130 lexical units obtained by using the method of overall sampling from explanatory 

dictionaries of the modern German language. The grammatical and onomasiological peculiarities of the compounds 

consisting of three stems with coordinating and subordinating types of connection in their structure have been 

established in the process of investigation. The results of the research prove that only nouns, adjectives and verbs are 

combined in the structure of this type of compounds consisting of three elements, with adjectives and verbs being on the 

periphery of the system. Morphological analysis enables us to assert that in the formation of compounds the root stems 

are mostly used. The tendency of domination of the compounds without a connection element over the compounds with 

connection elements has been confirmed on the basis of this research. The established subject sequences and 

conceptual spheres of the use of compounds consisting of three stems with coordinating and subordinating connection 

permit a conclusion that they are typical of scientific and professional discourse.  

 

Ключові слова: трикомпозит, сурядно-підрядний зв'язок, синкретизм, ізоморфізм, 

предметний ряд. 

1. Композиція є одним із найдавніших й водночас найпродуктивнішим способом 

творення нових слів у сучасній німецькій мові, особливо у сфері іменникового 

словотвору. Тому не випадково, що вчені давно займаються вивченням складних 

іменників. У витоків дослідження словоскладання у німецькій мові стояли такі лінгвісти, 

як Я. Грім [17], В. Вільманнс [23], Г. Пауль [22], О. Бехагель [11], В. Хенцен [16]. Великий 

вклад в теорію композитотворення внесли В. Фляйшер [15], Л. Ортнер [21],  

М. Д. Степанова [8, 9], В. М. Павлов [7], В. С. Вашунін [1, 2] та ін. Дослідників цікавили, 
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перш за все, структурні та семантичні особливості складних слів, а саме: частиномовна 

приналежність компонентів, морфологічні, фонологічні та словотвірні особливості 

детермінативу та основного слова. 

Однак, у такій здавалось би ґрунтовно дослідженій сфері іменникового словотвору 

залишилися ділянки, які потребують більш детального розгляду та аналізу. Так, поза увагою 

лінгвістів залишилися багатокомпонентні композити, в першу чергу, йдеться про 

трикомпозити, де поєднані підрядний та сурядний типи зв‘язку, тобто композити типу:  

die Flussseeschwalbe ‗крячок звичайний‘, die Blaugrünalgen ‗синьо-зелені водорості‘,  

das Start-Stop-System ‗старт-стопна система‘, der Südwestwind ‗південно-західний вітер‘, die 

Pachtleih-Leistungen ‗поставки за законом про передачу до оренди, поставки за ленд-лізом‘.  

Отже, предметом даного дослідження є трикомпонентні складні іменники, 

детермінатив яких складається з двох основ, поєднаних між собою сурядним зв‘язком. 

Сказане вище можна продемонструвати за допомогою наступної схеми, де 

Bestimmungswort – пояснювальне слово, компоненти якого (a, b) поєднані між собою 

сурядним звязком; Grundwort – основне слово, з‘єднане з детермінативом підрядним 

зв‘язком; a, b, c – основи, з яких складається трикомпозит: 

Підрядний зв'язок 

 

             

                                          Сурядний    зв‘язок  

 

                                                

                                               (a       +     b)         +        c 

                                             Bestimmungswort  +  Grundwort 

                                                 die Lohn / Preis  +  Spirale  ‗спіраль заробітної платні та цін‘ 

                                               der Ost / West  +  Handel  ‗торгівля між сходом та заходом‘ 

 

Актуальність даної роботи полягає, перш за все, у самому предметі дослідження, 

адже вперше зроблено спробу дослідити трикомпонентні складні іменники з 

детермінативно-копулятивним зв‘язком між компонентами, а також у намаганні провести 

комплексний аналіз названих одиниць. 

Мета дослідження – вивчення й аналіз формально-граматичних та ономасіологічних 

особливостей трикомпонентних композитів з детермінативно-копулятивним типом 

синтаксичного зв‘язку між компонентами. Мета роботи передбачає розв‘язання наступних 

завдань: 

– проведення кількісного аналізу розподілу трикомпозитів з різними типами зв‘язку 

між компонентами; 

– дослідження історії виникнення детермінативно-копулятивних трикомпозитів; 
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– виділення структурних типів трикомпозитів, які допускають різні типи зв‘язку між 

компонентами; 

– формально-граматичний аналіз безпосередніх складників, які входять до складу 

трикомпозитів з детермінативно-копулятивним зв‘язком; 

– дослідження ономасіологічних особливостей трикомпозитів із сурядно-підрядним 

типом зв‘язку між компонентами. 

Для вирішення поставлених завдань у даному дослідженні використані сучасні 

методи лінгвістичного аналізу, а саме: метод моделювання, аналіз за безпосередніми 

складниками, компонентний аналіз, а також кількісний аналіз.  

Робота базується на концепціях, що містяться у працях із словотвору таких лінгвістів, 

як В. Фляйшер [15], Л. Ортнер [21], М. Д. Степанова [8, 9], В. С. Вашунін [1, 2] та ін. 

Матеріалом для дослідження слугує корпус трикомпозитів, вилучених методом 

суцільної вибірки із універсального тлумачного словника сучасної німецької мови  

Duden [12] та словника з інформатики Duden Informatik [13]. Інвентар лексем складає 130 

лексичних одиниць (108 та 22 відповідно). 

2. Перш ніж перейти до розгляду та аналізу трикомпозитів з детермінативно-

копулятивним типом синтаксичного зв‘язку між компонентами, необхідно створити 

теоретичну базу і детально дослідити питання класифікації композитів у німецькій мові. 

Для цього необхідно порівняти існуючі класифікації складних слів, з‘ясувати їх спільні 

риси, виділити особливості різних варіантів розподілу композитів на класи, а потім на 

основі цього спробувати представити універсальну класифікацію композитів у сучасній 

німецькій мові. 

Однією з найперших та водночас фундаментальних спроб розподілу композитів 

можна вважати таксонімію цих одиниць, запропоновану Я. Гріммом, який поділяв 

композити відповідно до структурного принципу, тобто в залежності від наявності / 

відсутності з‘єднувального елементу на повноскладні (eigentliche Zusammensetzungen) та 

неповноскладні сполучення (uneigentliche Zusammensetzungen) [10, с. 172]. У сучасних 

класифікаціях до цих двох класів додається ще третій тип композитів – суміщення 

(Zusammenrückungen). Суміщення – це особливий вид складних слів, елементи яких 

оформлені як компоненти словосполучень або навіть маленьких речень, але на відміну від 

них мають єдину основу та єдиний наголос [8, с. 40], наприклад: das Tischlein-deck-dich 

‗скатертина-самобранка‘, das Einmaleins ‗таблиця множення‘, das Rührmichnichtan ‗мімоза‘.  

Відповідно до синтаксичних відносин між компонентами вслід за Г. Паулем 

композити поділяються на детермінативні (Determinativkomposita або 
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Bestimmungszusammensetzungen), копулятивні (Kopulativkomposita), а також "імперативні 

імена" (Imperativnamen), які за своєю суттю є суміщеннями. У таксономії Г. Пауля 

виділяється також особливий тип детермінативних складних іменників – "бахувріхі" 

(Bahuvrihi), які на відміну від більшості атрибутивних композитів носять семантичний 

характер та є результатом процесу метонімії [22, с. 112]. 

Найбільш детальну класифікацію складних слів у німецькій мові запропонувала 

М. Д. Степанова [8, с. 33–53]. Дана класифікація вирізняється з-поміж інших 

багатомірністю, оскільки вона складена з урахуванням 3 аспектів, а саме: 

1) відповідно до морфологічного принципу композити підпорядковуються частинам 

мови, до яких вони належать, наприклад:  

 складні іменники: die Haltestelle ‗зупинка‘, die Wortart ‗частина мови‘;  

 складні прикметники: dunkelrot ‗темно червоний‘, unterirdisch ‗підземний‘;  

 складні дієслова: stehenbleiben ‗зупинятися‘, vierteilen ‗ділити на чотири частини, 

четвертувати‘;  

 складні числівники: fünfzehn ‗п'ятнадцять‘, zweihundert ‗двісті‘;  

 складні прислівники: auseinander ‗окремо, далеко один від одного‘, 

mutterseelenallein ‗один як перст‘; 

 складні прийменники: vorbei ‗повз‘, gegenüber ‗навпроти‘. 

2) за структурно-генетичним принципом виділяються: 

 повноскладні сполучення: das Deutschlehrbuch ‗підручник із німецької мови‘, der 

Wortartwechsel ‗конверсія‘; 

 неповноскладні сполучення: die Buchdruckerkunst ‗мистецтво книгодрукування‘, 

der Bundestagsabgeordnete ‗депутат бундестага‘; 

 повні суміщення (vollständige Zusammenrückungen): das Vergissmeinnicht ‗незабудка‘, 

der Habenichts ‗бідняк‘; 

 неповні суміщення (unvollständige Zusammenrückungen): die In-sich-Geschlossenheit 

‗замкнутість у собі‘, das Einander-Verstehen ‗взаєморозуміння‘. 

3) за синтаксично-семантичним принципом композити поділяються на: 

 атрибутивні (або детермінативні) композити: die Zahnarzneikunde ‗стоматологія, 

одонтологія‘, kornblumenblau ‗васильковий‘; 

 копулятивні композити: der Strichpunkt ‗крапка з комою‘, deutsch-russisch 

‗німецько-російський‘; 

 синтаксичні слова: das Rührmichnichtan ‗мімоза‘, währenddessen ‗між тим,  

тим часом‘. 
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У. Енгель у своїй "Граматиці" поділяє композити на класи лише за синтаксично-

семантичним принципом, але, на відміну від попередніх класифікації, він проводить 

подальший розподіл детермінативних композитів на наступні класи: Nomina Agentis, 

Nomina Instrumenti, Nomina Actionis та Gegenstandsbezeichnungen [14, с. 519–522]. 

І. Г. Ольшанський подібно до У. Енгеля вихідною точкою для розподілу композитів 

на класи вважає синтаксично-семантичний принцип, запропонований М. Д. Степановою, 

однак його класифікація більш деталізована і складена з урахуванням семантичних ролей 

детермінативу: власник, володар, місце, об‘єкт, напрям, час, матеріал, причина, мета, 

інструмент [6, с. 100–102]. 

Таксонімія субстантивних композитів, подана О. Д. Огуєм, майже повністю 

відтворює класифікацію Г. Пауля, оскільки в ній представлені ідентичні типи композитів: 

детермінативні композити, копулятивні композити та "імперативні імена" або зрощення 

[5, с. 200–201]. Вслід за Г. Паулем він поділяє детермінативні композити за типом 

значення на ендо- та екзоцентричні. Значення ендоцентричних композитів складається із 

суми значень їх компонентів, напр.: das Fensterbrett, ein Brett am unteren Ende des Fensters 

‗підвіконня‘. У екзоцентричних же композитах значення усього слова перевищує суму 

значень окремих складових частин, тобто мова йде про семантичне переосмислення – 

найменування особи за її ознаками, наприклад: der Schlaukopf ‗хитрун‘ не тільки позначає 

людину, але й характеризує її. 

Таким чином, перелічені таксонімії складних іменників дозволяють стверджувати, 

що вони відрізняються кількістю типів, а також застосованими для класифікації 

критеріями. Така розбіжність зумовлюється суб‘єктивною теоретичною позицією 

дослідника і пояснюється об‘єктивно існуючою складністю об‘єкта. При цьому 

пріоритетним є синтаксично-семантичний принцип і спроби дослідників деталізувати цей 

принцип. Однак, не можна на помітити той факт, що всі автори одностайні у виділенні 

детермінативних і копулятивних композитів. 

Проте, детальний аналіз трикомпонентних складних слів у сучасній німецькій мові 

показав, що на перетинанні детермінативних і копулятивних композитів існує їх різновид, 

йдеться про трикомпозити, у складі яких співіснують різні типи синтаксичних відносин 

(сурядності та підрядності) між компонентами, а саме: die Nord-Süd-Beleuchtung 

‗освітлення з півночі та півдня‘, das Südwestafrika ‗Південно-Західна Африка‘. 

Ці одиниці можна кваліфікувати, як різновид, або окремий тип багатокомпонентних 

складних слів. Важлива тут не термінологія, а сама суть і особливості цих одиниць. 

3. Як показують емпіричні спостереження, у сучасній німецькій мові зустрічаються 
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одиниці, у яких поєднані копулятивний та детермінативний типи зв‘язку. У зв‘язку з цим 

виникають питання щодо причин виникнення, переваг, особливостей та перспектив 

подальшого розвитку детермінативно-копулятивних композитів. 

Як вже було зазначено вище, на сучасному етапі розвитку німецької мови кількість 

лексем, які об‘єднуються у трикомпозити за принципом детермінативно-копулятивного 

зв‘язку, складає 130 одиниць, що є достатньо вражаючою цифрою, якщо вихідною точкою 

вважати лише поодинокі приклади таких трикомпозитів у середньоверхньонімецькій мові: 

свн. liljenrôsevarwe stf. (aus Lilien und Rosen gemischte Farbe) ‗лілово-рожева фарба‘, свн. 

gruntbanhërre swm. (Herr über Grund und Bahn) ‗землевласник‘ [18; 19; 20]. 

Отже, утворені за таким принципом трикомпозити є новацією у розвитку німецької 

мови, яка пояснюється, в першу чергу, потребою мови у конденсації мовного виразу та 

намаганням завдяки способу нанизування передати якомога більше інформативних 

особливостей основного поняття. 

Таким чином, основними особливостями трикомпозитів із сурядно-підрядним типом 

синтаксичного зв‘язку між компонентами є синкретизм та ізоморфізм форми та змісту.  

Синкретизм полягає у співіснуванні у складі трикомпозитів двох типів зв‘язку. При 

чому одразу слід зауважити, що лише трикомпозити з лівостороннім розгалуженням або 

комплексним пояснюючим словом (детермінативом) допускають у своєму складі 

комбінацію різних типів зв‘язку. Це можна пояснити тим, що основне слово є носієм 

понятійної сторони багатокомпонентного складного слова, у цілому, тобто виконує 

функцію ядра інформації, яку необхідно передати композиту. Детермінатив, при цьому, 

має надати додаткові ознаки та особливості багатокомпонентного слова, що не завжди 

можна зробити за допомогою лише одного слова. 

Ізоморфізм компонентів у складі детермінативу пояснює гнучкість та динамізм 

детермінативно-копулятивної моделі трикомпозитів. Вони полягають у тому, що при 

координативному зв‘язку лексеми виступають як рівноправні та незалежні, а значить їх 

послідовність може бути змінена без втрати основного змісту трикомпозита. Проте не 

можна заперечувати і те, що послідовність лексем, яка зафіксована у словнику, є 

достатньо усталеною, що однак не перешкоджає перестановці компонентів: die Erde-Luft-

Rakete ‗ракета "Земля-повітря"‘ = die Luft-Erde-Rakete ‗ракета "Повітря-земля"‘ або der 

Magen-Darm-Kanal ‗шлунково-кишковий канал‘ = der Darm-Magen-Kanal ‗кишково-

шлунковий канал‘. Подані приклади унаочнюють той факт, що компоненти, які входять до 

складу трикомпозитів, дійсно є ізоморфними і їх послідовність може бути змінена, не 

перешкоджаючи розумінню основного змісту усього трикомпозита. Звичайно, не слід 
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забувати про те, що у цьому випадку вступають в дію і інші фактори: темо-рематична 

послідовність лексем, логіка подачі інформації, тощо.  

4. Зважаючи на те, що копулятивний тип зв‘язку спостерігається лише між 

однаковими частинами мови, можна припустити, що до структурних типів трикомпозитів, 

які допускають сурядно-підрядні відносини між компонентами, належать такі, де 

детермінатив складається із двох компонентів, що належать до однієї частини мови. 

Дослідження відібраного матеріалу підтвердило припущення про частиномовну 

приналежність компонентів трикомпозитів. Отже, структурними типами, які допускають 

детермінативно-копулятивний тип зв‘язку між компонентами, є такі:  

1) (іменник + іменник) + іменник: das Maximum-Minimum-Problem ‗задача на 

мінімакс‘ das Herdofenverfahren ‗мартенівський процес‘; 

2) (прикметник + прикметник) + іменник: die Blaugrünalgen ‗синьо-зелені 

водорості‘; 

3) (дієслово + дієслово) + іменник: die Drehlaufkatze ‗кранова теліжка з поворотною 

стрілою‘, die Schwimmsinkaufbereitung  ‗відсадка‘. 

Аналіз матеріалу показав, що найбільшу кількість складають трикомпозити, що 

належать до першого структурного типу, а саме 124 лексичні одиниці. До другого 

структурного типу належить лише 1 одиниця. Третій структурний тип представлений у 

словниках 5 лексемами. 

У процесі подальшого дослідження структурних типів трикомпозитів з 

детермінативно-копулятивним типом зв‘язку між компонентами були виявлені такі 

формально-граматичні особливості наведених трикомпозитів:  

  у якості основного слова у складі вищезазначених структурних типів у більшості 

випадків виступає коренева основа (106 лексичних одиниць): der Chromeisen / stein 

‗хроміт‘, der Negativ-Positiv-Prozess ‗негативно-позитивний процес‘; друге місце посідає 

суфіксальна модель (12 випадків): der Spannungs-Frequenz / wandler ‗перетворювач 

напруга – частота‘, die Beerenobst / brennerei ‗ягідне спиртове виробництво‘; на периферії 

даної системи знаходяться префіксально-суфіксальна модель (8 одиниць): die 

Magendarm / untersuchung ‗дослідження шлунково-кишкового тракту‘, der Spannungs-

Frequenz / umsetzer ‗перетворювач напруга – частота‘ та префіксальна модель (4 випадки): 

das Herdofen / verfahren ‗мартенівский процес‘, der Stahlbeton / ausbau ‗залізобетонне 

кріплення‘, що пояснюється словотвірними особливостями іменника у німецькій мові; 

  найбільш вживаними суфіксами у складі основного слова є суфікси -er та -ung, які 

можуть комбінуватися з різноманітними префіксами; 
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  у морфемному складі основного слова зустрічаються лише дієслівні префікси (an-, 

auf-, aus-, be-, ent-, -über-, um-, unter-, ver-). Це свідчить про той факт, що у якості 

основного слова в даному випадку виступають віддієслівні іменники, утворені від 

дієслова з префіксом; 

  комплексний детермінатив також у більшості випадків утворений із двох 

кореневих основ, виключення становлять лише 10 лексичних одиниць, де у морфемному 

складі детермінативу зустрічається суфікс -ung, це слова die Spannung, die Dehnung та die 

Verfahrung: die Spannungs-Dehnungs-Diagramm ‗діаграма розтягування‘, das Spannungs-

Verformungs-Diagramm ‗діаграма "напруга – деформація"‘. 

  щодо з‘єднувального елементу між безпосередніми складниками трикомпозитів з 

детермінативно-копулятивним типом зв‘язку між компонентами, то тут переважають 

"безшовні" композити, утворені без допомоги з‘єднувального елементу (126 лексичних 

одиниць): die Luft-Papierisolation ‗повітряно-паперова ізоляція‘, інші композити утворені 

за допомогою з‘єднувальних елементів -s- (3 випадки): die Spannungs-Dehnung-s-Linie 

‗крива подовжень‘, -e- (1 одиниця): die Abstimmanzeig-e-röhre ‗електронно-оптичний 

індикатор налаштування‘ та -en- (1 випадок): die Luft-Sonn-en-Behandlung 

‗аерогеліотерапія‘. Також слід зауважити, що ці з‘єднувальні елементи зустрілися у різних 

структурних типах трикомпозитів, а саме, з‘єднувальні елементи -s- та -en- зустрілися у 

структурному типі (іменник + іменник) + іменник, а з‘єднувальний елемент -e- –  

у структурному типі (дієслово + дієслово) + іменник, що відповідає загальній тенденції 

використання даних з‘єднувальних елементів у процесі композитотворення. 

5. Подальший аналіз трикомпозитів із сурядно-підрядним типом зв‘язку між 

компонентами направлений на категоризацію інвентарю цих одиниць, виходячи з 

ономасіологічного критерію.  

Ономасіологія – це галузь семантики, що вивчає найменування, тобто використання 

мовних засобів для позначення позамовних об‘єктів. На відміну від семасіології, яка 

відображає напрямок від засобу вираження до значення, що відображується, 

ономасіологія ґрунтується на русі від означуваного предмета до засобів його позначення, 

отже – від змісту до форми [4]. 

Зважаючи на те, що досліджувані одиниці складаються з двох безпосередніх 

складників, ономасіологічний аналіз необхідно проводити у декілька етапів: 

  по-перше, поділити досить чисельний і різноманітний інвентар основного слова на 

предметні ряди; 
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  по-друге, виявити та проаналізувати одиниці, у яких приналежність до тієї чи 

іншої сфери визначається за допомогою детермінативу; 

  по-третє, виділити сфери спеціалізації трикомпозитів з детермінативно-

копулятивним типом зв‘язку між компонентами. 

Аналіз відібраного матеріалу показав, що інвентар основного слова є досить 

різноманітним. Але, не зважаючи на це розмаїття, його можна розподілити на наступні 

предметні ряди, які подані відповідно до чисельності композитів, що до них належать: 

1) Мінерали, метали: der Stein, der Stahl, das Erz 

2) Будівельні матеріали та частини будівлі: der Beton, der Ziegel, der Bau 

3) Частини тіла: das Skelett, die Arterie, die Vene 

4) Авіація: die Rakete 

5) Хвороби та їх лікування: die Entzündung, die Behandlung 

6) Назви тварин, рослин: die Katze, die Schwalbe, die Algen 

7) Природні явища: der Wind 

Однак, відібраний матеріал показав, що приналежність основного слова до певного 

предметного ряду не завжди дозволяє автоматично віднести трикомпозит в цілому до 

відповідної понятійної сфери. Існують випадки, у яких детермінатив не тільки уточнює 

значення основного слова, але й змінює приналежність складного слова до певної 

понятійної сфери, наприклад: die Drehlauf/katze ‗кранова теліжка з поворотною стрілою‘, 

однак основне слово у складі цього трикомпозита відноситься до предметного ряду "назви 

тварин, рослин", die Lohn-Profit-Schere ‗"ножиці" між розміром заробітної платні і 

прибутком‘, у цьому випадку основне слово відноситься до предметного ряду "предмети 

шиття". У даному випадку мова йде про бахувріхі або так звані екзоцентричні композити. 

Крім того, досить частотними є випадки, коли основне слово відноситься до того 

пласту загальновживаної лексики, яка або не підлягає систематизації на певні предметні 

ряди, або може бути віднесена до декількох предметних рядів одночасно. 

Відповідно до цього, у подальшому був проведений детальний аналіз детермінативу 

трикомпозитів із сурядно-підрядним типом зв‘язку між компонентами. Це уможливило 

подальшу систематизацію трикомпозитів за ономасіологічними ознаками, враховуючи 

предметну спрямованість обох безпосередніх складників. Далі у таблиці 1 подаються 

репрезентативні понятійні сфери, представлені детермінативно-копулятивними 

трикомпозитами. Визначальним при цьому є можливість структурування об‘єктивної 

діяльності крізь призму трикомпозитів. Понятійні сфери подані відповідно до чисельності 

трикомпозитів. 
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Таблиця 1. Понятійні сфери, що представлені детермінативно-копулятивними 

трикомпозитами 

 

1. Будівельні роботи та 

матеріали 

der Kalkzement / mörte ‗вапняково-цементний розчин‘ 

die Steineisen / wand ‗стіна із армованої кладки‘ 

2. Металовиробництво der Chrommangan / stahl ‗хромомарганцовиста сталь‘ 

die Drehlauf / katze ‗кранова теліжка з поворотною стрілою‘ 

3. Внутрішні органи, 

хвороби 

der Magendarm / schnitt ‗гастроентеротомія‘ 

das Schützengraben / fieber ‗окопна лихоманка‘ 

4. Комп‘ютерна 

термінологія 

die Transistor-Widerstand-Logik ‗резисторно-транзисторні 

логічні схеми‘ 

der Schreib-Lese-Speicher ‗пам'ять для запису-читання 

інформації‘ 

5. Економічні терміни die Lohn-Preis-Schere ‗"ножиці" між розміром заробітної 

плати і цінами‘ 

das Maximum-Minimum-Problem ‗задача на мінімакс‘ 

6. Фізика das Spannungs-Dehnungs-Diagramm ‗діаграма розтягування‘ 

die Magnetohydro / dynamik ‗магнітогідродинаміка‘ 

7. Метеорологія der Südost / wind ‗зюйд-ост, південно-східний вітер‘ 

der Südwest / wind ‗зюйд-вест, південно-західний вітер‘ 

8. Космічний простір та 

його освоєння 

die Erde-Luft-Rakete ‗ракета класу "земля-повітря", зенітна 

ракета‘ 

die Luft-Boden-Rakete ‗ракета класу "повітря-земля"‘ 

9. Рослинний світ die Beerenobst / zucht ‗розведення ягідників; ягідництво‘ 

die Blaugrün / algen ‗синьо-зелені водорості‘ 

 

Якщо проаналізувати виявлені предметні ряди у сучасній німецькій мові, то можна 

зробити висновок, що трикомпозити з детермінативно-копулятивним типом зв‘язку між 

компонентами у більшості випадків є науковими термінами, які не користуються 

широким обігом у повсякденному мовленні. 

6. Підводячи підсумки аналізу відібраного матеріалу, можна зробити такі висновки: 

– по-перше, у порівнянні з середньоверхньонімецькою мовою значно збільшилась 

кількість трикомпозитів, між компонентами яких спостерігаються сурядно-підрядні 

відносини, що пояснюється, в першу чергу, спрямованістю даного типу трикомпозитів на 

ті понятійні сфери, розвиток і поширення яких відносяться до подальших періодів 

розвитку мови; 

– по-друге, у складі цього типу трикомпозитів комбінуються лише три частини мови: 

іменник, прикметник та дієслово, при чому останні дві знаходяться на периферії даної 

системи, перш за все, на основі кількісних показників; 

– по-третє, морфологічний аналіз безпосередніх складників трикомпозитів виявив, 

що залучання до композитотворення здебільшого кореневих основ, знайшло своє 

відображення і на прикладі трикомпозитів з детермінативно-копулятивним типом зв‘язку 
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між компонентами; 

– по-четверте, відмічена ще Я. Гріммом тенденція до домінування "безшовних" 

композитів над композитами зі з‘єднувальним елементом підтвердилася і на матеріалі 

даного дослідження; 

– по-п‘яте, виявлені предметні ряди основного слова та понятійні сфери вживання 

трикомпозитів із сурядно-підрядним типом зв‘язку між компонентами дозволяють 

зробити висновок про спеціалізацію таких трикомпозитів на науково-фаховому дискурсі. 

Перспективним можна вважати комплексний аналіз інших типів трикомпозитів за 

формально-граматичними, семантичними та ономасіологічними аспектами. 
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АРХЕТИП І ЕТИМОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО 

КОНЦЕПТУ SIN / ГРІХ 
 

ВАХОВСЬКА О. В. АРХЕТИП І ЕТИМОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО 

КОНЦЕПТУ SIN / ГРІХ  

Стаття присвячена дослідженню особливостей етимологічної складової та архетипу 

лінгвокультурного концепту SIN / ГРІХ. Лексема sin / гріх, що репрезентує концепт SIN / ГРІХ, в якості 

складових своєї внутрішньої форми має такі значення: вихід за межі встановлених норм (моральних та 

релігійних); рух у напрямку Зла; вина, провина; помилка; те, що є дійсним, сущим, мирським (на відміну від 

уявного, ідеального, духовного); недосконалість. Універсальна природа поняття гріха та закорінені в 

етимології лексеми sin / гріх значення вказують на архетипову природу концепту SIN / ГРІХ, який є одним з 

мотивів в архетипах Тіні, Самості та Аніми. 

 

ВАХОВСКАЯ О.В. АРХЕТИП И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО 

КОНЦЕПТА SIN / ГРЕХ  

Статья посвящена исследованию этимологической составляющей и архетипа лингвокультурного 

концепта SIN / ГРЕХ. Во внутренней форме лексемы sin / грех, репрезентирующей концепт SIN / ГРЕХ, в 

качестве составляющих выделяются следующие значения: выход за пределы установленных норм 

(моральных и религиозных); движение в сторону Зла; вина; ошибка; нечто действительное, сущее, мирское 

(в отличие от воображаемого, идеального, духовного); несовершенство. Универсальная природа понятия 

греха и отраженные в этимологии лексемы sin / грех значения указывают на архетипическую природу 

концепта SIN / ГРЕХ, являющегося одним из мотивов архетипов Тени, Самости и Анимы. 

 

VAKHOVSKA O. V. THE ARCHETYPE AND THE ETYMOLOGICAL COMPONENT OF THE 

CULTURAL CONCEPT ‘SIN’ 

The article deals with the analysis of the characteristics of the etymological component and the archetype of 

the cultural concept SIN. The inner form of the lexeme "sin", by which the concept SIN is represented, has the 

following constituent meanings: transgression of the established moral and religious norms; movement towards the 

Evil; guilt; mistake; the existing, the temporal, the secular (as compared to the imagined, the eternal and the 

spiritual); imperfection. The universal character of the phenomenon of sin and the meanings reflected in the 

etymology of the lexeme "sin" indicate the archetypical nature of the concept SIN, the latter incorporated in the 

archetypes of Shadow, Self and Anima. 

 

Ключові слова: архетип, внутрішня форма, етимологія, лінгвокультурний концепт. 

 

В чернолесье не без зверя, в людях не без лиха. 

Русская пословица 

 

Мета цієї статті – окреслити архетипові риси загальнолюдського поняття гріха та 

визначити етимон лексеми sin / гріх, що вербалізує концепт SIN / ГРІХ в германських та 

слов'янських мовах. 

Актуальність запропонованої розвідки зумовлена безсумнівною та неодноразово 

проголошеною антропоцентричною спрямованістю когнітивно-дискурсивної парадигми 

та інтересом сучасної лінгвістики до концептів етики й моралі [1; 8; 9; 14]. 

Матеріалом дослідження виступили зафіксовані в етимологічних словниках дані, 

що розкривають становлення та історичний розвиток значень лексеми sin / гріх, яка 

репрезентує лінгвокультурний концепт SIN / ГРІХ в мові. 
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Об’єктом дослідження виступає етимологічний шар лінгвокультурного концепту 

SIN / ГРІХ, а його предметом – архетиповий характер та особливості внутрішньої форми 

(етимону) лексеми sin / гріх як однієї зі складових складної структури цього концепту. 

Звернення до істотних питань людської сутності та буття зумовило співпрацю 

лінгвістичної науки з іншими науками. Так, лінгвокультурологія оформилась як 

"комплексна область наукового знання про взаємозв‘язок та взаємовплив мови та 

культури" [5, с. 103]. Концепт SIN / ГРІХ, враховуючи його характеристики як 

багатомірного смислового утворення, в якому можна виділити ціннісну, поняттєву та 

образну складові [7], належить саме до лінгвокультурних концептів [5, с. 127–166; 6; 7].  

В основі таких концептів – їх етимологічний шар (пор.: за Ю.С. Степановим, концепт 

містить три компонента, або три "шари", – основна актуальна ознака, додаткова "пасивна" 

ознака, внутрішня форма [18, с. 44]). З методичної точки зору етимологічний аналіз є 

однією з важливих дослідницьких процедур опису концепту шляхом розтлумачування 

значення його імені [5, с. 110]. 

Не менш важливим етапом опису лінгвокультурного концепту є виявлення його 

зв‘язків з архетипами свідомості, що випливає з напряму його аналізу – "від культури до 

індивідуальної свідомості" [там само, с. 117]. 

Архетип має універсальну природу. Як вказує К. Г. Юнг, той, хто "говорить 

архетипами, промовляє ніби тисячею голосів … він піднімає зображуване зі світу 

одноразового та минущого в сферу вічного; притому й свою особисту долю він піднімає 

до загальнолюдської долі…" [26, с. 65]. 

Певні архетипи лежать в основі поняття гріха, яке належить до сфери 

загальнолюдського, адже не існує релігії, яка б не містила поняття гріха. Навіть в 

сатанізмі (відмітимо, що мова тут йдеться не про досить розповсюджене повсякденне 

сприйняття сатанізму як своєрідної антирелігії, що сповідує Зло, а як про розвинуту 

філософську систему, якою її проголошують, надаючи обґрунтування, засновники та 

апологети) існує відповідне поняття [10]. 

Ознаками архетипової природи концепту є наступні: 1) в основі такого концепту має 

бути "розмитий оцінювально-маркований образ, уявлення про той чи інший фрагмент 

дійсності, яке не піддається раціональній рефлексії, базується на дуальній категоризації 

світу та виявляється як наслідок колективного досвіду в індивідуальній свідомості"  

[17, с. 206]; 2) спрямованість архетипового концепту на найважливіші цінності буття;  

3) бінарний оцінний характер концепту, який проявляється у вигляді цілісної, нерозривної 

діади позитивного та негативного; 4) архетиповий концепт має особливий набір 

конститутивних ознак, сукупність яких створює уявлення про даний концепт в рамках тієї 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 19 

чи іншої культури [17, с. 206–210]. За цими ознаками концепт SIN / ГРІХ може бути 

віднесений до архетипових. 

У словах Т. Манна знаходимо ще одне підтвердження нашої думки: "…у типовому є 

завжди дуже багато міфічного в тому значенні, що типове, як і кожен міф, – це … 

початкова форма життя, позачасова схема, здавна задана формула, в яку укладається 

життя, що усвідомлює себе та смутно прагне знову знайти колись визначені для нього 

ознаки" [13, с. 175]. 

Теорія архетипу набула розвитку з моменту її розробки К. Г. Юнгом [23; 24; 25; 26]; 

з плином часу під архетипом розуміють найбільш загальні, фундаментальні та 

загальнолюдські міфологічні мотиви, початкові схеми уявлень, що лежать в основі будь-

яких художніх (та міфологічних) структур [4; 20; 21]. Теорія архетипу орієнтує дослідника 

на пошуки в етнічному та типологічному розмаїтті міфологічних сюжетів та мотивів 

інваріантного архетипового ядра, метафорично вираженого цими сюжетами та мотивами 

(міфологемами), але ніколи не вичерпного ані поетичним описанням, ані науковим 

поясненням [4]. 

Cуттєвою відмінністю наукових поглядів К. Г. Юнга від традиційних засад 

психології є те, що він заперечив ідею детермінованості особистості досвідом, вихованням 

та впливом зовнішнього світу, адже, на його думку, кожний індивід народжується з 

"цілісним особистісним ескізом, представленим в потенції", що впливає на поведінку, 

думки та почуття [2]. Цей ескіз – архетип. 

Найважливішими серед архетипів К.Г. Юнг вважає персоніфіковані архетипи Аніма, 

Анімус, Самість (Бого-образ), Отець, Трійця, Маска (Персона), Тінь (Диявол), Велика 

мати, Дитина (Хлопчик та Дівчинка), Старий (Мудрець, Смисл), Чаклун (Маг), Трікстер 

та неперсоніфікований архетип Трансформації [4; 23; 24; 25]. Архетип в аналітичній 

психології К. Г. Юнга – "чиста, незіпсована природа" [24]; типові форми поведінки; 

універсальні первинні вроджені психічні структури, які складають колективне підсвідоме, 

лежать в основі загальнолюдської міфологічної символіки та проявляють себе в образах та 

мотивах сновидінь; складні стани свідомості, що успадковуються та відтворюють 

глибинні міфологічні символи [2]; "те, про що ніколи не слід забувати, душевний орган, 

який є в кожного" [4]; "непохитні елементи підсвідомого, які постійно змінюють своє 

обличчя" [там само], відтворюються в різних мотивах (наприклад, архетип Дитини 

містить мотиви потенційного майбутнього, усвідомлення, одинокості, небезпеки та 

неподоланності, гермафродитизму, цілісності, початкової та кінцевої сутності) та, будучи 

складними органами свідомості, переплітаються між собою, утворюючи єдність (так, 
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архетип Чаклуна є варіацією архетипу Тіні, але магічний характер одночасно відносить 

його й до архетипу Старого [там само]). Кожен архетип в своєму переплетінні з іншими 

архетипами обумовлює їхній вияв: цей ланцюжок починається із зустрічі людини з самою 

собою, що є "найбільш неприємною зустріччю" [25], адже це – погляд за Маску, зустріч з 

власною Тінню. Пізнання своєї Тіні є пізнання самого себе, яке відкриває перед індивідом 

"невизначений безкрай, де немає внутрішнього й зовнішнього, верха й дна, тут або там, 

мого та твого, немає добра й зла … це – Самість (das Selbst)" [24]. "Безсмертні демони" 

Аніма, Анімус та Старий Мудрець "освітлюють хаотичну темряву життя променем світла" 

[там само]. Анімус – чоловіча частина душі, що пов‘язується з категоричними 

судженнями, Аніма – жіноча частина, що відповідає за настрої [4]. Трансформації 

архетипів, підсумовує К. Г. Юнг, невичерпні [24]. 

Архетипові притаманні певні онтологічні риси, наявність яких й дозволяє 

стверджувати архетипову природу того чи іншого ментального феномена: 

1. Архетип належить до колективного підсвідомого, через що прояв архетипу, який 

має різний ступінь, протягом усієї історії людства в усіх народів відбувається у вигляді 

одних й тих самих образів. Архетип, будучи не саме образом, а лише його схемою, 

психологічною передумовою, можливістю, є своєрідною формою, яка у своєму 

формальному вигляді успадковується та лише при проникненні в індивідуальну свідомість 

наповнюється змістом. 

2. Архетип є архаїчним явищем та має бути зафіксований в міфах, фольклорі тощо. 

3. Сприйняття архетипу передує його усвідомленню. 

4. Архетип, виражений свідомо, повинен мати власний символ (символи). 

5. Архетип є цілісною амбівалентною структурою, що має позитивні та негативні 

аспекти. Однобічний образ не може бути архетипом. 

6. Архетип є стійким утворенням, що не піддається спотворенню. 

7. Архетип, що існує окремо як об‘єкт, повинен мати достатню кількість власних 

елементів, що не належать іншим відомим архетипам. 

8. Архетипу притаманні риси, що пов'язують його з життям взагалі або з 

елементами життя. 

9. Архетип характеризується силою, що може поєднати певну кількість індивідів, 

які мають стале цілісне світосприйняття. 

10. Архетип має великий вплив на емоційну сферу людини. 

11. Архетипи володіють власною ініціативою, заключають в собі певний спосіб 

реакції. У сприятливій для його прояву ситуації архетип здатен породжувати думки та 

імпульси, змінювати істинні наміри людини. 
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12. Архетипи мають власну специфічну енергетику [2]. 

Досліджуване нами поняття гріха, на нашу думку, закорінене в архетипі Тіні 

(Диявола) та одночасно виявляє зв‘язок з архетипами Самості та Аніми. Так, з архетипом 

Самості поняття гріха пов‘язане як таке, що порушує цілісність свідомого та підсвідомого 

психічного буття [4], адже Самість є архетипом порядку, глибинним центром, точкою 

початку та кінця, аспектом Бога [4; 25]: Righteousness guards the way of integrity, but 

wickedness overthrows the sinner [32]; Righteousness guards the one whose way is blameless, 

but wickedness subverts the sinner [45]; … the Lord sees the way of the upright, but the end of 

the sinner is destruction [33]; Evil will put an end to the sinner, and those who are haters of 

righteousness will come to destruction [34]; Diseases of the soul are more dangerous and more 

numerous than those of the body [40]; In a disordered mind, as in a disordered body, soundness 

of health is impossible [40]. К. Г. Юнг особливо підкреслив, що гріхопадіння було 

неминучим навіть у раю, адже лише Божество є цілісним, а "на людині лежить пляма 

відділення від Бога" [4]. Саме цілісність Самості "привносить з собою Тінь, зустріч з якою 

завжди обертається болісним приниженням" [там само]. 

Архетип Тіні є частиною Я (Его), яка "виходить з підсвідомого як архетип Сатани та 

… персоніфікує собою все, що суб‘єкт не визнає в собі та що все-таки – прямо або 

непрямо – знов і знов виникає в його свідомості … ущербні риси його вдачі або інші 

неприйнятні тенденції" [24]: He who is habitually guilty of sin is a child of the Devil, because 

the Devil has been a sinner from the very beginning [35]; But when to Sin our byast  Nature 

leans, The careful Devil is still at hand with means, And providently Pimps for ill desires [41]; 

All sin tends to be addictive, and the terminal point of addiction is what is called damnation 

[31]. Тінь – небезпечний аспект невизнаної, темної половини людини [4]. Усунути Тінь 

безболісно, за допомогою доказів або роз‘яснень – неможливо. Підійти до переживання 

Тіні надзвичайно важко, адже на першому місці опиняється вже не людина в своїй 

цілісності; Тінь нагадує про безпорадність та неміч людини та акумулює зло [24]. Тінь – 

сукупність "всіх особистісних та колективних психічних елементів, яким через 

несумісність з обраною свідомою установкою відмовлено в життєвому прояві", в 

результаті чого вони об‘єднуються у відносно автономну "фрагментарну" особистість з 

протилежними підсвідомими тенденціями [4]: So now it is not I that do it, but sin which 

dwells in me [36]; But if what I don’t desire, that I do, it is no more I that do it, but sin which 

dwells in me [37]; … but I see a different law in my members, warring against the law of my 

mind, and bringing me into captivity under the law of sin which is in my members [38]. Тінь – 

це "приховане, придушене в обтяженій виною частині особистості, яка основними 
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витоками уходить в область … предків-тварин", але Тінь не є джерелом лише зла, 

сукупністю "виключно неморальних тенденцій, але й виражає низку позитивних якостей, 

таких як нормальні інстинкти, відповідні реакції, основані на реальності інсайти, творчі 

імпульси тощо" [4]: That purple-lined palace of sweet sin [43]; Pleasure’s a sin, and 

sometimes sin is a pleasure [46]; Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul [44]; 

Past sins, if you repent of them, whiten you. They made a great psalmist out of David, a faithful 

believer out of the prostitute Rahab, a zealous apostle out of the persecutor Saul. I have been a 

loved preacher and writer with a particular vocation. My sermons and books would not have 

had the same quality without my past of anarchy, vice, and violent atheism [47]; Every other sin 

hath some pleasure annexed to it, or will admit of an excuse: envy alone wants both [39]; Sin 

writes histories, goodness is silent [42]. 

Регуляторами поведінки є архетипи Аніми та Анімуса. Аніма, за словами К. Г. Юнга, 

"має пристрасть до всього, що є підсвідомим, двозначним й перебуває в хаотичному стані", 

та завжди виступає a priori настроїв, реакцій, імпульсів та всього спонтанного у психіці: 

"прагнучи життя, Аніма прагне і добра, і зла … в її ельфічній життєвій сфері такі категорії 

просто відсутні. І тілесне, і духовне життя позбавлені скромності, конвенціональної моралі, 

що робить їх тільки більш здоровими. … Аніма – життя по інший бік всіх категорій, тому 

вона здатна поставати як в похвальному, так і  ганебному вигляді" [4]. Аніма одночасно є 

"янголом світла" та "належить до світу темряви" [там само]. Отже, поняття гріха є одним з 

мотивів, вплетених в архетипи колективного підсвідомого. 

Однією з процедур описання концепту є дослідження етимології вербалізуючих його 

лексем, тобто виявлення того часто "стертого" метафоричного образу, який мотивував 

їхнє значення та експлікація якого становить "мовний та культурно-історичний паспорт, 

… біографію, що відображує структурно-семантичний статус слова в різні періоди 

розвитку даного слова та його місце в колі … мов" [12, с. 7]. 

Спрямованість етимологічного дослідження ми розуміємо як спрямованість на 

виявлення внутрішньої форми слова в тому розумінні, яким наділяв поняття внутрішньої 

форми О. О. Потебня: "особливість слова, яка народжується з розумінням слова", 

"найближче етимологічне значення слова, той спосіб, в який виражається зміст", "образ, 

який вказує на … зміст, відповідає уявленню (яке теж має значення лише як символ, натяк 

на відому сукупність відчуттів або на поняття)" [15, с. 124–128]. 

Вивчення архетипової природи концепту SIN / ГРІХ залучає аналіз етимології 

лексеми sin на тлі історії германських мов та лексеми гріх в слов'янських мовах, адже 

обмеження лише однією з мов, на наш погляд, звузило б діапазон пошуку. 

Щодо етимології англійського слова sin, М. М. Маковський наводить сучасну 
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англійську лексему sin в одному ряду з лексемами Sünde німецької мови та zonde 

нідерландської, які мають значення гріх, але в давньоверхньонімецькій та готській мовах 

лексеми sind та sinÞ, відповідно, мали значення шлях, рух шляхом, що відповідало тому 

містичному значенню, яке мало поняття руху шляхом, а особливо – віддалення від 

Центру, яке означало рух в напрямку Зла (пор. давньоверхньонімецьке sind – шлях та 

тохарське sanu – небезпека, саксонське sana – ворог, ірландське kin – провина; ірландське 

slige – шлях та литовське ligò – хвороба, страждання; німецькі Weg – шлях та Weh – біль) 

[12, с. 333–334]. 

Окрім зазначених вище ототожнень та протиставлень припускається 

співвіднесеність лексеми sin з індоєвропейським коренем *kei- – швидко рухатися (про 

палаючий вогонь: пор. англійське soon – скоро, швидко), що, на думку автора, 

уможливлює зіставлення з російською лексемою синій (синій колір символізує 

потойбічний світ) [там само]. 

М. М. Маковський наводить також традиційне тлумачення етимології лексеми sin, 

яке пов‘язує її значення з латинським sons – guilty, criminal (дієприкметникова форма 

теперішнього часу від латинського sum (esse) – бути, існувати: пор. латинське prae-sens). 

Автор підсумовує, що первинним значенням виступило значення те, що є; те, що 

насправді є вірним – такий висновок підтверджується зіставленням готського sunja – 

істина та давньонорвезького sannr – істинний [там само]. 

В англійському словнику Online Etymology Dictionary етимологія слова sin 

пов‘язується з давньоанглійським synn зі значеннями 1) moral wrongdoing, offence against 

God, misdeed, яке походить від протогерманського *sundjo (пор. давньосаксонське sundia, 

давньофрізьке sende, середньоголандське sonde, німецьке Sünde зі значенням sin, 

transgression, trespass, offence) та 2) true (пор. готське sonjis, давньонорвезьке sannr зі 

значенням true) від протоіндоєвропейського *es-ont- (дієприкметникова форма 

теперішнього часу основи *es- дієслова to be – бути). 

Семантичний розвиток sin простежується від поняття to be truly the one (who is guilty) 

– як в давньонорвезькому verð sannr at – be found guilty of та у використанні фрази it is 

being в сповідній формулі хетської мови. Саме такий процес мав, за припущенням авторів 

словника [30], призвести до формування значення guilty, criminal латинського sons (форма 

родового відмінку – sontis (висловлюється думка, що германське слово було раннім 

запозиченням саме латинської форми родового відмінку sontis)) від форми esse 

(дієприкметникова форма теперішнього часу дієслова sum) – to be, that which is. 

Значення дієслова sin розвинулося під впливом іменника та в давньоанглійській мало 
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написання syngian – to commit sin (пор. голландське zondigen, німецьке sündigen) [там само]. 

Окремий погляд на етимологію лексеми sin наводить В. В. Левицький. Так, 

германським коренем, який простежується, на думку автора, в реально зафіксованих 

словах сучасних та давніх германських мов, є корінь sanÞ- / sunð-. Цей корінь присутній в 

словах сучасної англійської мови sin – гріх, давньоанглійської synn, німецької Sünde – гріх, 

давньоверхньонімецької sunta, suntea, голландської zonde, давньосаксонської sundia, 

шведської synd, давньоісландської synd – значення цих слів розвинулося від германського 

*sunðjō / sunjō – гріх. 

Корінь sanÞ- / sunð- також простежується в готському sunja – істина (розвинулося з 

*sunðja-), sunjis – істинний, давньоісландському sannr – істина, істинний, 

давньоверхньонімецькому sand, англійському sooth – істина, давньоанглійському та 

давньосаксонському sōð – істинний – значення цих слів розвинулося від германського 

*sunð- / sanÞ-a / ja- – істинний. 

В. В. Левицький зазначає, що корінь sanÞ- / sunð-, по-перше, за формою є 

дієприкметником із суфіксом -nt- від індоєвропейського дієслова *es- – бути, яке пізніше 

видозмінилося в sont- / snt-; по-друге, може бути зіставленим з хетським ašant- – суще, 

вірне, давньоіндійським sant-, латинським sōns – винуватий [11, с. 108–109]. 

За припущенням В. В. Левицького, 1) значення гріх, вина могло розвинутися через 

протиставлення понять сущого, мирського (гріховного) та духовного (праведного);  

2) з коренем es- / os- можна пов‘язати індоєвропейський корінь *ost- – кістка, що 

віддзеркалює співвіднесеність означуваного ним з сущим, мирським, тлінним (грецьке 

ostéon, латинське os, давньоіндійське ásthi-, авестийське asti- – кістка, іранське *ast-); ця 

співвіднесеність виявляється також в праслов‘янській мові, від форми *kosčunъ якої 

розвинулося російське слово кощунствовать (з індоєвропейським коренем *ost- 

пов‘язується також російське кость); 3) в такий спосіб розв‘язується також етимологія 

готського слова bi-sunjanē (від *sund-janēm) зі значенням навкруги [там само]. 

Етимологія гріха в германських мовах виявляє багато спільного з іншими 

індоєвропейськими мовами, зокрема, слов‘янськими. Так, А. Г. Преображенський 

наводить етимологію слова гріх – слов'янське пропуск неораної землі та болгарське 

помилка. Основою слова він вважає *ghro-so- та вказує, що значення розвинулося з 

первинного борг [16]. 

А. Г. Преображенський наводить також дані словника Миклошича [29], в якому 

етимологія слова гріх виводиться із зіставлення з прусським каятися, сповідуватися, 

латиським збиток та литовським вказувати з докором комусь на гріхи; дані словників 

Неринга, Педерсена, Бругмана та Штрайтберга [28], в яких походження слова гріх 
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пов‘язується зі значенням горе та порівнюється зі значенням санскритського tapas – біль; а 

також дані словника Бернекера [27], який виводить значення з поняття забувати та 

порівнює з грецьким мажу, натираю, дряпаю, литовським знімати вершки (з якого могло 

розвинутися значення забувати – подібно до того, як в латині lino – мажу, натираю та 

obliviscor, oblitus sum – забуваю, забув), але А. Г. Преображенський виказує сумнів 

стосовно таких етимологічних зв‘язків. 

За правильніше А. Г. Преображенський вважає зіставити з грецьким первинним 

борг, обов'язок, яке пізніше видозмінилося та отримало значення потрібна річ, необхідна 

річ, борг та ще пізніше – позикодавець, боржник, гроші [16, с. 202]. 

Аналізуючи етимологію слов'янського слова гріх, М. Фасмер пов'язує її зі значенням 

гріти та виводить від первинного значення печіння (про совість), а також згадує 

порівняння з латиським косий та з сербохорватським вигин, кривизна (яке виділяється в 

сербохорватському холм та давньопрусському ребро) [19]. 

В українській мові етимологія слова взгріх – це пропущене при оранці місце, 

гріхуватися – усвідомлювати провину, огріх – погрішність, помилка. При цьому спроби 

зіставлення з литовським знімати пінку, збирати вершки, з давньоіндійським хитається, 

спотикається, з грецьким борг, вина, литовським помилятися визнаються українськими 

дослідниками малопереконливими [22, с. 598]. 

Враховуючи результати наведених вище пошуків, можна дійти висновку, що слово 

sin відрізняється наявністю не одного, а кількох етимонів (таке явище описане, наприклад, 

М. М. Маковським [12, с. 7–20]). 

Отже, проведена розвідка засвідчує архетипову природу лінгвокультурного 

концепту SIN / ГРІХ в англомовній картині світу, що полягає у його зв‘язку з архетипами 

Тіні, Самості та Аніми. Одержані дані дозволяють виділити етимологічний шар концепту 

на базі складових внутрішньої форми, які містять наступні значення, закорінені в 

етимології лексеми sin / гріх: 

– вихід за межі встановлених норм (моральних та релігійних); 

– рух у напрямку Зла; 

– вина, провина; 

– помилка; 

– те, що є дійсним, сущим, мирським (на відміну від уявного, ідеального, духовного); 

– недосконалість. 

Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо в описі лінгвофілософської природи 

поняття гріха та характеристиці фреймової структури концепту SIN / ГРІХ в англомовній 

картині світу. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРЯМОГО МОВЛЕННЄВОГО 

АКТУ ПОРАДИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

НАУМУК О. В. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕПРЯМОГО МОВЛЕННЄВОГО АКТУ 

ПОРАДИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВ 

У статті досліджується проблема непрямого вираження поради на матеріалі сучасної англійської 

мови. З’ясовано, що варіативність непрямої експлікації поради регулюється мовцем, соціо-психологічною 

дистанцією між комунікантами і ступенем бенефактивності рекомендованої дії. Непряме вираження 

поради дає мовцеві більше можливостей досягнути бажаного перлокутивного ефекту.  

 

НАУМУК О. В. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ КОСВЕННОГО КОММУНИКАТИВНОГО 

АКТА СОВЕТА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье анализируется проблема косвенной экспликации совета на материале современного 

английского языка. Разнообразие средств косвенной экспликации советов детерминируется говорящим, 

социо-психологической дистанцией между коммуникантами, а также бенефактивностью рекомендации. 

Косвенное выражение совета позволяет говорящему лучше достичь желаемого перлокутивного эффекта.  

 

NAUMUK O.V. LANGUAGE EXPRESSION OF INDIRECT COMMUNICATIVE ACT OF ADVICE  

IN MODERN ENGLISH.  

The article focuses on the problem of searching the appropriate means of advice expression in modern 

English through the perspective of achievement of perlocutionary effect. The direct communicative act of advice is 

considered as ineffective; it can lead to a communicative failure. The indirect means of expression have great 

argumentative power in comparison with direct ones. Variabilty of indirect expression of advice is regulated by the 

speaker, the socio-psychological distance between the interlocutors, and the degree of beneficiation. Indirect advice 

communicative act is defined as a communicative action when one illocutionary act is achieved by means of 

another. Illocution of advice is the second pragmatic meaning superimposed on the main meaning. Indirect 

expression of advice can be of the following pragmatic types (according to J. Searle’s classification): directives, 

assertives, commissives, expressives, and declarations. The proper directive communicative act of advice is realized 

by the imperative, interrogative and declarative sentences. The interrogative sentences expressing advice are 

classified according to the communicative intention; they are aimed to remind the addressee of the problem; to 

cause faster fulfillment of the recommended action. The expression of advice by the declarative sentences with the 

modal words enables the speaker to show his evaluation of the recommended action. Advice is regarded not only as 

possible, but useful, neccesary for the addressee, and also benefactive. When the speaker advises using the 

constructions: “If I were you…, If I were your age…, It is time you ….", the advice is considered to be an order 

given to himself. The assertive utterances of indirect advice are declarative sentences with illocution of advice; they 

point out the possible negative results for the addressee. Giving advice by commissives includes different warnings 

focused on the listener. The communicative-pragmatic type of indirect advice – the expressive one – is characterized 

by the offensive connotation which breaks the conventional norm of communication. The declarations of indirect 

advice are determined by the social factors. Our analysis has proved that the context is the most important thing in 

advice comprehension. Due to the context one can identify the communicative intention of the utterance, its 

illocutionary force, pragmatic effect.  

 

Ключові слова: порада, непрямий мовленнєвий акт, директив, перлокутивний ефект. 

Cучасні прагмалінгвістичні розвідки націлені на дослідження мовних засобів 

непрямого вираження різних мовленнєвих актів, однак відсутнім є детальний аналіз 

непрямого вираження поради на матеріалі сучасної англійської мови. Це визначає 

актуальність нашої статті. Об’єктом дослідження є мовні засоби вираження непрямої 

поради. Досягнення мети – з‘ясування ефективності непрямого мовленнєвого акту (далі 

МА) поради у досягненні перлокутивного ефекту – планується завдяки вирішенню таких 

завдань: виокремлення непрямих засобів експлікації поради та з‘ясування причини 

залучення мовцем того чи іншого комунікативно-прагматичного типу. 
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мов  
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Прямий МА поради часто виявляється небажаним або неефективним і може 

призвести до комунікативної невдачі. Запевнити співрозмовника можна не тільки 

висловлюючи категоричне твердження, але й, навпаки, знижуючи його категоричність. 

Висловлювання, котрі не претендують на абсолютну істинність, володіють великою 

аргументативною силою, оскільки їх важко заперечити [11, с. 199]. Фактичний матеріал 

засвідчує, що досягнення перлокутивного ефекту непрямим МА поради дуже високий і 

складає близько 2857 прикладів (із 3293 проаналізованих контекстів). Окрім того, непряме 

вираження має естетичні переваги. Пряме спілкування з людиною високої мовної 

компетенції призводить до втрати певних імпліцитних смислів, що інколи не менш 

важливо, ніж власне інформація. Варіативність форм непрямого вираження поради 

регулюється факторами авторитетності мовця, соціально-психологічною дистанцією між 

комунікантами, принципом бенефактивності, котрий визначає ступінь зацікавленості 

мовця та адресата в дії, до якої спонукає висловлювання, і ступенем важливості дії. 

Непрямий мовленнєвий акт визначається як мовленнєва дія, коли „один ілокутивний 

акт здійснюється безпосередньо, за допомогою іншого мовленнєвого акту‖ [5, с. 196]. 

Серед досліджуваних порад зустрічаються такі, котрі утворюють бінарні мовленнєві 

комплекси і сигналізують (поряд з основним) про вторинне прагматичне значення – 

значення поради. Ілокуція поради у цьому випадку є вторинним прагматичним значенням 

поліілокутивного мовленнєвого акту, що нашаровується на основне. Як уже було 

зазначено, превалюючою спрямованістю порад є директивна мета, досягнення якої стає 

можливим за допомогою різних прагматичних типів. У нашому аналізі непрямого 

вираження поради різними прагматичними типами спираємося на класифікацію 

Дж. Серля [5, с. 180–194] і виділяємо наступні комунікативно-прагматичні типи 

директивних висловлювань поради: власне директиви (34%), репрезентативи (35%), 

комісиви (15%), експресиви (9%), декларативи (7%). Розглянемо кожен із зазначених 

засобів вираження непрямого МА поради детальніше.  

Прагматична мета власне директивів, що виражають непряму пораду, полягає у 

спонуканні адресата виконати бажану для мовця дію. „У виголошеннях, що мають 

директивну мету, мовець намагається спонукати слухача реалізувати лінію дій, 

репрезентовану пропозиціональним змістом‖ [6, с. 252]. Спонукаючи співрозмовника 

виконати рекомендовану дію, мовець, як правило, оцінює зі знаком „мінус‖ попередні 

вчинки адресата, а надана порада покликана змінити існуючий стан справ на краще. 

Власне директивний МА непрямої поради реалізується різними синтаксичними засобами, 

які охоплюють імператив, питальні та розповідні речення.  
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Вираження поради імперативом уможливлюється завдяки тому, що останній, будучи 

директивним мовленнєвим актом має здатність передавати практично всі відтінки 

директивності [7, с. 10], у тому числі й пораду. Невербальними засобами конкретизації 

інтенції слугують інтонація, супровід до висловлювання (жести, хмурення брів і т.п.), а 

також умови прагматичного контексту як трьохчастинної єдності, яка складається з 

соціального, лінгвістичного та ситуативного контекстів [7, с. 10]. Слід зазначити, що 

категоричність форми імператива, який виражає пораду, пом‘якшується завдяки 

бенефактивній спрямованості дії на адресата. Наприклад: 

(1) "Walk like a visitor", I advised Rosaleen [19, p. 48]. 

Вираження непрямої поради досягається також питальними реченнями, які є також 

синтаксичною структурою таких мовленнєвих актів, як запит, прохання, що у класифікації 

ілокутивних типів мовленнєвих актів Дж. Серля віднесений до прагматичного типу 

директива [22, с. 1–23]. На думку Р. В. Нікіфорової, порада та рекомендація входять у 

групу нейтральних директивів, котрі являють собою добре продумане судження 

компетентної особи, тому ці мовленнєві акти не можуть бути виражені питальними 

конструкціями, які характерні для вираження бажання адресата виконати дію [4, с. 19]. 

Окрім того, висловлювання, які експлікують умову бажання, передають невпевненість 

мовця у бенефактивності спонукуваної дії. Ми не погоджуємося з таким твердженням, 

адже очевидно, що порада буде успішною тоді, коли слухач може до неї дослухатися. Ця 

умова найважливіша при оформленні непрямих спонукань у вигляді питань, оскільки у 

всіх випадках, коли мовець не знає, чи виконана вищезгадана умова, він перш за все 

повинен це з‘ясувати за допомогою питання, аби уникнути ризику, пов‘язаного з 

можливістю провалу прямого спонукання [2, с. 360; 3]. Використання питальних 

конструкцій у функції поради пояснюється особливостями англійської мовленнєвої 

культури, у якій прийнято уникати прямого тиску на свого співрозмовника, це знак поваги 

до останнього. Широке вживання некатегоричних, непрямих форм вираження поради в 

процесі спілкування усуває однозначність та прямолінійність, яка може призвести до 

зіткнення точок зору та інтересів. Порада, виражена питаннями, формально залишає за 

слухачем можливість відмовитися від рекомендованої дії. Вираження поради питальними 

реченнями є правомірним, адже вони потенційно можуть експлікувати спонукання. 

У нашому дослідженні ми поділяємо питальні речення, які непрямо виражають 

пораду, за комунікативною інтенцією. Фактичний матеріал дозволяє простежити 

спрямування поради у вигляді питальних речень на те, щоб: а) нагадати адресатові про 

можливий стан речей; б) прискорити виконання поради. 
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Умова бенефактивної спрямованості дії на адресата є досить важливою для 

функціонування мовленнєвого акту поради і видається суттєвою умовою, без якої немає 

мовленнєвого акту. Бенефактивність поради відноситься до умов успішності 

мовленнєвого акту. Її відсутність або змінений зміст позбавляє власне мовленнєвий акт 

ілокутивної сили поради. Бенефактивними можна вважати питання типу: Have you ever 

considered…?; Haven’t you ever heard…?; Would you ever consider…?, які відображають 

умову ймовірну зацікавленість адресата в рекомендованій дії і відносяться до першої 

групи питальних речень, що допомагають мовцеві натякнути своєму співрозмовникові на 

можливий (бенефактивний) стан речей, підказати як вирішити проблему. Наприклад: 

(2) "Have you ever considered the fact that you’re more than a little right wing?"  

[23, p. 205].  

Прагматична спрямованість поради, вираженої вищевказаним питанням, носить 

характер нагадування адресатові про важливі для останнього речі. У питанні імплікований 

зміст прямої поради: "Я раджу тобі зібратися з силами, ти дуже необхідна". 

Висловлюючи пораду, мовець може також надавати непрямій пораді, вираженій 

питальним реченням, відтінку нагальності спонукання. Такі питальні речення 

об‘єднуються комунікативною інтенцією – прискорити слідування пораді: Why don’t  

you …; (Why) can’t you…. Услід за Дж. Лакоффом та Дж. Гордоном вважаємо, що Why-

questions можуть розглядатися як порада [3, с. 286]; а дотримання умов істинності для 

Why-questions полягає у наступному: "Якщо ти не маєш ґрунтовних причин для дії Q, то 

тобі не слід робити Q". Це передбачає, що питання спрямоване на припинення виконання 

дії, яка розглядається як небажана. Why-questions виражають пораду, яка, як правило, 

стосується особистісної сфери, і покликані завуалювати пряму пораду, яка могла б 

образити адресата. Порада, виражена питально-заперечною конструкцією why don’t you, 

передає умову мотивування досить своєрідно, оскільки спрямована на пошук причин, які 

можуть перешкодити адресатові виконати рекомендовану дію. Відчутність будь-яких 

перепон є достатнім мотивом для виконання поради. Згідно з даними фактичного 

матеріалу, непряме висловлювання поради відноситься до доволі витончених та 

делікатних питань та дозволяє зробити висновок, що перебіг комунікації між 

співрозмовниками відбувається в неофіційній обстановці. Наприклад: 

(3) […] Why don’t you just tell him to jump in the lake one of these days, Mom? You’re 45 

years old, you could still find someone else, and no one could treat you worse than Arthur does 

[23, p. 163]. 

Непряме вираження поради досягається питальними реченнями, що починаються 
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Why can’t you … і спрямовані спонукати адресата до найшвидшого виконання 

рекомендованої дії: (4) "Why can’t you people leave us alone?" [13, p. 157]. 

Непрямий МА поради реалізується також розповідними реченнями з модальними 

дієсловами can, could, may, might, must, need, ought, shall, should, will, would. Тому 

правомірно можна назвати пораду семантичною моделлю категорії спонукальної 

модальності. За допомогою модальних дієслів мовець виражає свою власну оцінку того, 

про що повідомляє. Дія, до якої спонукає адресант у пораді, видається не тільки 

можливою, але й доцільною, необхідною для співрозмовника, і здійснюється в інтересах 

слухача. Цьому розумінню значення поради відповідає розрізнення у її семантичній 

структурі ірреальних компонентів "можливість", "необхідність" волюнтативного 

значення. Тому природним для спонукальних контекстів, які містять пораду, є вживання 

лексем на позначення необхідності, вимушеності. 

Непряме вираження поради модальними дієсловами should, ought to вказує на 

доцільність або ж недоречність виконання певної дії. Супровід поради оцінкою 

доцільності / недоцільності ґрунтується на тому, що мовець вважає себе авторитетною 

людиною та компетентнішим за слухача у межах обставин, які склалися. У межах поради 

наявна семантична різниця між цими модальними дієсловами: should висвітлює 

суб‘єктивну думку мовця, тоді як ought to має пресупозицію, що думка мовця співпадає з 

морально-етичними нормами, прийнятими в даному соціумі. Вираження поради за 

допомогою висловлень із модальними дієсловами should, ought to має місце у двох типах 

комунікативного контексту: а) при рівних відносинах і близькій дистанції між 

комунікантами; б) при зверненні старшого до молодшого при будь-якій соціально-

психологічній дистанці:  

(5) "You ought to be a writer and write about him!" advised the wife [17, p. 145]. 

Порада може бути оформлена за допомогою must лише в тих комунікативних 

контекстах, коли між співрозмовниками існують достатньо близькі стосунки або коли 

статус мовця, його вік, життєвий досвід дозволяють йому висловлюватися досить 

прямолінійно. Мати синові: 

(6) "But cigars, Titbit, are quite another matter. Oh dear! You really must stop. And to 

think you were hiding from me". His mother’s voice was that of Miss Butterbean, sweet and 

plaintive, her head cocked wistfully to one side [8, p. 246–247].  

У наведеному прикладі мати звертається з порадою до сина, щоб він припинив 

палити цигарки. Вживання маркера must пояснюється життєвим досвідом та віком мовця, 

що дозволяє висловити пораду категоричніше. 
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На відміну від must, модальне дієслово have to виражає необхідність, обумовлену 

зовнішніми обставинами. Семантика цього дієслова накладає обмеження на вживання 

його в директивних мовленнєвих актах. Висловлювання з have to доречні лише при 

вираженні поради, коли мовець спонукає адресата до дії, неухильної для виконання, 

детермінованої обставинами, а не власною волею мовця. Наявність такої пресупозиції 

пом‘якшує категоричність спонукання, переводить його з ряду прескриптивних у 

сугестивні навіть у комунікативному контексті, при зверненні старшого до молодшого. 

(7) "Slaves are just too expensive these days for them to let him go – or you either. They 

are watching for you, Cora. You have to get out of New Orleans if you possibly can, and 

remember that even with the fever on they’ll be watching the steamboats on the river and on the 

lake" [16, p. 43–44]. 

Модальне дієслово shall у своєму деонтичному значенні (як і модальне дієслово 

must) має яскраво виражений суб‘єктивний характер, але, на відміну від must, shall має 

додатковий відтінок примусу, що доволі звужує діапазон його вживання. Оформлення 

поради за допомогою директивного shall допустиме лише при близьких стосунках між 

комунікантами, коли можна бути впевненим, що очевидна авторитарність форми не 

викличе негативної реакції.  

(8) "You shall sleep in my bed", she advised, "and I'll take the coach". The brother agreed 

without a word [8, p. 154]. 

Вираження поради модальним дієсловом will характеризується також 

категоричністю, джерелом якої є бажання мовця експлікувати впевненість у 

бенефактивному для адресата характері рекомендованої дії. Наприклад: 

(9) "You will buy this house, your life depends on it," Jane advised [16, p. 246]. 

Вживання модального дієслова to be to (експлікуючого необхідність, обумовлену 

попереднім планом) обмежене порадами у ситуації інституціональної субординації. To be 

to має відчутний відтінок категоричності, що робить недоречним використання цієї форми 

при близькій дистанції. 

(10) "And you are to tell him to keep his big mouth shut, do you understand, Mr. Fink?" 

"Yes, Your Honor" [15, p. 103]. 

У наведеному прикладі описується ситуація дієвості інституалізованої поради: суддя 

звертається до адвоката. Рекомендована дія виражена за допомогою модального дієслова 

to be to, що вказує на категоричний відтінок поради. 

Порада, виражена модальними дієсловами сan, may, має на меті зміну адресатом 

існуючого стану справ, який на думку мовця не є корисним для його співрозмовника. 
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Наприклад: 

(11) "Can’t you do anything without turning it into a political crusade, Mom?" [23, p. 89]. 

(12) "You can go back in. The trouble’s over". "Thank you" [16, p. 297]. 

Непряме вираження поради досягається також завдяки модальним дієсловам could, 

might, would, котрі вживаються у складі складного дієслівного присудка складних 

питальних та розповідних речень.  

(13) "But couldn’t you do something about it? Drop a hint… what about the Duchess of 

Lancaster?! I couldn’t. There’s nothing to complain about!" [20, p. 97]. 

Важливим видається і те, що, висловлюючи пораду модальними дієсловами can, 

could, мовець експлікує свою впевненість в бенефактивному характері спонукуваної дії. 

Причому у висловленнях поради з дієсловом could впевненість мовця слабша.  

Порада як непрямий МА може реалізуватися розповідними реченнями з 

конструкціями типу "If I were you…", "If I were your age…", "If I were in your place…", "It is 

time you…". Вираження непрямої поради такими клішованими словосполученнями, як If I 

were you…, If I were your age…, If I were in your place…, свідчить, про те, що мовець, 

надаючи пораду, уявляє себе на місці адресата і вважає свою пораду уявним наказом, який 

віддається йому самому. Такі словосполучення клішованого характеру покликані 

підкреслити важливість для мовця інтересів слухача. Мовець, апелюючи до того, що 

робив би він на місці слухача, намагається надати спонуканню відтінок докору, запевнити 

співрозмовника, що на його місці він вчинив би саме так, що найкращий вихід – зробити 

так, як йому радять. Варто зазначити, що для вибору такої формули поради 

визначальними чинниками є соціальна та біологічна ієрархія комунікантів, а також сфера 

спілкування. Без сумніву вказані вище конструкції поради дуже близькі до фамільярних 

не надто ввічливих висловлювань. Наприклад: 

(14) "If I were your age, I might, Lee, and even then… you can’t have everything, a career 

and ten kids" [23, p. 127]. 

Непряма порада може експлікуватися також конструкцією It is time you + past tense, 

яка робить емфатичною необхідність швидкого виконання рекомендованої дії, а також 

вказує на відтінок докору з боку мовця. Адресант використовує такі висловлювання, якщо 

адресат не знає про час виконання дії або забув про нього. 

(15) "Maybe it’s time you both grew up" "What that supposed to mean?" Sharon lashed 

out at her. "I’ve been home for nine hours and you’re already on my back with your speeches 

and your crusades" [23, p. 89]. 

Вираження поради у висловлюваннях імпліцитним способом стає можливим завдяки 
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таким синтаксичним конструкціям: It would be good / better; You had better; You had best, 

які, вочевидь, не тільки підкреслюють вигідність, корисність для адресата наданої мовцем 

поради, але й дають можливість простежити волюнтативність мовця щодо дій і вчинків 

співрозмовника. Такі висловлювання непрямої поради побудовані переважно на основі 

аналітичних оцінних предикатів. Формування вищенаведеного оцінного різновиду 

спонукальних речень знаходить своє пояснення у специфіці впливу поради не тільки на 

свідомість, але й на почуття адресата. Імплікуючи пораду вищенаведеними 

конструкціями, мовець висловлює своє бачення щодо виконання спонуки адресатом, а 

лексеми better і best дозволяють розділити бажане за шкалою оцінок та засвідчити, що 

бенефактивним у висловлюванні є адресат. Завдяки умовному способові мовець 

підкреслює бажаність дії і пом‘якшує категоричність оцінки, а категорія безособовості 

відіграє роль мінімалізовального чинника у зменшенні тиску на співрозмовника, відтак і в 

невпевненості щодо доцільності сказаного. Наведемо приклади:  

(16) "After breakfast you’d better take off your shirt and let me fix it" [21, p. 133].  

(17) "That serve a queen must be certain before they move. You had best listen to the rest, 

my girl!" [20, p. 148]. 

Реалізація непрямого МА поради, як уже зазначалося вище, можлива за допомогою 

комунікативно-прагматичного типу репрезентатива. Використовуючи репрезентатив для 

надання поради адресатові, мовець має на увазі, що пропозиція висловлення репрезентує 

дійсний стан справ у світлі проговорювання [6, с. 252]. Адресант впевнений в істинності 

свого судження і тому констатує існування несприятливого для адресата стану справ, 

повідомляючи про це. Репрезентативні висловлювання непрямої поради граматично 

оформлені як розповідні речення, котрі мають спонукальну ілокуцію поради і вказують на 

можливі негативні наслідки для адресата у випадку, якщо він не внесе корективи у свою 

поведінку. 

(18) "There won’t be a wedding night if you never go out, you jerk". 

"You sound like my mother again". She smiled. It was so good to see him again  

[23, p. 137]. 

Аргументуючи свою точку зору, мовець вказує адресатові на наслідок невиконання 

наданої ним поради: "There won’t be a wedding night".  

Реалізація непрямої поради може здійснюватися за допомогою комісивного 

прагматичного типу. У висловлюваннях, що мають комісивну мету, мовець приймає на 

себе зобов‘язання реалізувати дії, репрезентовані пропозиціональним змістом [6, с. 252]. 

Потреба адресата в комісивах зумовлена тим, що мовець бере на себе зобов‘язання 
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виконати певні дії стосовно свого співрозмовника, який ці дії провокує. Комісиви, котрі 

виражають непряму пораду, передбачають різні умови та погрози, зорієнтовані на 

слухача. Комісивні висловлювання поради націлені на майбутнє і є складнопідрядними 

реченнями умови. Наприклад: 

(19) "[…] come quietly if you don’t want a gun across your head. You stand wide, Mr. Mc. 

Ginty; for I warn you I will stand no resistance when I am on duty!" So determined was the 

appearance of the captain that both Mc. Murdo and his boss were forced to accept the situation. 

[10, p. 32] 

Прагматична мета експресивів полягає у передачі мовцем переважно негативної 

психологічної установки відносно справи, репрезентованої смисловою структурою 

висловлювання [6, с. 253]. Мовець, продукуючи експресив для вираження непрямої 

поради, характеризує адресата та його дії як такі, котрі знаходяться в єдиній системі 

координат із тим, що оцінюється як погане з метою спонукати адресата до виконання 

рекомендованої дії, яка передбачає зміну його (адресата) поведінки у кращу сторону. 

Експресиви, які виражають пораду, характеризуються конотацією образи, котра є мовною 

аномалією в сенсі порушення конвенційних норм мовного спілкування і має місце при 

близькій дистанції комунікантів. Наведемо приклади: 

(20) "You’re absolutely barmy", he suggested. "You’re a bunch of raining nutters", he 

opined [9, p. 78]. 

Мета декларативних висловлювань непрямої поради полягає у тому, щоб змінити 

ситуацію за допомогою їх виголошення. У висловленнях, які мають декларативну мету, 

мовець спричинює стан речей, репрезентований пропозиціональним змістом, винятково 

завдяки успішному здійсненню ним мовленнєвого акту [6, с. 252–253]. Непряме 

вираження поради декларативними висловленнями зумовлюється соціальними 

чинниками. Мовець, продукуючи пораду, повинен мати більш високий статус і певну 

владу для реалізації декларації, у результаті виголошення якої в адресата настає новий 

стан. Це можливо за певних специфічних умов, таких, як суд і винесення вироку, 

звільнення з роботи, відлучення від церкви і т.п. У зв‘язку з вищенаведеними обставинами 

непряме вираження поради декларативами має обмежене використання. Наприклад:  

(21) "Language, please," justice Beech admonished [14, p. 21]. 

(22) "Order in the court," said T Karl, the court jester, under his bright gray wig  

[14, p. 21]. 

Важливим для розуміння порад вважаємо контекстуальний чинник. Адже в 

широкому контексті з урахуванням взаємовідношення даного висловлення з іншими 



Наумук О. В. Мовні засоби вираження непрямого мовленнєвого акту поради у сучасній англійській 

мов  

 

 38 

можна встановити характер комунікативної інтенції висловлення, його ілокутивну силу, 

оцінити прагматичний ефект. Виголошуючи однакові висловлювання у різних контекстах, 

можна реалізувати різні мовленнєві дії. Тому доречним видається зауваження деяких 

лінгвістів про те, що у прихованих та імпліцитних порадах ілокуція спонукання 

виводиться з контексту та ситуації [1, с. 286; 6, с. 242]. Наприклад: 

(23) "Why you talk to the man like that?" You want to quit, do it, go on home, but don’t 

antagonize the man. That kind oft act they never bummed, they the ones pull dirty tricks. You 

never know what they are liable to do". Vita waited [12, p. 51].  

У наведеному прикладі мовець висловлює непряму пораду щодо майбутньої 

поведінки свого співрозмовника, негативно оцінюючи його манеру спілкуватися з 

людьми. Ілокуція наданої поради виокремлюється завдяки контекстові: You want to quit, do 

it, go on home, but don’t antagonize the man. That kind that act they never bummed, they the 

ones pull dirty tricks. You never know what they liable to do.  

Отже, вираження непрямого акту поради досягається комунікативно-прагматичними 

типами директивів: власне директивами (імперативами та питальними реченнями) – 34%, 

репрезентативами (розповідними реченнями з модальними дієсловами can, may, will, 

might, must, have to, shall, be to, should, ought to) – 35%; а також умовними реченнями із 

конструкціями If I were you, It would be good/ better; You had better; You had best), 

комісивами – 15%, експресивами – 9%, декларативами – 7%. Непряме вираження поради 

дозволяє мовцеві врахувати небажання та незгоду адресата виконувати спонукувану дію 

або ж неспроможність для нього слідувати наданій пораді. Тому непряма експлікація 

порад дає адресантові більше можливостей досягнути бажаного перлокутивного ефекту 

(2857 висловлень), ніж тоді, коли він вдається до прямих засобів вираження поради (1051 

висловлень). Особливу увагу привертає контекстуальний чинник, що дає змогу виявити 

існування реалізації мовцем поряд із порадою ще однієї ілокуції, яка сприяє появі 

можливих прагматичних модифікацій поради, що окреслює перспективу подальших 

досліджень. 
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VERSUCH EINER FORMELL-QUANTITATIVEN ANALYSE  

DER KOHÄSIONSMITTEL IN DEN ROMANEN VON E.-M. REMARQUE 
 

ОГУЙ О. Д. СПРОБА ФОРМАЛЬНО-КВАНТИТАТИВНОГО АНАЛІЗУ ЗАСОБІВ КОГЕЗІЇ  

В РОМАНАХ Е.-М. РЕМАРКА 

Дослідження спрямоване на вивчення текстової пов’язанності (когезії та когерентності) на 

материалі 3 романів Е.-М. Ремарка «Drei Kameraden», «Der schwarze Obelisk» та «Im Westen nichts Neues». 

Текст проявляє себе і як відносно автономна формально виражена сукупність знаків, і як діяльнісний акт 

(дискурс) в ланцюжку інших дій. Єдність тексту забезпечується когерентністю (як глобальною цілісною 

пов’язаністю) та когезією (локальною пов’язаністю елементів тексту в реченнях, надфразових одиницях, 

абзацах тощо). На основі класифікації В. Єфименко у 5 композиційних частинах вивчених текстів 

(експозиція; розвиток дії; кульмінація; зниження дії та розв’язка) кількісно визначаються типи та види 

когезії: (1) лексична; (2) логічна; (3) граматична; (4) стилістична; (5) відсутність когезійних засобів. 

Отримані величини дозволяють побачити певні закономірності текстового розгортання романів. 

 

ОГУЙ А. Д. ПОПЫТКА ФОРМАЛЬНО-КВАНТИТАТИВНОГО АНАЛИЗА СРЕДСТВ КОГЕЗИИ  

В РОМАНАХ Э.-М. РЕМАРКА 

Исследование посвящено изучению текстовой коннективности (когезии и когерентности) на 

материале 3 романов Э.-М .Ремарка «Drei Kameraden», «Der schwarze Obelisk» und «Im Westen nichts 

Neues». Текст проявляет себя и как относительно автономная формально выраженная совокупность 

знаков, и как деятельностный акт (дискурс) в цепи других действий. Единство текста обеспечивается 

когерентностью (как глобальной целостной связанностью) и когезией (локальной связанностью элементов 

текста в предложениях, надфразовых единицах, абзацах и т.д.). На основании классификации В. Ефименко 

по 5 композиционным частям изученных текстов (экспозиция; развитие действия; кульминация; 

замедление действия и развязка) количественно определяются типы когезии: (1) лексическая (анафора, 

эпифора; гиперо-гипонимия; антонимия, синонимия); (2) логическая (пространственная, временная, 

метонимия); (3) грамматическая (кореференция, эллипсы; субституция; парцелляция); (4) стилистическая 

(метафора, персонификация, сравнение; параллелизм); (5) отсутствие когезионных средств. Полученные 

величины разрешают увидеть определенные закономерности текстового развертывания романов. 

 

OGUY A. D. AN ATTEMPT OF FORMAL-QUANTITATIVE ANALYSIS OF COHESION MEANS  

IN E.-M. REMARQUE’S NOVELS   

The research focuses on connectivity (cohesion and coherency) and is based on the material of three novels 

written by E.-M. Remarque «Drei Kameraden», «Der schwarze Obelisk» and «Im Westen nichts Neues». The text 

appears as a relatively autonomous formally expressed unity of token and as an activity act (discourse) in the chain 

of other actions. The unity of the text is ensured by coherency (as global holistic interrelation) and cohesion (i.e. 

local interrelation of the texts elements in sentences, passages, etc.). Due to compositional parts (i.e. exposition, 

complication or rising action, crisis or climax; falling action unity; resolution or denouement) the author 

quantitatively defines the following types of cohesion (based on V. Efimenko’s classification): (1) lexical (LlC1 – 

anaphora, LlC2 – epiphora; LlC3 – hyperonym; LlC4 – hyponomy; LlC5 – antonymy, LlC6 – synonymy); (2) logical 

(LC1 – spatial, LC2 – temporal, LC3 – metonymy); (3) grammatical (GC1 – co-reference, CC2 – ellipses;  

GC3 – substitutions; GC4 – parcelation, etc.); (4) stylistical (SC1v – metaphor, SC2 – personification,  

SC3 – comparison; SC4 – parallelism, etc.); (5) absence of cohesion means (C0). The obtained data permit to 

reveal certain regularities in textual unfolding of the novels under investigalion.  

 

Schlüsselwörter: Text, Discourse, Koheränz, Kohesion, Kompositionale Teile.  

Dem Problem der wissenschaftlichen Erforschung des Textes (lat. textum: ‚Gewebe‗) als 

eines besonderen, meistens schriftlichen Objektes, das sich auf die semantische Integrität 

kombinierter Sätze für den Ausdruck von Sprechakten in literarischen Werken gründet, wurden 

Werke von vielen Forschern (A. A. Andrijewska, K. Brinker, R.-A. de Baugrande & W. Dressler, 

T. A. van Dijk, G. Ermolenko, Z. A. Getman, M. A. Halliday, R. Hasan, V. A. Kucharenko, 

J. H. Pickering & J. D. Hoeper etc.) gewidmet. Dabei hat das Problem der Konnektivität 
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(Kohärenz und Kohäsion
1
) des Textes, die seine holistische (ganzheitliche), untrennbare 

Integrität bilden, keinen formalen Ausdruck in der Sprache und immer noch keine klare Lösung 

in der Linguistik. Das Ziel dieses Beitrages ist eine komplexe (inkl. diskursiv-quantitative) 

Analyse der Kohäsionsstrukturen an Hand von mehr als 6.000 Beispielen aus drei 

repräsentativen Werken von E. M. Remarque: "Drei Kameraden", "Der schwarze Obelisk" und 

"Im Westen nichts Neues"
2
.  

Wollen wir die theoretischen Voraussetzungen dieser Studie näher betrachten. Nach der 

Analyse von modernen linguistischen Arbeiten gibt es z. Z. mehrere, sogar entgegengesetzte 

Ansätze für die Auswertung des Textes. Allerdings kann diese Vielfalt der Standpunkte vor 

allem durch zwei Trends identifiziert werden: einerseits tritt der Text als eine (relativ) autonome 

(formell ausgedrückte) Zeichengesamtheit, andererseits ist er ein Handlungsakt in der Kette 

anderer Handlungen. Eben darin besteht der prinzipielle Unterschied der Ansätze zur 

Untersuchung, was auch die Diskrepanz in den Ergebnissen der Texterforschungen bestimmt.  

Der Text lässt sich also zweifach, sowohl als ein statisches als auch ein dynamisches 

Phänomen beobachten. Statisch beobachtet entspricht der Text dem Ergebnis der sprachlichen 

Aktivität, der Sprechtätigkeit, das eine komplizierte Bildung ist, die verschiedene sprachliche, 

geistige, stilistisch-expressive, formelle und andere Komponenten einschließt. Der Text ist dabei 

eine funktionierende semantisch kohärente Folge gesprochener und geschriebener 

Sprachelemente, die sich (als kommunikativ und thematisch relativ abgeschlossenes Ganzes) auf 

die morphologisch-syntaktische Verkettung von ihren Konstituenten (Wörtern, Syntagmen, 

Sätzen) gründet [vgl. 9, 1097ff.]. Dynamisch erfasst ist er als ein Prozess seiner Generierung, 

d.h. Entstehung, Wahrnehmung und seines Verstehens. In beiden Fällen ist das Hauptmerkmal 

von jedem Text
3
 seine Fähigkeit, die Informationen zu beinhalten und zu übermitteln. Zur 

Bezeichnung des dynamischen Zustandes vom Text ist auch der Begriff "Diskurs" 

kennzeichnend. Als Diskurs bezeichnet man in der modernen Forschung die Rede, mitten im 

Leben eingetaucht (van Dyke), oder die Bewegung des Informationsflusses zwischen den 

Teilnehmern der Kommunikation (d.h. Kommunikanten). Es ist ganz klar, dass diese 

                                                 
 

1
 Manche Textlinguisten [2, S. 18] wollen diese Termini nicht unterscheiden, denn es sei „irreführend―. Die 

anderen halten die Kohäsion für den grammatischen Zusammenhalt des Textes, die Kohärenz aber für den 

inhaltlichen, logischen Zusammenhang in einem Text. Der Autor dieses Beitrages findet aber hier einen deutlichen 

Art-Gattungsunterschied, der die Konnektivität (Verbundenheit) des Textmaterials gewährt. 
2
 Den Kohäsionsstrukturen von E.-M.Remarque (nur zweier Romane und nur im inhaltlichen Sinn ohne 

formelle Bearbeitung der Kompositionsteile) wurde schon ein Beitrag gewidmet: [18, S. 531–534].  
3
 Allgemein anerkannt ist, dass ein Text (durch seine Textualitätskriterien: Intentionalität, Akzeptabilität, 

Informativität, Situationalität) eine erkennbare kommunikative Funktion hat, die durch die kommunikative Absicht 

des Senders und die Erwartungen des Empfängers bestimmt wird, dass er als Äußerung abgegrenzt und thematisch 

orientiert ist, d. h. über einen inhaltlichen Kern verfügt. 
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Standpunkte einander nicht ausschließen, sondern ergänzen: Text als Resultat ist kaum ohne 

Rückgriff auf die kommunikative Situation (Eintauchen in das Leben) zu verstehen; und, im 

Gegenteil, gründet sich die Idee des Diskurses als eines Prozesses auf die führende Rolle des 

Subjektes der Aussage. Daher kann der Diskurs als Gesamtheit von sprech- und sprachlich-

kognitiven Sprechhandlungen der Kommunikanten verstanden werden [1; 8], die mit der 

Erkennung, Einschätzung und Darstellung der umgebenden Welt durch den Sprecher (Sender, 

Emittent) und die wahrnehmende sprachliche Rekonstruktion des Empfängers (Rezepienten) in 

bestimmten Konzepten verbunden sind [10, S. 52]. 

Als Schnittpunkt dieser entgegengesetzten und dabei ihrem Wesen nach kongruenten 

Kommunikationshandlungen, die von Kommunikanten in einem solchen (Re-) 

Konstruktionsprozess verwirklicht werden, tritt der Text als eine wahre, objektive 

Wirklichkeitstatsache auf. Kommunikativ-pragmatisch gesehen stellt der Text eine komplexe 

Informationshandlung dar, indem der Emittent (als Buchautor) versucht, dem Rezipienten einen 

bestimmten Sachverhalt über ein oder einige dynamische Ereignisse zur Kenntnis zu bringen [vgl. 

2, S. 58]. Die Konzeption des Diskurses als eines dynamischen Prozesses kann in diesem Fall 

verwendet werden, um den statischen Text als Ergebnis des Diskurses analysieren zu können. 

Linguistische Diskussionen über den Text als Produkt des Diskurses gründen sich auf die Quanten-

Natur des Denkens, eine der grundlegenden Erkenntnisse der Wissenschaften über Intelligenz. Die 

von W. Chafe im Informationsfluss ausgegliederten Einheiten (clouses), die den Denken-Quanten 

entsprechen [3, S. 34], machen die Vorstellung über den Diskurs als untrennbares diskretes 

Wellenwesen ganz klar. So könnte man dadurch annehmen, dass dieses diskrete Wesen a priori 

jedem Diskurs eigen ist und die Verteilung des Informationsflusses durch Clouses unabhängig von 

den Absichten der Redner und der kommunikativen Situation auftritt. Ein unbeabsichtigter und 

spontaner Gebrauch von Sprechelementen wird aber durch die dominante Strategie der Sprecher 

über logische Verbindungen innerhalb des zu generierenden Textes durch bestimmte Mittel 

bedingt. Nach psychobiologischen Reaktionen der Probanden erscheinen diese Mittel als 

Kombinationen von ersten neutralen Reizen mit biologisch relevanten Reizen, die aufgrund ihrer 

Wiederholung in der Zeit, d.h. durch ihre Häufigkeit relevant werden [20, S. 275].  

Die selektive Unvereinbarkeit bzw. Inkompatibilität der diskreten Struktur des Konzeptes 

und der oberflächlichen Textformen führen zu einigen Transformationen, die durch die 

Veränderungen in der Konfiguration der mentalen Vorlage zu einer linearen Struktur auftreten, 

durch ihre bestimmten Frequenzen zum Ausdruck gebracht. Die Transformation der diskreten 

Information in eine abgeschlossene wird zur Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Kommunikation: der unzusammenhängende Text kann nicht angemessen dekodiert werden. 
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Diese Transformation erfolgt durch die Einrichtung der globalen und lokalen Verbundenheit des 

Diskurses, was auch durch Frequenzen zum Ausdruck kommt. 

Die globale Verbundenheit (Kohärenz) sorgt für die Einheit des Textes als Ganzes, seine 

interne Integrität. Die Kohärenz gewährt die Einheit vom Diskursthema (Topic als Inhaltskern) 

und Nebenthemen [2, S. 56], wird vom Textproduzenten (Autor) in der Anfangsphase der 

Diskursentfaltung eingeleitet. Dadurch werden relevante quantitative Beziehungen zwischen den 

kognitiven Strukturen des Wissens aktiviert und das zusammenhängende Modell der Situation 

repräsentiert. Auf diese Weise umfasst die Kohärenz semantisch-pragmatische (darunter 

thematische und funktionale) Aspekte der interaktiven Verbundenheit des Diskurses, die ihren 

lokalen Ausdruck haben [5, S. 42]. Die Bestimmung der lokalen Konnektivität findet in der 

Phase der Textherausbildung statt und erfordert die Ermittlung von Verbindungen zwischen den 

Vorschlägen (Propositionen) und oberflächlichen Strukturen, d.h. die Kohäsion. Alle Absichten 

des Autors (engl. Intentions) sind in diesem Zeitpunkt auf die geeignete Wahl der adäquaten 

Oberflächen-Struktur für die Explikation der Häufigkeitsbeziehungen zwischen Closes gerichtet. 

Da die Verteilung von Informationen in Closes beim Aufbau von Diskurs unverändert bleibt  

(je eine Idee oder Thema für eine Aussage), so hängt die Wahl der Oberflächenstruktur beim 

Sprecher von solchen Variablen wie der Situationskontext und linguistische Kontext ab.  

Die Kohärenz, die einzelne Closes (Über-Phrasen-Einheit) und ihre Wiederholungen in 

einem Ganzen verbindet, neutralisiert die Autosemantik dieser Teile und unterordnet sie dem 

allgemeinen Inhalt des Werkes. Die Kohärenz ist also eine ganzheitliche Vereinigung aller 

Textteile durch bestimmte Mittel, die einen quantitativen Ausdruck haben, zur Erreichung seiner 

Integrität. Die Kohärenz (als globale, ganzheitliche Verbundenheit) wird durch Kohäsion erreicht, 

obwohl sie sich auch auf die assoziativen und praesupositiven Beziehungen gründen kann.  

Eben die lokale Konnektivität (Kohäsion als Verbundenheit der Textelemente, in erster 

Linie der Sätze, dann Über-Phrasen-Einheiten, Absätze etc.) drückt formal-grammatisch diese 

Verbundenheit in den Aussagen aus. Der Kohäsion liegen dabei verschiedene formale Mittel zu 

Grunde, mit deren Hilfe grammatische, lexikalische, logische, stilistische und assoziative 

Textelemente, nach denen entsprechende Kohäsionsmittel genannt sind, miteinander verbunden 

werden [17, S. 86]. Als Kohäsionsmittel treten im Kontext Pronomina, Adverbien, präpositionale 

Adverbien, Artikel, Zahlwörter, Wörter mit einem quantitativen Wert, auch grammatische 

Ellipse und Parzellierungen. Als lexikalische Kohäsionseinheiten sind Wiederholungen, 

Synonyme, Antonyme, Hyponyme und Hyperonyme, Worte eines lexikalisch-grammatischen 

Feldes und als stilistische Kohäsionsmittel: Metaphern, Personifizierungen, Vergleiche und 

Parallelismen. All das lässt sich optimal quantitativ ermessen. 
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Auf diesem Grund scheint es möglich zu sein, die Hypothese über die Abhängigkeit der 

Gebrauchshäufigkeit verschiedener Kohäsionsmittel von Kompositionsteilen (d.h. Bestandteilen 

der internen thematischen Veranstaltung) des literarischen Werkes zu überprüfen. Führen wir 

also das sprachliche Experiment auf Grund von drei repräsentativen Romanen von Erich Maria 

Remarque "Drei Kameraden", "Der schwarze Obelisk" und "Im Westen nichts Neues" mit Hilfe 

der Klassifikation von Kohäsionstypen (nach V. A. Efimenko [4]) durch.  

 

Tabelle 1. Die Häufigkeiten der Kohäsionsmittelbenutzung in Werken von E.-M. Remarque 

 

Kohäsionsmittel 
"Drei Kameraden" 

"Der schwarze 

Obelisk" 

"Im Westen nichts 

Neues" 

I XIV XXVIII II XII XXV I V XI 

GK1 26,5 24,6 22,7 31,5 26,2 28,9 30,8 27,5 30,2 

GK2 3,4 6,3 3,4 5,2 1,9 5,9 6,8 3,8 1,7 

GK3 2,4 1,6 1,7 0,6 0,4 0,3 3,7 2,8 2,9 

GK4 0,6 0 0,4 0,8 0,4 0,3 1,2 1,4 1,6 

GK5 9,2 13,7 10,1 6,8 10,8 8,6 14,3 19,2 14,3 

GK6 2,5 2,4 2,6 2,6 2,4 5,6 1,7 1,4 1,8 

GK7 2,5 0,5 2,3 2,9 2,1 1,7 0,5 0,3 0,6 

GK8 2,4 16,4 14,2 9,1 20,6 18,4 2,5 8,1 2,6 

GK9 6,4 6,1 6,1 1,5 11,3 10,3 0,6 1,7 5,1 

LКК1 1,5 4,8 2,7 2,3 1,7 0,8 2,1 1,4 2,2 

LКК2 1,5 0,5 1,8 0 0 0 0,4 0 0,5 

LКК3 3,4 3,3 4,1 2,3 1,7 1,4 1,6 0,9 1,5 

LКК4 0 0 0 0,6 0,3 0 0,4 0 0,4 

LКК5 1,9 1,2 1,4 2,3 1,4 1,2 1,9 1,2 1,6 

LКК6 1,9 1,2 2,1 1,7 1,2 0,7 1,4 0,7 1,4 

LКК7 3,4 3,2 2,9 3,8 2,4 2,7 7,4 6,6 7,3 

LКК8 2,4 2,2 2,6 1,5 0,8 0,6 2,9 1,7 2,7 

LК1 2,9 0,5 0 6,1 2,4 0 3,2 3,0 3,3 

LК2 10,7 5,8 4,1 6,7 2,4 0,4 5,3 4,8 5,2 

LК3 1,9 0,5 0,7 0 0,5 3,8 1,9 1,3 1,8 

SК1 0 0 0 0,5 0 0,4 0,4 0 0,4 

SК3 1,5 0,5 0,6 0,9 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 

SК4 1,9 0,5 6,1 4,5 3,4 2,8 0 5,1 2,9 

К0 9,2 4,2 7,4 5,8 5,2 4,7 8,3 6,7 7,6 

 

Dazu beschreiben wir Kohäsionsmittel in Kompositionsteilen als wichtigen Abschnitten 

dieser Romane, mit deren Hilfe die Sätze dieser Abschnitte miteinander verbunden werden. Die 

Wissenschaftler [7, S. 9; 13, S. 19] gliedern üblicherweise fünf Kompositionsteile aus, die die 

Themenentfaltung stufenweise charakterisieren: Exposition (Anbeginn der Themenentfaltung), 

Komplikation (complication or rising action als Entwicklung der Handlung), Klimax (crisis or 
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climax: der höchste Punkt der Themensteigerung), Reduktion von Handlungen (engl. falling 

action; ukr. spad dij) und Lösung (engl. resolution oder denouement). Da sie bis auf drei deutlich 

trennbare Teile reduziert werden können [6, S. 167; 11], so dienten als Hauptobjekt der 

Untersuchung folgende Schlüsselkapitel dieser Romane: Kapitel I (Exposition), HIV, XXVIII, 

Kapitel II, XIII, XXV aus diesen drei Romanen. Diese Kapitel entsprechen drei wichtigsten 

Kompositionsteilen der internen Werkgestaltung: Anbeginn (russ. zav'yazka, engl. Exposition), 

Entwicklung der Handlung (complication & climax) und Lösung (engl. Resolution, russ. 

rozv'yazka). Die Kohäsionsmittel wurden dabei nach V.A. Efimenko [4] wie folgt codiert:  

I. Lexikalische Kohäsion (LKK1 – anaphorische Wiederholung; LKK2 – epiphorische 

Wiederholung; LKK3 – Kontakt-Wiederholung; LKK4 – Leitmotiv-Wiederholung; LKK5 – 

Hypero-Hyponimie; LKK6 – Antonymie-Verhältnisse; LKK7 – Synonymie-Verhältnisse 

(einschließlich kontextuelle Synonymie); LKK8 – die Komponenten desselben lexikalisch-

grammatischen Feldes). 

II. Logische Kohäsion (LK1 – räumliche logische Kohäsion; LK2 – zeitliche logische 

Kohäsion; LK3 – Metonymie). 

III. Grammatikalische Kohäsion (GK1 – Personenkoreferenz; GK2 – anzeigende 

Koreferenz; GK3 – Koreferenz, die durch die Verwendung von Worten mit einem numerischen 

Wert zum Ausdruck kommt; GK4 – vergleichende Koreferenz; GK5 – Substitution; GK6 – 

nominale Ellipse; GK7 – verbale Ellipse; GK8 – Auslassen einer Propositionsgruppe; GK9 – 

Parzellierungen).  

IV.  Stilistische Kohäsion (SK1 – Metapher; SK2 – Personifizierung; SK3 – Vergleich; 

SK4 – Parallelismen).  

V. Abwesenheit von Kohäsionsmitteln (K0). 

Kohäsionskodierung sah in diesem Fall wie folgt aus:  

Der Himmel war gelb wie Messing und noch nicht verqualmt vom Rauch der Schornsteine. 

Hinter den Dächern der Fabrik leuchtete er sehr stark. Die Sonne musste gleich aufgehen. Ich sah 

nach der Uhr. Es war noch vor acht. Eine Viertelstunde zu früh: GK1 – K0-K0-LK2-LK2 etc
4
.  

Auf solche Weise wurde der gesamte Text entsprechender Kapitel kodiert. Als Hypothese 

diente die Vermutung, dass die Gebrauchshäufigkeiten bestimmter Kohäsionstypen irgendwie 

gemäß der Handlungsentfaltung im Roman geändert werden. Nachdem die Gebrauchshäufigkeiten 

der Kohäsionstypen ausgerechnet worden waren, sind einige Trends zu beobachten.  

                                                 
 

4
 Der Text dieser Kapitel wurde unter meiner Betreuung von meiner Magisterin Frau Julia Stezyschyn 

(Iwano-Frankiwsk) bearbeitet und einige Resultate davon sind als unser gemeinsamer Beitrag erschienen: [12,  

S. 109–113].  
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Die Analyse von Romanen zeigte, dass die Verwendungshäufigkeiten der 

Personenkoreferenz (durch entsprechende Pronomina: er, sie, es, etc. ausgedrückt) in allen 

Teilen der literarischen Werke praktisch dieselben sind. Wir sind aber daran interessiert, solche 

Kohäsionstypen zu analysieren, deren Gebrauchshäufigkeiten in verschiedenen 

Kompositionsteilen der Romane ganz unterschiedlich sind. Nach anderen Resultaten der 

quantitativen Bearbeitung unseres Experiments sind wir der Meinung, dass Remarque die 

anzeigende Koreferenz mehr am Anfang und am Ende verwendet, da er ihre größere 

Aussagekraft (im Vergleich zur Personenkoreferenz) verwendet, um die Aufmerksamkeit des 

Lesers (Kapitel II) zu erwecken oder sie zu fixieren (im Kapitel XXV). In diesem Fall hilft die 

anzeigende Koreferenz, die widergespiegelten Ereignisse in ihrer Ganzheit zu erfassen. 

Zusammen mit der Entwicklung der Handlung werden die Häufigkeiten der 

Substitutionsbenutzung verändert (6,8% – Kapitel II; 10,8% – Kapitel XIII; 8,6% – Kapitel 

XXV). Darüber hinaus ist eine höhere Substitutionsfrequenz im zentralen Kapitel des Romans zu 

beobachten. Auf diese Weise versucht der Autor, das Sprachmaterial zu "verdichten", um die 

Dynamik der Ereignisse zu betonen und dabei nicht besonders notwendige Wiederholungen im 

Text zu vermeiden. Die Benutzung der elliptischen Strukturen tendiert auch zur Änderung. Das 

betrifft auch nominale Ellipsen, die in den Kapiteln II und XIII etwa 2,5% aller 

Kohäsionsstrukturen ausmachen, im Kapitel XXV werden sie mit einer Frequenz verwendet, die 

zweimal größer ist – 5,6%. Die Ellipsen, in Dialogen gebraucht, beleben sie, da sie an die reale 

alltägliche Kommunikation näher bringen.  

Die Benutzungshäufigkeit der räumlichen und logischen Kohäsion (LK1) nimmt in 

Romanen von Remarque ständig ab: Kapitel II – 6,1%; Kapitel XIII – 2,4%; Kapitel XXV – 0%. 

Aus unserer Sicht lässt es sich durch die Themenentfaltung erklären. Da die Handlung des 

gesamten Romans in einer für den Leser unbekannten Ortschaft, nämlich in einer Stadt 

stattfindet, so versucht der Autor zu Beginn des Romans die potentielle "Stadtkarte" künstlerisch 

darzustellen, mit deren Hilfe der Leser hier "navigieren" kann. Später, wenn dem Leser die 

räumliche Platzierung von Stadtobjekten schon bekannt ist, wird dann sein Bedürfnis in einer 

logisch-räumlichen Kohäsion viel weniger und dann gar nicht aktuell.  

Was die Verwendungshäufigkeit der Metonymie (LK3) als Art der logischen Kohäsion 

angeht, so erhöht sie sich mit der Romanentfaltung. Dieser Wandel spiegelt sich in dem 

prozentualen Anteil der Metonymie unter allen Kohäsionsmitteln wie folgt: 0% (Kapitel II) 0,5% 

(Kapitel XIII), 3,8% (Kapitel XXV). M. S. Zarytskyj [19, S. 85] ist der Meinung, dass die 

Metonymie im poetischen Text bzw. literarischen Prosatext als ein expressives Ausdrucksmittel 

insbesondere verbreitet ist. Darüber hinaus kann man zur Schlussfolgerung kommen, dass 
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Remarque seine Sprachmittel intuitiv in der Abschlussphase des Romans viel ausdrücklicher 

machen wollte.  

Unsere quantitative Analyse zeigte auch dabei, dass die grammatische Kohäsion in den 

Texten vorherrschend ist (86%); die lexikalische Kohäsion macht nur 7%, logische – 4%, und 

stilistische – 3% aus. 

Unser Textexperiment auf dem Material von drei Romanen von E.M. Remarque ("Drei 

Kameraden", "Der schwarze Obelisk" und "Im Westen nichts Neues") zeigt, dass die 

Verwendungshäufigkeiten bestimmter Kohäsionsmittel (anzeigende Koreferentität, Substitution, 

Ellipsen, räumliche und zeitliche Kohäsion, Parallelismus, Parzellierungen) sowohl von 

Intentionen des Autors als auch vom allgemeinen Inhalt des literarischen Werkes abhängen. Ihre 

Frequenzen variieren innerhalb desselben Romans, wobei die quantitativen Indikatoren in ihren 

verschiedenen Kompositionsteilen (d.h. im Anbeginn, in der Entwicklung der Handlung und 

Lösung) ganz unterschiedlich sind.  

Nach der quantitativen Erforschung der Kohäsionsanwendung für drei analysierte Romane 

kann man einige Trends erkennen, die allen drei Romanen inhärent (eigen) sind: 

Im zentralen Kapitel steigen in allen analysierten Romanen wesentlich die 

Verwendungsfrequenzen der elliptischen Strukturen. Das lässt sich gewiss durch die 

Übersättigung dieser Kapitel mit den Dialogen erklären, denen die häufige Verwendung von 

elliptischen Strukturen eigen ist. Außerdem zeichnen sich alle drei Romane durch die erhöhten 

Verwendungsfrequenzen der Substitution in zentralen Kapiteln aus, die der Thema- und 

Handlungsentfaltung entsprechen. Da dieser Textabschnitt üblicherweise mit verschiedenen 

Handlungen bzw. Ereignissen überfüllt ist, verwendet der Autor sehr gerne die Substitution, um 

alle Ereignisse in einer nicht allzu großen Menge an Sprachmaterial auszudrücken und dabei die 

Dynamik ihrer Entwicklung zu zeigen.  

In der Lösung (engl. Resolution) ist nur eine Tendenz klar zu beobachten, die für alle drei 

analysierten Romane von E.-M. Remarque kennzeichnend ist: die Frequenzen der räumlichen 

logischen Kohäsionen werden reduziert. Das lässt sich zweifach erklären. Einerseits muss der 

Autor, wenn er die Handlungen des Romans entfaltet, ein deutliches Bild des Handlungsortes 

und der Zeit in der Exposition aufwerfen, deswegen braucht der Leser in den Schlusskapiteln 

nicht so viele Sprachorientiere; andererseits wird die Resolution vom Autor viel mehr 

dramatisiert und entsprechende Stimmung geschafft, was ohne detaillierte Beschreibung des 

Handlungsortes und der Zeit (oder durch Verschweigen) zu erreichen ist.   

Zusammenfassend könnte man sagen, dass die quantitative Studie der Kohäsionsmittel zu 

einem zuverlässigen Mittel wird, das wichtige Besonderheiten des Autorenstils, individuelle 
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Merkmale der Themenentfaltung charakterisieren hilft. In der Perspektive ist es wünschenswert, 

die Kohäsionsmittel (in Kombination mit anderen textbildenden Mitteln, wie z.B. nominalen 

Ketten [11]) an Hand anderer Werke bzw. anderer Autoren weiter zu erforschen. 
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СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

ТРОФІМОВА О. В. СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ НА 

ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглядаються особливості структури та семантики фразеологічних одиниць, які 

позначають негативні емоційні стани в англійській мові. Описуються результати аналізу семантичної 

структури фразеологічних одиниць (ФО), надається класифікація ФО за типом емотивності, стилістична 

характеристика. Виокремлено основні структурні типи ФО. 

 

ТРОФИМОВА Е. В. СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, 

НОМИНИРУЮЩИХ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматриваются особенности структуры и семантики фразеологических единиц, 

номинирующих негативные эмоциональные состояния в английском языке. Описываются результаты 

анализа семантической структуры фразеологических единиц (ФЕ), представлена классификация ФЕ по 

типу эмотивности, стилистическая характеристика. Выделены основные структурные типы ФЕ. 

 

ТROFIMOVA O. V. STRUCTURE AND SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS DENOTING 

NEGATIVE EMOTIONAL STATES IN ENGLISH  

The article deals with structural and semantic peculiarities of phraseological units denoting negative 

emotional states in the English language. The article presents a brief survey of approaches to the study of emotions 

in linguistics, in particular, expressed by phraseological means. A specific nature of the phraseological meaning is 

regarded as such that contains an expressive-emotional component. In the course of the research a list of negative 

emotions has been worked out. Phraseological units denoting negative emotional states in the English language 

have been classified into semantic groups and subgroups. The paper particularly focuses on the results of the study 

of phraseological units which constitute the semantic group «negative emotional state». The results of the analysis 

of the semantic structure have been described. The main and additional semes have been identified. Active 

components in the structure of the phraseological units have been distinguished. In terms of the type of emotiveness 

the phraseological units have been classified into those that nominate, describe and express negative emotional 

states. The stylistic characterization of the units under discussion has been given. The basic structural types of the 

phraseological units have been pointed out. 

 

Ключові слова: емоція, емотивність, негативний емоційний стан, фразеологічна 

одиниця, семантична ознака, структурна модель 

1. Вступні зауваження 

У статті подані результати дослідження структури та семантики фразеологічних 

одиниць (далі ФО), які позначають негативні емоційні стани в англійській мові. Об‘єктом 

постають такі ФО, як be sick at heart ‗тужити, горювати, відчувати нудьгу‘, low spirits 

‗зневіра, сум, нудьга‘, as sore as a boil ‗дуже злий; злий як собака‘, in fear and trembling ‗із 

страхом і здриганням‘. 

В лінгвістиці накопичений багатий досвід вивчення емотивної лексики завдяки 

дослідженням Л. Г. Бабенко, А. Вежбицької, В. М. Телії, В. І. Шаховського та багатьох 

інших 1; 7; 25–26; 28–29. Не визиває заперечень той факт, що емоції та почуття 

відіграють значну роль в житті особистості. За думкою В. І. Шаховського, ключем до 

вивчення емоцій людини є саме мова, яка формує емоційну картину світу представників 

певної лінгвокультури [29]. Вивчення пласту емотивної лексики тієї чи іншої мови, 
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зокрема її фразеологічного шару, надає можливість дослідникам визначити своєрідність 

світогляду мовного колективу. Наприклад, в дослідженні О. А. Майбороди 17 

обґрунтоване положення про значущість ФО як одного з мовних засобів відображення 

картини світу на матеріалі української мови. Вивчення фразеологічного шару сприяє 

виявленню механізмів взаємодії мови та культури 2. Зокрема, О. В. Назаренко 19 

простежує відбиття в українській фразеологічній системі особливих національних рис 

мовної картини світу як складової частини українського менталітету. Семантичне 

дослідження національної специфіки ФО в контрастивному аспекті проводиться різними 

лінгвістами, зокрема Л. І. Зиминою 11, С. В. Олійником 20. Цінним є дисертаційне 

дослідження Я. А. Барана, в якому по-новому визначається системний і рівневий статус 

фразеології 3. Вивчаються особливості фразеологічної номінації фізичного стану 

людини 15, моральної сфери людини 27. Аналізу підлягають конкретні емоційні стани: 

переляк, радість, горе та інші 10; 13. Актуальними є  дослідження емоційних концептів, 

що вербалізуються лексичними, зокрема фразеологічними засобами мови 6; 22. У фокусі 

дослідження М. В. Гамзюка 8 – емотивність фразеологічної системи німецької мови. 

Особливості ФО, що позначають емоційно-чуттєву сферу людини, досліджуються також в 

зіставному аспекті на матеріалі української та англійської мов 2, російської та 

французької мов 16. Такі культурно-зіставні дослідження описують національно-

специфічні ознаки фразеологічних систем різних мов та виявляють спільні й специфічні 

риси національних картин світу. Незважаючи на численність робіт, присвячених різним 

аспектам репрезентації емоцій в мові, не проводилося виявлення закономірностей 

вербалізації негативних емоцій у фразеологічному шарі на матеріалі англійської мови. 

Таким чином, актуальність даної роботи визначається: 1) антропоцентризмом сучасних 

наукових досліджень; 2) роллю емоційно-почуттєвої сфери в житті людини;  

3) відсутністю спеціальних досліджень, присвячених опису структури і семантики ФО, що 

вербалізують негативні емоції.   

Метою дослідження є зіставне вивчення ФО, що вербалізують негативні емоції, в 

англійській та українській мовах. Основним завданням цієї статті є висвітлення на 

матеріалі англійської мови структурних та семантичних ознак фразеологізмів, що 

позначають негативні емоційні стани. 

Складність дослідження зумовлюється специфікою фразеологічного значення, 

визначення якого є однією з актуальних проблем лінгвістики. Унікальність 

фразеологічного значення  зумовлюється, зокрема, тим фактором, що емоційно-
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експресивні ознаки становлять невід‘ємний конституент семантичної структури 

фразеологізму 26, с. 32. Важливою функцією фразеологізму є реалізація емоційно-

експресивного відношення мовця до об‘єкту мовлення 4, с. 9. Незважаючи на відсутність 

єдиної трактовки понять «експресивність», «емоційність», «оцінність» та різноманіття 

підходів до їх взаємодії, домінування експресивного компоненту над номінативним 

визнається вченими релевантною ознакою фразеологізму 18, с. 208–214. З цього 

випливає, що ФО, які знаходяться у фокусі цього дослідження, не тільки вербалізують у 

своєму значенні негативний емоційний стан особи, а також виражають її емоційно-

експресивне ставлення до об‘єкту мовлення.  

Доцільно зазначити, що у роботі прийнята типологія лексики, що репрезентує емоції 

згідно з теорією В. І. Шаховського [28]. Вчений обґрунтував, що одиниці різних рівнів 

мови поділяються на такі, що називають емоції, описують їх або виражають їх. Аналіз 

матеріалу дослідження підтвердив, що ФО на позначення негативного емоційного стану 

підлягають класифікації за вищезазначеною типологією.   

2. Матеріал дослідження 

Матеріал дослідження склали 720 ФО, які було відібрано методом суцільної вибірки 

із фразеологічних словників англійської мови [30–35]. Критерієм вибірки слугувала 

наявність у дефініції ФО емотивної семи, або емосеми. Суть поняття емосеми трактується 

як поєднання семантичної ознаки «емоція» та семних конкретизаторів, наприклад, 

«любов», «презирство» тощо [1, с. 16]. Оскільки об‘єктом аналізу виступають ФО, що 

позначають негативні емоції, набір семних конкретизаторів обмежувався переліком 

негативних емоцій. В психології існує декілька підходів до класифікації емоцій на 

позитивні та негативні, які сформульовані в працях таких психологів, як В. Вундт, 

К. Ізард, Б. І. Додонов, Р. Плачик та інші 14. Наприклад, згідно з теорією К. Ізарда, існує 

5 базових негативних емоцій: горе, гнів, відраза, презирство, страх 12. В ході аналізу 

фактичного матеріалу дослідження інвентар негативних емоцій був доповнений і 

описаний як такий, що охоплює  29 емоцій: хандра, сум, нудьга, незадоволення, 

роздратованість, занепокоєння, тривога, хвилювання, паніка, туга, горе, страждання, 

відчай, переляк, заздрість, презирство, відраза, огида, злість, лють, шаленість, скаженість,  

розгубленість, розчарування, образа, приниження, ворожість, ніяковість, сором. Варто 

зазначити, що цей список також не є повним, оскільки до нього не включені усі одиниці, 

які позначають негативні емоції та можуть вважатися синонімічними до тих, що подані, 

але які також слугують критерієм добору матеріалу дослідження. Таким чином, підставою 

для віднесення ФО до корпусу матеріалу дослідження вважається наявність в словниковій 
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дефініції маркерів «емоція / почуття» та «негативний емоційний стан».  

Корпус досліджуваних одиниць було класифіковано на такі групи: «негативний 

емоційний стан», «негативна емоційна дія», «негативне емоційне ставлення» (див. табл. 1).  

 

Таблиця 1. Семантична класифікація ФО, що вербалізують негативні емоції  

в англійській мові 

 

№ 

з/п 
Назва групи 

Кількість 

ФО, одиниць 

Кількість 

ФО, % 
Приклади 

1 
Негативний 

емоційний стан 
651 90 

be fed to the teeth ‗набридло, 

остогидло, осточортіло‘ 

feel cheap ‗бути приниженим, 

ніяково почувати себе; соромитися; 

бути не в настрої‘ 

2 
Негативна 

емоційна дія 
54 8 

speak daggers ‗говорити зі злістю, з 

ворожістю, кидати гнівні слова‘ 

hide one’s (diminished) head 

‗приховувати свою неславу, ганьбу, 

своє приниження; ховатися від 

сорому‘ 

3 

Негативне 

емоційне 

ставлення 

15 2 

snap one’s fingers at smb/smth 

‗відкрито презирати, ігнорувати‘ 

give smb the cold shoulder ‗неприязно 

ставитися (до когось)‘ 

 Усього 720 100  

 

Кількісний аналіз матеріалу показує, що в кількісному відношенні значно превалює 

група «негативний емоційний стан», в яку ввійшли 651 ФО, що складає 90% від загальної 

кількості одиниць. Групи «негативна емоційна дія» та «негативне емоційне ставлення» 

представлені 54 ФО (8%) та 15 ФО (2%) відповідно. У запропонованій статті 

проаналізовано та описано структуру та семантику ФО групи «негативний емоційний стан». 

3. Основні результати дослідження 

Група «негативний емоційний стан» включає одиниці, що у своїй семантиці 

відображають негативні емоції людини. 

В межах групи ФО зі значенням «негативний емоційний стан» можна виділити 

декілька підгруп: «переживання негативного емоційного стану», «каузація негативного 

емоційного стану», «перехід у негативний емоційний стан», «зовнішній прояв негативного 

емоційного стану», «фізіологічні ознаки прояву негативного емоційного стану» (див.  

табл. 2). В ході дослідження застосовувалася методика формульного тлумачення 

(Ю. Д. Апресян, О. Л. Бессонова, В. Д. Калиущенко), яка дозволяє в узагальненому 
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вигляді репрезентувати значення ФО, що досліджуються. У формулах тлумачення 

використано такі скорочення: S – суб‘єкт, NЕ – негативний емоційний стан, О – об‘єкт.  

 

Таблиця 2. Семантична класифікація групи «негативний емоційний стан» 

 

№ 

з/

п 

Семантична 

підгрупа 

Формула 

тлумачення 

Тлумачення 

значення 

Кіль- 

кість 

ФО, 

одиниць 

Кіль- 

кість 

ФО, 

% 

Приклади 

1 

Переживання 

негативного 

емоційного 

стану 

S відчуває NЕ 

Суб‘єкт 

відчуває 

негативний 

емоційний 

стан 

353 54 

lose one’s head 

‗втратити розум, 

розгубитися‘ 

(down) in the dumps 

‗засмучений, у 

поганому настрої; у 

пригніченому стані‘ 

2 

Каузація 

негативного 

емоційного 

стану 

О каузує S 

відчувати NЕ 

Об‘єкт є 

причиною 

негативного 

емоційного 

стану 

Суб‘єкта 

160 25 

open old sores 

‗ятрити старі рани‘ 

strike fear into one’s 

heart ‗наганяти 

страху, лякати‘ 

3 

Перехід у 

негативний 

емоційний 

стан 

S починає 

відчувати NЕ 

Суб‘єкт  

переходить у 

/ починає 

відчувати 

негативний 

емоційний 

стан 

56 9 

fly into a passion 

‗роздратуватися, 

розлютитися, 

скипіти‘ 

lose countenance 

‗втратити 

самовладання‘ 

4 

Зовнішній 

прояв 

негативного 

емоційного 

стану 

NЕ 

виявляється у 

зовнішньому 

вигляді S 

Негативний 

емоційний 

стан суб‘єкта 

виявляється у 

такому 

зовнішньому 

вигляді 

47 7 

change colour 

‗змінится в обличчі; 

збліднути‘ 

knit one’s brows 

‗насуплювати брови‘ 

5 

Фізіологічні 

ознаки 

прояву 

негативного 

емоційного 

стану 

S має 

фізіологічні 

ознаки у NЕ 

Суб‘єкт  має 

фізіологічні 

ознаки 

переживання 

негативного 

емоційного 

стану 

35 5 

make your blood run 

cold ‗сповнювати 

когось жахом, 

лякати‘ 

be in a cold sweat 

‗обливатися 

холодним потом‘ 

 Усього   651 100  

 

Як показують дані таблиці 2, найбільш численною є підгрупа «переживання 

негативного емоційного стану», яку складають 54% ФО від загальної кількості одиниць 

групи «негативний емоційний стан». ФО підгрупи «каузація негативного емоційного 
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стану» займають друге місце за кількісним наповненням (25% від загального обсягу 

одиниць). Підгрупа «перехід у негативний емоційний стан», нараховує 9% одиниць. 

Найменша кількість ФО зафіксована в підгрупах «зовнішній прояв негативного 

емоційного стану» та «фізіологічні ознаки прояву негативного емоційного стану», які 

знаходяться приблизно у рівному співвідношенні й складають 7% і 5% відповідно. 

3.1. Підгрупа «переживання негативного емоційного стану» налічує 353 ФО (54% від 

загальної кількості ФО групи «негативний емоційний стан»). До цієї підгрупи входять такі 

одиниці, що позначають негативний емоційний стан: be on nettles ‗відчувати 

занепокоєння, тривогу‘, have a heavy heart ‗вічувати горе, сум‘. Формула тлумачення 

підгрупи може бути узагальнена так: S відчуває NЕ.  

За типом емотивності ФО підгрупи, що розглядається, номінативні, тобто є такими, 

що певним чином номінують негативний емоційний стан. Аналіз матеріалу дослідження 

свідчить про те, що значення окремих ФО містить не тільки архісему «негативний 

емоційний стан». В ньому також актуалізуються конкретні семантичні ознаки, що 

указують на: 

а) характер стану: 

– «короткочасність» або «тривалість» негативного емоційного стану: the slough of 

despond ‗безнадійний сум, смуток‘ – a state, or period, of depression and despair ‗стан або 

період депресії і відчаю‘ [33, c. 505]; 

– «характер» протікання негативного емоційного стану: burn with a low blue flame 

‗бути дуже злим‘ – to be quietly and intensely angry ‗бути тихо і дуже злим‘ [34, c. 73]; 

б) ступінь стану: 

– «інтенсивність» негативного емоційного стану: hopping mad ‗розлютований, 

оскаженілий‘ – really annoyed and angry ‗дуже роздратований і злий‘ [33, c. 289]; 

в) причину стану: 

– «причина» негативного емоційного стану: be sick to death of smth / doing smth 

‗осточортіти, набриднути‘ – to be angry and bored because something unpleasant has been 

happening  for too long ‗бути злим і втомленим, тому що щось неприємне відбувається 

дуже довго‘ [32, c. 376]; 

Аналіз структурних особливостей ФО, що досліджуються, показав, що ФО 

поділяються на такі, що мають структуру словосполучення (325 ФО, 92%) та на такі, що 

мають структуру речення (28 ФО, 8%). ФО зі структурою словосполучення поділяються 

на дієслівні (172 ФО), субстантивні (83 ФО), ад‘єктивні (28 ФО), адвербіальні (42 ФО). 

Серед ФО зі структурою словосполучення превалюють дієслівні ФО. Найбільш 
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поширеними структурними моделями, за якими будуються дієслівні ФО, виступають V + 

N (spit blood ‗бути розлюченим‘), V + N + Prep + N (have one’s heart in one’s boots 

‗злякатися‘), V + Prep + N (be in the blues ‗нудитися, хандрити, бути засмученим‘). Аналіз 

структури субстантивних ФО показує, що продуктивними структурними моделями таких 

ФО є Adj + N (heavy heart ‗сум, смуток‘), N + and + N (strains and stresses ‗нервова напруга, 

хвилювання‘), N + Prep + N (dispensation of Providence ‗страждання, горе, випробування‘). 

Щодо ад‘єктивних фразеологізмів, вони є компаративними і містять у своєму складі 

сполучники as (as cross as two sticks ‗не в дусі, в поганому настрої, дуже розсерджений‘) або 

like (like a cat in a strange garret ‗не по собі‘). Більшість адвербіальних ФО утворені за 

моделлю Prep + N (out of heart ‗засмучений, у пригніченому настрої‘). В ході аналізу 

фразеологізмів зі структурою речення було встановлено, що за комунікативним типом вони 

поділяються на стверджувальні (Every heart knows its bitterness ‗У кожного своє горе‘) та 

питальні (What’s eating you? ‗Що тебе непокоїть, хвилює?‘). 

Компонентний аналіз досліджуваних ФО свідчить про те, що у складі дієслівних ФО 

домінують лексеми be, have, feel, що пояснюється тим фактом, що ФО підгрупи зазвичай 

констатують переживання негативного емоційного стану особою: be all on wires ‗сидіти як 

на шпильках, не по собі‘, have a thing about smb / smth ‗боятися когось / чогось, не 

виносити когось / щось‘,  feel flat ‗погано почуватися, відчувати смуток‘.  

Серед продуктивних компонентів в складі ФО, що аналізуються, також виділяються 

соматизми: heart, head, soul, blood, nerves, ears, tongue, skull, hand, nose, neck, mouth, back, 

teeth, wits. Це можна пояснити антропоцентричними особливостями мислення людини, 

яка будь-яку сферу життя, зокрема емоційну, переживає через усвідомлення та аналіз 

власних відчуттів. Наприклад, out of heart ‗той, що переживає смуток, нудьгу‘, down in the 

mouth ‗засмучений, у поганому настрої, у пригніченому стані‘. 

В ході аналізу було виявлено незначну кількість ФО (9 одиниць), в складі яких є 

компоненти, які пов‘язані або асоціюються із пеклом та дияволом: hell, deuce, devil, fire, 

brimstone. Цей факт пояснюється традиційною асоціацією диявола з негативними 

явищами людського життя. Наприклад, go through hell ‗дуже страждати‘, blue devils ‗сум, 

туга, нудьга‘. 

Оскільки тварини складають невідривну частину життя людини, їх поведінка у 

різних ситуаціях ставала об‘єктом спостереження людини, що знайшло відображення в 

мові.  Зокрема виявлено ряд ФО, які вербалізують емоційні переживання людини на 

основі проведення аналогії з емоційними реакціями тварин, як домашніх, так і диких, або 

навіть фантастичних. Так, ФО one’s back is up ‗він (вона тощо) сердиться, злиться‘ 
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заснована на спостереженні за поведінкою котів, які підіймають до гори спину, коли 

зляться. Фразеологізм breathe fire ‗дихати вогнем, бути дуже сердитим, злим‘ містить 

імпліцитне порівняння розлюченої людини з драконом, який видихає вогонь. Окрім того, 

зафіксована незначна кількість ФО (5 одиниць) з компаративною структурою, що 

називають характерні риси, які традиційно надаються певним тваринам. Наприклад, as 

scared as a rabbit ‗дуже переляканий‘, as grave as an owl ‗похмурий, понурий‘.  

В ході аналізу встановлено, що основний шар ФО не містить в компонентному 

складі конкретних номінантів негативних емоцій, які закладено у фразеологічному 

значенні. Проте, у структурі деяких ФО є лексеми, які вказують на негативний емоційний 

стан: be afraid of one’s own shadow  ‗боятися власної тіні‘, on the anxious bench ‗в тривозі‘. 

Як показав аналіз, деякі ФО досліджуваної підгрупи марковані позначками різного 

характеру: розмовні, (be in a stew ‗хвилюватися, бути як на голках‘), жаргонні (get one’s 

Irish up ‗скаженіти, лопатися від злості‘), вульгарні (give smb a pain in the ass ‗з душі 

верне‘), застарілі (rip and tear ‗рвати й метати, шаленіти, скаженіти‘), гумористичні (be as 

sick as a parrot ‗бути вкрай невдоволеним‘). В ході аналізу встановлено, що в англійській 

мові вищезазначені стилістичні маркери передаються позначкою informal. ФО підгрупи 

характерні не тільки для британського варіанту англійської мови, але й для 

американського (go out of one’s skull ‗дуже нервувати‘), австралійського (whip the cat 

‗тужити, сумувати, повісити носа‘) варіантів.  

3.2. Підгрупа «каузація негативного емоційного стану» нараховує 160 ФО (25% від 

загальної кількості ФО групи «негативний емоційний стан»), які констатують процес 

спричинення негативного емоційного стану або позначають джерело або причину 

виникнення негативного емоційного стану. Формула тлумачення підгрупи може бути 

узагальнена так: «О каузує S відчувати NЕ». В ролі об‘єкта можуть виступати як істоти, 

так і неістоти або абстрактні явища.  

За типом емотивності усі одиниці підгрупи номінативні, тобто називають 

негативний емоційний стан, що каузується об‘єктом. Аналіз ФО свідчить про те, що 

значення окремих ФО містить не тільки архісему «каузація негативного емоційного 

стану», а також в ньому актуалізуються конкретні семантичні ознаки, зокрема ознака 

«ступінь» стану: «інтенсивність» негативного емоційного стану, що каузується: scare 

(smb) stiff ‗страшенно налякати когось‘ – frighten smb very much. 

В ході аналізу досліджувані одиниці були класифіковані за структурно-

категоріальними ознаками на номінативні та дієслівні одиниці. Номінативні ФО 

позначають джерело або причину негативного емоційного стану: a thorn in smb’s flesh 
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‗причина постійної муки або нудьги, більмо на оці‘, death’s head at a feast ‗людина або річ, 

що стримує веселощі, що псує настрій‘. Поширеними структурними моделями, за якими 

будуються номінативні ФО, є N + Prep + N a pain in the neck ‗набридлива, докучлива 

людина‘ та Adj + N a bitter pill ‗гірка пілюля, образа, приниження, з яким треба миритися‘. 

Серед дієслівних ФО активними структурними моделями виступають V + Smb + N (give 

smb the blues ‗наводити нудьгу на когось‘),V + N (hit a nerve ‗зачепити болюче місце‘) та 

поширений варіант цієї структури V + Smb‘s + N (rouse smb’s bile ‗розлютити, розсердити 

когось‘), V + N + Prep + Smb (frighten the daylight(s) out of smb ‗страшенно налякати 

когось, перелякати когось до нестями‘), V + Smb + Prep + N (put smb out of temper ‗вивести 

з себе‘), де Smb – суб‘єкт, на який спрямована дія джерела або причини негативного 

емоційного стану. 

Активними компонентами в складі досліджуваних ФО є соматизми: neck, hair, flesh, 

ear, head, heart, stomach, mind, nerve, bone, nostril, mouth, wits тощо: turn smb’s stomach 

‗обурювати когось, бути огидним‘, cut smb to the heart ‗вразити, дійняти до живого; 

дошкулити‘. Серед частотних дієслів виявлені такі: put, give, get. Наприклад, put fear in 

smb’s heart ‗наганяти страху, лякати‘, give smb the hump ‗наганяти нудьгу на когось‘, get 

smb’s goat ‗розлютити, розсердити‘.  

Аналіз фактичного матеріалу з точки зору стилістичної забарвленості свідчить про 

те, що більшість ФО є стилістично нейтральними й належать до літературної англійської 

мови. Проте, виявлена незначна кількість одиниць, що марковані в словниках як розмовні 

(get under smb’s skin ‗дратувати когось, нервувати когось‘), жаргонні (get on smb’s wick 

‗набридати, докучати комусь‘), або такі, що належать до американського (throw a scare 

into smb ‗лякати, залякувати когось‘) чи австралійського (bash smb’s ear ‗набридати кому-

небудь нудними розмовами‘) варіантів англійської мови.  

3.3. Підгрупа «перехід у негативний емоційний стан» охоплює 56 ФО (9% від 

загальної кількості ФО групи «негативний емоційний стан»), які позначають перехід 

суб‘єкта у негативний емоційний стан. Формула тлумачення підгрупи може бути 

узагальнена так: S починає відчувати NЕ. За типом емотивності ФО підгрупи, що 

описується, номінативні. В семантиці ФО досліджуваної підгрупи, об‘єднаною архісемою 

«перехід у негативний емоційний стан», можна виділити такі семи:  

а) характер стану 

– «характер» переходу у негативний емоційний стан: go ballistic ‗розлютитися‘ – to 

become irrationally enraged ‗стати безпричинно розлюченим‘ [34, c. 257]; 

б) ступінь стану 
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– «інтенсивність» негативного емоційного стану, у який переходе суб‘єкт: go 

bananas  ‗розізлитися‘ – to become very angry ‗стати дуже злим‘ [32, c. 19]; 

в) причина стану 

– «каузація» початку негативного емоційного стану: get smb’s back up ‗розсердити‘ – 

to make someone get angry ‗змусити когось розізлитися‘ [34, c. 245] (сема початку 

негативного емоційного стану поєднується з семою каузації, яка виражена дієсловом 

make);    

г) характеристика суб‘єкту  

– «характерна риса» суб‘єкту: quarrel with one’s own shadow ‗легко 

роздратовуватися, роздратовуватися з усякого приводу‘. У даному випадку негативний 

емоційний стан характеризується як риса характеру, те, що відбувається часто або 

постійно, те, до чого особа схильна.   

При дослідженні структурних особливостей ФО встановлено, що за своєю 

структурою усі ФО даної підгрупи дієслівні, окрім 2 одиниць, які мають структуру 

речення: it makes one sick to hear, see etc. ‗вуха в‘януть, очі б не дивилися, огидно чути, 

дивитися тощо‘, the mercury is falling ‗справи ідуть гірше, занепадають‘. 

Найпоширенішими структурними моделями дієслівних ФО виступають V + N (lose one’s 

balance ‗втратити самовладання, душевну рівновагу‘), V + Prep + N (get into a state 

‗cхвилюватися, засмучуватися‘).  

Аналіз структури досліджуваних ФО виявив, що частотними компонентами 

виступають дієслова get, go, come, lose, fly, які позначають перехід з одного стану до 

іншого: get the wind up ‗злякатися, перелякатися‘, fly into a temper ‗роздратуватися, 

розізлитися, втратити самовладання‘. Окрім того, досить численними у складі ФО є 

соматизми nerve, nose, ear, face, jaw, blood, hair, heart, countenance, shadow, а також слова, 

що позначають частини тіла тварин back, hackles, tail (наприклад, lose heart ‗лякатися, 

занепадати духом‘, get up on one’s ear ‗розсердитися, розлютитися, скипіти‘, have one’s 

hackles up ‗розізлитися, роздратуватися‘). Варто зазначити, що в складі ФО підгрупи, що 

характеризується, спостерігаються назви емоційних станів alarm, tantrum, dander, panic, 

craven, passion, rage, temper, grief (наприклад, fly into a tantrum ‗скипіти, вибухнути 

гнівом, виявляти капризну дративливість‘, take alarm ‗налякатися‘).  

Серед досліджуваних ФО виявлені такі, що з точки зору стилістичної забарвленості 

позначаються як розмовні одиниці (cut up nasty ‗розсердитися, розлютуватися‘). Окрім 

того, були виявлені ФО жаргонного стилю (flip one’s lid ‗сказитися, розлютитися‘). Деякі 

ФО вживаються у американському (go into a nose dive ‗занепасти духом‘) або 
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австралійському (do one’s block ‗розсердитися, розхвилюватися‘) варіантах англійської 

мови. Серед ФО розмовного стилю найбільш численними є такі, що позначають перехід у 

такі емоційні стани, як сердитість, злість, лють, шаленство, які можна охарактеризувати як  

сильні емоційні стани. 

3.4. Підгрупа «зовнішній прояв негативного емоційного стану» нараховує 47 ФО 

(7% від загальної кількості ФО групи «негативний емоційний стан»), які позначають 

зовнішній вигляд людини, що переживає негативний емоційний стан: a long face 

‗витягнуте обличчя; похмурий вигляд‘, look small ‗мати жалюгідний вигляд‘. Формула 

тлумачення підгрупи може бути репрезентована так: NЕ виявляється у зовнішньому 

вигляді S. 

Очевидним є той факт, що за типом емоційності усі ФО досліджуваної підгрупи 

дескриптивні, тобто описують зовнішній вигляд особи, яка знаходиться у негативному 

емоційному стані. ФО підгрупи можна класифікувати на такі, що позначають вид, вираз 

обличчя a cloud on one’s brow ‗похмурий вигляд‘; колір обличчя green with envy 

‗позеленілий від заздрості‘; погляд look daggers ‗дивитися люто, з ненавистю, кидати 

гнівні погляди‘; мімічна поведінка make (up) a lip ‗надутися, надути губи, скривитися‘. 

Семантична структура ФО характеризується наявністю архісеми «ознака зовнішнього 

вигляду». Також в ході аналізу були виявлені такі семантичні ознаки:  

– «негативна емоційна дія»: lift (raise) one’s eyebrows ‗підняти брові (від здивування, 

зневаги тощо)‘; 

– «ступінь» стану, наприклад, «інтенсивність» негативного емоційного стану: froth / 

foam at the mouth ‗говорити щось з піною на губах; страшенно розлютитися‘ – be very 

angry ‗бути дуже злим‘ [35, c. 117]; 

– «перехід» у негативний емоційний стан: hang (down) one’s head ‗похнюпитися, 

опустити голову; втратити бадьорість, засмутитися‘.    

Аналіз матеріалу з позиції структурних особливостей ФО свідчить про перевагу 

дієслівних ФО, серед яких превалює структурна модель V + N (flash / shoot fire ‗метати 

іскри (про очі)‘), а також її поширена модель V + Adj + N (make big eyes ‗зробити великі 

очі, здивуватися‘). Незначну кількість складають дієслівні компаративні ФО:  look as if one 

had seen a ghost ‗виглядати дуже наляканим‘. Досить численними є ад‘єктивні 

компаративні ФО, наприклад, like a (dying) duck in a thunderstorm ‗з розгубленим 

виглядом, розгублено‘. Виявлено три одиниці зі структурою речення: one’s eyes flash / 

shoot fire ‗його, її і т.д. очі блищать, кидають вогнем-блискавицею‘.   

Аналіз компонентного складу досліджуваних ФО свідчить про домінуюче вживання 



Трофімова О.В. Структура та семантика фразеологічних одиниць на позначення негативних 

емоційних станів в англійській мові 

 

 62 

соматизмів у структурі одиниць: eye(s), face, hair, head, countenance, mouth, brow, 

наприклад, make a sad face ‗мати сумний вигляд‘, one’s eyes grew round ‗очі стали 

круглими (від здивування)‘. Окрім того, серед активних компонентів виявлені колоративи: 

white, red, pale, black, green, наприклад, look black ‗виглядати сердитим, похмурим‘, as red 

as a beet / lobster ‗червоний, як рак‘; назви тварин: pig, duck, cat, lobster (див. приклади 

вище); а також look у функції дієслова та іменника: look like a death’s head ‗бути схожим 

на мерця‘, a dirty look ‗злий, сердитий вигляд‘.       

З точки зору стилістичної належності група представлена в основному стилістично 

нейтральними ФО з незначною кількістю розмовних одиниць (7 ФО): stare like a stuck pig 

‗витріщати очі (від здивування)‘. Усі ФО підгрупи належать до британського варіанту 

англійської мови.  

3.5. Підгрупа «фізіологічні ознаки прояву негативного емоційного стану» подана 35 

ФО (5% від загальної кількості ФО групи «негативний емоційний стан»), які позначають 

фізіологічні зміни, що відбуваються під час переживання людиною негативного емоційного 

стану: make your blood boil ‗розлютовувати‘, a lump in one’s throat ‗клубок у горлі‘. Формула 

тлумачення може бути репрезентована так: S має фізіологічні ознаки у NЕ.  

Аналіз матеріалу показує, що ця підгрупа представлена дескриптивними ФО – вони 

описують певні процеси фізіологічного характеру, які супроводжують переживання 

особою негативного емоційного стану. Аналіз ФО свідчить про те, що значення окремих 

ФО містить не тільки архісему «фізіологічна ознака негативного емоційного стану». В 

ньому також актуалізуються конкретні семантичні ознаки: 

– «каузація» негативного емоційного стану: give one a funny feeling in one’s / the 

stomach ‗нервувати, непокоїти когось; бути не до душі комусь‘; 

– «ступінь» стану, наприклад, «інтенсивність» переживання негативного емоційного 

стану: one’s blood boils ‗у нього (неї і т.д.) кров кипить (від обурення тощо)‘. 

Аналіз структурних особливостей ФО підгрупи свідчить про те, що превалюють 

дієслівні ФО (22 ФО), наприклад, shake in one’s boots ‗тремтіти від жаху, переляку‘. 7 ФО 

– субстантивні, наприклад, a bundle of nerves ‗клубок нервів, самі нерви‘. 6 ФО мають 

структуру речення, наприклад, one’s blood runs cold ‗кров холоне в жилах‘.  

Активними компонентами в складі ФО виступають соматизми: blood, stomach, 

throat, jaw тощо (див. приклади вище), оскільки ФО описують процеси або зміни, що 

відбуваються в організмі людини під час переживання негативної емоції. 

При дослідженні матеріалу встановлено, що за стилістичними характеристиками 

більшість ФО стилістично нейтральні. З корпусу одиниць досліджуваної підгрупи 8 ФО 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 63 

S
T

U
D

IA
 G

E
R

M
A

N
IC

A
 E

T
 R

O
M

A
N

IC
A

: Ін
о

з
е

м
н

і м
о

в
и

. З
а
р

у
б

іж
н

а
 л

іт
е
р

а
т

у
р

а
. М

е
т

о
д

и
к
а

 в
и

к
л

а
д

а
н

н
я

 

2
0

0
9

, т
о

м
 6

, №
 2

 (1
7
) 

 

позначені як розмовні: a goose is walking over smb’s grave ‗дрож проймає‘. Превалююча 

кількість ФО характерні для британського варіанту англійської мови; 4 одиниці мають 

позначку, що відносить їх до американського варіанту англійської мови: sweat the small 

stuff ‗переживати через дрібниці‘.  

4. Висновки. Висновки, отримані в результаті дослідження структурно-семантичних 

особливостей корпусу мовного матеріалу, можуть бути узагальнені в таких положеннях: 

4.1. В ході дослідження встановлено список негативних емоцій, які охоплюють п‘ять 

базових негативних емоцій: горе, гнів, відраза, презирство, страх (вслід за К. Ізард), а 

також доповнюються 29 такими емоціями, як хандра, сум, нудьга, незадоволення, 

роздратованість, занепокоєння, тривога, хвилювання, паніка, туга, горе, страждання, 

відчай, переляк, заздрість, презирство, відраза, огида, злість, лють, шаленість, скаженість,  

розгубленість, розчарування, образа, приниження, ворожість, ніяковість, сором. 

4.2. Серед досліджуваних ФО було виділено 3 семантичні групи, а саме: «негативний 

емоційний стан», «негативна емоційна дія», «негативне емоційне ставлення», серед яких в 

кількісному відношенні значно превалює група «негативний емоційний стан». В межах 

групи «негативний емоційний стан» було виокремлено 5 підгруп: «переживання 

негативного емоційного стану», «каузація негативного емоційного стану», «перехід у 

негативний емоційний стан», «зовнішній прояв негативного емоційного стану», 

«фізіологічні ознаки прояву негативного емоційного стану». Найбільш численною серед 

них є підгрупа «переживання негативного емоційного стану». 

4.3. За типом емотивності, вслід за В. І. Шаховським, ФО дослідженої групи 

«негативний емоційний стан» розділяються на такі, що називають емоції, описують їх або 

виражають їх. Як свідчать результати аналізу матеріалу, найбільшу кількість складають 

ФО номінативного типу. 

4.4. При дослідженні матеріалу в структурі значення ФО встановлені архісема 

«негативний емоційний стан» та інші семи, які актуалізуються в значенні деяких ФО: 

«характер стану», «причина стану», «характеристика суб‘єкта».   

4.5. Вивчення структурних особливостей дає можливість стверджувати, що усі ФО 

поділяються на такі, що мають структуру словосполучення та на такі, що мають структуру 

речення. ФО зі структурою словосполучення представлені дієслівними, субстантивними, 

ад‘єктивними, адвербіальними одиницями. Як показує аналіз, серед ФО групи 

«негативний емоційний стан» найбільшу кількість утворюють дієслівні ФО.  

4.6. Компонентний аналіз показав, що продуктивними компонентами у складі ФО 

виступають соматизми, назви тварин, компоненти, які пов‘язані або асоціюються із 
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пеклом та дияволом, колоративи, назви емоційних станів, а також дієслова, наявність яких 

зумовлюється  загальним значенням конкретної підгрупи.  

4.7. При дослідженні стилістичних особливостей ФО було встановлено, що група 

представлена переважно стилістично нейтральними одиницями, проте деякі ФО 

характеризуються стилістичною маркованістю та мають стилістичні позначки: розмовні, 

жаргонні, вульгарні, гумористичні, застарілі. Більшість ФО належать до британського 

варіанту англійської мови, але в корпусі дослідження також виявлено такі ФО, що 

характерні для американського та австралійського варіантів англійської мови. 
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ІМ’Я ОСОБИСТЕ ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ 

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

ЧІГІРЬОВА А. В., КЕРОВА Л. В. ІМ’Я ОСОБИСТЕ ЯК КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНА КАТЕГОРІЯ 

СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У статті розглядаються структурно-семантичні характеристики особистих імен як культурно-

історичної категорії сучасної англійської мови, визначаються культурологічні фактори розвитку системі 

особистих імен. Пропонується огляд низки концепцій та поглядів на питання про статус власного імені.  

Аналіз структурних особливостей особистих імен дозволяє визначити словотвірні моделі будови 

імен та їх дериватів. Структурний аналіз свідчить про превалювання композитів серед давньоанглійських й 

германських особистих імен, в інших групах запозичень чільне місце посідають прості особисті імена. В 

результаті семантичного аналізу були виявлені основні етимологічні  та тематичні групи особистих імен. 

Лінгвокультурологічний аналіз дозволяє виокремити фактори, що впливають на  вибір імен у англійців.     

 

ЧИГИРЕВА А. В., КЕРОВА Л. В. ИМЯ ЛИЧНОЕ КАК КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье рассматриваются структурно-семантические характеристики личных имен как 

культурно-исторической категории современного английского языка, определяются культурологические 

факторы развития системы личных имен. Предлагается обзор ряда концепций и взглядов на статус имени 

собственного.  

Анализ структурных особенностей личных имен позволяет определить словообразовательные 

модели образования имен и их дериватов. Структурный анализ свидетельствует о превалировании 

композитов среди древнеанглийских и германских личных имен, в других группах заимствований основное 

мест занимают простые личные имена. В результате семантического анализа были выявлены основные 

этимологические и тематические группы личных имен. Лингвокультурологический анализ позволяет 

выделить социальные, исторические и культурологические факторы, определяющие выбор имен у англичан. 

 

CHIGIRYOVA A. V., KEROVA L. V. PERSONAL NAMES AS A CULTURAL-HISORICAL 

CATEGORY IN MODERN ENGLISH  

The paper deals with the structural and semantic characteristics of personal names viewed upon as a 

cultural-historical category of Modern English. Culturological factors in the development of the system of personal 

names have been considered. The paper also presents a short survey of different concepts and approaches to the 

linguistic status of the proper name. 

The structural analysis of the personal names in the English language makes it possible to distinguish the 

most productive ways of their formation. The structural analysis shows that the Old English and German first names 

are represented primarily by stem-compounds, while the structure of other borrowings is simple. 

As a result of the semantic analysis basic etymological and thematic groups of personal names have been 

singled out. The role of social, historical factors in the choice of personal names has also been studied. 

 
Ключові слова: ономастичний простір, антропонім, ім’я особисте, структурно-

семантичні особливості особистих імен, апеллятив, гіпокористична форма, 

лінгвокультурологічні фактори.  

 

1. Вступні зауваження. Власні імена посідають значне місце в складі лексики будь-

якої мови. Їхня специфіка здавна привертала увагу дослідників у різноманітних галузях 

науки:  історії, географії, лінгвістики, філософії й багатьох інших (Аристотель, Платон,  

Р. Декарт, Дж. Локк, Дж. Мілль, А. Х. Гардинер, В. Д. Бондалетов, О. В. Суперанська,  

Д. І. Єрмолович, К. Б. Зайцева, Є. С. Отін і др.). Виникнення й розвиток власних імен 

особистих як суспільно-історичної й мовної категорії тісно пов'язані з головними етапами 
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соціального й культурного розвитку людства. 

Особисті імена є невід'ємною частиною фонових знань про мову й культуру, вони 

несуть не тільки лінгвістичну, але й культурно-історичну, країнознавчу інформацію, що 

обумовлює підвищений інтерес до них у рамках лінгвокультурології. В іменах особистих 

відбиваються історичні й культурні особливості народу. 

Ономастичний матеріал характеризується величезним культурознавчим 

потенціалом, однак в аспектах лінгвокультурологічної й історичної інформації він усе ще 

недостатньо досліджений. На думку деяких лінгвістів (В. О. Ражина [14], С. B. Гарагуля, 

[6]), недостатньо декларувати факт культурно-історичної цінності власного імені, 

необхідно виробити методологію витягу культурно-історичної інформації з ономастикона, 

опису та інтерпретації цієї інформації. 

Антропонім – власне ім'я (або набір імен, включаючи всі можливі варіанти), 

офіційно привласнене окремій людині як його розпізнавальний знак [1].  

Аналіз теоретичної літератури з антропонімії свідчить про глибокий інтерес, який 

проявляють вітчизняні й закордонні лінгвісти до походження й функціонування особистих 

імен. Серед численних робіт, присвячених антропонімічній лексиці, найбільш важливими 

є дослідження В. Д. Бондалетова [4], О. В. Суперанської [16], В. М. Топорова [17],  

К. Б. Зайцевої [9], А. О. Леоновича [12], А. Х. Гардинера [19], О. О. Живоглядова [8],  

Є. Куриловича [11], В. О. Ніконова [13] та ін. 

Лінгвісти розглядають специфіку антропоніма як мовної категорії, структуру його 

значення, ступінь умотивованості семантики антропоніма та його різноманітні  функції у 

мові. Широко вивчається використання імен у художній літературі, соціальна 

обумовленість антропонімів, способи й засоби вираження емоційно-експресивних 

відтінків в іменах. Розглядаються офіційні й неофіційні форми антропонімів, продуктивні 

способи утворення прізвищ та імен, особливості їх вживання в   територіальних і 

соціальних діалектах, а також їх стилістична диференціація. 

Актуальність даної теми визначається неослабним інтересом до феномена 

антропоніма, ономастичних реалій, що представляють собою найважливіше мовне 

джерело інформації про культуру й історію. Ономастичний матеріал дозволяє працювати з 

лінгвокультурологічною та історичною інформацією, що на сучасному етапі ще 

недостатньо залучена до наукового обігу.  

Мета статті полягає в комплексному дослідженні номінаційних, лексико-

семантичних і структурно-граматичних особливостей особистих імен, а також впливу 

екстралінгвістичних факторів на процес ім‘янаречення. 
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Антропоніми, на думку О. О. Білецького, називають, але не пропонують ніяких 

властивостей предмету,  мають поняттєве значення, в основі якого лежить подання про 

категорію, клас об'єктів. Цьому значенню властиві наступні три ознаки: вказівка на те, що 

носій антропоніма – людина: Peter, Lewіs на відміну від London, Thames; вказівка на 

приналежність до національно-мовної спільності: Robіn, Henry, Wіllіam на відміну від 

René, Henrі, Wіlhelm; вказівка на стать людини: John, Henry на відміну від Mary, Elіzabeth 

[2, с. 15]. 

Антропоніми утворюють особливу, надзвичайно важливу й цікаву систему власних 

імен, в яку входять особисті імена, патроніми, прізвища, прізвиська, псевдоніми, 

криптоніми, антропоніми літературних творів (літературна антропоніміка). 

Безперечно, людина не може мати унікальне ім`я, яке б належало тільки їй. Особисті 

імена й прізвища мають безліч носіїв. Поза конкретною ситуацією або сферою 

спілкування імена John, Elіzabeth, Thomas і т.п. не вказують на яку-небудь конкретну 

людину. Імена, які в мовній свідомості колективу не зв'язуються переважно з якоюсь 

однією людиною, характеризуються обмеженою комунікативною сферою, називаються 

множинними антропонімами.  

Імена людей, що одержали широку популярність (Plato, Shakespeare, Darwіn, 

Eіnsteіn і т.п.), тобто антропоніми, які належать великій кількості людей, але зв'язані, 

насамперед, з однією людиною, називаються одиничними антропонімами.  

За фонологічними й морфологічними ознаками англійські особисті імена можна 

розподілити на три групи: 

 імена повні або вихідні: Alexander, Catharіne, Elіzabeth; 

 їхні варіанти: Alastaіr, Annіs, Katharіne, Elspeth  та ін.; 

 деривати: Alec, Aggіe, Katіe, Bet, Betty, Lіz  та ін. 

Особисті імена характеризуються прямою (первинною) і переносною (вторинною) 

номінативними функціями. У прямій номінативній функції власне ім'я особисте вказує на 

предмет, якому воно привласнене в індивідуальному порядку. Переносна номінативна 

функція імені особистого характеризується переносом найменування на інший предмет, у 

зв'язку з чим воно одержує здатність приписувати якісні властивості ряду об'єктів. За 

допомогою номінативного переносу можливий перехід власних імен у загальні слова [3]. 

2. Структурно-семантичні особливості особистих імен.  

Еволюція антропонімічної системи, поповнення номенклатури власних імен тісно 

пов'язані з історичним розвитком суспільства й зумовлені більшою мірою впливом 

екстралінгвістичних факторів, які відображають загальний національно-культурний фон, 
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на якому виникають і розвиваються імена. Історичні події, що ознаменували собою певні 

епохи в розвитку англійського народу, не могли не відбитися на англійській 

антропонімічній системі. 

Суперечливість природи власного імені визначається взаємодією лінгвістичного й 

екстралінгвістичного планів у його семантиці. Як одиниця мови ім'я особисте номінує 

об'єкти соціальної дійсності. Суб'єктивність функціонування імені особистого 

проявляється в індивідуальності його вибору в актах номінації, у явищі асоціативного 

переносу істотних якостей об'єкта, для позначення якого воно використовується, а також у 

значенні самого імені особистого, що у свою чергу відбивається у подальшому 

функціонуванні цього імені. Таким чином, ім'я особисте має здатність накопичувати 

екстралінгвістичну інформацію про свій денотат, що в результаті логічних процедур 

аналізу й узагальнення може ставати частиною семантики імені особистого [16, с. 3]. 

За значенням і походженням антропоніми в основному є словами, що вживаються 

повсякденно. Деякі з них зберегли значення в мові дотепер, інші ж його втратили. На наш 

погляд, правомірною є думка про те, що особисте ім'я має значення, загальний обсяг якого 

можна розділити на пасивне, потенційно присутнє, й активне, що постійно 

використовується. Метою аналізу є визначення зв'язку імені з його вихідним денотатом, 

тобто  виявлення форми, значення, на базі якої мови  виникло ім'я.  

На думку О. В. Кисель, у семантичному аналізі особистих імен виділяються такі 

аспекти: 

 культурно-історичний компонент (соціальні, історичні, етнічні, етимологічні 

складові); 

 буквальне значення імені – тобто до-ономастичне значення імені; 

 сфера первинного вживання;  

 асоціативний компонент, конотативна й експресивна складові [10, с. 9]. 

Аналіз досліджуваних імен відповідно до культурно-історичного критерію показав, 

що англійська система особистих імен сформована переважно завдяки споконвічно 

англійським особистим іменам. Необхідно відзначити, що власне англійські імена 

з'являються в англійському іменнику в різні періоди розвитку англійської мови й 

англійського суспільства. Численні англійські особисті імена мають багатовікову історію і 

пов‘язані зі змінами в системі мови в цілому. Однак, дослідження джерел поповнення 

системи англійських особистих імен свідчить про те, що більшість власне англійських 

імен з'являються вже в сучасній англійській мові завдяки численним способам 

формування нових антропонімів, найбільш частотними з яких є словоскладання, 
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деривація, онімізация апеллятивів, трансонімізація та ін. Слід зазначити, що практично всі 

особисті давньоанглійські імена, що дійшли до нашого часу, є чоловічими, виключення 

становлять лише кілька жіночих імен, а також антропоніми, які можуть бути як 

чоловічими, так і жіночими.  

Запозичення також є одним із найбільш значних джерел поповнення 

антропонімікона. Історичні, соціальні й культурні фактори відбилися у формуванні 

етимологічних груп у системі англійських особистих імен. 

Крім споконвічно англійських імен, в англійський іменник входять також імена 

латинського (Adrіan, Lucіus, Prіscіlla), давньогрецького (Dіdo, Damon, Rhea), 

давньоєврейського (Abraham, Davіd, Farkas), кельтського (Sabrіna, Rhona, Lana), 

французького та франко-норманського походження (Troy, Margaret, Morgan).  

Кельтська група особистих імен охоплює ірландські, валійські, бретонські й 

давньогаельські антропоніми, вона близька грецькій і слов'янській системам іменування. 

Однак, у системі особистих імен англійської мови ми знаходимо лише сліди кельтів, тому 

що вони були відтиснуті племенами германців. Проте, кельтські імена популярні й на 

сучасний момент: практично у всіх запозиченнях кількість чоловічих імен трохи 

перевищує кількість жіночих. 

Структурний аналіз свідчить про превалювання композитів серед давньоанглійських 

і німецьких особистих імен, в інших групах запозичень чільне місце посідають прості 

особисті імена. Здебільшого імена не мають прозору внутрішню форму, тобто значення їх 

апеллятивів виходить до давніх мов, які на даний момент є «мертвими» і вивчаються 

тільки фахівцями.  

Своєрідність буквального значення імені особистого обумовлена тим фактом, що всі 

власні імена пройшли довгий шлях історичного розвитку й нерозривно пов'язані з 

історією англійського народу. 

Семантичний аналіз буквального значення імен особистих дозволив виділити такі 

найбільш частотні тематичні групи: 

 церква, християнин: Chrіstіan ‗послідовник Христа‘, Chrіs ‗помазаник‘, Clement, 

‗милостивий‘, Benedіct ‗благословений‘; 

 воїн, завойовник, хоробрий: Alexander ‗захисник‘, Vіctor ‗переможець‘, Magnus 

‗великий‘, Maxіmus ‗найбільший‘; 

 назви кольорів: Beіle ‗білий‘, Blake ‗темний‘, ‗чорний‘, Blanche ‗біла‘, Donovan 

‗коричневий‘, ‗чорний‘, Gwendolyn ‗біла‘, Melanіe ‗чорна‘; 

 числа: Decіmus, Quіntіn, Septіmus, Octavіa, Octavіus; 
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 терміни споріднення: Abraham ‗батько багатьох‘, Abe ‗батько‘, Benjamin ‗син 

скорботи‘;  

 квіти: Flora, Prіmrose, Rose, Vіola, Fleur, Daіsy; 

 коштовні каміння: Coral, Topaz, Opal, Pearl, Margaret франц. ‗перлина‘; 

 назви дерев, чагарників та їх плодів: Berry, Cherry, Ebony, Hazel; 

 назви птахів: Lark 'жайворонок‘, Kestrel ‗боривітер‘, Teal ‗чирок‘; 

 назви місяців: April, June, May;     

 щастя, вдача: Beatrіce, Blіss, Felіx. 

Сфера первинного вживання – це сфера, в якій імена особисті були вжиті вперше. В 

результаті аналізу були виділені такі сфери вживання імен особистих, як Біблія (Abraham 

– Патріарх, родоначальник стародавніх євреїв, відомий своєю відданістю Богу Яхве й 

готовністю принести йому в жертву свого єдиного сина Ісака), міфологія (Pandora – у 

давньогрецькій міфології Пандора була послана Зевсом як покарання людям за те, що 

Прометей викрав для них вогонь), література (Angel – герой роману Т. Гарді "Тесс із роду 

Д'ербервілей"). Окрему групу становлять імена особисті, які належать реально існуючим 

особам (Augustus – Когномен Октавіана, прийомного сина Юлія Цезаря). 

З погляду наявності в особистих іменах асоціативного аспекту багато дослідників 

відзначають високу питому вагу конотації в значенні особистого імені. Дана 

характеристика визначається як додатковий зміст, що перебуває в складній єдності з 

основним, оскільки існує не тільки раціональне, але й почуттєве пізнання дійсності, тому 

конотація є інформацією, що закладена в особистому імені крім його предметно-логічного 

змісту. Завдяки конотації особисті імена є не тільки номінативними, але й виражальніми 

мовними засобами. 

Досліджувані імена особисті відповідно до їхнього асоціативного компонента 

можуть бути розподілені на загальнонаціональні та національні оніми. 

Загальнонаціональні оніми – це імена, що не мають національних меж у 

функціонуванні, такі імена одержали світову популярність і є характерними для всіх 

народів світу. Були виявлені такі групи загальнонаціональних імен: 

 імена суспільних діячів: Adolphe, Winston, Augustus;    

 теофорні імена Святих: Saint George, Saint Nicholas;  

 міфологічні імена: Hercules, Achilles, Pandora;  

 імена літературних персонажів: Scarlet, Becky, Ophelia.    

До національних онімів належать імена, характерні тільки для носіїв певної 

культури, їхня конотація пов'язана з національною специфікою. При описі конотації 
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особистих імен їхнє співвіднесення з референтом не є обов'язковим. У цьому випадку 

увага приділяється інформації національного характеру, тобто при описі семантичної 

структури імені загальна категоріальна семантика займає опосередковане місце. Так, 

наприклад, в англійському іменнику національними є імена, що утворилися від 

давньоанглійських імен: Thomas, Alfred, Alvin, Edgard  та ін.  

Емотивний компонент у конотативному аспекті семантики особистих імен 

розуміється як благозвучність імені, оскільки звучання імені опосередковано пов'язане з 

його значенням. Через благозвучність імені можна простежити позитивну або негативну 

оцінку особистого імені. Для експресивного компонента семантики особистих імен чільне 

місце займають лексико-морфологічні засоби, тобто зменшено-пестливі варіанти імені. 

Здатність імені до утворення дериватів збільшує частку експресивного компонента в його 

семантиці. Наприклад, ім'я Margaret має кілька  дериватів: Greta, Mag, Mag, Grety, Maggie.  

Характерною рисою особистих імен є те, що вони мають велику здатність до 

утворення варіантів або дериватів. Останні поєднують всі похідні імена: скорочені, 

пестливі, зменшувальні й фамільярні (short forms, pet names, diminutives, familiar forms), 

що не піддаються чіткій диференціації [18, с. 39]. 

Основними шляхами утворення дериватів імен в англійській мові є скорочення та 

афіксальний словотвір. Особливість деривації в системі англійських особистих імен 

полягає в тому, що афіксація виступає як своєрідна вторинна деривація стосовно 

скорочення, і без нього, як правило, не використовується. Від повних або вихідних імен, 

наприклад, Daniel і William утворюються спочатку скорочені імена Dan і Will, а від них, у 

свою чергу, утворюються гіпокористичні імена Danny, Willy. Скорочені імена називаються 

первинними дериватами, а гіпокористичні імена – вторинними дериватами повних імен 

[11, с. 57].  

У структурному відношенні особисті імена можуть бути розподілені на прості 

(однокомпонентні) й складні (двокомпонентні) імена.  

В однокомпонентних іменах значення не виводиться із суми значень компонентів, 

наприклад: Barbara – ‗чужа, іноземна‘, Gillian – ‗коханий‘, Regina – ‗цариця‘. Семантика 

особистих імен цієї групи досить легко співвідноситься з іменами загальними. 

Вважається, що цей вид іменування людей є найбільш давнім. Більшість особистих імен є 

однокомпонентними, і, як вважає О. Леонович [12], це свідчить про їхню приналежність 

до англійської мови. 

Двокомпонентні імена представлені композитами, значення яких виводиться із суми 

значень його компонентів: Alexander – Alexein – ‗захищати‘ + aner – ‗людина‘ = ‗захисник 

людей‘, Pandora – Pan – ‗всі‘ + doron – ‗дарунок, подарунок‘ = ‗дарунок‘, Christopher – 
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Christos – ‗Христос‘ + Phero – ‗нести‘ = букв. ‗той, хто несе Христа‘.  

Особисті імена, залежно від здатності утворювати скорочені або гіпокористичні 

форми, можуть бути розподілені на чотири групи: 

1. Імена, від яких утворюється скорочена й гіпокористична форми: Barbara – Bab, 

Babbie, Barby; Elithabeth – Bess, Elisa, Elsa, Betsy; Emma – Em, Emmy, Margaret – Greta, 

Mag, Mag, Grety, Maggie.  

2. Імена, від яких утворюється тільки скорочена форма: Gillian – Gill, Jill, Geoffrey – 

Geoff, Peter – Pete, Pamela – Pam.  

3. Імена, від яких утворюється тільки гіпокористична форма: Charles – Charley, Jack 

– Jacky, Laura – Lauri, Lolly Mark – Marrie.  

4. Імена, що не мають дериватів: Manfred, Marcus, Naomi, Nathaniel, Neal, Quenna, 

Quintin, Roger, Urania. 

Скорочені форми імен, як правило, служать для мовної економії й зручності, а 

форми, утворені за допомогою суфіксів – для вираження суб'єктивної оцінки. Утворення 

дериватів відбувається шляхом скорочення початку, середини й кінця вихідного імені:  

а) аферезис – відсікання початкового складу імені, наприклад, Ness (< Agnes), Tony 

(< Anthony, Antony), Tina (< Christina) та ін.; 

б) синкопа – скорочення відбувається в середині імені, наприклад, Austin  

(< Augustin), Aline (< Adeline) та ін.; 

в) апокопа – відсікання кінцевого складу імені, наприклад, Alec (< Alexander), Alf  

(< Alfred), Ag (< Agnes) та ін. [15]. 

3. Культурологічний фактор у розвитку системи особистих імен. 

Антропонімікони багатьох народів обмежені різними умовностями й традиціями у 

вживанні імен, що може створювати враження «вибіркового» використання мовних 

засобів для іменування людей. Однак вибірковими тут є не лінгвістичні фактори, а 

екстралінгвістичні умови, що впливають на вибір застосованих мовних засобів. 

Соціальний і історичний аспекти, на відміну від лінгвістичних факторів, завжди 

виявляються більш дієвими. Іменники будь-яких мов реагують на події соціального, 

економічного, культурного, політичного життя, а також на тенденції, пов'язані з модою й 

популярністю. 

В англійській газеті "Таймс" щорічно публікуються списки найпоширеніших імен, 

які дають можливість хоча б приблизно представити еволюцію сучасних англійських 

антропонімів. У 1949 році, наприклад, найпопулярнішими вважалися такі чоловічі імена, 

як: John, Richard, Peter, David, Charles, Michael, William, Robert, Christopher, James.  
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У першу десятку популярних жіночих імен потрапили: Ann(е), Mary, Elizabeth, Jane,  

Susan, Margaret, Sarah, Caroline, Jennifer, Frances.  

Через 20 років ситуація трохи змінилася. Залежно від популярності чоловічі імена були 

розподілені у такий спосіб: James, John, Charles, David, William, Andrew, Richard, Edward, 

Robert, Mark. Слід зазначити, що змінився порядок імен, у той час як набір імен залишився 

практично без змін. Аналогічна ситуація спостерігається й серед жіночих імен, які тепер 

розташовані так: Jane, Mary, Louise, Elizabeth, Ann(е), Sarah, Emma, Lucy, Clare, Catherine.  

Згідно з сучасними даними (2005 рік) найпопулярнішими англійськими іменами є: 

Jacob, Michael, Madison, Matthew, Ethan, Andrew, Daniel, William, Joseph, Christopher – для 

чоловіків, і Emily, Emma, Joshua, Olivia, Hannah, Abigail, Isabella, Ashley, Samantha, 

Elizabeth – для жінок. Склад імен практично повністю змінився, що пов'язано зі 

докорінною зміною історичної, соціальної й культурологічної ситуації в суспільстві, а 

також екстралінгвістичних факторів, що впливають на процес ім‘янаречення. 

Представляється можливим зазначити такі фактори, що впливають на вибір 

особистих імен в англійців: 

1. Вплив моди. Сучасна мода на імена – суспільна мода, в якій проявляється 

суспільний, а не індивідуальний смак. Вплив моди на сучасні процеси ім‘янаречення 

проявляється у двох протилежних тенденціях: з одного боку, збільшення концентрації 

іменника, тому що батьки вибирають  одне з найпоширеніших імен для своєї дитини, з 

іншого боку, вибір імені пов‘язаний з бажанням уникнути одноманітності, і батьки 

вибирають рідкісне й оригінальне ім'я. 

2. Зв'язок імені з певною соціальною групою. На ранніх етапах розвитку суспільства 

існувала традиція закріплення  певних імен за представниками суспільних груп. Певні 

імена викликали уявлення про родовитість і благородність, наприклад: Richard, William, 

Robert, інші – про бідність і невідомість: Abigail, John. Імена Rupert, Benjamin, Alexandra 

традиційно пов'язують із представниками середніх верств суспільства. На сучасному етапі 

розвитку іменника імена повністю втратили соціальне забарвлення. 

3. Прагнення уникнути важких, неблагозвучних сполучень. Велике значення при 

виборі імені має фонетико-психологічний фактор, під яким розуміється виникнення 

певних емоційних асоціацій, викликаних різними звуками і їхніми сполученнями. 

Прикладами важких, неблагозвучних сполучень можуть бути такі імена, як: Tracey 

Thomas, Jason Jackson, Paul Hall, Mark Dark, Mark Martin.  

4. Бажання бути оригінальним змушує деяких батьків давати своїм дітям рідкісні, 

незвичайні імена: Charisma, Damask, Bina, Queen. 

5. Вплив релігії. Релігія як один із первинних факторів визначає напрямок і динаміку 
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процесу ім‘ятворення та ім‘янаречення, при цьому роль релігії залежить від 

індивідуально-етнічної своєрідності народу, його віросповідання, а також від унікальності 

по'єднання індивідуального та суспільного в семантичній структурі імені. Імена з Біблії 

становлять значну частину антропонімікона англійської мови. Це імена Adam, Samuel, 

Thomas, Elizabeth, Mary, Ann. 

6. Вплив на вибір імені позитивних або негативних асоціацій, пов'язаних  з відомими 

історичними, культурними й політичними діячами. Багато батьків прагнуть дати дітям імена 

знаменитих кіноакторів, музикантів, спортсменів, політичних діячів. Під впливом цієї 

тенденції імена John, Diana, Elvis, Paul, Marlene, Maureen набули популярність. У той же час 

було відзначено практично повне зникнення імені Adolf із сучасного англійського іменника. 

7. Зв'язок з місцем народження. Деякі імена мають особливу популярність у певних 

географічних областях, і як наслідок закріплюються за певними територіями. Так, ім'я 

Jennifer пов'язувалося з Корноулом, Yorick – із західною Англією.  

8. Бажання уникнути імен, що зустрічаються в стійких виразах з негативною 

конотацією. У фразеологічних одиницях, до складу яких входять особисті імена, 

відбиваються традиції, повір'я й культурні особливості народу. У фразеологічній одиниці 

власне ім'я має певне значення і завдяки асоціативному аспекту набуває яскравого  

емоційного забарвлення, що також супроводжує ім'я при функціонуванні поза 

фразеологічною єдністю. Прикладами таких стійких виразів можуть служити Simple 

Simon, Jack of all trades, Every Tom, a doubting Thomas, Paul Pry. 

9. Найчастіше ім'я дається на честь іншої людини, найближчого родича. 

Спадкоємний мотив залежить від традиції ім‘янаречення в окремо взятій родині та є 

пов'язаним із прагненням зберегти послідовність поколінь.  

У поповненні номенклатури сучасних англійських особистих імен значну роль 

відіграють прізвища. Деякі імена й прізвища фонологічно й морфологічно збігаються, 

таким чином, утворюючи своєрідні антропонімічні омоніми. Номенклатура англійських 

особистих імен постійно поповнюється неологізмами, утвореними від прізвищ: Bradley, 

Howard, Shirley, Sidney, Graham, Winston. 

Серед розповсюджених жіночих імен виділяють дві групи нових антропонімів, 

етимологічно пов'язаних з назвами квітів і рослин, а також пов'язаних з назвами 

коштовних камінів, наприклад: Blossom, Clover, Flower, Daisy, Lilac, Ivy, Coral, Pearl, 

Ruby, Amber та ін. Серед чоловічих імен виділяється група «благородних» імен, 

етимологічно пов'язаних з назвами різних титулів: Baron, Count, Duke, King, Prince, Earl. 
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4. Висновки. Роль екстралінгвістичних факторів у розвитку антропонімічної 

лексики дуже велика. Під впливом соціальних, політичних і культурно-історичних 

факторів змінюється склад антропонімікона. Ім'я – це "продукт" певної епохи й певної 

культури. Особисті імена співвіднесені, з одного боку, з носієм і ім‘ядателем, з іншого 

боку, з вимогами, які висуває суспільство. На вибір імені можуть впливати такі 

культурно-історичні чинники, як національність, конфесія, прагнення зберегти традиції 

внутрісімейного імені, а також бажання дати гарне, рідкісне ім'я. Отже, власне ім'я у всій 

повноті своїх характеристик поєднує лінгвістичний та екстралінгвістичний плани. 

Лінгвістичний аспект значення імені стосується специфіки існування імені в мові, 

історії імені, а також етимології його основи. Екстралінгвістичний аспект значення імені 

особистого містить особливі мотиви іменування, особливі умови існування імені в 

суспільстві, пов‘язані з ним культурно-історичні асоціації, специфіку зв'язку імені з 

іменованим об'єктом, його сучасне сприйняття, а також ступінь популярності об'єкта і 

його імені.  
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ 

ЯКОСТІ  ОЦІННИМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ 

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ 
               

ОЛІЙНИК С. В. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ 

ОЦІННИМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНИХ 

КАРТИНАХ СВІТУ 

У статті на матеріалі англійської та української мов розглядаються особливості вербалізації 

концептів ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, які є фрагментом групи Особа соціальна 

концептосфери «Людина». Зіставлено семантичний обсяг концептів, виявлено спільні та диференційні риси 

аксіологічної концептуалізації значеннєвого простору та його репрезентації за допомогою оцінних 

субстантивних фразеологізмів. Висвітлено принципи семантичної організації фразеологічних одиниць, які 

об'єктивують досліджувані концепти в сучасних англійській та українській мовах.  

 

ОЛЕЙНИК С. В. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ, МОРАЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВА ОЦЕНОЧНЫМИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ В АНГЛИЙСКОЙ И 

УКРАИНСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА 

В статье рассматриваются особенности вербализации концептов ХАРАКТЕР, ПОВЕДЕНИЕ, 

МОРАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА оценочными фразеологическими единицами в английском и украинском язиках. 

Эти концепты входят в группу концептов Лицо социальное, которая является важным фрагментом 

концептосферы «Человек». В статье сопоставляется семантический объем концептов, выявлены 

универсальные и специфические черты аксиологической концептуализации понятийного пространства и 

его репрезентации с помощью субстантивных оценочных фразеологических единиц. Описаны принципы 

семантической организации фразеологических единиц, объективирующих исследуемые концепты в 

английском и украинском языках.   

  

OLYINYK S.V. VERBALIZATION OF CONCEPTS CHARACTER, BEHAVIOUR, MORAL 

QUALITIES BY MEANS OF EVALUATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UKRAINIAN 

  The article deals with the peculiarities of verbalization of concepts CHARACTER, BEHAVIOUR, MORAL 

QUALITIES.  The group of concepts under discussion is considered to be an important sector of the conceptual 

sphere “Person”. The conceptual analysis of the evaluative phraseological units presupposes their description as a 

system of concepts. Accordingly, it brings into the open the principles of the semantic organisation of 

phraseological units, which verbalize the values of the corresponding language communities. The concept is 

realised in the phraseological system by means of a frame model. The universal frame models representing the 

meaning of the language units in question have been worked out on the basis of the linguo-cognitive principles. The 

cognitive mechanisms of value notions nomination in the English and Ukrainian linguistic models of the world by 

means of phraseology have been determined. The research considers the universal character and differences in the 

value systems as reflected in phraseology of the non-closely cognate languages.  

 

Ключові слова: оцінна фразеологічна одиниця, концепт, семантичний об’єм, 

фразеологічна номінація. 

 

1. Вступні зауваження 

Фразеологічна номінація є розповсюдженим способом вербалізації уявлень про різні 

аспекти життя мовного співтовариства. Вона ґрунтується на використанні готових мовних 

форм у вторинній функції. Специфіка фразеологічної номінації зумовлена лінгвістичними 
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властивостями фразеологічних одиниць (далі ФО) як знаків вторинного утворення, 

усталеністю та нарізнооформленістю їх компонентного складу [6]. Під фразеологічним 

переосмисленням розуміється повне чи часткове образне перетворення вільного 

словосполучення, що ґрунтується на семантичному зсуві [7]. Переосмислення є 

результатом взаємодії лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів. Утворення ФО 

відбувається суцільно на базі непрямої номінації або глобальної семантичної 

трансформації, та їх комунікативна значущість, у першу чергу, позначається як оцінна і 

характеризувальна. 

Як свідчить аналіз літератури за проблемою дослідження, у фразеології зібраний 

багатий фактичний матеріал, що дозволяє розглядати питання фразеологічної номінації 

глибше й ґрунтовніше. Однак слід зазначити, що у фразеологічній науці ще не одержали 

адекватного опису й не знайшли вичерпного пояснення структурно-семантичні 

особливості цілого ряду одиниць, зокрема, ФО, значення яких ускладнене оцінним 

компонентом. Як знаки культури ФО об'єктивують аксіологічну систему концептів, що 

становлять ціннісну картину світу різних мовних спільнот. Оцінні фразеологічні одиниці 

(далі ОФО) є важливим способом презентування структур знань про навколишній світ. 

Категорія оцінки функціонує в стійких сполученнях слів, демонструючи експресивність, 

образність і стилістичну розмаїтість. Актуальними є порівняльні розвідки семантики слів 

як одиниць мови, які безпосередньо відображають позамовну дійсність, сприяють 

розв‘язанню таких складних проблем, як з'ясування механізму взаємодії мови й культури, 

виявленню спільного й відмінного у зіставлюваних системах, оскільки в кожній мові 

поряд із загальними засобами збагачення мовних картин світу існують і свої специфічні 

засоби, зумовлені їх типологічними і структурними особливостями. 

Вибір ОФО як емпіричного матеріалу пояснюється тим, що ці мовні одиниці містять 

компоненти значення, які відображають національні особливості сприйняття дійсності. У 

результаті це сприяє дослідженню етнічного менталітету носіїв певних природних мов як 

сукупності поведінкових і когнітивних стереотипів та виявленню лінгвоспецифічних 

характеристик цього менталітету шляхом аналізу його семантичних складників – 

концептів. Звернення до змістового й формального аспектів фразеологічних висловів, 

тобто значеннєвим інваріантам та образним формам їхніх мовних реалізацій у зіставно-

порівняльному плані сприяє як виявленню універсальних формально-семантичних рис 

різномовних фразеологій, так і визначенню культурно маркованих смислів і механізмів 

їхньої вербалізації. Такого типу аналіз дає цінний матеріал, що дозволяє інтерпретувати 

національно-культурну специфіку образного світосприйняття мовного співтовариства. 
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Об'єктом дослідження є вербалізація концептів ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, 

МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ за допомогою оцінних фразеологічних одиниць в англійській та 

українській мовах. Предметом постають структурно-семантичні особливості 

субстантивних оцінних фразеологічних одиниць, які вербалізують досліджувані концепти 

в англійській та українській мовах. Метою статті є встановлення та опис структурно-

семантичних особливостей оцінних фразеологічних одиниць, виявлення спільного та 

відмінного у вербалізації в мовній картині світу зазначених ціннісних концептів засобами 

англійської й української фразеології. 

Концепт у дослідженні розуміється як багатовимірне ментальне утворення, у складі 

якого виділяються образно-перцептивний, поняттєвий і ціннісний аспекти [5, с. 29] і який 

характеризується етнокультурним позначенням та етноспецифічністю [1, 2]. Критерієм 

цінності вираженого ФО поняття є соціальна оцінка явища, що склалася в цьому мовному 

колективі, явища, яке описується однойменним сполученням слів. Така оцінка є 

заздалегідь запрограмованою, вона повинна бути у всіх носіїв мови однаковою і є 

наявною вже на рівні прототипу ФО.  

Аналіз літератури з проблеми дослідження, а також характер емпіричного матеріалу 

дозволили визначити таку модель опису оцінних концептів. Вихідним в аналізі семантики 

концепту є положення щодо ізоморфізму значення як мовної сутності і концепту як 

ментальної сутності [9, 10]. Концепт розглядається як такий, що матеріалізується у 

вигляді предметноцентричного фрейму-пропозиції [3, 4], який складається з логічного 

суб‘єкта ХТОСЬ / ЩОСЬ, до якого приєднуються декілька логічних предикатів, що 

характеризують суб‘єкт за різними параметрами (кількісним, якісним, локативним, 

темпоральним, оцінним). У контексті завдань зазначеного дослідження концептуальний 

аналіз проводиться з використанням процедур семантичного аналізу імені концепту для 

встановлення семантичного обсягу фразеологічних одиниць, що вербалізують концепт, 

його етимологічних характеристик, а також інтерпретативного лінгвокультурологічного 

аналізу оцінних концептів для виявлення культурно-маркованих концептуальних 

характеристик та ціннісних домінант мовної особистості. Під час концептуального аналізу 

була окреслена загальна фреймова структура змісту концепту. 

Матеріалом дослідження слугували отримані методом суцільної вибірки 445 ОФО з 

опорним компонентом-іменником (272 в англійській мові й 173 – в українській). Корпус 

ОФО дослідження визначався за Англо-російським фразеологічним словником О.В. 

Куніна (БАРФС) і Словником фразеологізмів української мови (СФУМ) з перевіркою за 

найбільш авторитетними фразеологічними, тлумачними, лінгвокраїнознавчими, 
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етимологічними й енциклопедичними словниками англійської й української мов.  

2. Репрезентація концептів ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ  

оцінними фразеологічними одиницями в англійській мові 

Досліджувані концепти є важливими ділянками мовної картини світу. В нашій 

класифікації їх віднесено до групи концептів Особа соціальна в концептосфері ЛЮДИНА 

(див. [8]). Ця група вербалізується 696 ОФО, що складає 42% від ОФО концептосфери 

ЛЮДИНА або 33% від загальної кількості субстантивних ОФО.  

2.1. Концепт ПОВЕДІНКА. Цей концепт вербалізується 145 ФО (156 ЛСВ), 

більшість з яких є моносемантами (a gay Lothario ‗донжуан, ловелас‘, a lady of easy virtue 

‗жінка сумнівної моралі, особа легкої поведінки‘). До багатозначних ОФО, що 

об‘єктивують вказаний концепт, можна віднести lounge lizard ‗розм. нероба, бездіяльний 

гультяй; частий відвідувач дансингів, той, хто шукає знайомства з багатими жінками‘,  

a smart Alec ‗розм. зневажл. 1) самовпевнений нахаба, нахабник; 2) розв‘язний суб‘єкт‘ та 

ін. Найзагальніше значення імені концепту можна сформулювати як сукупність вчинків і 

дій людини, що формується в умовах суспільного життя і залежить від соціально-

економічних факторів та панівних моральних норм. На підставі аналізу словникових 

дефініцій були виявлені такі аспекти значення імені концепту та його ключових слів (way, 

conduct, demeanour, comportment, actions, deportment [RET]): 1. Manner of bearing oneself; 

demeanour, manners; observable actions; treatment shown to or towards another or others. Good 

manners, elegant deportment. 2. An instance or way of behaving. Now usu. of animals or people 

as objects of study: an observable pattern of actions, a response to a stimulus. 3. The way in 

which an object, device, substance, etc. acts or works [NSOED]. Етимологічно ім‘я концепту 

утворене від дієслова behave (у свою чергу утвореного від давньоанглійського префікса 

be- і дієслова have) у пізній середньоанглійський період за аналогією зі словом haviour 

[CODEE]. Семантичну основу концепту становлять ОФО, що виступають маркерами 

позитивної / негативної емотивно-психологічної оцінної кваліфікації, інкорпорованої в 

лінгвокогнітивну модель, яка презентується фреймами ХТОСЬ ПОВОДИТЬ СЕБЕ ТАК і 

ТАКА ПОВЕДІНКА ІСНУЄ. Більшість ФО, які вербалізують цей концепт, презентують 

негативний полюс „недоцільної поведінки‖ (73% від загальної кількості ОФО, що 

об‘єктивують вказаний концепт): a bull in a China shop ‗слон в посудній крамниці, 

незграбна, невправна людина, ―ведмідь‖‘, a waiter upon providence ‗людина, яка вичікує, 

звідки війне вітер‘, a fine lady ‗ірон. панянка, жінка, яка вдає із себе аристократку‘ та ін. 

Це можна пояснити тим, що до фразеології частіше за все звертаються для оцінки 

неадекватної поведінки, ніж для схвалення позитивного (a rough diamond ‗людина, яка має 
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гідність, але не має зовнішнього лоску; грубувата, але гарна людина‘, a hot sketch ‗амер. 

жарг. (ірон.) повний життя, яскрава, непересічна людина‘, a live wire ‗розм. жива й, 

енергійна людина‘, one of Nature’s gentleman ‗справжній джентльмен, людина бездоганної 

поведінки‘.   

У змісті концепту ПОВЕДІНКА інкорпоровані ознаки, пов‘язані з антисуспільною 

поведінкою людини, легковажною поведінкою чоловіків та жінок, поведінкою людини, 

що пов‘язана з її характером, моральними якостями, з ядерними компонентами 

―джентльмен‖, ―чесність, порядність‖, ―підлість‖, ―лінь‖, ―хвастощі‖, ―дивакуватість‖, 

―легковажність‖ та деякими іншими, характерними для англійської етнокогнітивної 

моделі. Не дивно, що концепт ПОВЕДІНКА перетинається з такими концептами, як 

ХАРАКТЕР, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, НЕБЕЗПЕКА, РЕЛІГІЯ, ФІЗИЧНИЙ СТАН, ЖИТТЯ, 

ПОЛІТИКА, оскільки в поведінці виявляється особистість людини, особливості її 

характеру, світогляду, темпераменту, її погляди, смаки і т.п. 

Значення оцінних фразеологічних номінацій вказаного концепту ускладнені 

наявністю культурного компонента. Щодо цього показовими є ОФО із власними іменами, 

наприклад: Johnny Head-in-(the) Air ‗людина, що витає в хмарах, не від світу цього‘, Mrs. 

Grundy ‗―місіс Гранді‖, ханжа‘, a Peeping Tom ‗―Том Підгляда‖, надто допитлива людина‘, 

weary Willy ‗жарг. ледар, дармоїд‘ та ін. Взаємозв'язок оцінного й культурного 

компонентів конотації виявляється й в ОФО, опорний компонент яких – найменування 

тварин, наприклад: an ass with two pannies ‗жарт. ―осел (віслюк) із двома кошиками‖, 

чоловік, що йде під руку із двома жінками‘, the big bad wolf ‗жарт. ―страшний сірий вовк‖, 

небезпечна, страшна особистість‘, night owl ‗амер., розм. опівнічник, нічний гультяй‘, 

yellow dog ‗амер. розм. підла людина, страхополох; пройдисвіт‘. Ці приклади свідчать про 

те, що саме ознака поведінки часто є підставою переносу значення й лежить в основі 

непрямої компонентно-зумовленої номінації. Для цього концепту характерні також 

випадки третинної непрямої номінації, наприклад, ОФО wild oats ‗гріхи молодості, 

юнацькі захоплення‘ є частиною вислову sow one’s wild oats.     

Джерелами ОФО, які вербалізують вказаний концепт, є літературні твори (pretty 

Fanny’s way ‗капризи, примхи, навіжені витівки (до яких ставляться поблажливо)‘ – 

вираження створене ірландським поетом Т. Парнеллом; Dr. Jekyll and Mr. Hyde ‗людина-

перевертень, у якому бере гору то добрий початок, то зле‘ – у повісті Р.Л. Стівенсона 

доброчесний герой доктор Джекілл періодично перетворю-ється в розпусного містера 

Хайда), дитячі вірші (a Simple Simon ‗простак‘ – за ім'ям особи-діяча у віршах для дітей), 

фольклор (Robin Goodfellow ‗фольк. Робін Добрий Малий‘ – пустотливий ельф або 
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домовик), реальні події (Jack the Ripper ‗Джек Патрач‘ – прізвисько вбивці жінок, який 

вчинив жахливі злочини в Лондоні в 1888-1891рр.), запозичення (an iron fist in a velvet 

glove ‗―залізний кулак в оксамитовій рукавичці‖, непохитність, прикрита зовнішньою 

м'якістю, увічливістю‘ від французького une main de fer dans un gant de velours). 

Аналіз емпіричного матеріалу показав, що фразеологічна вербалізація концепту 

ПОВЕДІНКА має яскраво виражений емоційний характер. Більше 30% ОФО марковані 

позначками зневажл., жарт., ірон., знехт., розм., жарг., амер., австрал. У ряді випадків 

фразеографічні дефініції містять подвійні позначки, наприклад, ірон., жарт. (a knight in 

shining armour ‗―лицар у блискучій збруї‖, доблесний лицар, галантний кавалер‘), розм., 

ірон. (a pukka(h) sahib ‗сучасний джентльмен‘), розм., знехт. (a smart Alec ‗1) 

самовпевнений нахаба, нахаба; 2) розв'язний суб'єкт‘), амер., жарг. (a hot baby ‗легковажна 

дівиця‘), австрал., жарг. (a Jimmy Woodster ‗людина, що п'є наодинці‘).    

2.2. Концепт ХАРАКТЕР. Вербальною презентацією концепту ХАРАКТЕР служать 

86 ОФО або 12% від загальної кількості ОФО вказаної групи концептів. Переважна 

більшість одиниць, що об‘єктивують аналізований концепт, є моносемантами (a stiff upper 

lip ‗витримка, мужність, цілковите самовладання‘, a nose of wax ‗ганчірка, безвладна 

людина, що легко піддається впливу‘). Слід зазначити труднощі вичленовування ОФО, які 

репрезентують концепт ХАРАКТЕР. Це пов‘язано з тим, що будь-яка характерна ознака 

особи може бути частиною цього фрагменту картини світу. Отже, можна говорити про 

високу продуктивність розглянутого концепту, з одного боку, а також про перетин 

значеннєвого простору аналізованого концепту з концептуальними підставами концептів  

ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, з іншого боку. Цю думку підтверджує аналіз 

словникових дефініцій імені концепту, які прийшли в англійську мову із грецької 

(kharactēr ‗instrument for marking‘) через мови-посередники латинську і французьку у 

середньоанглійський період. На основі аналізу словникових дефініцій були виявлені 

наступні аспекти значення імені концепту: 1. moral or ethical strength (syn. Fiber, honesty, 

integrity, probity, rectitude, principles); 2. public estimation of someone (syn. Name, report, 

reputation, repute); 3. the combination of emotional, intellectual, and moral qualities that 

distinguishes an individual (syn. Nature, disposition, complexion, make-up) [RET]. 

Значеннєвий зміст концепту формується оцінними фразеологічними  одиницями з 

ядерною семантичною ознакою, презентованою фреймом ХТОСЬ МАЄ ТАКИЙ 

ХАРАКТЕР і його варіантом ТАКИЙ ХАРАКТЕР ІСНУЄ. Слот ТАКИЙ об‘єктивується 

61% негативних ОФО, таких як, an old fox ‗стара лисиця, хитрун‘, a dull dog ‗розм. нудна 

людина, зануда‘, a dumb dog ‗розм. мовчазна, неговірка людина, мовчун‘ та ін. Як 
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показують приклади, номінації тварин активно використовуються у вербалізації цього 

фрагменту мовної картини світу. Така особливість свідчить про подібність оцінної 

фразеологічної вербалізації концептів ХАРАКТЕР і ПОВЕДІНКА. Чітких закономірностей, 

пов‘язаних із фразеологічною фіксацією певних рис характеру, відзначено не було. Однак 

частотнішими є ОФО, що номінують такі прояви людського характеру, як зарозумілість 

(the high hand ‗пиха, зарозумілість‘, a high (proud) stomach ‗зарозумілість‘), занудство (a 

pain in the neck ‗зануда, що-небудь дратівливе‘, a dull beggar ‗розм. нудна людина,  

зануда‘), хитрість (приклади див. вище), запальність (quick on the trigger ‗розм. той, хто 

швидко реагує, стрімкий, запальний‘), зайва цікавість (a Nosey Parker ‗людина, що усюди 

суне свій ніс; понад міру цікавий‘, a Paul Pry ‗людина, що суне ніс у чужі справи, 

надмірно цікавий‘). Поодинокі приклади номінують такі негативні риси характеру, як 

жадібність (a cheap skate ‗амер. зневажл. скупердяй, скнара; той, хто любить поживится за 

чужий рахунок‘), безсердечність (a stick and a stone ‗розм. суха, безсердечна людина‘), 

святенництво (nice Nellie ‗амер. розм. святенник, ханжа, захисник моралі), балакучість  

(an unruly member ‗язик без кісток‘), манірність (a hothouse ‗теплична рослина (про 

людину)‘), упертість (a stiff neck ‗упертість, опір‘). Серед позитивних у цьому концепті 

акцентуються такі риси характеру, як хоробрість, безстрашність, мужність (full of bush fire 

‗австрал. дуже енергійний, життєрадісний, відважний, мужній‘), сила духу (a Mark Tapley 

‗―Марко Теплі‖, людина, що не сумує ні за яких умов‘, a good loser ‗людина, що не сумує 

при програші або поразці‘), жаль, чуйність (the milk of human kindness ‗жаль, доброта, 

сердечність‘), терпіння (angelic patience ‗довготерпіння, ангельське терпіння‘), щедрість, 

шляхетність (an open hand ‗щедра рука‘), чесність (a single eye ‗цілеспрямованість, 

чесність, прямолінійність‘). 

Як показує кількісний аналіз, більше 60% ОФО концепту, що аналізується, є 

найменуваннями особи, інші одиниці номінують різні риси характеру. У процесі 

фразеологічної номінації продуктивні найменування частин тіла, наприклад, head, hand, 

neck, lip, eye, arm, stomach, heart й ін. (a level head ‗холоднокровна, врівноважена, 

розсудлива людина‘, a hot head ‗1) гаряча голова; гаряча, запальна людина;  

2) гарячковість, запальність‘), тварин (animal spirits ‗життєрадісність, бадьорість‘, a poor 

fish ‗бідолаха, бідолаха, невдаха; роззява, нікчемна людина‘), власні імена (a doubting 

Thomas ‗Фома невіруючий, скептик‘, King Log ‗―король Бовдур‖‘), іменник man у 

структурах a man of+N і a N‘s man (a man of iron ‗людина залізної волі‘, a man of his word 

‗людина свого слова, господар свого слова‘, a man’s man ‗розм. справжній чоловік‘).  

24% ОФО цього концепту марковані різними позначками, серед яких переважають 
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ті, що вказують на розмовний характер (розм.), територіальну належність (амер., австрал.), 

емоційну конотацію (ірон., жарт., зневажл.). У деяких випадках позначки територіальної 

належності комбіновані з емоційними, наприклад: a cheap skate ‗амер. зневажл. 

скупердяй, скнара; той, хто любить поживитися за чужий рахунок‘, a straight arrow ‗амер. 

пряма, чесна людина‘, a dry stick ‗суха, безсердечна людина‘ та ін.  

Національно-культурний компонент тісно взаємодіє з оцінним в ОФО, в основі 

номінацій яких лежать власні імена (Rip Van Winkle ‗Рип Ван Вінкль; відстала людина, 

ретроград‘ – за ім‘ям героя літературного твору, Jack Horner ‗самовдоволе-ний хлопчик‘ – 

узято з дитячого вірша й ін.). Отже, серед джерел ОФО, що об‘єктивують  вказаний 

концепт, літературні твори, дитячі вірші, запозичення, Біблія, міфологія (of the earth earthy 

‗бібл. земний, приземлений‘, a good Samaritan ‗добрий самаритянин; чуйна, добросерда 

людина‘, Promethean fire ‗книжн. Прометеїв вогонь, незгасиме прагнення до високих 

цілей та ідеалів‘). 

2.3. Концепт МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ. Цей концепт вербалізується 41 ОФО, 90% з 

яких є моносемантами: cloistered virtue ‗чеснота, що не піддається спокусі‘, good men and 

true ‗заст. чесні, порядні люди‘ й ін. Значеннєвий зміст концепту формується 

фразеологічними одиницями з ядерною семантичною ознакою ―етичний‖/ ―неетичний‖, 

що припускає такі значеннєві репрезентації: 1. of or pertaining to human character or 

behaviour considered as good or bad; of or pertaining to the distinction between right and wrong, 

or good and evil, in relation to the actions, volitions, or character of responsible beings; ethical; 

(of knowledge, judgements, etc.) pertaining to the nature and application of this distinction; 2. 

treating of or concerned with right or wrong, or the rules of right conduct, as a subject of study; 

3. pertaining to, affecting, or operating on the character or conduct, as distinguished from the 

intellectual or physical nature of human beings; 4. of, pertaining to, or concerned with the morals 

of a person or a community [SOED]. Аналіз словникових дефініцій імені концепту свідчить, 

що основу значення концепту утворюють ОФО, які конкретизують ознаку ―in accordance 

with principles of right or good conduct‖ [RET]. Синонімічний ряд імені концепту 

становлять лексеми right, proper, ethical, righteous, principled, right-minded. Слово, що є 

ім'ям концепту, увійшло до англійської мови в пізній середньоанглійський період: 

англійське moral походить від латинського moralis, що, у свою чергу, є синонімом 

грецького прикметника ēthikos, а саме від кореня mor-, mos ‗звичай‘ (у мн. – mores 

‗манери‘) і суфікса -al [CODEE]. 

Тематична конкретизація поняттєвого ядра аналізованого концепту здійснюється за 

напрямками, актуалізованими фреймом ХТОСЬ МАЄ ТАКІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ і його 
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варіантом ТАКІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ІСНУЮТЬ. Слот ТАКІ реалізується переважно 

позитивно забарвленими ОФО (56%): a kind heart ‗добре серце, чуйність‘, a white man 

‗порядна, чесна, вихована людина‘ і т.п. На відміну від інших концептів, негативних ОФО, 

які вербалізують концепт МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ, значно менше, наприклад: the main chance 

‗нажива, збагачення, особисті, корисливі цілі, корисливість‘, a stab in the back ‗ніж у спину, 

зрада‘, dirty work ‗брудна справа, підлість, ницість‘, a bad character (egg, hat, penny) ‗розм. 

непорядна людина, що має дурну репутацію, темна особистість, пропаща людина‘ і под. Як 

свідчить аналіз мовного матеріалу, значеннєві характеристики вказаного концепту 

перетинаються із семантикою концепту ПОВЕДІНКА. Цей зв'язок підкреслюється у 

визначенні ключової семантичної ознаки, зареєстрованої у словнику [RET]. 

У семантиці цього концепту подані ознаки ―неправда, обман‖ (sharp practice 

‗шахрайство, обман‘), ―справедливість‖ (poetic justice ‗ідеальна справедливість‘), 

―жорстокість‖ (a hard heart ‗кам'яне серце, жорстокосердість‘), ―чеснота‖ і її відсутність 

(of easy virtue ‗морально нестійка, що не відрізняється чеснотою (про жінку)‘), ―користь‖ 

(with an eye to the main chance ‗маючи на меті свою користь, прагнучи до наживи, до 

вигоди‘), ―чесність‖ (good faith ‗сумлінність, чесність, чесні наміри‘). 

Вивчення особливостей номінації дозволяє відзначити продуктивні моделі з 

опорними словами-найменуваннями частин тіла (моделі Adj+N, N of N: an open heart 

‗відвертість, щирість; доброта, щедрість‘, clean hands ‗―чисті руки‖, незаплямованість, 

чесність‘, a shot in the eye ‗розм. підлість, гидота‘), тварин (a black sheep ‗―паршива вівця‖, 

негідник, ганьба сім'ї‘, a cat in pan ‗рідк. зрадник, ренегат, перебіжчик‘, a cold fish ‗розм. 

байдужа людина‘, a dirty dog ‗розм. груб. дрянь, негідник, брудна скотина, свиня‘). Досить 

продуктивна й модель N of N, у якій другий компонент виражений іменником honour 

(affair of honour ‗справа честі (про двобій)‘, the code of  honour ‗кодекс честі‘, one’s word of 

honour ‗слово честі‘). В оцінних номінаціях простору цього концепту переважає вторинна 

непряма мотивована компонентно-зумовлена номінація. Відзначено випадки одночасної 

дії метафоричного й метонімічного механізмів, наприклад, a heart of gold ‗золоте, 

шляхетне серце‘. Власні імена непродуктивні в об'єктивації цього концепту й відзначені 

поодинокою реалізацією: Jack of both sides ‗заст. той, хто служить і нашим і вашим‘, the 

old Adam ‗―старий Адам‖, гріховність людської натури (натяк на гріхопадіння Адама‘).   

Кожна п'ята ОФО маркована позначкою розм., що свідчить про стилістичне 

зниження (a square (straight) shooter ‗амер., розм. чесна, порядна людина, той, хто веде 

чесну гру‘, a rotten egg ‗розм. мерзенна особистість, худобина‘). У багатьох випадках 

оцінний компонент взаємодіє з культурним компонентом значення, наприклад, значення 
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ОФО the vicar of Bray ‗зневажл. непринципова людина, ренегат, пристосуванець‘ в основі 

своєї пов'язане з ім'ям напівлегендарного вікарія ХVI в., який чотири рази змінював свою 

релігію і був два рази католиком і два рази протестантом. Серед джерел ОФО цієї групи 

варто згадати твори У. Шекспіра (good men and true ‗заст. чесні, порядні люди‘ – уперше 

вжито у творі ―Much Ado about Nothing‖), Ґете (the eternal feminine ‗вічно бажане, вічна 

жіночність‘ – ―Фауст‖). Багато ОФО вказаного концепту були запозичені з інших мов, 

зокрема – французької.  

3. Об’єктивація концептів ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ в 

українській мовній картині світу 

В українській мові група концептів Особа соціальна, до якої належать досліджувані 

концепти, є найбільш численною й вербалізується 570 ОФО, що складає 35% від ОФО 

концептосфери ЛЮДИНА або 31% від загальної кількості ОФО з опорним компонентом 

іменником. На відміну від англійської мови, в українській серед концептів, що 

вивчаються, максимальною кількістю ОФО презентований концепт ХАРАКТЕР – 76 ОФО 

або 14% (в англійській – ПОВЕДІНКА – 86 ОФО або 12% від загальної кількості ОФО 

групи концептів Особа соціальна).   

3.1. Концепт ХАРАКТЕР. В українській мові концепт ХАРАКТЕР презентований 

більшою, у порівнянні з англійською мовою, кількістю ОФО, а саме 14% в українській 

мові й 12% в англійській. Всі ОФО вказаного концепту є найменуваннями особи, серед 

них переважають моносеманти (90%). Загальними рисами характеру, поданими у 

фразеологічній картині світу досліджуваних мов, є хитрість (старий лис; старий лисиця 

‗1. жарт. бувала, досвідчена людина. 2. зневажл. лукава, нещира, хитра і т.ін. людина‘), 

жадібність (очі завидющі ‗хтось дуже заздрісний, жадібний, ненаситний‘), балакучість 

(сорочин хвіст ‗фам. язиката жінка‘). Серед універсальних позитивних рис характеру – 

сміливість, хоробрість (не з заячого пуху ‗небоязкий, хоробрий, сміливий‘, не з 

полохливого (лякливого, боязкого і т.ін.) десятка (роду) ‗хоробрий, сміливий, небоязкий‘), 

щедрість (щедрою рукою ‗не виявляючи скупості, не шкодуючи‘). Етноспецифічними 

рисами, які репрезентують в картині світу уявлення про характер в українському соціумі, 

є боягузтво (Страшків син ‗перев. ірон. боязка, ляклива людина‘, заяча душа ‗боязка, 

полохлива людина‘), дурість (зайчики в голові стрибають ‗хто-небудь легковажний, 

безтурботний або дурний, недоумкуватий‘), лінь (баглаї напали (вкинулися) ‗хто-небудь не 

хоче працювати, ставши лінивим, млявим‘), жорстокість (кат катом, кат з катів ‗дуже 

жорсткий, немилосердний (про людину)‘, без серця ‗жорстокий, безжалісний‘), 

відсутність волі (тютя з полив‘яним носом ‗зневажл. нетямуща, безвільна людина‘, з 

м'якого тіста ‗безвольний, непослідовний у своїх діях, поглядах, переконаннях‘, ні риба 

ні м'ясо ‗безвладна, безхарактерна людина, ніякий‘), зрадництво (Каїнова душа ‗зрадлива, 
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підступна людина‘), досвідченість (стріляний горобець ‗досвідчена, бувала людина, яку 

важко перехитрити, обдурити‘), щирість або її відсутність (подвійне дно ‗хто-небудь 

приховує справжні думки, почуття, наміри; нещирий, лицемірний‘, щира (золота) душа; 

щире (золоте) серце ‗чесна, відверта, доброзичлива людина‘), заздрість (очі завидющі 

‗хтось дуже заздрісний, жадібний, ненаситний‘). Як свідчать приклади, в українській 

фразеології є відповідні номінації опозицій ознак, що формують семантичний простір 

концепту: „сміливість‖ / „боягузтво‖, „щедрість‖ / „жадібність‖, „чесність‖ / „хитрість‖, 

„воля‖ / „безвільність‖ та ін. 28% ОФО концепту ХАРАКТЕР номінують позитивні риси 

характеру, отже, український менталітет більш акцентує на негативних рисах. У матеріалі 

дослідження відзначені також загальнооцінні ОФО з інтегральною семою „характер‖: 

душа (губа) не з лопуцька ‗хто-небудь наділений позитивними рисами; сміливий, 

принциповий‘, як на підбір ‗найкращий (за якимось позитивними ознаками, рисами)‘, як з 

гречки лико ‗жарт. поганий, нікчемний, нікудишній і т.ін. (переважно про кого-небудь)‘. В 

ОФО цього концепту оцінний компонент пов'язаний з національно-культурним 

компонентом, що виявляється в значенні соматизмів (язик поза вухами (вушима) 

теліпається (мотається) ‗хто-небудь любить багато говорити, брехати‘, язик як 

лопатень (лопата, помело, млин) ‗хто-небудь дуже балакучий, любить говорити багато 

зайвого, непотрібного‘, руки загребущі ‗хто-небудь дуже жадібний, ненаситний, прагне до 

наживи‘, гостре око ‗хтось добре бачить; спостережливий, кмітливий, пильний‘, тверда 

рука ‗хто-небудь має вольовий, сильний характер‘), анімалізмів (сорочин хвіст причеплено 

‗хто-небудь любить пліткувати, передавати будь-які чутки‘, стріляний (старий) горобець 

(вовк) ‗досвідчена, бувала людина, яку важко перехитрити, обдурити‘, мишача душа 

‗боязка, полохлива людина з дріб‘язковою, підлою вдачею‘), антропонімічних і 

топонімічних ОФО (Хома невіруючий (невірячий) ‗той, кого важко переконати повірити в 

що-небудь; людина, яка сумнівається у всьому‘, Конотопська відьма ‗зла, примхлива, 

підступна жінка‘). Превалюючим типом номінації є вторинна непряма компонентно-

зумовлена номінація, а домінувальним джерелом ОФО – усне мовлення, народний 

фольклор (казанок (баняк, макітра) варити ‗фам. хто-небудь розумний, кмітливий і т.ін., 

добре орієнтується в чомусь‘, як та баба Палажка (Параска) ‗язикатий, чванливий, 

пихатий‘, мухи в носі грають ‗хтось гордовитий, пихатий, задирикуватий‘ і т.ін.). 

3.2. Концепт ПОВЕДІНКА. В українській мові концепт ПОВЕДІНКА вербалізується 

меншою, ніж в англійській кількістю ОФО (13% в українській та 21% в англійській), які 

також, здебільшого, моносемантичні. Змістове наповнення концепту формується 

фразеологічними  одиницями з ядерною семантичною ознакою, що припускає такі 

змістові репрезентації: Поведінка, и, ж – 1. Сукупність чиїх-небудь дій і вчинків; спосіб 

життя; поводження, манера, поведенція. // Певні дії, вчинки взагалі. // Уміння поводити 
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себе відповідно до встановлених правил. // Реакція організму на яку-небудь подразнення 

або вплив чогось. 2. Функціонування (автоматичних пристроїв). 3. розм. Те саме, що 

звичай. 4. заст. Мода [НТСУМ]. ОФО, що становлять семантичну основу концепту, 

виступають маркерами першого значення імені концепту й актуалізують ознаки 

„антигромадська поведінка‖ (15% ОФО – рильце в пушку ‗хто-небудь причетний до чогось 

ганебного, осудливого, злочинного‘, синій ніс ‗жарт. п'яниця‘, тюрма пахне (плаче) ‗хтось 

може бути ув'язненим, хто-небудь заслуговує на засудження, ув'язнення‘, палиця плаче 

‗хто-небудь заслуговує покарання, когось треба побити‘), „культурний‖ / „некультурний‖ 

(тонкого ладу ‗1. високоосвічений, вихований, культурний, з гарними манерами.  

2. витончений, вишуканий, досконалий‘, як тютюну в розі ‗зовсім, абсолютно 

неосвічений, некультурний‘), „норма, правило‖ (дур заходить / зайшов у голову ‗хто-

небудь у своїх діях відхиляється від норм поведінки, необдумано, безглуздо поводитися‘, 

добрий тон ‗вишукані норми поведінки, що служать зразком для наслідування‘), 

„веселощі‖, „енергія‖ (як мотовило ‗жарт. 1. дуже жвавий, неспокійний, енергійний, 

метушливий і т. ін.‘, як сич ‗2. невеселий, похмурий‘), „хвастощі‖ (кирпа вгору ‗хто-

небудь тримається з погордою, зарозуміло, зверхньо дивиться на кого-небудь‘), 

„авантюризм‖ (шукач пригод ‗людина авантюристичних нахилів‘), „лінь / лінощі‖ (як 

сонна муха ‗ірон. млявий, інертний, байдужий‘), „жадібність‖ (як віл до браги ‗зневажл. 

без почуття міри, жадібно‘).   

Порівняльний аналіз показав, що в мовах набору інкорпоровані різні ознаки. Збіг 

пов'язаний з ознаками „антигромадська поведінка‖, „хвастощі‖, „лінь / лінощі‖, 

характерними для української й англійської етнокогнітивних моделей. В іншому, 

уявлення, пов'язані з позитивним або негативним сприйняттям поведінки людини, 

варіюють у досліджуваних мовах. Серед номінативних механізмів відзначено не тільки 

метафоричне, але й метонімічне перенесення (злі (лихі) язики ‗люди, які пліткують, ведуть 

недоброзичливі балачки; пліткарі‘). Переважає вторинна непряма компонентно-

зумовлена, а також третинна номінація (гаряча голова ‗запальна, нестримана людина‘, як 

(мов, ніби і т.ін.) пава ‗2. з надмірним почуттям власної гідності; гордовито, поважно‘). 

Анімалістичний компонент досить продуктивний в ОФО, що презентують цей концепт (як 

оса ‗1. сердитий, роздратований‘, як пес після макогона ‗зневажл. усвідомлюючи свою 

провину; зніяковіло, винувато‘, ні пава й ні ґава (ні ворона) ‗який нічим не виділяється; 

посередній, ніякий (про людину)‘). Джерела ОФО досить різноманітні. Серед них – усне 

мовлення, фольклор, народні звичаї, запозичення, літературні твори (лицар печального 

(сумного) образу ‗книжн. наївна людина, пустий мрійник, що нагадує відомого 

літературного персонажа‘, як мухи в окропі ‗жарт. проворний, швидкий‘, як муха в 

спасівку ‗хтось злий, сердитий, уїдливий і т.ін.‘, собака на сіні ‗такий, що сам не 
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користується чим-небудь й іншим не дає‘, казанська сирота ‗зневажл. той, хто вдає з себе 

скривдженого, ображеного, нещасного з метою викликати до себе жалість, співчуття‘, 

Валаамова ослиця ‗книжн. покірлива, мовчазна людина, що несподівано висловлює 

протест, чинить опір‘, знов за рибу гроші ‗жарт. уперто наполягати на чомусь, настирливо 

повторювати те саме‘, як до царя на іменини ‗дуже поспішаючи‘).      

3.3. Концепт МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ. Концепт МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ є периферійним у 

вказаній групі концептів і вербалізується 25 моносемантичними ОФО, що складає 4% від 

загальної кількості ОФО цієї групи концептів (як Адам і Єва в раю ‗морально чистий; 

нехитрий, наївний‘, лицар без страху і догани ‗книжн. людина великої сили волі і високих 

моральних якостей‘, як скло ‗бездоганний у моральному відношенні‘). Зміст концепту в 

українській і англійській мовній свідомості збігається: ядерною є опозиція ознак 

„етичний‖ / „неетичний‖. Аналогічною є і частка позитивно маркованих ОФО (56% в 

англійській та 60% в українській мовах). Периферійний характер аналізованого концепту 

в українській фразеологічній картині світу пов'язаний з тим, що його значеннєві 

характеристики перетинаються із семантикою концептів ХАРАКТЕР, ПОВЕДІНКА, у 

зв'язку з чим складно розмежувати номінації концептів, що розглядаються в цьому 

підрозділі. Основна відмінність у наборі ознак пов'язана з тим, що в українській мові 

однією з ключових є ознака „зрадництво‖, яка відсутня в англійській мові: продажна 

шкура ‗зневажл. той, хто зраджує кого-, що-небудь‘, Юдине (іудине) плем'я (поріддя, 

коріння) ‗зневажл. лайл. зрадник‘. 

4. Висновки 

Фразеологічна номінація є способом вербалізації уявлень про різні сторони життя 

мовного співтовариства. ФО як знаки культури об'єктивують аксіологічну систему 

концептів, що становлять ціннісну картину світу англомовного соціуму. Оцінні ФО є 

важливим способом презентування структур знань про навколишній світ. Кількісна 

характеристика досліджуваного емпіричного матеріалу свідчить про те, що досліджувані 

концепти репрезентовані фразеологічними одиницями, які складають в мовній картині 

світу значний шар одиниць і вербалізують різні ділянки концептуальної картини світу. 

Кількісний аналіз мовного матеріалу засвідчив, що концепти ПОВЕДІНКА, ХАРАКТЕР є 

найбільш значущими у фразеологічному тезаурусі мовної особистості й англомовній та 

україномовній ціннісних картинах світу. Зіставлення семантичного обсягу концептів 

показало, що у мовах набору семантичний обсяг може збігатися, бути ширшим або 

вужчим. Семантичний обсяг збігається в концепті МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ. У концептах 

ПОВЕДІНКА, ХАРАКТЕР семантичний обсяг в українській мові вyжчий порівняно з 

англійською. Ієрархічний, „переплетений‖ характер ціннісної картини світу є 

універсальною рисою, що віддзеркалюється у фразеологічній картині світу.  
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Національна своєрідність й інтернаціональні елементи в семантиці ФО взаємозалежні. 

Аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що культурні компоненти в різних мовах не 

збігаються або виявляють різну фразеологічну продуктивність, що пояснюється важливою 

роллю екстралінгвістичних чинників у виникненні національної специфіки ОФО. Було 

виявлено, що найбільш продуктивними джерелами ФО з культурним компонентом в 

українській мові є реалії повсякденного життя й побуту, звичаї, вірування, фольклор, 

народно-поетична творчість, а в англійській мові – різні суспільні реалії, вдачі, традиції, 

звичаї, марновірства, легенди, літературні твори, вислови історичних особистостей. Саме в 

цих ФО найбільш помітні національно-специфічні моменти відбиття й сприйняття 

англійцями й українцями навколишньої дійсності. Інтернаціональними є ОФО-біблеїзми, 

ОФО, пов'язані з античною міфологією, історією, літературою.  

У номінативних процесах в українській фразеології велике значення має 

анімалістичний компонент. Зіставлення з англійською мовою свідчить про те, що 

неоднорідність зоонімів характеризується особливими виявами для кожної мови як на 

лінгвістичному рівні (граматичні структури не збігаються), так і на рівні мислення, що 

знаходить відбиття в мові. Відзначено такі збіги: 1) переважають зооніми із загальним 

семантичним результатом „оцінка внутрішніх якостей людини‖, 2) збіг у вторинному 

переносному значенні відзначений у випадках, якщо символіка зооніма походить від 

загальної культурної традиції (біблійні, міфологічні символи), а також якщо тварини 

однаково екзотичні для народів-носіїв цих мов і мають очевидну специфічну ознаку. 

Зіставлення ролі антропонімічного компонента свідчить про його велику значущість 

в англійській фразеологічній картині порівняно з українською. 
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СЕМАНТИКА ДЕCКРИПТИВНО-ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ 
 

САРБАШ О. С. СЕМАНТИКА ДЕCКРИПТИВНО-ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ, 

УКРАЇНСЬКІЙ ТА НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ 

У статті подається порівняльний опис семантичних особливостей одного з підкласів емотивної 

лексики, а саме декскриптивно-емотивних одиниць в англійській, українській та новогрецькій мовах. 

Дескриптивно-емотивними одиницями вважаються ті мовні засоби, що описують зовнішній, невербальний 

вияв емоцій. Невербальні засоби вираження емоцій є важливим складником усного мовлення та слугують 

для підсилення її виразності, в деяких випадках вони здатні замінити вербальні засоби. Аналіз семантики 

емотивів-дескриптивів дозволив встановити типізовані вияви емоцій на фізичному рівні, що 

співвідносяться із певною позитивною емоцією, і є характерними для соціумів досліджуваних мов. 

 

САРБАШ Е. С. СЕМАНТИКА ДЕСКРИПТИВНО-ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ, 

УКРАИНСКОМ И НОВОГРЕЧЕСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье представлено сравнительное описание семантических особенностей одного из подклассов 

эмотивной лексики, а именно дескриптивно-емотивних единиц в английском, украинском и новогреческом 

языках. Дескриптивно-эмотивными считаются языковые средства, описывающие внешнее, невербальное 

проявление эмоций. Невербальные средства выражения эмоций являются важной составляющей устной 

речи и служат для усиления выразительности, в некоторых случаях они способны  заменить вербальные 

средства. Анализ семантики эмотивов-дескриптивов позволил установить типизированные проявления 

эмоций на физическом уровне, которые соотносятся с той или иной положительной эмоцией и являются 

характерными для определенного языкового сообщества.  

 

SARBASH O. S. SEMANTICS OF DESCRIPTIVE EMOTIVE LEXICAL UNITS IN MODERN 

ENGLISH, UKRAINIAN AND GREEK  

The core problem addressed by this paper is explaining specific features of positive emotions 

conceptualization and characteristics through examining their linguistic representation in the language.  

In this paper a conventional definition of emotions is accepted in which they are viewed as positive or 

negative evaluative states with physiological, neurological, and cognitive components. The most general level of 

differentiation incorporates the dimension of valences, including positive and negative emotion categories. The 

argument for the centrality of a valence in grouping emotions is based on the recognition of the positive or negative 

(pleasant or unpleasant, wanted or unwanted) nature of the emotion experience. Situations are judged positively or 

negatively and these definitions of the situations are emotionally appraised and reappraised. 

Our presumption is that emotion vocabularies delineate categories of meanings that are used in describing 

people’s emotional experiences. People can describe their state in terms of the emotion concepts familiar to them in 

their native language. How people catalog the stream of events they reflect is largely a result of the emotion 

concepts at their disposal in the language and culture that they inhabit. Emotional concepts are objectified in the 

language by means of emotive vocabulary. 

Linguistic analysis has enabled us to distinguish between three basic groups of emotive vocabulary: 

nominative, expressive and descriptive emotive lexical units which reflect the processes of nomination, expression 

and description of emotions. Descriptive emotive lexical units reflect non-verbal expression of emotions. Their study 

permits to reveal typical physical expressions of positive emotions that are characteristic of a certain language 

community.  

 

Ключові слова: емоція, емотивність, емотивна лексика, дескриптивно-емотивні 

лексичні одиниці, невербальні засоби комунікації. 

1. Вступні зауваження 

Сучасна лінгвістика характеризується стійким інтересом до вивчення мовних засобів 

репрезентації емоційної сфери людини. Людина як суб‘єкт практичної та теоретичної 

діяльності, що пізнає та змінює світ, не є байдужим спостерігачем того, що відбувається 

навколо неї. Вона переживає те, що з нею відбувається та нею здійснюється, вона певним 
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чином ставиться до того, що її оточує. Переживання цього ставлення людини до 

навколишнього світу складає сферу почуттів або емоцій [8, с. 154].  

Емоції як окрема форма свідомості людини, що протиставлена раціональному в 

структурі особистості, знаходять своє відображення у мовній картині світу [14]. 

Специфіка емоцій як об‘єкта відображення полягає в їхньому психічному, 

нематеріальному характері, а також у тому, що вони є формою відображення дійсності. 

Оскільки емоції є продуктом мозку людини, вони, як і інші психічні процеси, виступають 

суб‘єктивним явищем, водночас цей продукт стає частиною об‘єктивної реальності, що 

існує поза людиною і незалежно від неї, і тому є об‘єктивним явищем, що знаходить 

відображення у мові. Наявність різнорівневих засобів репрезентації емоційного досвіду 

людини у мові зумовлює можливість виділення емотивності як окремої категорії, яка в цій 

роботі розуміється як результат відбиття емоційного компонента філософської категорії 

ідеального у план мови. 

Емотивність в широкому розумінні розглядається як результат відбиття емоційного 

компонента філософської категорії ідеального в план мови [1; 3]. Її конкретним змістом з 

цього погляду є відображення мовними засобами усього спектру емоційних станів 

людини в їхній якісній відмінності від усього, що не належить до емоційної сфери 

духовного життя людини. Специфіка емотивності в якісному плані виявляється в її 

протиставленні іншим лінгвістичним категоріям, що відображають матеріальний світ з 

усіма його властивостями, сферу фізичного життя людини та сфери духовного життя 

людини. Отже, змістовний план категорії емотивності формують три екстралінгвістичні 

сфери – емоційного ставлення, емоційного впливу та емоційного переживання, які 

складають єдиний комплекс емоційного сприйняття дійсності людиною.  

Таке трактування досліджуваної категорії підкреслює подвійний характер 

взаємозв‘язку мови та емоцій. З одного боку, коли людина емоційно переживає те, що з 

нею відбувається та здійснюється нею, певним чином ставиться до того, що її оточує, це 

відображається у процесі комунікації, зокрема мовної. З цієї точки зору, мова та емоції - 

це дві паралельні, узгоджені системи, відношення яких полягає в тому, що одна з них 

(емоції) впливає на функціонування іншої (мови) [10, с. 309; 11; 14]. З іншого боку, 

відношення цих систем можна розглядати в зворотному напрямку. Мова відображає 

емоції так само, як і інші об‘єкти навколишньої дійсності. У мовній системі існують 

терміни на позначення емоцій, і людина може розповісти про свої емоції. У такому плані 

мова є засобом усвідомлення емоцій, і таким чином може стати інструментом 

дослідження світу емоцій, чи „емоційної картини світу‖ [4]. Нерозривна єдність цих двох 
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аспектів взаємодії мови та емоцій дає підстави вважати справедливим та обґрунтованим 

широке трактування емотивності.  

При широкому розумінні емотивності до цієї категорії включається будь-яка мовна 

репрезентація емоційної сфери людини, тобто мовна номінація та дескрипція емоцій так 

само належать до категорії емотивності, як і їхнє вираження засобами мови.  

Таким чином, типологія емотивних одиниць включає три групи емотивів: емотиви-

номінативи – одиниці, що називають емоції, емотиви-експресиви, які виражають емоції у 

мовленні, та  емотиви-дескриптиви, що описують зовнішній прояв емоцій. 

Мета цієї роботи – опис семантичної структури дескриптивно-емотивної лексики, 

встановлення універсальних та специфічних рис досліджуваних одиниць в англійській, 

українській та новогрецькій мовах.  

Вивчення мовної репрезентації емоцій не можна вважати повним без дослідження 

особливостей мовної інтерпретації невербальної поведінки людини як емоційно 

інформативного та важливого складника процесу спілкування. Існує дві семіотичні 

площини емоцій – вербальна, яка репрезентує мовне втілення емоцій, і невербальна, що 

представляє фізіологічний вияв емоцій [5; 6; 7; 16; 17].  

Невербальні засоби вираження емоцій представляють ―сукупність немовних засобів 

людського спілкування, пов‘язаних із рухами рук, тіла та м‘язів обличчя‖ [2, c. 256] та 

відіграють велику роль в емоційному спілкуванні, вони допомагають розпізнати наявність 

певної емоції у співрозмовника, оскільки кожна емоція характеризується властивими для 

неї типізованими фізіологічними реакціями, а також виражається специфічною мімікою та 

жестами [12; 13]. Невербальні засоби вираження емоцій є важливим складником усного 

мовлення та слугують для підсилення її виразності, в деяких випадках вони здатні 

замінити вербальні засоби.  

Для розпізнавання емоцій співрозмовника невербальні засоби їхнього вираження 

мають навіть більше значення, аніж мовні, оскільки вони неусвідомлені, підсвідомі у 

природних умовах. Мовна комунікація, на відміну від жестової, є більш офіційною та 

соціально визнаною, таким чином менш усвідомлені символи жестів можна інтуїтивно 

інтерпретувати як психологічно більш значущі, ніж реально використані слова. Міміка й 

жести в комплексі виконують провідну роль у передачі емоційного стану людини. 

Дивлячись на людей, поза та міміка яких не є скованими свідомістю, як у дзеркалі можна 

бачити, які емоції мають місце у їх душі [9]. 

Кожному емоційному стану відповідають притаманні йому реакції, які незважаючи 

на певні відмінності і властиві кожній конкретній особі нюанси, мають певну спільність. 
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Мова закріплює невербальний вияв емоцій у вигляді дескриптивно-емотивних одиниць, 

головною функцією яких є опис невербального фізичного прояву емоцій учасників 

емоційної ситуації.  

2. Семантичні особливості емотивів-дескриптивів 

У мові існує корпус специфічно організованих мовних засобів, які використовуються 

для позначення невербального компонента комунікації в позитивній емоційній ситуації. 

Лексичні одиниці, що репрезентують безпосередній зовнішній вияв позитивних емоцій, 

формують групу емотивів-дескриптивів. Аналіз семантики таких одиниць дозволить 

встановити типізовані вияви емоцій на фізичному рівні, що співвідносяться із певною 

позитивною емоцією, і є характерними для різних мовних спільнот. 

Дескриптивно-емотивні лексичні одиниці є номінативними за своєю загальною 

мовною функцією, оскільки вони являють собою номінації невербального вияву емоцій. 

Проте їхньою емотивною функцією виступає опис невербальних засобів вираження 

емоцій як об'єктивних індикаторів емоційного стану людини, що зумовлює їх окремий 

статус серед емотивних засобів мови як емотивних знаків, тобто таких лексичних 

одиниць, у яких кодифіковано міститься інформація про позитивний емоційний стан.  

Дескриптиви позитивних емоцій можна розподілити за характером вияву емоції на 

мімічні (прояв на обличчі), соматичні (рухи та жести) та фонаційні (звуковий вияв).  

Кількісний аналіз дескриптивів позитивних емоцій в англійській, новогрецькій та 

українській мовах, результати якого представлено в таблиці 1, дозволяє зробити висновки 

щодо типових виявів позитивних емоцій у національній традиції мовців.  

 

Таблиця 1. Кількісна характеристика позитивних дескриптивно-емотивних одиниць 

 

Семантичний тип Кількість (%) 

англ. новогр. укр. 

од. % од. % од. % 

1. Мімічні дескриптиви 16 25 29 27 15 19 

2. Соматичні дескриптиви 30 47 31 29 36 44 

3. Фонаційні дескриптиви 18 28 47 44 29 37 

Усього 64 100 107 100 80 100 

 

Як свідчать дані кількісного аналізу, найбільш представленими в кількісному 

відношенні постають емотиви-дескриптиви в новогрецькій мові (107 одиниць), а найменш 

представлені – в англійській мові (64 одиниці), що може свідчити, з одного боку, про 

закріпленість у культурній традиції грецького етносу відвертого вираження емоцій, а з 
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іншого, про емоційну стриманість як культурну норму поведінки представників 

англомовної спільноти. Найменш кількісно представленими в кожній з мов є мімічні 

дескриптиви, які описують несвідомий та неконтрольований суб‘єктом вияв емоції. У 

новогрецькій мові більш численними є фонаційні дескриптиви, які описують звуковий 

вияв емоцій, тоді як в англійській та українській мовах переважають соматичні 

дескриптиви.  

2.1. Мімічні дескриптиви. Одиниці цього типу описують вияв емоцій, що 

відображається на обличчі суб‘єкта емоції. Мімічні дескриптиви можна віднести до 

неконтрольованих суб‘єктом виявів емоції, таких, які важко приховати, або свідомо 

зімітувати. Індикатором емоції може виступати обличчя в загалом або очі. Конвенційний 

зв‘язок емоцій та їхніх жестових виявів зумовлює їхнє проміжне положення між 

жестовими рухами, фізіологічними за своєю природою, та комунікативними жестами, що 

передають інформацію умисно [135]. 

Як свідчить проведений аналіз, характерним виявом позитивних емоцій, особливо 

радості, є блиск в очах суб‘єкта емоції:  

(1) англ. shine ‗сяяти‘ - if people's eyes or faces shine, they look extremely happy or 

excited ‗якщо обличчя або очі людини сяють, вона виглядає надзвичайно щасливою‘ [18]; 

(2)  укр. грати – яскраво блищати виражаючи радість, захоплення і т.п.  

(про очі) [17]; 

(3) новогр. ιακπώ ‗сяяти‘ – γηα έληνλε εθδήισζε ζπλαηζζεκιαησλ: ην πξόζσπό ηεο/ηα 

κάηηα ηεο έιακςαλ από ηε ραξά ‗про інтенсивне вираження емоцій: її обличчя/ очі сяяли від 

радості‘ [21]. 

Позитивні емоції, що їх відчуває суб‘єкт, можуть знаходити вираження у погляді, 

зверненому на об‘єкт емоції: 

(4) новогр. γιπθνθνηηάδσ ‗дивитися з любов‘ю‘ – εθδειώλσ κε ην βιέκκα εξσηηθή 

επηζπκία γηα θπ. ‗виражати поглядом любовне почуття до когось‘ [21]. 

Одиниці, які описують такий прояв емоції, виявлені в новогрецькій мові, що 

зумовлено особливостями словотвору, а саме широким використанням складання основ. 

Так, наведене у прикладі 4 дієслово γιπθνθνηηάδσ, утворене складанням основ γιπθόο 

‗солодкий‘ та θνηηάδσ ‗дивитися‘.  

Універсальним показником позитивної емоції, що її відчуває суб‘єкт, є посмішка. 

Усмішка виражає як позитивний емоційний стан, так і позитивне ставлення:  

(5) англ. smile ‗посміхатись‘ - to raise the corners of your mouth when you are happy, 

pleased, or being friendly, ‗піднімати кути рота, коли ви щасливі, задоволенні, або 
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виявляєте дружність‘ [17]; 

(6) укр. усміхатися – усмішкою виявляти певні почуття (перев. радість, 

задоволення)// усмішкою виявляти своє ставлення до кого-, чого-небудь [17]; 

(7) новогр. χαμόγελο ‗посмішка‘ - ειαθξό ηξάβεγκα ησλ ρεηιηώλ πξνο ηα πιάγηα ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ δείρλεη ραξά, επραξίζηεζε θηι. ‗вільне розтягування губ до краю обличчя, що 

виражає радість, задоволення, тощо‘ [21]. 

2.2. Соматичні дескриптиви. Ці одиниці репрезентують емоційні прояви, що 

знаходять вираження у різного роду рухах та діях. Характерними виявами любові є 

обійми та поцілунки, інші пестливі дії:  

(8) англ. hug ‗обійняти‘ - to put your arms round someone to show your love or 

friendship ‗огорнути когось руками, що виражає вашу любов або дружнє ставлення‘[19]; 

(9) укр. пестити – ніжно торкаючись до кого-небудь, виявляти свою любов та 

ласку до нього [17]; 

(10) новогр. θηισ ‗цілувати‘ - αθνπκπώ ηα ρείιε κνπ γηα λα εθδειώζσ ζηνξγή, αγάπε, πόζν 

ή ζεβαζκό ‗торкатися губами, що виражає ніжність, любов, пристрасть або повагу‘ [21]. 

Вираження емоцій через жести та рухи є підконтрольним свідомості суб‘єкта, і 

таким чином, позитивне ставлення за бажанням можна приховати, або свідомо виразити 

ставлення більшою мірою.  

Також до соматичних проявів емоцій відноситься вираження замилування та захвату 

через плескання в долоні: 

(11) англ. plaudit - an expression of enthusiastic approval or approbation ‗вираження 

захопленого схвалення або похвали‘ [20]; 

(12) укр. плескати – бити в долоні на знак схвалення або вітання [17].  

2.3. Фонаційні дескриптиви. Дескриптивно-емотивні одиниці цього типу описують 

звуковий, у тому числі і мовний, прояв емоцій. Типовими засобами вираження позитивних 

емоцій є гучні крики та сміх: 

(13) англ. cheer - a loud shout of happiness or approval ‗гучні вигуки щастя або 

схвалення‘ [19]; 

(14) укр. сміятися – видавати сміх від радощів, веселощів тощо [17]; 

(15) новогр. επεπθεκία - εθδήισζε επηδνθηκαζίαο κε θξαπγέο, δεησθξαπγή ‗вираження 

схвалення вигуками‘ [21]. 

Аналіз дескриптивно-емотивного фонду мови лише на лексичному рівні не може 

розкрити всієї природи та специфіки, всього розмаїття способів вираження емоцій на 

фізичному рівні, але дані такого аналізу виявляють основні тенденції опису емоційних 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 101 

проявів, закріплені культурною традицією мовної спільноти.  

4. Висновки. Дескриптивно-емотивна лексика фіксує прототипні фізичні вияви 

позитивних емоцій. Ступінь мовної деталізації емотивів-дескриптивів дозволяє зробити 

висновок про закріплене у соціумі культурне та соціальне відношення до вияву емоційних 

переживань. Культурні норми грецької та української спільнот заохочують відверте 

вираження емоцій, тоді як в англомовному соціумі традиційно прийнято приховувати та 

стримувати внутрішні переживання.  

Проаналізувавши дескриптивно-емотивні одиниці в англійській, новогрецькій та 

українській мові, можна зробити висновок про те, що неконтрольований вияв емоцій є 

універсальним та приблизно однаково представлений в усіх трьох мовах, за винятком 

випадків, зумовлених структурними особливостям мови. Відтворений у мові 

контрольований вияв емоцій відрізняється та відображає закріплену культурною традицію 

норму вираження емоцій. Можна сказати, що культурні норми української та грецької 

мовних спільнот більшою мірою схвалюють відкрите та відверте вираження емоцій, при 

цьому для грецької традиції типовішим є звукове та словесне вираження, тоді як для 

української більш характерне соматичне вираження емоцій.  
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ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРОНІМІВ ІЗ ТЕМПОРАЛЬНИМИ 

ОЗНАКАМИ В ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ 

МОВАХ 
 

ЯНЕНКО І.В. ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРОНІМІВ ІЗ ТЕМПОРАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ В 

ГЕРМАНСЬКИХ, РОМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 

Стаття присвячена дослідженню найменувань квітів (флоронімів) у різноструктурних мовах, 

зокрема здійснюється семантичний аналіз флоронімів з темпоральними ознаками. Флороніми з 

темпоральними ознаками містять у своїй номінативно-мотиваційній структурі ономасіологічні риси, що 

вказують на час зростання або вирощування квітки. Дослідження дозволяє виявити спільні та відмінні риси 

в номінації квітів у зіставлюваних германських, романських слов'янських мовах. 
 

ЯНЕНКО И.В. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЛОРОНИМОВ С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ 

ПРИЗНАКАМИ В ГЕРМАНСКИХ, РОМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ  

Статья посвящена исследованию наименований цветов (флоронимов) в разноструктурных языках, в 

частности, проводится семантический анализ флоронимов с темпоральными признаками. Флоронимы с 

темпоральными признаками содержат в своей номинативно-мотивационной структуре 

ономасиологические признаки, указывающие на время произрастания или выращивания цветка. 

Исследование позволяет выявить общие и отличительные особенности номинации цветов в 

сопоставляемых германских, романских и славянских языках. 

 

YANENKO I.V. CONTRASTIVE ANALYSIS OF FLORONYMS WITH TEMPORAL INDICATION IN 

GERMANIC, ROMANCE AND SLAVONIC LANGUAGES  

Plants play a vital role in the world of nature and human life. Special attention is paid to flowers, which 

represent the most beautiful constituent part of the plant kingdom. Flowers adorn our living space, influence 

people’s emotions and feelings, and affect their mood. Therefore, flower names (floronyms) increasingly attract the 

attention of linguists. 

The article deals with the semantic analysis of floronyms with temporal indication, which contain in their 

nominative-motivational structure onomasiological features indicating the time of flower growth or cultivation. The 

purpose of the research is determination of common and distinctive features of nomination in the contrasted 

Germanic, Romance and Slavonic languages. 

Flower names in the Germanic, Romance and Slavonic languages are formed according to the motivational 

features (locative, temporal, functional, etc.). The temporal features in floronyms in the compared languages 

indicate: 1) a season, 2) a calendar month, 3) the time of day, 4) no sign of time duration, 5) natural phenomena 

and events related to a specific season of the year.  

A complex study of floronyms implies the semantic analysis of other onomasiological features in flower 

names in the Germanic, Romance and Slavonic languages. 

 

Ключові слова: флоронім, мотиваційна ознака, темпоральна ознака, ономасіологічна 

модель. 

1. Вступ. Світ рослин є невід‘ємною складовою частиною природи та відіграє 

надзвичайно важливу роль як у природі, так і в житті людини. Особлива увага 

приділяється найяскравішій складовій рослинного світу – квітам. Квіти прикрашають 

житловий простір та мають особливість впливати на емоції, почуття та настрій людини. 

Саме тому лексика на позначення квітів (флоронімів) зокрема, все більше привертає увагу 

лінгвістів.  

У запропонованій статті здійснюється семантичний аналіз флоронімів (далі ФЛ)  

за темпоральною ознакою, тобто за певним місцем зростання та розповсюдження квітки.  

Пропоноване дослідження базується на матеріалі найменувань квітів трав‘янистих 
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рослини германських (англійської та німецької), романських (французької та іспанської) і 

слов‘янських (української та російської) мов, відібраних шляхом суцільної вибірки з 

тлумачних словників зазначених мов. Залучені також дані перекладних, етимологічних та 

ботанічних словників, довідкова література та спеціалізовані дослідження, присвячені 

найменуванню рослин (С. Л. Адаменко, М. М. Лазарева, Н. І. Панасенко, І. Е. Подолян та 

ін.) [1; 5; 6; 7]. Загальна кількість лексем на позначення квітів із темпоральними ознаками у 

зіставлюваних мовах складає 102 одиниці (англ. – 27 од., нім. – 20 од., фр. – 9 од.,  

ісп. – 7 од., укр. – 19 од., рос. – 20 од.). 

Метою дослідження є виявлення спільних і відмінних рис у номінації квітів у 

германських, романських і слов‘янських мовах. 

2. Методика дослідження. Встановлення номінативно-мотивуючої ознаки 

флоронімів у досліджуваних мовах виконується у роботі шляхом аналізу словникових 

тлумачень. Словникова дефініція назви квітки з відповідним набором сем дозволяє 

виявити суттєві ознаки даної рослини, а також встановити  спільні та відмінні риси в  

ономасіологічних моделях [5; 6].  

Так, в англійській мові найменування квітки day lily (букв. ‗денна лілія‘) ‗лілійник‘ 

має таке словникове тлумачення <any of plants of the lily family, with showy, trumpet-shaped 

flowers, usually opening for a single day> [23] (букв.) <будь-яка рослина родини лілійних з 

яскравими квітами у трубчастої форми, зазвичай квітне лише протягом одного дня>. 

Отже, із даного тлумачення видно, що в основу назви флороніма покладено темпоральну 

ознаку ‛час цвітіння‘ – день.  

Французьке найменування ‗primevère‘ тлумачиться таким чином <Plante herbacée, á 

fleurs ornementales de teintes variées (surtout jaune, violet, blanc) qui fleurissent au début du 

printemps> [25, с. 2022] (букв.) <трав‘яниста рослина з декоративними квітками різного 

кольору (переважно жовтого, фіолетового, білого), яка квітне на початку весни>. Отже, 

назва квітки містить у словниковому тлумаченні вказівку на ‗період цвітіння‘ – початок 

весни, тобто в основу найменування флороніма покладено темпоральну ознаку. 

Літературні назви квітів і ботанічні терміни часто є запозиченнями та калькою з 

латинської або грецької мов. Номінативно-мотиваційні ознаки можуть бути приховані у 

семантичній структурі даних флоронімів. Виявити такі номінативно-мотиваційні ознаки 

допомагає етимологічний аналіз даних лексем.  

Так, сучасна українська назва конвалія походить від латинського convallium – ‗лілія 

долин‘ [15, с. 547]. Таким чином, мотивуючою ознакою в даному випадку є локативна 

ознака ―місце зростання‖. Іспанське найменування anémona ‗анемона‘ етимологічно 
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пов‘язана з гр. άλεκνο ‗вітер‘ [21, с. 80]. Тобто в основу назви покладено темпоральну 

ознаку ‗період цвітіння‘ рослини, який збігається з періодом вітрів. 

Крім того, темпоральні ознаки фітонімів можуть чітко виражатися у морфологічній 

будові лексеми. Так, нім. Maiglöckchen ‗конвалія‘ має тлумачення <eine im Frühjahr 

blühende Pflanze mit blauen Blüten, deren Blätter auch im Winter grün bleiben> [24, с. 656-

657] (букв.) <рослина, що квітне навесні, з блакитними квітками, листя якої і взимку 

залишається зеленим>, а рос. вечерница визначається як <Растение семейства 

крестоцветных, цветки которого вечером приятно пахнут> [16, с. 166]. 

Здійснюючи ономасіологічний аналіз флоронімів зі структурою словосполучення та 

складених слів ми використовували також трансформаційний метод аналізу лексичних 

одиниць, за допомогою якого будувались парафрази [12, с. 490–493]. Наприклад: англ. 

spring adonis = adonis, which grows in the spring (мотивуюча ознака ‗час зростання‘ квітки – 

весна); нім. Taglilie = Lilie, die im Laufe des Tages wächst / blüht (мотивуюча ознака ‗час 

зростання‘ – день); фр. crocus d'automne = crocus, qui fleurit à l'automne (мотивуюча ознака 

‗час зростання‘ – осінь); ісп. lirio de día = lirio, que florece durante el día (мотивуюча ознака – 

‗час/період‘ цвітіння – день); укр. нічна фіалка = фіалка, що квітне вночі (мотивуюча ознака 

– ‗час/період‘ цвітіння – ніч); рос. первоцвет весенний = первоцвет, который растет 

весной (мотивуюча ознака ‗час/період‘ цвітіння – весна) та ін.  

3. Темпоральні ознаки у найменуваннях квітів. Флороніми з темпоральними 

ознаками містять у своїй номінативно-мотиваційній структурі ономасіологічні риси, які 

вказують на час зростання або вирощування квітки. Однак у найменуваннях флоронімів 

досліджуваних германських і слов‘янських мов дані ознаки реалізуються більш активно, 

ніж у романських (див. табл. 1). 

3.1. Найактивніше в найменуваннях квітів досліджуваних германських, романських і 

слов‘янських мов реалізується темпоральна ознака, яка вказує на цвітіння квітки у певну пору 

року. Пор.: англ. autumn crocus ―пізньоцвіт осінній‖ <an autumn-blooming colchicum> [22,  

с. 84]; нім. Primel ―первоцвіт‖ <eine Frühlingsblume> [24, с. 1070]; фр. primevère ―первоцвіт‖ 

<Plante herbacée, á fleurs ornementales de teintes variéesw (surtout jaune, violet, blanc) qui 

fleurissent au début du printemps> [25, с. 2022]; ісп. primavera ―первоцвіт‖; укр. первоцвіт 

<Назва багаторічних трав'янистих рослин родини первоцвітних, які починають цвісти рано 

навесні> [13, с. 715]; рос. примула <Многолетнее декоративное растение с трубчатыми 

цветками, расцветающее ранней весной> [17, с. 310].  

Кількість флоронімів з ономасіологічною ознакою, яка вказує на цвітіння квітки  

у певну пору року, складає  в англійській мові 40,7% (11 од.), у німецькій – 45% (9 од.),  

у французькій – 44,4% (4 од.), в іспанській – 28,6% (2 од.), в українській – 52,6% (10 од.),  
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у російській – 30% (6 од.).  

 

Таблиця 1. Продуктивність флоронімів з темпоральною ознакою у германських, 

романських і слов’янських мовах 

 

Групи 

флоронімі

в 

1. ФЛ, що 

зростають у 

певну пору 

року 

2. ФЛ, що 

зростають у 

певний 

календарний 

місяць 

3. Природні 

явища та 

події, 

пов‘язані з 

певною 

порою року 

4. ФЛ, що 

квітнуть протягом 

довгого часу 

5. ФЛ, які 

квітнуть у 

певний час 

доби В
сь

о
г
о

 

Англійська мова 

Приклад 

spring 

adonis 

‗весняний 

адоніс‘ 

mayweed 

‗травневий 

бур'ян‘ 

anemone 

‗анемона‘ 

everlasting 

―безсмертник‖ 

daylily 

―лілійник‖ 
 

Кількість 
40,7% 

(11) 

11,1% 

(3) 

18,5% 

(5) 

7,4% 

(2) 

22,2% 

(6) 
100% 

(27) 

Німецька мова 

Приклад 

Winteraster 

‗зимова 

айстра‘ 

Maiblume 

‗травнева 

квітка‘ 

Schneerose 

‗снігова 

роза‘ 

Immergrün 

―барвінок‖ 

Taglilie 

―лілійник‖ 
 

Кількість 
45% 

(9) 

15% 

(3) 

10% 

(2) 

5% 

(1) 

25% 

(5) 
100% 

(20) 

Французька мова 

Приклад 

adonide de 

printemps 

‗адоніс 

весняний‘ 

lis de mai 

‗травнева 

лілія‘ 

immortelle 

des neiges 

‗иммортель 

снігова‘ 

bleuet vivace 

‗волошка 

багаторіч 

–  

Кількість 
44,4% 

(4) 

11,1% 

(1) 

33,3% 

(3) 

11,1% 

(1) 
– 

100% 

(9) 

Іспанська мова 

Приклад 
primavera 

‗первоцвіт‘ 

сaléndula 

‗календула‘ 

perpetua de 

las nieves 

‗гомфрена 

снігова‘ 

inmortal 

―безсмертник‖ 
–  

Кількість 
28,6% 

(2) 

14,3% 

(1) 

42,9% 

(3) 

14,3% 

(1) 
– 

100% 

(7) 

Українська мова 

Приклад 
горицвіт 

весняний 

конвалія 

травнева 
анемона первоцвіт 

нічна 

фіалка 
 

Кількість 
52,6% 

(10) 

10,5% 

(2) 

5,3% 

(1) 

26,3% 

(5) 

5,3% 

(1) 
100% 

(19) 

Російська мова 

Приклад 
адонис 

летний 
майник морозник 

маргаритка 

многолетняя 
вечерница  

Кількість 
30% 

(6) 

10% 

(2) 

10% 

(2) 

35% 

(7) 

15% 

(3) 
100% 

(20) 
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3.2. Аналіз мовного матеріалу мов свідчить про те, що в найменуваннях квітів 

реалізуються також темпоральні ознаки, які позначають календарний місяць, протягом 

якого відбувається цвітіння квітки. Пор.: англ. mayweed ‗травневий бур‘ян‘; нім. Maiblume 

‗травнева квітка‘; фр. lis de mai ‗травнева лілія‘, ісп. сaléndula ‗календула‘; укр. конвалія 

травнева; рос. майник.  

У досліджуваних германських мовах зафіксовано по 3 флороніма з даною 

темпоральною ознакою (англ. – 11,1%; нім. – 15%), у словянських – по 2 (укр. – 10,5%; 

рос. – 10%). У романських мовах з даною ономасіологічною ознакою зафіксовано лише 

поодинокі приклади. 

3.3. Третя група флоронімів з темпоральною ознакою охоплює квітки, цвітіння яких 

супроводжується певними природними явищами, які відбуваються в атмосфері та 

асоціюються з певним періодом року. Пор.: англ. anemone ‗анемона‘; нім. Schneerose 

‗снігова роза‘; фр. immortelle des neiges ‗иммортель снігова‘; ісп. perpetua de las nieves 

‗гомфрена снігова‘; укр. анемона; рос. морозник. 

Дана група флоронімів відзначена у всіх порівнюваних мовах. Проте кількісно такі 

утворення переважають в англійській мові (5 од. або 18,5%). У французькій та іспанській 

мовах зафіксовано по 3 флороніма з даною ознакою у кожній мові, у німецькій і 

російській – по 2 од. В українській мові темпоральні ознаки даної групи представлені 

поодиноким прикладом.  

3.4. У ряді випадків в основу найменування квітів у зіставлюваних германських, 

романських і слов‘янських мовах покладено темпоральні ознаки, які не пов‘язані з 

часовим обмеженням для цвітіння квітки, тобто квітування рослини відбувається без 

конкретного визначення тривалості в часі на протязі року. Пор.: англ. everlasting  

―безсмертник‖ <any of various plants, mostly of the composite family, whose blossoms keep 

their color and shape when dried> [22, с. 433] (букв. ‗завжди триваючий‘); нім. Immergrün 

(букв. ‗завжди зелений‘) <eine im Frühjahr blühende Pflanze mit blauen Blüten, deren Blätter 

auch im Winter grün bleiben> [24, с. 656-657] ―барвінок‖; фр. bleuet vivace ‗волошка 

багаторічна‘; ісп. inmortal <Galisimo con que se designanvarias plantas cuyas flores persisten 

mucho tiempo> [21, с. 563] ―безсмертник‖; рос. маргаритка многолетняя; укр. первоцвіт 

<Назва багаторічних трав'янистих рослин родини первоцвітних, які починають цвісти 

рано навесні> [16, с. 715]. 

При творенні назв квітів дані ономасіологічні ознаки виявилися більш значущими у 

слов‘янських мовах (укр. – 5 од. або 26,3%; рос. – 7 од. або 35%). В англійській мові 

зафіксовано 2 флороніма із даною темпоральною ознакою, у німецькій, французькій та 
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іспанській мовах – поодинокі назви.  

3.5. Аналіз мовного матеріалу дозволяє зробити висновок про те, що в 

найменуваннях квітів у порівнюваних мовах реалізуються також темпоральні ознаки, які 

позначають певний час доби, протягом якого квітне чи розпускається рослина. Проте такі 

ономасіологічні ознаки виявилися спільними лише у п‘яти порівнюваних мовах  

(за виключенням французької). Пор.: англ. day lily <any of a genus (Hemerocallis) of plants 

of the lily family, with showy, trumpet-shaped flowers, usually opening for a single day>  

[22, с. 317] (букв. ‗денна лілія‘); day nettle (= nettle, which blooms in the daytime); нім. 

Nachtviole (= Viole, die in der Nacht wächst/blüht); ісп. lirio de día (букв. ‗лілія денна‘),  

рос. вечерница <Растение семейства крестоцветных, цветки которого вечером приятно 

пахнут> [16, с. 166], укр. нічна фіалка (= що квітне вночі). 

Висновки. Семантичний аналіз найменувань квітів у досліджуваних германських, 

романських і слов‘янських мовах дозволяє зробити наступні  висновки.  

1. Формування квіткової номенклатури відбувається у германських, романських і 

слов‘янських мовах за різними мотиваційними ознаками (локативними, темпоральними, 

функціональними та ін.).  

2. Найменування квітів у порівнюваних германських, романських і слов‘янських 

мовах здійснюється за темпоральними ознаками, що позначають: 1) певну пору року,  

2) календарний місяць, 3) певний час доби, 4) без конкретного визначення тривалості в 

часі, 5) цвітіння супроводжується природними явищами та подіями, пов‘язаними з певною 

порою року (див. табл. 1). 

3. Найактивніше у всіх зіставлюваних мовах номінація квітів відбувається за 

темпоральними ознаками, що вказують на час зростання рослини у певну пору року  

(див. п. 1 табл.1). 

4. Темпоральна ознака періоду цвітіння квітки у певний час доби виявилася 

спільною для п‘яти порівнюваних мов (за виключенням французької) (див. п. 5 табл.1). 

5. Спираючись на дані семантичного аналізу, можна в цілому зробити висновок про 

те, що темпоральні ознаки в найменуваннях квітів у германських і слов‘янських мовах 

кількісно переважають аналогічні утворення в романських мовах (див. табл. 1).  

Проведене дослідження становить перспективи подальшого вивчення семантики 

флоронімів у порівнюваних германських, романських і слов‘янських мовах, а саме – 

встановлення інших ономасіологічних ознак номінації квітів у різноструктурних мовах. 
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ГОРБАЧЕВСЬКА С. І. ДО ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДІВ ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Австрійський письменник Франц Верфель став знаменитим ще в юності завдяки відверто 

пацифістському й експресіоністському напряму своєї творчості. В Австрії книги Ф. Верфеля входять до 

списку обов’язкової шкільної програми. В Росії, нажаль, це ім’я не таке відоме, як імена його друзів і 

соратників, таких як Райнер Марія Рильке, Карл Краус, Макс Брод,  Франц Кафка і особливо улюблений 

нами Стефан Цвейг. 

Заради справедливості варто, проте, зазначити, що на початку 20-го століття вірші Ф. Верфеля 

були дуже популярними у нас, їх перекладали Осип Мандельштам і Борис Пастернак, а Максим Горький 

називав його «обновником світу». Не тільки вірші, але й проза письменника перекладалася в той час на 

російську мову одразу після їх видання на батьківщині. Проте з кінця 20-х до середини 60-х років 20 

століття перестали не тільки перекладати книги Ф. Верфеля, але його ім’я більше не зазначалося в 

нашому літературознавстві. Пов’язано це було з релігійно-духовною направленістю його творчості. В 

романі «Пісня про Бернадетту» він сам пише, що дав клятву прославляти в своїх книгах божественну 

тайну і людську святість. Звичайно, ця  яскраво виражена атеїстична направленість радянської ідеології 

не дозволяла російськомовному читачеві познайомитися з цим дивовижним автором. 

 

ГОРБАЧЕВСКАЯ C. И. К ИСТОРИИ ПЕРЕВОДОВ ФРАНЦА ВЕРФЕЛЯ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Австрийский писатель Франц Верфель стал знаменит еще в юности благодаря откровенно 

пацифистскому и экспрессионистскому направлению своего творчества. В Австрии книги Ф. Верфеля 

входят в список обязательной школьной программы. В России, к сожалению, это имя не так известно, как 

имена его друзей и соратников, таких как Райнер Мария Рильке, Карл Краус, Макс Брод, Франц Кафка и 

особенно любимый нами Стефан Цвейг. 

Справедливости ради следует, однако, отметить, что в начале 20-го века стихи Ф. Верфеля 

пользовались у нас большой популярностью, их переводили Осип Мандельштам и Борис Пастернак, а 

Максим Горький называл его «обновителем мира». Не только стихи, но и проза писателя переводилась в то 

время на русский язык сразу после их издания на родине. Однако с конца 20-х и до середины 60-х годов  

20 века перестали не только переводиться книги Ф.Верфеля, но и его имя больше не упоминалось в нашем 

литературоведении. Связано это было с религиозно-духовной направленностью его творчества. В романе 

«Песнь о Бернадетте» он сам пишет, что поклялся прославлять в своих книгах божественную тайну и 

человеческую святость. Естественно, что ярко выраженная атеистическая направленность советской 

идеологии не позволяла русскоязычному читателю познакомиться с этим удивительным автором. 

 

GORBAČEVSKAJA S. I. ON THE HISTORY OF FRANZ WERFEL'S WORKS TRANSLATIONS INTO 

RUSSIAN 
The Austrian writer Franz Werfel became famous in his early years due to the outright pacifism and 

expressionism found in his works. In Austria F.Werfel's works are enlisted as mandatory for school curriculum. 

Unfortunately, in Russia his name is not so well-known, as names of his friends and comrades, such as Reiner Maria 

Rilke, Karl Kraus, Max Brod, Franz Kafka and our favourite Stephen Zweig. 

For truth's sake it should be stressed that at the turn of the 20th century F. Werfel's poems were really 

popular in our country, they were translated by Osip Mandelshtam and Boris Pasternak, and Maxim Gorky called 

him a 'renewer of the world
1
. At that time not only poems but also prose written by F. Werfel were translated into 

Russian immediately after they had been published in Austria. However his works were not translated from 1920s to 

mid 1960s, his name was not even mentioned in our literary criticism works. It was predetermined by religious and 

spiritual basis of his works. In his novel Song of Bernadette he swore to glorify heavenly mystery and human 

holiness. It is only natural that outright atheistic Soviet ideology did not allow the Russian-speaking readers to 

familiarize themselves with this extraordinary author. 

 

Ключевые слова: австрийский писатель, экспрессионизм, гуманизм, атеизм, 

стратегии перевода. 
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Dinge sind vielleicht nur Zeichen, 

Doch das Wort ist mehr als Schein. 

In sein Herz hineinzureichen, 

Heißt der Gottheit näher sein. 

(WERFEL 1967: 461) 
 

Franz Werfel, einer der hervorragendsten österreichischen Schriftsteller, wurde nicht nur in 

seiner Heimat, sondern auch in ganz Europa sehr früh durch sein expressionistisches und 

pazifistisches Schaffen bekannt. Der Herausgeber seines Lyrischen Werks Adolf D. Klarmann 

schreibt, dass es gerade der Expressionismus war, der „ihm die Herzen einer erstaunt 

aufhorchenden Welt erobert hatte― [6, S. 5]. In Russland steht F. Werfel leider bis heute im 

Schatten seiner Kollegen und Freunde aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts – Rainer Maria Rilke, 

Karl Kraus, Max Brod, Franz Kafka und des besonders hierzulande geliebten Stefan Zweig.  

Der Gerechtigkeit halber sei jedoch gesagt, dass dies nicht von Anfang an der Fall war. 

„Proletarische― Dichter wie Demjan Bednyj und Maksim Gor‘kij schätzten an ihm den 

Welterneuerer und versuchten, einige seiner Gedichte zu propagandistischen Zwecken ins 

Russische zu übersetzen. Aber nicht nur sie, sondern auch Vertreter des „Silbernen Zeitalters― 

der russischen Dichtung Anfang des 20. Jahrhunderts wie Osip Mandel‘štam und Boris 

Pasternak waren Autoren von Nachdichtungen F. Werfels. Sie wurden wohl auch von der 

Anziehungskraft seiner Lyrik erfasst, von der Rilke 1913 schrieb: „Werfel schaffte [...] aus dem 

Gemeinsam-Menschlichen heraus, mehr als aus der Natur: aber es ist um so erschütternder oft, 

wie er da ans Elementare kommt, ans fast Anorganisch-Rücksichtslose, hinaustritt aus der Stube 

unmittelbar ist All und es erträgt― [6, S. 5]. F. Werfel war um diese Zeit erst 23 Jahre alt. Ich 

möchte aber im Weiteren nicht näher auf die Nachdichtungen von F. Werfel eingehen, mein 

Hauptanliegen gilt vielmehr der Geschichte der Prosaübersetzungen ins Russische. 

Als ich in der Allrussischen Staatlichen Bibliothek für ausländische Literatur im Katalog 

der russischen Übersetzungen der Weltliteratur nach Büchern von Franz Werfel recherchierte, 

stieß ich auf ein interessantes Phänomen. Zu F. Werfels Lebzeiten waren bis 1929 eigentlich 

viele seine Werke, darunter, wie schon erwähnt, Gedichte, in russischer Übersetzung erschienen. 

Das erste Drama des Dichters Spiegelmensch, 1920 vom Autor veröffentlicht, wurde zum 

Beispiel schon zwei Jahre später vom bekannten russischen Verlag „Vsemirnaja Literatura― 

(Weltliteratur) herausgegeben, der sich noch vor 1917, also in der Zarenzeit, etabliert hatte. Der 

russische Übersetzer war V. A. Sorgenfrei, und die Auflage mit 4000 Exemplaren war ziemlich 

groß für die damalige Zeit. Das Leben als eine dialektische Bewegung zwischen dem Guten und 

dem Bösen, das dann als Hauptthema in F. Werfels Prosawerken bestehen blieb, entsprach dem 

Zeitgeist und seine Werke wurden gern gelesen.  

Auch F. Werfels erster Roman Verdi. Roman der Oper, der 1923 geschrieben wurde, 

erschien bereits 1925 in Russland und erlebte des Weiteren 1962 und 1991 zwei neue 
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Übersetzungen. Verdi lockte den Schriftsteller nicht nur als Komponist, sondern in erster Linie 

als Persönlichkeit an. Er sah in ihm das Ideal des Humanismus und der Kunst, die dem Volk 

zugewandt ist. Das entsprach den Ideen des sozialistischen Realismus, der sich als offizielle 

Kunstrichtung des sowjetischen Russland in den 20er-30er Jahren durchsetzte [3, S. 228]. 

Dann tat sich in unserem Land von 1929 bis 1965 eine breite Zeitkluft in der 

Wahrnehmung von F. Werfels Schaffen auf. Es war wohl unter anderem auch damit verbunden, 

dass der Aspekt des Göttlichen in seinen Romanen immer mehr Platz einnahm. Gott war für ihn 

„die Mitte, um die sich die Geschichte in dem ewigen Kreislauf bewegt― [4, S. 103]. Mit einem 

atheistischen Staat ging diese Idee nicht konform. Man ordnete F. Werfel deshalb sogar unter die 

‚christlichen‘ Autoren ein, obwohl er kein Katholik, sondern Jude war. Er selbst schreibt im 

Vorwort zum Roman Das Lied von Bernadette: „Schon in den Tagen, da ich meine ersten Verse 

schrieb, hatte ich mir zugeschworen, immer und überall durch meine Schriften zu verherrlichen 

das göttliche Geheimnis und die menschliche Heiligkeit – des Zeitalters ungeachtet, das sich mit 

Spott, Ingrimm und Gleichgültigkeit abkehrt von diesen letzten Werten unseres Lebens―  

[8, S. 12]. Die Reinheit des Menschen, das natürlich Kindhafte unabhängig von dem Alter ist das 

wichtigte in der Innerlichkeit der Hauptfiguren F. Werfels. „Selig sind die Sanftmütigen, .... 

Selig sind die Barmherzigen.... Selig sind, die reinen Herzens sind.... Liebt eure Feinde und bittet 

für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel― (Math 5,5-45). – 

Nach diesen Geboten der Bergpredigt leben seine Helden. „Habt acht auf eure Frömmigkeit, dass 

ihr sie nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden; ihr habt sonst keinen Lohn 

bei eurem Vater im Himmel― (Math 6,1). Das Selig- und Heiligwerden eines hervorgehoben 

einfachen, unansehnlichen Wesens ist der rote Faden der narrativen Entfaltung seiner Texte. Im 

Land, wo die Methode des „sozalistischen Realismus― alle anderen Richtungen in der Literatur 

dominierte, wurden aber positive Helden anderen Schlages verlangt. Sie mussten als Vorbild der 

Selbstaufopferung für die Sache der Arbeiterklasse auftreten. Und wenn sie sterben mussten, so 

sollte ihr Tod auf keinen Fall als Tragödie, sondern optimistisch als Beitrag zum Aufbau der 

„hellen Zukunft für alle― aufgenommen werden. Überhaupt wurden die Menschen damals nicht 

als Persönlichkeiten, die in sich eigenartige Welten einschließen, sondern als „kleine Schrauben 

in der sozialistischen Staatsmaschine― betrachtet, die nur im Kollektiv etwas bedeuten und ohne 

diese „Staatsmaschine― nicht existieren konnten. Wahrheitsgetreu und historisch konkret 

mussten die literarischen Helden sein, es gab keinen Platz für die mystische Beseeltheit eines 

literarischen Helden, für das Göttliche in seiner Seele. So warten denn auch die Übersetzer 

solcher Romane wie Barbara oder die Frömmigkeit (1929), Höret die Stimme (1937), oder Der 

veruntreute Himmel (1939) bis jetzt auf den entsprechenden Zeitpunkt.  

26 Jahre waren also vergangen, bevor 1965 der Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh, 

zuerst nicht vollständig, sondern nur in Auszügen in der Zeitschrift „Literaturnaja Armenija― 
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(‗Literarisches Armenien‘) Heft Nr. 4 und 5 erscheinen konnte. 1982 wurde der Versuch 

unternommen, dieses Werk als Ganzes ins Russische zu übersetzen (50 000 Exemplare, die 

alsbald vergriffen waren); 1984 erlebte er die zweite und 1988 die dritte Auflage (150 000 

Exemplare). Der Roman wurde in Jerewan auf Russisch herausgegeben, was heute seltsam 

anmuten mag, aber ganz verständlich ist, wenn man bedenkt, dass in der Ex-Sowjetunion 

ausländische Literatur nur ins Russische als Staatssprache übersetzt wurde. 

Es sei hier erwähnt, dass die zahlreichen Übersetzungen von Die vierzig Tage des Musa 

Dagh, die nicht nur in Armenien, sondern auch in anderen Ländern erschienen, vom großen 

Interesse am Roman zeugen. Allein 1934-35 wurde er in 36 Weltsprachen übersetzt. Der Roman 

hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck auf die Menschen, die vom furchtbaren Genozid an 

den Armeniern im Jahre 1915 im damaligen Osmanischen Reich überhaupt nichts gewusst 

hatten. Bei den Massakern 1915–1917 kamen bis zu 1,5 Millionen Armenier um. Wenn auch die 

Literaturforscher bezüglich anderer Werke von F. Werfel nicht einhelliger Meinung sind, so sind 

sie es doch bei der Bewertung dieses Romans – es ist der Gipfel in Werfels Schaffen. Einerseits 

hat der Schriftsteller ein Mahnmal für die Helden und Märtyrer der Vergangenheit geschaffen, 

andererseits warnt er durch sein Werk die Menschheit vor neuen Gefahren und Völkermördern 

und stellt die höchsten moralischen Werte dar – Patriotismus und Unmöglichkeit der 

Versöhnung mit der Barbarei und Gewalt. Das armenische Volk wird dem Schriftsteller dafür 

ewig dankbar sein. Ich kann nicht umhin, zu bemerken, dass es gerade die Armenier waren, die 

nach dem Tod von Franz Werfel seine Überreste aus Kalifornien nach Wien gebracht und dort 

noch einmal beigesetzt hatten. 2006 wurde F. Werfel nachträglich zum Ehrenbürger der Stadt 

Musaler ernannt. Eine Urkunde darüber wurde der Direktion der Österreichischen 

Nationalbibliothek überreicht und wird dort aufbewahrt. 

Das nächste nach einer so langen Pause ins Russische übersetzte Werk F. Werfels war die 

Erzählung Emigrantentraum („Son emigranta―) 1970. Man kann natürlich nur Vermutungen 

anstellen, aber die russischen Literaturwissenschaftler dürften erst in den achtziger Jahren des 

20. Jahrhunderts ihr Augenmerk auf die österreichische Literatur als besonderes Phänomen 

gerichtet haben. So wurde zum Beispiel 1981 der Sammelband Avstrijskaja nowella XX veka 

(‗Die österreichische Novelle des 20. Jahrhunderts‘) veröffentlicht, wo einer der klassischen 

Vertreter der österreichischen Literatur, nämlich F. Werfel, für die russischen Leser „neu 

entdeckt― wurde. Man hat für diese Ausgabe seine Erzählung Die grausame Geschichte von 

einem abgerissenen Strick (‗Žestokaja istorija ob oborvannoj udavke‘) in der Übersetzung von  

L. Lungina gewählt. Das nächste Werk von F. Werfel erschien in russischer Übersetzung wieder 

erst nach zehn Jahren. 

Der dritte ins Russische übersetzte große Roman von F. Werfel war Das Lied von 

Bernadette 1997. Das Hauptanliegen F. Werfels war es zu zeigen, wie am Ort der Abfälle und 
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der Unreinheit eine reine Seele und ein reines Leben aufblüht, wie das Sinnliche in das 

Übersinnliche und das Irdische in das Göttliche übergeht. Die Situation in Russland der 90er 

Jahre des 20. Jahrhunderts enthielt gerade das Bedürfnis nach Wunder und Zauber, das Interesse 

am Mystischen und Religiösen nach so vielen Jahren der seelischen Verwüstung. Und die 

Übersetzung dieses Romans wäre zur rechten Zeit erschienen.  

Aber leider war diese Übersetzung [1] nicht besonders gut gelungen, denn die 

Übersetzerinnen hatten viele christliche Begriffe verkehrt dargestellt und den katholischen 

Realien ihre eigene Deutung gegeben, die nicht der Wirklichkeit entsprach. Der Komposition 

nach gleicht der Text des Romans einem Rosenkranzgebet (50 Kapitel heißen „Reihen―, die 

ihrerseits aus 10 kleineren Teilen bestehen), und stilistisch kommt seine Sprache als etwas 

monoton, eintönig und grau vor, wenn man das sprachliche Gewebe mit einer Farbe vergleichen 

darf. Aber es ist dieses rätselhafte Grau, das verschiedene Schattierungen aufweisen kann. Grau 

ist die Lebensfarbe der einfachen Menschen. Es ist aber jedoch wechselhaft, wie es selbst das 

„einfachste― menschliche Leben ist, denn alles liegt in Gottes Hand. Es kommt immer vor, dass 

Grau, das als Rot aufleuchtet, oder auf ein intensives Blau wechselt, oder auch zu einem grellen 

Grün oder Gelb werden könnte. Auf den ersten Blick kann es einen Übersetzer in Versuchung 

bringen, mehr Farbe in den Zieltext (ZT) zu bringen, die schlichte Beschreibung der Ereignisse 

mit Epiteta und unnützen Einzelheiten zu verzieren.  

Es sei aber auch bemerkt, dass die wunderbare Sprache des Autors ja aber schon Perlen an 

Vergleichen und Methaphern hat, z.B.: ―Hier macht der Gave ein scharfes Knie. 

Tausendstimmig aufbegehrend rauscht  das uralte Berggewässer, als sei es durch die beihnahe 

rechtwinklige Wendung überanstrengt und geärgert. Riesige Granitblöcke stellen sich dem 

zornigen Flußlauf überall in den Weg― [8, S. 2].  

Also muss hier die Hauptstrategie des Übersetzers die Einhaltung des äußerlich eintönigen 

Rhythmus eines Gebetsrhythmusses sein. Gleichzeitig muss man einen vollständigen Thesaurus 

(d.h. alle Wörter im Buch, die damit in Verbindung gebracht werden könnten) der stilistisch 

gefärbten Lexik aufstellen und nach solchen Äquivalenten suchen, die denselben Effekt des 

Aufleuchtens von bunten Lichtern auf „grauem― Hintergrund machen könnten, nichts 

wegnehmen und nichts Überflüssiges hinzufügen. Ich bin überzeugt, dass gerade für die 

Übersetzung dieses Textes es sehr wichtig ist, vorsichtig und bedacht mit dem Wortschatz 

unzugehen, was ich an den weiter folgenden Beispielen zeigen möchte. Die Autorinnen der 

ersten russischen Übersetzung des Franz Werfel-Romans, E. Markovič und E. Michelevič 

unterlagen leider der Versuchung, den monotonen Text auszumalen, und auf ihre Art und Weise 

zu „verschönern―.  

Sie haben zum Beispiel den Titel des Romans als Das Lied für Bernadette übersetzt und 

die Kapitel, die nicht zufällig „Reihen― bei F. Werfel heißen (das letzte trägt zum Beispiel den 
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Namen „Das fünfzigste Ave―), einfach als „Teil 1―, „Teil 2― usw. genannt, was als Folge einen 

anderen Illokutionswert des ZT ausmachen lässt und den spirituellen Effekt des Buches von  

F. Werfel weglöscht.  

Franz Werfels Buch ist spannend bis zur letzten Seite, man fühlt sich in das Leben in 

Lourdes zur damaligen Zeit mitten hineinversetzt. Bernadette und ihre Umgebung erscheint sehr 

plastisch, so dass man vieles erst beim Lesen versteht. 

Der Adressat des Zieltextes (ZT) muss den kulturellen Hintergrund genauso deutlich wie 

der Adressat des Ausgangstextes (AT) spüren. Leider gibt es in der russischen Übersetzung viele 

Hindernisse dazu.  

Der Thesaurus, den der Übersetzer dieses Romans für sich zusammenstellen muss, betrifft 

die „religiöse― und zwar „christliche― Lexik. Das Lied von Berndadette ist für die Gott 

Suchenden eine offene Tür, aber leider nur im Original und nicht in seiner russischen 

Übersetzung. Sehr wichtig ist zum Beispiel für das richtige Verständnis des Originaltextes durch 

den russischen Übersetzer die richtige Auffassung des Begriffs „Rosenkranz―. Darauf beruht das 

Gleichgewicht und der Rhythmus des ganzen Buches. Der Rosenkranz ist das Symbol der 

Frömmigkeit und das erste Verständigungsmittel zwischen Bernadette und „der schönen Dame―, 

die ihr erschienen ist. Ohne lange nachzudenken, übersetzen E. Markovič und E. Michelevič den 

Rosenkranz mal als „Gebetskette― (‗čjotki‘), mal aber einfach als „Rosenbeet― ins Russische, was 

absolut falsch ist. Wie behutsam der Autor selbst mit diesem Begriff umgeht, kann nur eine Seite 

im Buch zeigen; hier finden wir solche Wörter und Wortfügungen, wie der Rosenkranz, das treue 

Werkzeug ihrer Frömmigkeit, das Rosenkranzgebet, eine Art von himmlischer Handsarbeit, ein 

unsichtbares Nadelwerk, eine Strickerei, die fünfzig Ave-Marias der Perlenschnur, ein tüchtiges 

Gewebe, die Geborgenheit, das Zeichen fraulicher Erwachsenheit, ihre dürftige, aus schwarzen 

Kügelchen gefädelte Gebetsschnur. Der „kümmerliche― Rosenkranz eines Taglöhnerkindes ist hier 

genau so viel wert, wie „eine lange Kette mit großen, schimmernden Perlen, die fast bis zur Erde 

reicht, wie man sie an keiner Königin noch gesehen hat―, die die Dame besitzt [8, S. 64]. Die 

Wiederaufnahme des Begriffs „Rosenkranz― durch die oben genannte synonymische Kette  hält 

den Leser in Atem. Er fühlt sich wie ein Augenzeuge dieses Wunders. Es läuft ihm kalt über den 

Rücken, er ist dem Weinen nahe. Die psychologische Spannung des Originaltextes geht leider 

durch die unnötigen zusätzlichen Informationen der Übersetzerinnen und die Verwendung der 

berüchtigten „Blumenbeete― (‗rosarii‘) im ZT ganz verloren.  

Es gibt Fälle, wo die „christlichen― Begriffe bei den Orthodoxen und Katholiken 

zusammenzufallen scheinen. Zum Beispiel bei dem Begriff „die Buße―; im Duden 

Universalwörterbuch heißt es: „Buße – das Bemühen um die Wiederherstellung eines durch 

menschliches Vergehen gestörten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch― [2, S. 327]. Im 

Deutschen ist dann dieser Begriff umfassender, als im Russischen (Reue und gleichzeitig innere 
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Bekehrung). Für den orthodoxen Glauben ist „die Reue― der Hauptbegriff, zuerst kommt „die 

Reue―, erst dann folgt „die Bekehrung―. Da wir zwei Wörter für ein- und denselben Begriff 

haben, muss man natürlich das Wort mit der Bedeutung „Reue― für die Übersetzung nehmen, 

weil es denselben geistigen Wert für den orthodoxen Glauben hat, wie „Buße― für den 

katholischen (und nicht umgekehrt, wie es in der russischen Übersetzung der Fall ist). Also, 

Franz Werfel ist es gelungen, in einfühlsamer Art etwas Unbeschreibliches zu beschreiben. Nun 

ist es die Aufgabe eines Übersetzers, dasselbe nachzuvollziehen.  

Wie wir also sehen, ist Franz Werfel für unsere Leser großteils immer noch ein 

unbeschriebenes Blatt. Unentdeckt bleiben seine Helden, die innerlichen, seelisch-geistig 

bewegten, rauschfähigen musischen und phantasievollen Menschen [5, S. 17]. Man kann zum 

Schluss nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass dies nicht mehr lange der Fall sein würde.  
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Liste der russischen Übersetzungen von Franz Werfels Werken (zusammengestellt nach 

den Angaben der Allrussischen Bibliothek für ausländische Literatur in Moskau): 

1922 "Der Spiegelmensch" (übersetzt von W. A. Sorgenfrei unter dem Titel "Tschelowek 

is serkala", Peterburg-Moskau: Vsemirnaja literatura)  



Gorbačevskaja S.І. Zur Geschichte der Übersetzungen von Franz Werfels Werken ins Russische 

 

 118 

1924 "Nicht der Mörder, der ermordete ist schuldig" (übersetzt von W. I. Smetanin unter 

dem Titel "Ne ubijza, a ubityi vinoven", Peterburg: Mysl) 

1925 "Verdi-Roman einer Oper" (übersetzt von I. I. Grinberg und A. M. Gorfinkel unter 

dem Titel "Verdi. Roman opery", Leningrad: Sejatel, neuübersetzt 1962 unter demselben Titel 

von N. Wolgin, Moskau: Gospolitisdat und 1991 – die 2. Auflage. Im Verlag Musyka)  

1927 "Der Tod des Kleinbürgers" (übersetzt von W. I. Neustadt unter dem Titel "Smertj 

obyvatelja", Moskau-Leningrad: Krasny proletarij und von M. B. Wenus unter dem Titel "Smertj 

mestschanina", Leningrad: Mysl) 

1929 "Trauerhaus", Erzählung (übersetzt von E. Borodina unter dem Titel "Dom 

petschali", Moskau: Ogonjok und von S. J. Golomb, A. S. Poloykaja und D. M. Stratunskij unter 

dem Titel "Dom skorbi", Leningrad: Mysl) 

1929 "Der Abitriententag" (übersetzt von T. O. Dawydowa unter dem Titel 

"Odnokaschniki ili istorija odnogo grecha molodosti", Leningrad: Priboj) 

1929 "Die Hoftreppe" (übersetzt von N. Neuman unter dem Titel "Lestniza otelja", 

Zeitschrift "Vestnik inostrannoj literatury", Nr. 2/1929, S. 165–173) 

1965 "Die vierzig Tage des Musa Dagh" (übersetzt von E. Fradkin unter dem Titel "Sorok 

dnej Musa-daga" als Auszüge aus dem Roman für die Zeitschrift "Literaturnaja Armenija", 

Nr.4/1965; neu und ganz übersetzt von N. Gnedina und Ws. Rosanow unter demselben Titel 

1982 in Jerewan, 2. Aufl. 1984, 3. Aufl. 1988) 

1970 "Emigrantentraum" (übersetzt von W. Mikuschewitsch unter dem Titel "Son 

emigranta" im Sammelband der Erzählungen "Jarostj blagorodnaja", Moskau) 

1981 "Die grausame Geschichte von einem abgerissenen Strick" (übersetzt von  

L. Lungina unter dem Titel "Shestokaja istorija ob oborwannoj udawke" für den Sammelband 

"Awstrijskaja nowella XX weka" (Die österreichische Novelle des 20. Jahrhunderts), Moskau,  

S. 298–319)  

1986 "Manon" (übersetzt von W. Schwedowa unter dem Titel "Manon" für die Zeitschrift 

"Literaturnaja Rossija", Nr.36/1986) 

1992 "Die echte Geschichte vom wiederaufgestellten Kreuz" (übersetzt von A. Suslimow 

unter dem Titel "Prawdiwaja istorija o vosstanowlennom kreste" für die Zeitschrift "Newa-

Sibir", Nr.9/1992, S. 174-194) 

1997 "Das Lied von Bernadette" (übersetzt von E. Markovič und E. Michelevič unter dem 

Titel "Pesnj Bernadette", Moskau: Enigma) 

2005 "Die schwarze Messe" (übersetzt von M. Garin und A. Woronin unter dem Titel 

"Tschernaja messa", Moskau: Eskimo) 
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ЗОРІВЧАК Р. П., БІЛИНСЬКИЙ М. Е. ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

У статті обґрунтовано концепцію підготовки усних і письмових перекладачів у сучасній Україні на 

основі досвіду кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського 

національного університету імені Івана Франка. Автори стисло характеризують своєрідності підготовки 

перекладачів та перекладознавців з врахуванням сучасних наукових парадигм у філології та культурології. 

 

ЗОРИВЧАК Р. П., БИЛИНСКИЙ М. Э. ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

УКРАИНЕ 

В статье рассматривается концепция обучения устных и письменных переводчиков в современной 

Украине на основе опыта кафедры переводоведения и контрастивной лингвистики имени Григория Кочура 

Львовского национального университета имени Ивана Франко. Авторы кратко описывают особенности 

обучения переводчиков и теоретиков перевода с учетом современных научных парадигм в филологии и 

культурологии. 

 

ZORIVCHAK R. P, BILYNSKYI M. E. THE TRAINING OF TRANSLATORS / INTERPRETERS  

IN CONTEMPORARY UKRAINE 

The article focuses on the training framework for translators/interpreters as based on the experience of the 

Hryhoriy Kochur Department of Translation / Interpreting Studies and Contrastive Linguistics, Ivan Franko 

National University in Lviv, Ukraine. The main characteristics of translation / interpreting as an academic subject 

and a research field have been provided. When charting the translator/interpreter training programme the following 

factors have been taken into account: the significance of the native language background in foreign language 

acquisition; an explosion in translation/interpreting in the last decades of the 20
th

 century; a change of the nature of 

the translator’s/interpreter’s work; the demand for linguistic universality; the peculiarities of translation-oriented 

text analysis. Students, in the authors’ opinion, should be taught to think and to feel in the sphere of two languages 

or, rather, two cultures.  

 

Key words: Translation/Interpreting Studies, language, dictionary, Contrastive 

Linguistics, training, culture, strategy. 

In 1996 the Foreign Languages Faculty, Lviv I. Franko State (since October 1999 – 

National) University launched the training of translators and interpreters to meet a pressing need 

for such professionals in the challenging environment of the new and complex relationships 

emerging in Ukraine. Diplomatic, political and international forums as well as Ukrainian 

Embassies and a great number of other bodies inside and outside Ukraine require experts with a 

profound knowledge of the working languages, proper educational background and skills in two-

ways translation / interpreting. In March 1998 the Department of Translation/ Interpreting 

Studies and Contrastive Linguistics was set up within the Foreign Languages Faculty. In 

compliance with the resolution of the University Scholarly Council of 30
th

 September, 1998 the 

Department was named after Hryhoriy Kochur, one of the most gifted and prolific Ukrainian 

translators and a renowned scholar in the field of Translation Studies. We are trying to arrange 

the International as well as All-Ukrainian Kochur conferences to imitate at least the Fyodorov 

Readings in Russia [1–2; 4–5].  

The June of 2001 witnessed the first graduates of the Department. We have already 
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elaborated the strategy of training translators and interpreters and the aim of the article is to 

outline its main principles.  

When charting the translator/interpreter training programme the following factors have 

been taken into account: (1) the methods of teaching foreign languages traditionally in Ukraine; 

(2) the present-day peculiarities of the trade of a translator / interpreter; (3) the current tendency 

to transform the process of training translators and especially interpreters into the academic field; 

(4) the role of translation in the Ukrainian culture; (5) the requirements of the Bologna 

Convention to which Ukraine is a signatory. 

One of the main assumptions of the Ukrainian methodology of teaching foreign languages 

is that the first lingual background of the students is a substantial constituent in foreign language 

learning, which cannot be eliminated. We are referring here to the situation in Ukraine, which is 

completely different from learning a language in the country where it is spoken, or learning it as 

a very intensive course of total immersion.  

For at least a century attitudes to the use of translation in language teaching have been 

predominantly negative, the deprecators of the methodology having been particularly vocal at the 

turn of the 20
th

 century and again in the 1960s and 70s. The reasons for the rejection of 

translation in language teaching stem from the widely spread influence of grammar-translation 

method. Borrowed from the Prussian educational system and its methodology of teaching in the 

mid-nineteenth century, it spread rapidly despite being criticized for ignoring the spoken 

language, encouraging false notions of equivalence, and presenting isolated sentences rather than 

coherent texts. Yet, for all this time, translation has remained a significant component in the 

teaching of numerous languages in many parts of the world, and the 1980s saw a revival of 

support for the practice among a number of applied linguists.  

In view of the ever-increasing number of specialized fields of science and technology as 

well as more versatile inter-lingual social practices and interactions than ever before the process 

of training translators/interpreters is facing new challenges [13]. Thus a competitive future for 

the trainers lies in the approaches efficiently balancing the speed and depth of the trainees‘ 

foreign language mastery with the enlivening of their first language resources. Where is the 

balance between transference skills and cultural background? What is a sensible ratio between 

theory and practice in the training schemes for translators and interpreters?  

The last few decades of the fast-pacing twentieth century and the beginning of the twenty-

first century have witnessed a tremendous growth of contacts between people and nations in all 

fields of political, economic, cultural and social life. The scientific and technological progress 

was accompanied by the so-called "information explosion". In the 1960s massive collections of 

documents were transferred to databases (where individual pieces of information can be found 
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quickly). By 1980 information science had become a thoroughly interdisciplinary field and 

during the 1980s artificial intelligence found itself in the hub of research activity. In corpus 

linguistics a number of representative parallel translation-biased corpora have been compiled for 

several language pairs.  

The information explosion has brought about an explosion in translation. The new 

developments in the world would be inconceivable without a tremendous upsurge of translation 

activity which could make possible any exchange of information between members of different 

linguistic communities.  

There was also a significant change in the nature of the translator's work. He/she became a 

professional who was expected to give satisfaction doing the work not of his/her own choice 

having his/her pick of authors and themes, but assigned to him by his employer. No matter 

whether the text is congenial to him or not, the translator is expected to deliver the goods. But 

there is the rub: on the one hand, language and its skills constitute a consumer-oriented 

commodity, a thing that is an object of trade. On the other hand, language should always be 

sacred, deserving veneration and respect of a proper linguist. And this is very important in the 

training of translators and interpreters. 

The work the translator/interpreter is to perform has changed in some substantial respects. 

Primarily, there has been a change in the materials handled by the translator. More and more 

translators are engaged in various domains of sci-tech translation which has been gaining both in 

volume and social recognition. This unprecedented upsurge of informative translations has put a 

premium on the translator's fidelity to the source text. The translator / interpreter is often aware 

that he plays a pivotal role in business negotiations or that his target text may serve as a basis for 

responsible political decisions or complicated technological processes and that even a minor 

semantic error in translation may be the root of all miscommunication and, consequently, the 

cause of material or moral damage. It places the brunt of responsibility on the translator's 

shoulders (not always sufficiently remunerated) and makes him keep to the source text as closely 

as possible. It also enhances, or rather ought to enhance, his social standing as well as his 

remuneration. 

The source texts which the translator has to handle tend to become more and more 

technical. Their comprehension calls for in-depth knowledge of highly specialized subjects. As 

often as not the translator may have to deal with a new field of knowledge for which neither 

source language nor target language have developed satisfactory terminology. Each 

translator/interpreter of the media should check rather often the Macmillan Words of the Year 

book. Each week the Macmillan dictionary team search the media (a variety of print and 
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electronic sources) to find the newest and most interesting words being used in the English 

language. The selection of these words with examples are collected in the Year books. Thus, 

Macmillan Words of the year 2005 lists the words: abibliophobia (the fear of running out of 

things to read); to eat al desko (to have one’s lunch without leaving the office whilst sitting at 

one’s desk); thumb generation (a generation of young people and adults whose enjoyment of 

their free time relies heavily on how quickly their thumbs can press a keypad); trolleyology (the 

study of how the contents of a person’s shopping trolley characterize the personality) [10]. The 

Macmillan Words of the year 2007 include the words: chick lit( novels written for, about or by 

young educated women); hissy fit (an occasion when someone suddenly behaves in a very angry 

and unreasonable way); overegg the pudding (to spoil something by doing or adding more than 

is needed); silver surfer (a senior citizen who uses the Internet); skype (a network on the Internet 

that you can use to make telephone calls); career gapper (someone who takes a long break from 

his/her job in order to travel or do a different job, especially charity work in another country 

[11]. No doubt, neologisms as well as unusual contexts of previously attested lexical items could 

create obstacles for translators/interpreters.  

The focal nature of terminology for translation has made Terminology Studies one of the 

key disciplines within the broader field of Translation Studies. But Terminology Studies as they are 

traditionally conceived are rooted in the neglect of an essential point: the terminology is most 

easily learned in the context, in its actual use that can be only fully accessible within corpora.  

Technical translation is often a tough job for a layman and it has often been suggested that 

such translations should be made by bilingual experts. The idea was put into practice in a number 

of countries with very moderate success. This is not to say that such an expert cannot make a 

highly qualified translator. Many professional translators are graduates from technical universities 

and certainly find their educational background an asset rather than a liability. But the fact is that a 

technical expert has to overcome a serious psychological barrier in order to become a good 

translator, even if he possesses the necessary knowledge and ability. It appears that few experts 

have the proper respect for the source text which is the hallmark for the professional translator. 

Another pitfall is the thematic universality, which the modern translator has to cope with in his 

work. Aware of the conditions in which their graduates will act professionally some training 

establishments try to provide them with sufficient background knowledge in many general and 

technical subjects but there is no general agreement on their scope.  

Then there is a demand for linguistic universality. The professional translator today maybe 

requested to handle all types of language and discourse. The source text may be lucid or 

syntactically involved, it may abound in gnarled syntax, allusions, abbreviations, new coinages, 

archaic or obsolete words, tell-tale words and other stylistic features. The conference and court 
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interpreters may have to deal with heavily accented speeches, full of errors or slips and 

composed by speakers who think in their native tongue and then make an approximate 

translation of their ideas into one of the working languages.  

Translation is a highly complicated process requiring rapid multilayered analyses of 

semantic fields, syntactic structures, the sociology and psychology of reader- or listener 

response, and multiple, sometimes minutest, cultural difference. Like all language use, 

translation is constantly creative, constantly new. This is a great challenge which calls for 

dedication, great effort and properly organized training. If the hunt for the right word is painfully 

slow, it can also be one of the translator's greatest professional joys and the right word is later 

easy to remember. The performance aspect of interpreting stresses some people out and they 

often find themselves frustrated by the impossibility of editing the spoken word. 

Literary translation is distinct from both sacred and scientific translations. The first West 

European translator was Livius Andronicus Lucius, a Greek slave in the third century BC, who 

introduced the stern Romans to the treasures of Greek literature by translating Homer's 

"Odyssey" into the Latin verse. For Geoffrey Chaucer (c. 1340–1400) who is generally 

recognized as England's greatest medieval poet, translation was a fundamental activity. Writing in 

the vernacular at a time when Latin still enjoyed considerable cultural prestige, Chaucer obtained 

status and authority through his work as a translator and compilator. Building on Le Roman de la 

Rose (an early poem), works by Boethius, Boccaccio, Petrarch and Dante, he wove the primary 

philosophical and artistic concerns of his age into his own work.  

There are quite few specialists who practice both crafts – interpreting and translation. 

Interpreting, broadly defined, means to translate or explain from one language to another in a 

simultaneous, whispered or consecutive modes. Until the introduction of equipment, designed 

specifically for simultaneous interpreting, consecutive interpretating (called also dialogue 

interpreting, or bilateral interpreting) was predominant. The system of simultaneous interpreting 

was first put in use at the International Labour Conference in Geneva in 1927. Simultaneous 

interpreting was employed in 1935 at the 15th International Congress of Physiology in Leningrad. 

Then the inaugural address given by Professor Pavlov was simultaneously interpreted from 

Russian into French, English and German [8, p. 250]. Simultaneous interpreting was again put into 

practice at the Crimes Trial of the International Military Tribunal held in Nuremberg from 

November 1945 to October 1946 and in Tokyo between June 1946 and November 1948. The chief 

of interpreting and translation services in Nuremberg was Colonel Leon Dostert (1904 – 1971). An 

American of French extraction with remarkable organizational abilities, Dostert recruited 

interpreters among students and teachers from the University of Geneva's school of interpreting, 
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along with people who had learned several languages in a multilingual family or through the 

vicissitudes of war [8, p. 250–251, 268]. One of the key interpreters in Tokyo was 

A. D. Schweitzer, a well-known Soviet translation studies scholar in the second half of the  

20
th

 century. 

In the course of history translators and interpreters were trained informally in different 

ways, basically through trial and error, unstructured apprenticeship arrangement. For instance, 

the history of translation in Canada began with a kidnapping. In 1534, while exploring the Gulf 

of St Lawrence Bay, the French navigator Jacques Cartier came into contact with several Indian 

tribes by means of sign language. This way of communication being not always effective Cartier 

unceremoniously ―recruited‖ the two sons of the Iroquois chief of Stadacona (present-day 

Quebec City) Dom Agaya and Taignoagny, and took them to France where he taught them the 

rudiments of the French language. On the second voyage (1535 – 1536) the two captives were 

used to help the French contact the Indians thus becoming the first interpreter-guides in the 

history of Canada. These interpreters served their masters as long as their own people‘s interests 

were not opposed to those of the French and then refused to interpret point-blank [8, p. 259]. 

They were devoted to their people. This fact viewed from today serves as a reminder that 

patriotism is intrinsic of a genuine translator / interpreter.  

The state institutionalization of translator / interpreter training began in 1669, when the 

Colbert decree in France arranged for the training of French-born students as interpreters for 

Turkish, Arabic and Persian. That led to the foundation of the Constantinople school. In 1754 

Maria Theresa (1717–1780), Archduchess of Austria and Queen of Hungary and Bohemia, 

founded the Oriental Academy, which provided a number of orientalists and interpreters to the 

Habsburg court over the years [8, p. 270–271]. A large translation school had been established in 

Egypt by 1830s. Institutionalization took a new turn in the years immediately following World 

War II, when the victorious powers set about establishing their international regime through the 

microphones and headsets of simultaneous interpreters. The 1990s document a dramatic rise of 

university-level institutions which offer degrees in translation and/or interpreting: from 49 in 

1960, then 108 in 1980 to at least 250 in 1994 [7].  

As for the translation/interpreting in Ukraine, one should take into consideration that 

Ukrainian (as well as many other languages in the world) is a language of limited diffusion. 

Spoken today by about 52, 000, 000 people the Ukrainian language belongs as an independent 

and original unit to the Slavonic group of Indo-European languages. It uses the Cyrillic script. At 

the basis of Ukrainian writing lies the phonemic principle, that is, the rule that one letter 

corresponds to one phoneme of the language. In its structure, the Ukrainian language shows a 

number of original features, particularly, a great variety of diminutive and endearing suffixes: 
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synochok, serdenko and the diminutive suffixes applied to infinitives: yistonky, spatonky. 

The Ukrainian language has rarely had in the past proper circumstances in which to 

develop and yet side by side with Ukrainian literature it was the most important factor in the 

shaping of the modern Ukrainian nation. Being well aware that cultural isolation has always been 

a dangerous matter almost all major Ukrainian writers have been translators. They have been the 

enlighteners of their downtrodden people and the fighters for their better life and they have 

chosen literary translation as a weaponry to these ends not less potent that their original writings. 

Besides, translation in Ukraine has always functioned as a catalyst for cultural renewal. In this 

respect the Ukrainian writers were not an isolated case. In his preface to a two-volume anthology 

of world poetry in Russian translation, the illustrious Russian researcher Ye. G. Etkind made this 

fateful statement: ―No longer in a position to express themselves fully in their own works, 

Russian poets [mainly from 1934 to 1956] communicated with their readers through the 

literature of Goethe, Shakespeare and Hugo‖. 

After World War II a brilliant school of literary translation emerged in Ukraine headed 

initially by Maksym Rylskyi and after his untimely death (in 1964) by Hryhoriy Kochur. The 

Ukrainian translators not only longed to recreate the original works most faithfully, but they also 

were first and foremost obliged to prove the value of their native tongue. Thus under conditions 

of political suppression and censorship, when in accordance with the totalitarian ideology, the 

Ukrainian language and literature were considered to be exclusively for ―domestic 

consumption‖, when dictionaries and reference books were scarce, the Ukrainian translators 

completed many exceptional translations contributing to the prestige of the Ukrainian language. 

They did all they could to systematically and energetically introduce the translated literature into 

the mainstream of the national culture. The Ukrainian translated literature – like a subversive, a 

revenger – developed as a kind of compensation for Ukrainian original literature which was 

being thwarted in its development. It also became a treasure house for the future, as an effective 

medium for creating, collecting and preserving expressive means (lexical, prosodic, structural 

and connotative) which may be widely used now by Ukrainian authors. 

We are greatly interested in the translations of Ukrainian literature into various languages 

of the world as well and in this sphere we have got certain achievements too.  

Concerning the sci-tech translation in Ukraine, it barely existed up till the nineties after a 

short-lived renaissance at the late twenties–early thirties. For decades we published very few 

dictionaries, we were deprived of any possibilities to train simultaneous interpreters, hospital and 

telephone interpreters, conference, court and tribunal interpreters, sworn interpreters, TV- and 

film interpreters, military interpreters.  
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There had been a translator / interpreter training department at Kyiv Taras Shevchenko 

State (now National) University for decades but its aim was to train military translators 

/interpreters with Russian as the source-language. It was only in 1991 that the situation has been 

radically changed there. While elaborating our concept of training translators / interpreters we 

were greatly assisted by our more experienced Kyiv colleagues. Here are the main features of 

our concept.  

Since it is obvious that the professional translator / interpreter must have a perfect 

command of his/her working languages, all translator / interpreter training institutions include 

linguistic studies into their curriculum. Some schools admit students with a very high level of 

language proficiency and lay emphasis on the development of the communicating skills of their 

trainees to enable them to make good use of the languages that they already know well enough. 

Other schools (like our University) provide for a longer period of training for full-time students 

who, apart from the translation studies, have to do much work to improve their knowledge of the 

working languages. 

The main problem lies in the number of languages the would-be translator is supposed to 

master and the choice of his combination of languages. The prevailing opinion seems to be that 

the translator's native tongue should be his/her target language with two or more source 

languages learnt by the translator as foreign ones. The rational here is that one can better use 

actively the language he/she knows best. There is also a different opinion, however, which 

maintains that the main thing is for the translator to get a thorough understanding of the source 

text and that therefore better results can be achieved if this text is in the translator's native 

language. Thus some schools train their students exclusively in translation into their native 

language while others teach them to do it both ways. There are grounds to suggest that the line of 

demarcation can be drawn here between interpreters and translators: the difference in the 

command of the source and target languages can be greater with the latter than with the former. 

Ukrainian being a language little known by foreigners we are training our students to translate 

and interpret both from Ukrainian and into Ukrainian.  

The main foreign language for our students is English, but they are also trained in a second 

foreign language (German, French or Spanish) and the correspondent country studies. Optionally 

they are encouraged to take a state examination in their second foreign language (Translation 

Studies biased) and, correspondingly, obtain an additional specialty of ―German (French, 

Spanish) – Ukrainian translation‖.  

The exceptionally gifted students may be provided with the opportunity of studying a third 

language – Italian, Arabic or Japanese. We do not only need translators / interpreters into / from 

these languages, but also the command of a non-cognate language widens a student‘s linguistic 
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competence. A similar approach to the choice of languages is indispensable for a major in 

general linguistics at many US universities.  

The most controversial component of the translators' training concerns the development of 

their professional skills. Translation/interpreting is taught as a separate subject, the syllabus 

embracing the major aspects of the training process. Great attention should be paid to Translation 

Studies terminology.  

The students should be brought up to value and revere the God‘s generous gift – the 

language, all the languages. They ought to feel responsible for their own speech. According to a 

recent UNESCO survey, there exist 2, 796 languages with about 8, 000 or so dialects in the 

world today. The exact figure may be questioned, for there are other figures and other studies 

too. But – what is most important – two thirds of Earth's population speak 27 languages, while  

2, 769 are spoken by the remaining third. This in itself presents a rather lopsided picture of 

language communication the world over. The balance becomes even more hopelessly tilted when 

we consider that only some of these 27 languages mentioned are spoken by hundreds of millions 

of people like Japanese, Bengali, Hindi, to say nothing of Chinese spoken by a billion odd 

people, but have barely spread beyond their ethnic frontiers and are to all practical purposes not 

used in international communications. 

There are languages spoken by a mere handful of people. And indeed experts maintain that 

some of these languages are doomed to extinction in a pretty short time for they will die out 

when the few scores of old people still speaking them in the Pacific and the Americas, in Africa 

and Asia shuffle off their mortal coils (quoting Shakespeare's "Hamlet"). It seems that we, alas, 

can do precious little, or nothing at all about it but sigh and repeat after Samuel Johnson, English 

lexicographer, critic and poet, who exclaimed two and a half centuries ago, "I am always sorry 

when any language is lost, because languages are the pedigree of nations". From the point of 

view of linguistics there are no major or minor languages – they all contribute equally to the 

theory and studies. While from the point of view of culture, meant in its broadest diachronic 

sense, each and every language is valuable, because it bears witness to a specific conception of 

the world around, to a distinctive cultural and mental development, thus it is a key providing us 

with an insight into human thinking, or to quote this time from Th. Carlyle, Scottish writer, and 

editor "Language is called the garment of thought". However it should rather be, "Language is 

the flesh-garment, the body of thought".  

Thousands of years of historical development have woven an extremely vivid, conflicting 

and complicated pattern of mankind's "garment of thought". It is and has always been a changing 

pattern, a riot of colours in a flux under the impact of a variety of factors in various combinations 
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– most of them extralingual. 

A trainee should always keep in mind that he/she should constantly and permanently 

improve his/her native tongue, paying great attention to its phonetics, lexicon, grammar, idioms, 

syntax, rules of combinability of words. At the faculties of foreign languages of our Universities 

no due efforts are exerted to enhance the students‘ awareness of all the expressive potentials of 

Ukrainian, most of attention being shifted to the problem whether a student fully comprehends 

written or oral discourse in English. There have been many reasons for the fact, the main ones 

being not high enough level of speech and teaching culture. Besides, it appears to be not enough 

to know the language perfectly well – one should be brought up on one‘s native culture which 

often is not the case with us.  

Students should be taught to think and to feel in the sphere of two languages, or, rather, 

two cultures. In this respect Contrastive Linguistics, both theoretical and applied, is of great 

value. Theoretical Contrastive Linguistics gives an exhaustive account of the differences and 

similarities between two or more languages and determines how and which elements are 

comparable, thus defining such notions as congruence, equivalence, deep and surface structure, 

convergence, divergence, etc. Applied Contrastive Linguistics provides a framework for 

contrasting of Ukrainian and English (with Russian frequently in the background) on various 

levels (phonology, lexis, grammar, phraseology, stylistics, culture), dealing not only with 

divergent features but with convergent ones as well. In this respect Warsaw-based ―Papers and 

Studies in Contrastive Linguistics‖ (the Polish-English Contrastive project, editor-in-chief – 

Prof. J. Fisiak) and Donetsk-based collections "Типологія мовних значень у діахронному та 

зіставному аспектах" (editor-in-chief – Prof. V. D. Kaliushchenko) are most useful and 

thought-provoking.  

The prime focus of the teaching process concerning adequate transference strategies 

between the elements of two languages, and ultimately, a proper upbringing of a 

translator/interpreter is associated with an understanding that in various languages the 

combinability of words diverges and, consequently, a literal translation in most cases is 

disastrous. Students should develop the ability to analyse texts from the point of view of 

Translation Studies. Translation-oriented text analysis should not only ensure full comprehension 

and correct interpretation of the text or explain its linguistic and textual structures and their 

relationship with the system and norms of the source language. According to Ch. Nord, it should 

also provide a reliable foundation for each and every decision which the translator has to make in 

a particular translation process [12, p. 1].  

Students should also be taught to value the main tools, essential to the translator‘s work – 

dictionaries. They are as old as writing itself, developing from Sumerian clay tablets dating from 
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2600 BC up till computerized term banks and ―Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners‖ with grammar codes, style and attitude labels, symbols and red words [9].  

We are obliged to offer our students a carefully designed profound, comprehensive 

linguistic education in the epoch of a general decay of humanities. That is the reason why our 

students are taught a wide range of linguistic disciplines. Being currently in the middle of 

Translation Studies boom they are to be able to critically evaluate numerous Translation Studies 

systems starting with Cicero, Horace and St. Jerome up till current research paradigms, 

particularly to the linguistic polyphony of E. Tabakowska, the concept of comprehensiveness of 

translation by a Russian researcher V. N. Komissarof, the cultural paradigm of the interpretation 

of the literary translation by Prof. G. V. Chernof. Students should be knowledgeable in the 

fundamental problems of translation norms, equivalence, explicitation, loss and gain, archaizing, 

translability / untranslability, polysystems, hermeneutic motion covering the works by James 

Holmes, Itamar Even-Zohar, Mona Baker, Susan Bassnett-McGuire, Gideon Toury, André 

Lefevere, Jose Lambert and many other researchers. In the first term the freshmen already listen 

to a course delivered in English ―Introduction to Translation Studies‖. Their core modules cover 

also the history of literary translation, both Ukrainian and British. The history of Irish literary 

translation is included in the syllabus too being of particular interest to us. Ireland was England‘s 

first colony, conquered before the New World was discovered, colonized at a period when 

dominance took the form of annexation and incorporation. The Irish translators Standish 

O‘Grady, Augusta Gregory, Thomas Kinsella a. o.s in many ways articulate resistance to British 

colonialism and cultural oppression of Ireland as England‘s first colony. Of great interest is the 

interdependence of the Irish translation movement and the work of the great 20
th

 century writers 

of Ireland including Yeats and Joyce [15].  

As researchers and teachers we are trying to focus on the history of translation/interpreting. 

"Historians of translation are needed more than before", said Josй Lambert at the Scandinavian 

Symposium of Translation Theory in the Finnish town of Turku in June 1992. There are two 

main reasons for this. The history of translation helps translators, those discreet travelers, to 

emerge from the shadows and helps us to better appreciate their contribution to intellectual life. 

Besides, the reconstruction of a history of translation is the first task of a modern theory of 

translation. The study of our profession's antecedents will help to legitimise translation as an 

independent discipline. 

Translator's activity is associated with the invention of alphabets; development of national 

languages, emergence of national literatures, as well as the dissemination of knowledge; the reins 

of power, the spread of religions, transmission of cultural values and compiling dictionaries.  
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Not always the translators were rewarded for their noble work. Jan Huss' fate presents a 

sad example. In the Middle Ages church reformers throughout Western Europe advocated the 

translation of the Bible into vernacular. Jan Huss (c. 1372–1415) was Dean, then Rector of the 

University of Prague. He translated the Bible into Czech and also published the commentary of 

the Holy Scriptures in his native tongue. His work helped to shape the Czech literary language. 

He managed at first to hold his own against the authorities but later he was arrested and brought 

to the Council of Constance where he was condemned as a heretic and burned at the stake on 

July 6, 1415. His execution sparkled the Hussite Wars in Bohemia. Another victim was Etienne 

Dolet (1509–46). A translator and printer, Dolet published works by Erasmus, Rabelais and 

others. In 1540 Dolet published a short outline of translation principles entitled "La manière de 

bien traduire d‘une langue en autre". He was responsible for introducing the words "traduction" 

and "traducteur" into French. The humanist translator was garroted and burnt at the stake on 

Aug. 3, 1546 after ―mistranslating‘, according to the church authorities, one of Plato‘s dialogues 

in a way implying disbelief in immortality [6, p. 54]. William Tyndale (1494–1536) was one of 

the greatest translators of the Bible into English. His translation of the New Testament was the 

first Bible translation printed in English. Tyndale was a remarkable scholar and linguist, he 

mastered eight languages including Greek and Hebrew. At a time when English was struggling 

to find a form that was neither Latin nor French, Tyndale gave the nation a Bible language that 

was English in words, word order and combinability of words [14, p. 68–72]. The translator 

became a victim of the religious battles that raged between Catholics and Protestants during the 

sixteenth century. He was burnt at the stake at the Castle of Vilvorde. Some centuries were to 

pass until the new generations got ashamed of the cruel and evil inquisitors and erected 

monuments to the martyrs for the cause of freedom of thought in the centre of London, Paris and 

Prague. But the statue of Dolet no longer exists in the Place Maubert in Paris: during World War 

II it was brought down by Germans for the bronze to be made use of in munitions industry. 

The fate was very cruel to Ukrainian translators too, particularly in the 20
th

 c. Many of 

them were arrested, assassinated, killed, exiled. But they were always keeping guard at their 

native tongue. The Patron of our Department H. Kochur said about all of them: 

Приймаю, доле, все без скарги, без вагань, 

Лиш вбережи, молю, мого єства основу – 

Моє оплачене поневірянням слово: 

 

В нім сяє все, чого позбавлений в житті, 

В ній – волі й вічності уламки золоті, 

В нім – правді світовій і правді нашій дань [3, р. 28] 
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The current demand is a complex assimilation of knowledge, thus Translation Studies as a 

research and an integral academic subject may be a success only while employing the 

achievements of other directions of research, as cognitive linguistics, semiotics, the theory of 

interpretation, the speech acts theory, pragmatics, language teaching, literary criticism a. o. We are 

facing some difficulties because of the lack of many professional editions, particularly, the books 

published by St. Jerome Publishing (the only publisher anywhere in the world that specializes 

exclusively in Translation and Intercultural Studies). Our teachers should be very careful with 

choosing the theoretical issues. As we are delivering all the theoretical lectures in English,  

it is desirable for us to widely use Anglophone sources. But we should always be aware  

of the high quality of the works by Ukrainian and Russian scholars, particularly those  

by Yu. O. Zhluktenko, A. V. Fyodorof, G. V. Chernof, V. N. Komissarof, V. V. Koptilov, 

H. P. Kochur, V. D. Kaliushchenko, O. I. Cherednychenko, V. I. Karaban a. o.  

Our students receive the diplomas of translator / interpreter without more detailed 

specialization but still they show preference in one of the four main activities: synchronic 

interpreting, literary translation, sci-tech translation and Translation Studies.  

The success of any training programme largely depends on the professional level of the 

teaching staff. A good teacher of translation / interpreting should have a combined qualification 

of a professional translator, a well-trained linguist and an experienced educator. 

We are trying to do our level best to train professionals in translation and interpreting who 

are able to provide top-notch services.  
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ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЗАРУБІЖНІЙ 

МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 
 

ГАЛУСТОВА К. Г. ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЗАРУБІЖНІЙ 

МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Стаття присвячена аналізу стану проблеми створення інтегрованого курсу викладання англійської 

мови та літератури в зарубіжній методиці викладання англійської мови як іноземної. Розглянуто 

методичні моделі роботи з художнім текстом М. Н. Лонга, У. Неша і М. Х. Шорта та К. Н. Кендліна, 

спрямовані на підвищення рівня мовної компетенції учнів. Визначено головні аспекти інтеграції 

літературного компонента до курсу навчанні англійської мови. 

 

ГАЛУСТОВА К. Г. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ЗАРУБЕЖНОЙ 

МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Статья посвящена анализу состояния проблемы создания интегрированного курса преподавания 

английского языка и литературы в зарубежной методике преподавания английского языка как 

иностранного. Рассмотрены методические модели работы с художественным текстом М. Н. Лонга,  

У. Неша, М. Х. Шорта и К. Н. Кендлина, направленные на повышение уровня языковой компетенции 

учащихся. Определены основные аспекты интеграции литературного компонента в курс обучения 

английскому языку. 

 

GALUSTOVA K. G. THE PROBLEM OF STUDYING A LITERARY TEXT IN WORLD 

METHODOLOGY OF TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

The article deals with the problem of creation of the integrated course of teaching English language and 

literature in world methodology of teaching English as a second language. The models of processing a literary text 

by M. N. Long, W. Nash, M. H. Short and C. N. Candlin aimed at advance of the level of students' language 

competence have been examined. The model of developing a learner's response to the literary text which provides 

the interaction between a teacher and a learner, improves language skills and develops creativeness, has been 

presented. The paraphrasing method as a means of studying literary vocabulary and analysis of the language of 

belles-lettres have been described. The article touches upon the question of the status of the language of belles-

lettres as an independent functional style, which entails investigation of the process of reading and interpretation of 

the literary text. The above-mentioned models reflect the specific character of human cognitive processes involved 

in reading including deconstruction and reconstruction of the original text based upon the interactive ties of the 

author and the reader. 

 

Ключові слова: читацька реакція на художній текст, інтерпретація, інтеграція 

літературного компонентa, літературність, функціональний стиль. 

«Роль художньої літератури у вивченні іноземної мови – проблема, що не має на 

сьогоднішній день єдиного вирішення» [2, с 118]. В сучасній зарубіжній методиці 

вивченню художнього тексту є об‘єктом дослідження таких лінгвістів й методистів, як 

М. Н. Лонг (M. N. Long) [6], У. Неш (W. Nash) [3], М. Х. Шорт (М. Н. Short) [3], 

К. Н. Кендлін (C. N. Candlin) [3], Г. Дж. Уіддоусон (H. G. Widdowson) [7], К. Дж. Брумфіт 

(С. J. Brumfit) [3, 4], Р. А. Картер (R. A. Carter) [3, 5, 6, 7], Д. Х. Обрехт (D. X. Obrecht) [1], 

Е. Джонс (A. M. Johns) [8], К. Нателл (Ch. Nuttall) [9] та ін. 

Головною проблемою, вирішенню якої присвячена методика М. Н. Лонга, є 

проблема отримання читацької реакції на художній текст («a response»). Автор вказує на 
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два фактори, які унеможливлюють її виклик. По-перше, надмірне застосування 

структурного підходу до навчання мови з акцентом на коректності граматичних форм, 

механічним повторенням певних мовних структур, вживанням обмеженого лексичного 

набору тощо. По-друге – відсутність сформованої методологічної бази у використанні 

літературних текстів для навчання англійської мови як іноземної. Причину появи 

названих факторів М. Н. Лонг вбачає у викладанні мови окремо від літератури. Він 

стверджує, що використання літературних текстів у навчанні мови допомагає 

формуванню мовної компетенції учнів, тому пропонує розмежовувати тексти, спрямовані 

на опрацювання конкретних мовних аспектів, та художні тексти. У першому випадку 

учень, засвоюючи певні лінгвістичні моделі, залучає їх до своєї когнітивної системи і 

таким чином підвищує рівень вивчення мови. Такий тип тексту, на думку М. Н. Лонга, не 

продукує появу реакції читача. Робота ж з художнім текстом потребує наявності 

інтерпретації, що безпосередньо передує цій реакції. 

Вказуючи на особливості викладання англійської мови як іноземної, М. Н. Лонг 

зауважує, що під час аналізу тексту викладач повинен застосовувати низку завдань 

різного рівня у такій послідовності, яка максимально сприяє формуванню читацької 

реакції учнів. Однак, М. Н. Лонг відзначає, що викладач повинен відчувати ту межу, за 

якою ця реакція переходить у відповіді на запитання суто мовного характеру. Читацька 

реакція представляє собою оцінне судження, тому «учні повинні бути зацікавленими у 

самому тексті і розуміти, що всі завдання є лише засобом, який цю зацікавленість 

породжує» [3, с. 53]. 

Формування мовної компетенції через отримання читацької реакції здійснюється 

шляхом запровадження моделі опрацювання художнього тексту, яка передбачає аналіз 

мови («language») задля виявлення так званої "літературності" («literature»). Дана модель 

передбачає активізацію п'яти інформаційних каналів формату "викладач-учень" і трьох 

інформаційних каналів формату "учень-викладач", які корелюють і частково збігаються. 

Перший канал із домінантою викладача, позначений М. Н. Лонгом як «фонова 

інформація» («background»), передбачає надання додаткової інформації, яка повинна бути 

невеликого обсягу, доречною і мати до тексту безпосереднє відношення. Другий канал із 

домінантою викладача позначається як «лінгвістичне дослідження» («linguistic 

investigation») і носить дослідницький та аналітичний характер замість простої трансляції 

інформації. Це призводить до взаємодії обох сторін і покращує розуміння учнями мовних 

засобів передачі авторської ідеї та його власної точки зору. Третій інформаційний канал із 

домінантою викладача – «підготовчий» («activity preparation») повністю орієнтований на 

учня. Роль викладача полягає у постановці завдання і у подальшій організації його 
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виконання переважно в групах. При цьому викладач здійснює моніторинг перебігу 

діяльності учнів. М. Н. Лонг уточнює, що «підготовчий» канал викликає два типи 

зворотного зв'язку. Один з них – «лінгвістичний» («verbal response») – є результатом 

роботи в межах тексту, інший – «творчий» («creative response») – передбачає виконання 

завдань з використанням певних креативних стратегій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель опрацювання художнього тексту за М.Н. Лонгом 

 

Перший інформаційний канал із домінантою учня, позначений як «лінгвістичний» 

(«verbal response»), передбачає відповідь учня на запитання і виконання завдань в рамках 

тексту або постановку таких запитань. Другий канал – «діяльнісний» («activity response») 

– представляє виконання учнем певних завдань лінгвістичного («verbal»), творчого 

(«creative») характеру. М. Н. Лонг зауважує, що результати діяльності учнів на даному 

етапі не завжди досягають викладача, особливо коли декілька груп працюють одночасно і 

викладач здійснює моніторинг однієї з них. Третій канал – «особистої реакції» («individual 

response to text») – демонструє формування в учнів, внаслідок отриманих під час роботи 

стимулів, власних оціночних суджень. М. Н. Лонг вважає, що особиста читацька реакція 

ніколи не досягає викладача і проявляється опосередковано – через характер виконання 
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певних завдань. 

Інформація, що надійшла до викладача через представлені канали, спричиняє, у 

свою чергу, відкриття наступних двох каналів із домінантою викладача, які М. Н. Лонг 

позначає як «зворотний відгук» («redirecting») та «моніторинг» («monitoring»). Автор 

відзначає, що традиційно даний канал має вигляд коментарів викладача по закінченні 

роботи, що не приносить користі учням у зв'язку зі згасанням первинної реакції. 

Загалом, М. Н. Лонг наводить аргументи на користь інтеграції художньої літератури 

до курсу викладання англійської мови як іноземної з урахуванням запропонованої ним 

моделі зі стимулювання читацької реакції. По-перше, художні тексти є автентичними, і 

обидва інформаційні канали учня передбачають відповідну мовну діяльність, що відсутня 

у випадку зі штучно сконструйованим текстом. По-друге, сучасна методологія навчання 

іноземної мови базується на застосуванні комунікативного підходу у навчальному 

процесі, який передбачає групові і партнерські форми роботи. 

Виконання спеціальних завдань, побудованих на автентичному тексті, сприяє 

набагато більш продуктивної реалізації «діяльнісного» каналу учня. Оскільки головною 

метою залучення художніх текстів до процесу навчання мови є формування мовної 

компетенції учня, М. Н. Лонг вважає, що лінгвістичне дослідження таких текстів є такою 

ж мірою здійсненним, як і у випадку зі штучно створеним текстом, з тією різницею, що 

робота з художнім текстом є більш привабливою для учнів з огляду на викликану  ним 

реакцію. Лінгвістичний аналіз літератури сприяє розвитку пошукових технологій 

виведення значення з контексту, механізмів вилучення другорядного та виділення 

лексичних одиниць, що ускладнюють розуміння. Головним аргументом на користь 

інтеграції художніх текстів до процесу навчання мови М. Н. Лонг вважає відкриття каналу 

«творчого відгуку» учня, оскільки він створює природні можливості використання мови у 

різних формах. Окрім цього «мова художньої літератури допомагає подолати обмеженість 

навчального процесу, який регулюється викладачем та сприяє формуванню в учнів 

почуття мови» [3, с. 59]. 

Вирішення проблеми формування мовної компетенції учня У. Неш вбачає у 

перифразі елементів «літературності» в мові. Він зазначає, що у випадку з художніми 

текстами важливим є сам процес перифразу, а не його кінцевий продукт як інший окремий 

текст. У. Неш відзначає, що референти лексичних одиниць літературного тексту у 

більшості випадків не є тотожними «ідеї» («resonance»), яка реалізується в контексті, 

тому, перефразуючи референти, читач отримує текст, який не відповідає задуму автора. 

Однак дослідник вказує на той факт, що виразити якимось іншим способом «ідею» також 

неможливо. Проте У. Неш йде від зворотного: чим краще читач розуміє недосконалість та 
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викривленість продукту перифразу, тим пильнішою є його увага до вихідного тексту 

(оригіналу); розуміючи марність намагання перефразувати художній текст, учень прагне 

визначити, що саме було втрачено, і таким чином залучається до дослідження 

літературного вокабуляру. Виконання такого виду роботи сприяє, за ствердженням 

У. Неша, виникненню почуття мови. 

Перефразування художніх текстів є, здебільшого, складним завданням, оскільки 

вимагає певного рівня мовної підготовки. Завдання ж з перифразу, за виразом У. Неша, 

«зачатків літературності» («encapsulations of literariness»), що містяться у так званій 

«звичайній мові» («ordinary language») (прислів'я, приказки, крилаті фрази, народна 

мудрість тощо), як правило, не викликають в учнів особливих труднощів. Завдяки цьому 

даний вид завдань сприяє формуванню уявлень про сутність мови художньої літератури 

та її прояви безпосередньо в дискурсі. За припущенням У. Неша, усі інакомовні вислови є 

плюрицентричними за структурою і змістом, що зумовлює появу відповідних 

інтерпретацій («response»). В процесі перифразу учень намагається розширити вербальні, 

а звідси й змістові, рамки наданої фрази чи висловлювання, що є показчиком певного 

рівня літературної компетенції. Інтерпретація, як зазначає У. Неш, зазвичай має напрямок 

від окремого до загального, при цьому учні визначають релевантність як специфікованих, 

так і генералізованих версій, вказуючи на залежність їх використання від контексту. 

Таким чином, учні усвідомлюють, що за своїм характером інакомовні вислови, незалежно 

від діапазону застосування, належать до мови художньої літератури («literary discourse»). 

Проте, чим більш широкий діапазон застосування фрази / висловлювання передбачає 

інтерпретація, тим повніше відображається багатовалентна сутність («resonance») мови 

художньої літератури. 

У своєму дослідженні У. Неш виділяє два вида перифразу: описовий 

(«explanatory / interpretative») та імітаційний («mimetic / parodic»). Описовий передбачає 

передачу смислу фрази / висловлювання іншими лексичними одиницями 

(охарактеризований вище) і може бути використаний з метою розробки концепту «мови 

художньої літератури», усвідомлення її художньої цінності; завдання з описового 

перифразу застосовуються також в якості мовних дрилів. Імітаційний здійснює дослівне 

заміщення членів, що, як відзначає сам дослідник, часто створює комічний ефект, 

повністю виключає контекстуальну обумовленість значення, зводячи діапазон 

застосування фрази / висловлювання до нуля, – таким чином втрачається 

багатовалентність як властивість мови художньої літератури, або «літературності», за 

словами У. Неша. Однак дослідник зауважує, що такий вид перифразу також є корисним, 

оскільки формує почуття функціонального стилю мови, а, отже, розширює вокабуляр 
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учня, розвиває логічне мислення. 

Зазначені вище аспекти є складовими рівня загальної мовної компетенції учнів, 

який, на думку М. Х. Шорта та К. Н. Кендліна, залежить від сформованості їх вмінь в 

інтерпретації художнього тексту. Для вивчення її специфіки дослідниками було 

розроблено курс для викладачів англійської мови та літератури. 

Магістральна лінія курсу полягає в об'єднаному вивченні мови та літератури, 

реалізація якої спирається на чотири принципи організації процесу. Перший принцип 

полягає в тому, що увага інтерпретатора повинна концентруватися на самому тексті. 

Значення історії літератури для розуміння тексту є, на думку дослідників, 

перебільшеним: у більшості випадків вона витісняє вивчення безпосередньо самих 

текстів. М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін дотримуються думки, що знання біографії автора 

або «фонових знань про культуру» («background cultural knowledge») не є настільки 

важливим в інтерпретації художнього тексту, як прийнято вважати, а останні, навіть 

спричиняють виникнення культурних стереотипів та необґрунтованих суджень. Замість 

цього автори курсу пропонують надавати учням більш специфіковані знання стосовно 

окремого тексту: знання «конкретного соціального контексту» («particular social 

situation») викладених фактів, а також соціальних реалій локального рівня («small-scale 

social facts»). Таким чином, дослідники пропонують надавати тільки ту інформацію, яку, 

за їх словами, підказує сам текст («prompted by the texts themselves»). Однак, така 

позиція, на нашу думку, є певним обмежувачем у розумінні змісту тексту, оскільки 

додаткова інформація, на яку вказує сам текст, є лише тією частиною, яку міг 

ідентифікувати для себе як таку читач, тобто вона не є повним обсягом цієї інформації в 

тексті, і те, що читач ідентифікував для себе як зрозуміле, насправді може виявитись 

такою ж невідомою реалією. Така позиція дослідників перекликається з моделлю 

М. Н. Лонга, також орієнтованою на аналіз виключно тексту. Виділення текстових 

«підказок» в опозиції до «зрозумілого» в тексті відповідає за своїм принципом 

механізмам вилучення другорядної інформації. 

Другий принцип, на якому базується курс М. Х. Шорта та К. Н. Кендліна, 

передбачає поєднання компонентів мови та літератури в рамках інтегрованого 

навчального курсу та їх взаємопосилення. Дослідники зазначають, що на початку XX 

століття викладання англійської літератури для іноземців спиралося на класичні художні 

тексти, виходячи з припущення, що безперервне знайомлення з найкращими зразками 

використання англійської мови відіб'ється на рівні їх мовної компетенції. Однак, той факт, 

що аналіз таких текстів виявився складним, що класичні тексти за своєю мовною 

організацією є відмінними від сучасної англійської мови, а також те, що навіть тексти 
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сучасних авторів представляють проблему для розуміння, оскільки письменники часто 

порушують норми писемного мовлення задля реалізації власних естетичних цілей, 

спричинив зникнення літературного компонента з навчального курсу, художні тексти 

почали підмінятися «штучними», представленими у формі діалогів та оповідань, які 

імітували форму, проте не мали ніякої літературної цінності. З огляду на ситуацію, що 

склалася, М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін наводять власні аргументи на користь відновлення 

інтегрованого курсу викладання мови та літератури. По-перше, лінгвістично відокремити 

літературу від інших функціональних стилів дуже складно, а тому, не існує апріорного 

аргументу на користь виключення літератури з курсу навчання іноземної мови. По-друге, 

хоча, з точки зору викладача, мова та література є відмінними одне від одного, учень, для 

якого «література також є мовою» [3, с. 91], може не поділяти такої точки зору. По-третє, 

література виступає джерелом задоволення для учнів – важливого фактору у навчальному 

процесі, завдяки якому вона може бути корисною у навчанні мови. 

Наступним аргументом є те, що в художньому тексті часто реалізується певна 

кількість різних функціональних стилів мови, в результаті чого, їх використання 

сприятиме розвитку в учнів почуття різних мовних стилів та розуміння їх значення. Таким 

чином, розробники курсу пропонують проводити так звані "домінантні заняття". 

Наприклад, заняття з домінантою в мові, які включають в себе етап дослідження художніх 

текстів з метою виявлення труднощів процесу читання взагалі і художньої літератури, 

зокрема, та заняття з домінантою в літературі, які включають лінгвістичний аналіз тексту, 

що застосовується у попередньому типі заняття. 

Третій принцип передбачає розуміння викладачами та учнями процесів, які 

протікають під час читання. М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін використовують під час перебігу 

курсу компетентність викладачів з даної проблеми. Четвертий принцип полягає у 

взаємопов‘язаному розвитку навчальних програм школи та вищих навчальних закладів. 

Автори курсу відзначають, що знання, вміння та навички випускників шкіл, зазвичай, не 

відповідають вимогам університетів та коледжів. Випускники шкіл часто мають "убогі" 

знання з мови і мізерний досвід читання цільного тексту (художнього чи «нехудожнього») 

(«non-literary»)), а навчаючись у вищому навчальному закладі, часто не отримують як 

належних знань з мови, так і завдань на відпрацювання читацьких вмінь. Вихід зі 

становища, що склалося, М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін вбачають у створенні програми, яка 

охоплює обидва рівні навчання. 

Курс розраховано на чотири тижні, наприкінці кожного організовуються семінари, в 

ході яких невеликі групи учасників  розробляють власні ідеї, пропозиції, матеріали і 

обмінюються ними між собою. До структури курсу не включено блок, пов‘язаний із 
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розглядом «традиційних» підходів до викладання англійської літератури та літературною 

критикою («practical / literary criticism»), оскільки, на думку його авторів, це тільки б 

дублювало аналіз тих підходів, з якими викладач вже знайомі. Програма складається з 

трьох паралельних блоків. 

Перший блок курсу передбачає стилістичний аналіз художніх текстів: поезії, прози, 

драми. Таке змістовне наповнення М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін пояснюють тим, що, 

оскільки стилістичний аналіз є складовою лінгвістичного підходу до вивчення художнього 

тексту, це практично реалізує філософію об‘єднаного вивчення мови та літератури. 

Наступний блок присвячено феномену «читання іноземною мовою». Його зміст 

сфокусовано на трьох компонентах феномену: продукті (результаті) читання, процесі 

читання та труднощах, з якими стикаються учні у процесі читання. Вивчення процесу 

отримання читачем продукту його діяльності передбачає розгляд поняття рівнів значення 

(«levels of meaning»), які можуть бути виведені з тексту та зазначення співвідносності 

отриманих рівні зі ступенем розвитку читацьких вмінь. Зміст другого компонента полягає 

у дослідженні процесу читання і читацьких стратегій, що застосовуються, в той час, як 

реалізація третього компонента передбачає впровадження результатів дослідження  в 

методику навчання читання і використання їх при розробці й вдосконаленні відповідних 

вправ і завдань. Головна ідея даного блоку полягає в доведенні доцільності вивчення 

художніх текстів та співставленні процесів, що протікають під час читання художньої 

літератури з процесами, залученими до читання «нехудожніх» («non-literary») текстів. 

Третій блок розробленого курсу є спробою прикласти принципи розвитку й 

вдосконалення навчального процесу до процесу навчання літератури на макро- і 

мікрорівнях. Авторами підкреслюється необхідність інтеграції таких компонентів 

навчання, як мета, методи, зміст, оцінка до перших двох блоків курсу. Так, зокрема, 

наголос робиться на зумовленості структури курсу кінцевою метою учня та його 

процесом навчання, при цьому окрема увага приділяється підвищенню рівня загальної 

мовної компетенції та розвитку й вдосконаленню вмінь читання іноземною мовою. З 

огляду на це, М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін вважають за необхідне на макрорівні 

сконцентрувати увагу радше на самому учні, який, за словами дослідників, визначає 

характер змісту навчального процесу, аніж на включенні до даного змісту того або іншого 

письменника через те, що він належить до класичних представників певного періоду та 

інші причини. На мікрорівні здійснюється вивчення ряду стратегій, що застосовуються під 

час викладання літератури в рамках навчання англійської мови як іноземної. 

Загалом, як зазначають М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін, даний курс спрямований на 

впровадження послідовного підходу до інтегрованого викладання англійської мови та 
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літератури як іноземної. Підводячи підсумки проведеної серії занять, М. Х. Шорт та 

К. Н. Кендлін зупиняються на проблемі існування мови художньої літератури, оскільки 

твердження авторів про відсутність такої є одним з аргументів на користь залучення 

художніх текстів до процесу навчання мови. Як вважають дослідники, лінгвістично 

складно відокремити мову художньої літератури від інших функціональних стилів мови, 

оскільки, всупереч поширеній думці, не відомо жодної мовної властивості чи 

властивостей, притаманної виключно художньому тексту. У цьому, стверджують 

М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін, вони ще раз переконалися під час порівняння мови 

поетичних текстів з мовою реклами. В результаті виявилося, що риси, які традиційно 

пов'язують з поезією («рима, ритм, неоднозначність, метафора, паралелізм») і які зазвичай 

притаманні художнім текстам, зустрічаються також повною мірою і в рекламному 

дискурсі – настільки, що «учасники [семінарів] здійснюють аналіз рекламних текстів, 

застосовуючи підхід, який традиційно використовується при вивченні літератури, 

відзначаючи при цьому ефектність, поетичність, оригінальність мови, що вживається»  

[3, с 107]. За словами М. Х. Шорта та К. Н. Кендліна, ці два «мовні жанри» («genres») 

мають багато спільного: спрямованість на запам'ятовування, емоційний ефект. 

Ставлячи під сумнів існування мови художньої літератури, М. Х. Шорт та 

К. Н. Кендлін зауважують, що, якщо б можна було позначити певний тип текстів як 

«художні», то скоріше у соціокультурних, ніж лінгвістичних рамках. Тому, говорячи про 

необхідність застосування порівняльного методу, що передбачає зіставний аналіз 

художніх та «нехудожніх» текстів, дослідники, в той же час, є проти використання даного 

методу з метою розвитку в учнів «уявлення про природу мови художньої літератури як 

типу дискурсу» [8, с. 73]. М. Х. Шорт та К. Н. Кендлін стверджують, що кількісна різниця 

у поширеності певних мовних рис у художньому тексті у порівнянні з іншими типами 

текстів, яка виявляється під час емпіричної роботи, є лише кількісною, а не якісною. 

Окрім цього, якщо читач позначає певний текст як «художній», він намагатиметься 

розглядати його, вживаючи стратегії відмінні від тих, які б він застосовував під час 

опрацювання «нехудожнього» тексту: «і чим більш вмілим є читач у застосуванні таких 

інтерпретативних стратегій, тим вірогідніше його сприйняття конкретного тексту не 

стільки як «художнього» у неповажливому («non-honorific») смислі (гарного чи поганого), 

а як цікавого («interesting») (а отже, принаймні, певною мірою гарного), особливо, якщо 

текст характеризується контекстуальною обумовленістю значення» [3, с. 109]. 

Іншими словами, М. Х. Шорт та К. Н. Кедлін стверджують, що у випадку, коли 

читач відчуває необхідність розглядати якийсь текст як «художній», він намагатиметься 

застосовувати ряд спеціальних інтерпретативних правил, і чим результативнішим буде 
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таке їх застосування під час інтерпретації, тим вірогідніше, що текст набуває для 

дослідника певну цінність. Таке ствердження, зауважують дослідники, хоча і є 

експериментальним, проте має свої плюси: по-перше, воно враховує наявні дані про 

мовну структуру художніх та «нехудожніх» текстів, по-друге, схематично зображує 

відношення між «поважливим» («honorific») і «неповажливим» («non-honorific») 

визначеннями літератури. Автори відзначають, що можливо використання читачем 

схожих інтерпретативних стратегій при опрацюванні текстів, що позначені ним як 

«нехудожні», однак, це не очевидно, і тому застосування запропонованого підходу в 

навчальному процесі вважається доцільним. Метою розробленого курсу є не просто 

дослідження спільних та відмінних рис структури і функцій художніх та «нехудожніх» 

текстів, а виявлення механізмів виведення значення при взаємодії з текстом. В результаті 

М. Х. Шорт та К. Н. Кедлін стверджують, що так само, як думка про те, що мова 

художньої літератури є лінгвістично відмінною від інших функціональних стилів мови, 

так і твердження, що читач, досліджуючи текст, позначений ним як «художній», 

використовує якісь відмінні шляхи аналізу, є спірним. Процес вирішення цього питання є, 

на думку вчених, шляхом розвитку пізнання сутності феноменів мови і літератури і 

відкриття ефективніших методів їх викладання. 

Таким чином, сучасна методика викладання англійської мови передбачає інтеграцію 

літературного компонента до курсу вивчення мови. Формування мовної компетенції учнів 

за допомогою аналізу художнього тексту здійснюється, зокрема, шляхом отримання 

читацької реакції-інтерпретації (М. Н. Лонг), формування «почуття мови» (У. Неш), 

виявлення особливостей інтерпретації художнього тексту (М. Х. Шорт, К. Н. Кендлін). 

М. Н. Лонг розглядає процес викладання англійської мови як такий, що базується на 

отриманні читацької реакції на художній текст. Засобом стимулювання цієї реакції є 

розроблена М. Н. Лонгом модель, що є альтернативою односпрямованому 

транслятивному процесу навчання. Реалізація принципу стимулювання читацької реакції 

активізує пошукову діяльність, формує навички самостійного лінгвістичного 

опрацювання текстової інформації, розвиває творчий потенціал учнів, що у сукупності 

сприяє розвитку мовленнєвих навичок і формуванню мовної компетенції. 

Підвищення рівня мовної компетенції за допомогою техніки перифразу У. Неш 

вбачає у самому процесі, який у випадку з художніми текстами підвищує мовний рівень 

учнів через незчисленні спроби передати «ідею» автора відповідними референтами, 

внаслідок чого також розвиває почуття мови, а у випадку із «ordinary language» сприяє 

усвідомленню багатовалентності мови художньої літератури шляхом інтерпретації так 

званих «зачатків літературності». 
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Дослідження М. Х. Шорта та К. Н. Кендліна спрямовані на виявлення й аналіз 

особливостей структури і функцій художнього тексту, які свідчать про єдині 

інтерпретативні стратегії, що застосовуються читачем при роботі як з художніми 

текстами, так і з текстами інших функціональних стилів. 
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КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ 

 
 

О. В. МАТЕРИНСЬКА 

ТИПОЛОГІЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА :  
[монографія]. – Донецьк, 2009. – Т. 5 : Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – 294 с. 

 

Дослідження семантики лексичних одиниць у типологічному ракурсі потребує 

особливої підготовки лінгвіста, спроможності працювати з емпіричним матеріалом різних 

мов, з його описами, виконаними різними авторами на різних теоретичних засадах, його 

зведенням та класифікацією в рамках єдиної концепції. На жаль, сучасній лінгвістиці 

бракує якісних досліджень із лексичної типології, а тому створення лексичної типології та 

пошук семантичних універсалій належать до її перспективних та пріоритетних завдань.  

Вищезазначене дозволяє констатувати актуальність, теоретичну та практичну 

значущість робіт, що з‘явилися у серії «Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження»

, в 

якій надруковано рецензовану монографію. У роботі пропонується типологічний опис 

найменувань частин тіла у 11 різноструктурних мовах, а саме, у індоєвропейських, 

алтайських, фінно-угорських, палеоазіатських мовах. Такий мовний набір дозволяє автору 

працювати як із генетично спорідненими, так із неспорідненими мовами, що уможливлює 

врахування ареально зумовлених збігів у їх семантиці, з іншого ж боку, надає можливість 

стверджувати, що генетичний фактор не є вирішальним у процесі формування їх 

семантичної структури. Поясненням універсальних тенденцій у семантичному розвитку 

соматизмів слугує спільність асоціативних уявлень людей про своє тіло та навколишні 

світ. Втім, у праці значну увагу приділено національно-культурній специфіці 

досліджуваних одиниць, відмінностям у категоризації дійсності носіями мов набору.  

Праця відрізняється прозорою ті логічною структурою, послідовним розгортанням 

матеріалу від виявлення особливостей розвитку первинних значень аналізованих 

соматизмів до розвитку їх вторинних значень та виявлення їх семантичного потенціалу у 

нон-стандарті мови (слензі) та термінологічній галузі, як найбільш динамічних її стратах. 

Вступ до монографії  формує методологічні засади роботи, визначає її цілі та 

завдання, у центрі уваги опиняються проблеми пошуку семантичних універсалій та 

                                                 
 

 Див. роботи: Калиущенко В.Д. Типология отыменных глаголов. – Донецк, 1994. – 442 с.; Kaliuščenko 

Vladimir D. Typologie denominaler Verben. – Tübingen, 2000. – 253 S.; Kaliuščenko Vladimir D. Deutsche 

denominale Verben (Studien zur deutschen Grammatik. Bd. 30.). – Tübingen, 1988. – 180 s.; Басиров Ш. Р. 

Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах (Типологічні, зіставні, діахронічні 

дослідження. – Т. 1.). – Донецьк, 2004. – 333 с.; Ніколаєва Л. Б. Типологія термінів спорідненості 

(Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – Т. 3). – Донецьк, 2005. — 255 с. та інші. 
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визначення типологічних узагальнень щодо розвитку полісемії найменувань частин тіла. 

Матеріал дослідження склали 665 лексичних одиниць (2882 ЛСВ), відібрані із 

репрезентативних тлумачних та перекладних словників, у роботі було використано також 

дані етимологічних словників, тезаурусів, загальна лексикографічна база дослідження 

налічує понад 68 позицій, що дозволяє говорити про рафінований та виважений підхід до 

відбору матеріалу дослідження.  

Теоретична база дослідження налічує 419 позицій, значна частина яких є видання 

іноземними мовами. Це значно розширює світогляд дослідниці, практично це реалізовано 

у першому розділі роботи (с. 20–60), який містить огляд сучасного стану розвитку 

типологічної лінгвістики, лексичної типології.   

У розділі висвітлено різні підходи до проблеми універсалій, вивчення лексичної 

семантики, зроблено огляд теоретичної літератури, на яку спирається монографія. 

Позитивним є той факт, що, попри переважно теоретичне значення цього розділу, 

висунуті тези авторка ілюструє конкретними прикладами. Розділ демонструє відмінності у 

способі номінації частин тіла, визначає їх зв‘язок із особливостями сформованої мовної 

картини світу в носіїв мов набору. 

Другий розділ містить опис розвитку прямого значення найменувань частин тіла на 

матеріалі германських та слов‘янських мов, виявлено типи їх походження: 

індоєвропейський та спільногерманський або ж спільнослов‘янський типи розглядаються 

як домінантні. Встановлено типи корелятивних відношень між первинними та 

вторинними значеннями соматизмів, що вивчаються. Етимологічний аналіз дозволяє 

простежити за семантичними зсувами та змінами, що відбувалися у процесі формування 

семантики найменувань частин тіла, цей розділ створює логічне  підґрунтя для 

подальшого синхронічного розгляду їх семантичних особливостей у розділах 3, 4 та 5. 

Третій розділ роботи присвячено семантичній класифікації найменувань частин тіла, 

які для зручності дослідження та згідно семантичних ознак, закладених у їх прямому 

значенні, було розподілено на 12 груп. Детальний опис кожної групи дозволяє системно та 

детально описати та зіставити семантику досліджуваних одиниць у 11 різностурктурних 

мовах, та відповідно до проведеного аналізу виявити перелік семантичних універсалій та 

закономірностей, сформулювати типологічні узагальнення, які подано у вигляді таблиць 

3.29 (с. 150) та 3.30 (с. 158), що сприяє унаочненню зроблених висновків. Зафіксовані 

семантичні універсалії є вагомим внеском до створення семантичної типології, їх 

подальша перевірка у ширшому мовному наборі могла би стати важливою для виведення 

імплікативних узагальнень не тільки щодо семантики найменувань частин тіла. 



Басиров Ш.Р. Рецензія на монографію О.В. Материнської "Типологія найменувань частин тіла". – 
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Четвертий та п‘ятий розділи сконцентровано на особливостях динаміки семантики 

найменувань частин тіла. Багатий та живий матеріал робить цю частину монографії 

особливо цікавою та легкою для сприйняття. Представлений у роботі індекс полісемії 

лексичних одиниць, що являє собою співвідношення кількості лексем до кількості 

значень, які вони виражають, надає можливість порівняти рівень полісемії аналізованих 

соматизмів у різних функціональних стилях мови. У термінологічній галузі зберігається 

загальна тенденція до превалювання метафори, а саме метафори антропоморфного типу, 

на той час як у слензі у процесі розвитку полісемії досліджуваних одиниць домінує 

метонімічний вид переносу. Матеріал цих розділів дозволяє побачити відмінності у 

функціонування найменувань частин тіла у стандартній мові та її нон-стандарті й 

вузькоспеціалізованій сфері – термінології. Фіксується відсутність деяких моделей, які 

були визначені як продуктивні у процесі розвитку семантичної структури найменувань 

частин тіла у стандартній мові, та поява деяких моделей, незареєстрованих у стандартній 

мові, як наприклад: перенос на назви грошових одиниць та наркотиків у слензі. Важливі 

дані надає у 5 розділі таблиця 5.5., у якій вміщено розподіл значень найменувань частин 

тіла, які з‘явилися внаслідок метафоричного чи метонімічного переносу, за галузевою 

приналежністю. Превалюючими за кількісним складом виявилися будівнича та 

транспортна галузь, велика кількість термінів - найменувань частин тіла є міжгалузевою, 

що розширює сферу їх використання.  

Згідно міркувань, викладених у цих розділах монографії, досліджувана тематична 

група лексики є динамічною складовою лексичного фонду мови, тому вона є, дійсно, 

вигідною моделлю не тільки для спостереження над постійними тенденціями у 

семантичному розвитку лексем, що входять до її складу та репрезентують базовий шар 

лексичної системи мови, але й для виявлення новацій у процесі вибудови їх семантики.  

Монографія завершується висновками, які є досить деталізованими й водночас 

містять важливі міжмовні узагальнення, у типологічній анкеті подано принципи 

здійсненого аналізу та викладені його основні параметри. Додатки до монографії (А, Б, В 

с. 267–274) містять перелік досліджуваних одиниць, Перелік таблиць, іменний та 

предметний покажчики сприяють швидкій орієнтації у викладеному матеріалі.  

Кількісний аналіз є важливою характеристикою роботи, оскільки всі зроблені у ній 

висновки підкріплюються конкретною статистикою (монографія містить 45 таблиць). 

Такий спосіб подання тексту та основних позицій авторки є ефективним для сприйняття, 

це також посилює аргументованість висунутих гіпотез та міркувань. Втім, робота 

викликає певні зауваження: 
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1) Низка НЧТ, представлених у таблиці 5.6. (с. 196), мають переносні термінологічні 

значення. Див. наступні німецькі НЧТ та їх спеціальні значення: 

die Ferse ‗п‘ятка‘ та ‗п‘ятка зуба (конічної шестерні)‘, див. «Немецко-русский 

словарь по металлообработке». –– М. : СЭ, 1969. –– С. 111.);   

die Hand ‗кисть руки‘ та ‗автооператор‘ (там же с. 154); 

die Oberarm ‗плече (до ліктя)‘ та ‗рукав‘, ‗хобот консольно-фрезерного верстату‘ 

(там же с. 240). 

2) Поза увагою у роботі залишається вплив ареальних (географічних) факторів, які 

детермінують також певною мірою виникнення подібних рис у процесі номінації та 

семантичного розвитку НЧТ у мовах набору. 

3) Подання ілюстративного матеріалу у таблицях Додатків слід було б уніфікувати. 

Це стосується, зокрема, зазначення граматичного роду іменників німецької мови (порів., 

наприклад, Додаток А та Додаток Б). 

Ці зауваження не знижують позитивної оцінки монографії, оскільки робота є вдалою 

моделлю опису однієї з базових груп лексики і має неабияке практичне значення для 

подальшого вивчення лексикону мов з типологічної точки зору. Робота є якісною та 

виконана на високому теоретичному рівні. 

 

Ш. Р. Басиров 
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КОЖУШНИЙ ОЛЕГ, ПРОТ. 

ПРЕПОДОБНИЙ РОМАН СОЛОДКОСПІВЕЦЬ І ВІЗАНТІЙСЬКА 

ГІМНОГРАФІЯ ІІІ – VІІІ СТОЛІТЬ. 
– К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2009. – 264 с. 

 

Гімнографія становить оригінальну складову частину кожної розвиненої культури, 

як давньої, так і сучасної. Про це свідчить історія більш віддалених у часі від стародавньої 

Греції епох Вавілону, давнього Єгипту, давньої Індії, хеттської (протохатської) держави 

ХVІІІ – ХVІ ст. до н.е. Пов‘язані з культами ритуали використовували усталені словесні та 

словесно-музичні моделі, метою яких є прославляння вищих духовних сил. Це зумовлює 

пафосність лексики, її насиченість різноманітними епітетами, синонімо-поетонімами, 

значна частина яких згодом перетворюється на регулярні теоніми. З такою ж метою 

використовуються і стилістичні засоби, зокрема численні тропи і фігури. Усі ці лексико-

стилістичні особливості є характерними для християнської візантійської гімнографії ІІІ – 

VІІІ століть, яка є предметом розгляду у монографії прот. Олега Кожушного. 

Рецензоване дослідження має чітку структуру і відбиває структурованість 

богословського мислення самого автора, його здатність до самостійного академічного 

дискурсу, володіння як методом аналізу, так і методом синтезу – з окремих, іноді 

епізодичних даних, він вимальовує цілісну картину ґенези та розвитку як загальних 

гімнографічних жанрів, так і окремих форм візантійської гімнографії. 

Наукова достовірність теоретичних положень й одержаних у результаті аналізу 

висновків забезпечується якістю та значним обсягом опрацьованого фактичного 

матеріалу, дібраного автором із творів ранньовізантійських християнських гімнографів-

кондаків Романа Солодкоспівця, діалогу Мефодія Патарського «Бенкет», «Акафісту до 

Пресвятої Богородиці» Георгія Пісиди, ямбічного канону на Різдво Христове 

преподобного Іоанна Дамаскина (загальним обсягом 1445 рядків). 

У першому розділі монографії «Роман Мелод і жанр кондака як унікальне  

явище візантійської гімнографії» (с. 17–94) подається історія формування жанрової  

системи східнохристиянської гімнографії, що охоплює, на думку дослідників  

(П. Маас, К. Крумбахер, Г. Де Матон, А. П. Голубцов, Є. І. Ловягін, І. А. Карабінов, 

А. А. Дмитрієвський, Н. Д. Успенський, С. С. Авєрінцев та інш.), майже 70 жанрів і 

жанрових різновидів (ікос, ірмос, катавасія, кондак, акафіст богородичний тощо). 

О. В. Кожушний, спираючись на своїх попередників, відзначає, що у процесі творення 

жанрової системи гімнографії склалося п‘ять основних груп піснеспівів, організованих за 

принципом типологічно подібних ознак: 1) псалми і жанри, які походять від них; 
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2) стихирно-тропарні жанри; 3) кондак, ікос, акафіст; 4) канон; 5) молитвословні жанри. 

Проте основну увагу дослідник зосередив на жанровій еволюції церковної поезії, яка 

відкривається розквітом так званого кондака. Саме ж слово кондак – θνληάθηνλ виводять від 

θνληόο – паличка, на котру намотувався сувій пергаменту – ίιεηάξηνλ. Збірки таких кондаків 

називали кондакаріями [2, с. 24]. Кондак – поема, що включає розповідні, драматизовані і 

діалогізовані частини. Прославлений майстер такої поезії – Роман Солодкоспівець (кінець V 

ст. н.е. – 560 р.). Роману Солодкоспівцю й текстологічному аналізу його найвідоміших 

кондаків (Пасхального кондака, першого Різдвяного кондака «Марія і волхви» і кондака 

«На притчу про десять днів» присвячено основну увагу у першому розділі. Як відзначає 

Олег Кожушний, Роман Солодкоспівець, вихідець із Сирії, для своїх кондаків створив 

власний тонічний розмір, який запозичив із тогочасної сирійської поезії; зокрема суггіти. 

Відзначимо принагідно детальний аналіз складових частин кондака (кукілій, проіміон, ікос), 

ритмічний малюнок ікосів, фігуру поетичного мовлення – гомеотелевтон (співзвучні, 

римоподібні закінчення, які поєднують однакові за своєю граматичною формою слова і 

знаходяться наприкінці синтаксичних відтинків, пор., наприклад: 

άγγεινη κεηά πνηκέλσλ δνμνινγνύζηλ 

κάγνη δέ κεηά άζηέξνο όδνηπνξνύζη. 

– Ангели з пастухами славословлять, 

Волхви ж за зіркою подорожують; 

(Різдвяний кондак, с. 37). 

У підрозділі 1.4 «Лексико-стилістичні особливості поетико-богословського 

мовлення поем Романа Мелода» (с. 55–94) дослідник аналізує мову творів Романа 

Солодкоспівця, відзначаючи при цьому, що у своїх творах поет являє собою прекрасний 

зразок літературного візантійського койне періоду Юстиніана. Безперечно заслуговує на 

увагу аналіз вживання семітизмів Романом Солодкоспівцем, що давало підстави деяким 

мовознавцям припустити, що автор кондаків «γέλνο κέλ έμ Έβξαίσλ» (П. Маас, 

К. Трипаніс). Нам здається, що тут, швидше за все, має рацію Олег Кожушний, коли пише, 

що «семітська спадщина» у творах Романа Солодкоспівця може бути просто ознакою його 

неабиякої обізнаності у біблійній і теологічній літературі, яка на той час активно 

перекладалася грецькою мовою з інших семітських мов і, звичайно, справляла свій вплив 

на літературне візантійське койне [3, с. 323–342]. 

Вдалою є спроба аналізу теонімо-поетонімів у кондаках Романа Мелода, яких у 

трьох аналізованих у монографії творах Романа Мелода дослідник зафіксував усього 59 на 

позначення Ісуса Христа і 14 – на позначення Матері Божої. Вони виражені одним словом 
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(Господь – ό Κύξίνο, Творець – ό πιάζσλ, Спаситель – ό ιεηξσηήο; Цар – ό βαζηιεύο; Діва – 

παξζέλνο; Богородиця – ή ζενηόθνο тощо) або цілим реченням (Той, Хто споглядає все – ό 

πάληα βιέπνλ; Той, хто випробовує серця – ό ηάο θαξδίαο έξεπλώλ; Той, Хто був раніш, і 

нині є, й буде до віку – ό πξίλ θαί λύλ θαί πάληνηε і т.п.) [2, с. 67-73]. Завершується перший 

розділ дослідження ґрунтовним аналізом тропів і фігур, які широко використовувалися 

Романом Солодкоспівцем у кондаках. 

Другий розділ «Сирійська» і «візантійська» теорії походження жанру кондака»  

(с. 95–136) присвячений зіставному аналізу «сирійської» і «візантійської» теорії 

походження кондаків Романа Солодкоспівця. Проаналізувавши творчість Єфрема Сиріна 

(Афрем Нисибійський – біля 306 – 373 р. н.е.) класика сирійської літератури та його 

послідовників, прот. Олег Кожушний, услід за С. С. Авєрінцевим, В. Петерсоном, 

Л. Ван Ромпаєм, відзначає, що на формування жанру кондака і на творчість Романа 

Мелода значний вплив мав сирійський елемент (народна сирійська поезія взагалі і 

поетична школа Єфрема Сиріна, зокрема). Дослідник детально зупиняється на питанні 

впливу трьох поетичних жанрів, якими послуговувалися сирійські гімнографи (мемра, 

мадраша, согіта), які, на думку Олега Кожушного, мали вплив на формування жанру 

кондака. Разом із тим автор рецензованого дослідження не відкидає «візантійської» теорії, 

згідно з якою архетипом для жанру кондака стала «Пісня десяти дів» з діалогу 

письменника ранньовізантійської доби Мефодія Патарського (ІІІ – початок ІV ст. н.е.) 

«Бенкет, або Про дівство». У підрозділах 2.2 «Загальна характеристика творчості Мефодія 

Патарського: діалог «Бенкет» (с. 117–121) і 2.3 «Структурний аналіз форми і змісту «Пісні 

десяти дів» (с. 122–128) досліджується творчість Мефодія Патарського і діалог «Бенкет», 

який є наслідуванням діалога філософа Платона. Структурний аналіз «Пісні десяти дів» 

уможливив дослідникові зробити узагальнювальний висновок про те, що метрично-

мелодійно-змістово організовані тексти строф «Пісні...» слід назвати тропарями. 

Щоправда, походження цього слова і, відповідно, його значення потрактовуються 

дослідниками по-різному (є чотири пояснення слова тропар). Хотілося б принагідно 

зауважити, щоб Олег Кожушний чіткіше висловився, яке із існуючих потрактувань слова 

тропар він приймає. 

У підрозділі 2.4 «Лексико-стилістичні особливості поетико-богословського 

мовлення поеми» (с. 129–136) О. В. Кожушний звертає увагу на поетоніми, метафори, 

синонімічні ряди дієслів у «Пісні десяти дів». Доцільно, як нам видається, було б 

зіставити, наприклад, синонімічні ряди дієслів у кондаках Романа Солодкоспівця і поемі 

Мефодія Патарського «Бенкет», що дало б змогу виявити спільні і відмінні риси у 
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вживанні і значеннях дієслів. Це саме стосується зіставного аналізу фігур, тропів тощо. 

Варто було б також детально зупинитися і на конотативних властивостях теонімів-

поетонімів (алюзії, асоціації, власне конотації). 

У третьому розділі «Акафіст до Пресвятої Богородиці» як модернізований кондак і 

канон як вершина еволюції гімнографії» (с. 137–182) прот. Олег Кожушний, на підставі 

аналізу форми і мовних особливостей Акафіста до Богородиці, доходить цікавого 

висновку, що цей твір є не тільки модернізованим варіантом або спадкоємцем кондаків 

Романа Солодкоспівця, але й опосередковано пов‘язаний із «Піснею десяти дів» Мефодія 

Патарського, поезією Єфрема Сиріна та відповідними жанрами сирійської народної поезії 

– вірогідними архетипами кондака й акафіста. Аналізуючи структуру «Акафісту до 

Пресвятої Богородиці», автор монографії відзначає, що основною рисою модернізованого 

кондака стали хайретизми, що є унікальним явищем візантійської гімнографічної поезії, 

пор., наприклад: ραίξε λύκθε άλύκθεπηε – радуйся, Невісто Ненавісная. 

У підрозділах 3.4, 3.5, 3.6 (с. 157–182) прот. Олег Кожушний робить спробу 

з‘ясувати причини витіснення кондака гімнографічним жанром канона і піддає 

детальному структурному аналізу Різдвяний канон Іоанна Дамаскина. Як відзначає Олег 

Кожушний, появу і розквіт канона «спричинила потреба нового типу богослужбових 

текстів, які б відображали релігійно-філософську сутність тогочасної суспільної полеміки, 

а також нова мелодика й умови піснетворення» [2, с. 161]. Тут слід відзначити, що 

відомий російський дослідник С.С. Авєрінцев вважає, що класиком канона був Андрій 

Критський (біля 660 р. – біля 740 р. н.е.) [1, с. 109]. 

Аналіз структури Різдвяного канона Іоанна Дамаскина дозволив авторові роботи 

зробити висновок про подібність заголовного напису у канонах до відповідного елемента 

у кондаках Романа Солодкоспівця, а також про те, що обов‘язковий компонент канона – 

рефрен за формою і способом використання завдячує рефрену кондакарних форм. 

Олег Кожушний провів аналіз поетичної метрики як стосовно досліджених ним 

зразків візантійської поезії, так і щодо загальних метричних основ давньої поезії. 

Важливими у рецензованій монографії є додатки, у яких подаються власні поетизовані 

переклади українською мовою кондаків Романа Солодкоспівця «Пісні десяти дів», уривки з 

діалогу священномученика Мефодія Патарського «Бенкет десяти дів», «Акафісту до 

Пресвятої Богородиці» Георгія Пісиди і ямбічного канону на Різдво Христове Іоанна 

Дамаскина. Варто відзначити, що вони є першою спробою ознайомити вітчизняного читача 

з українськими перекладами визначних представників ранньовізантійської гімнографії. 

Загалом рецензовану роботу вирізняє детальність аналізу, переконливість 
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аргументації, залучення значного за обсягом емпіричного матеріалу (оригінальних текстів 

християнської візантійської гімнографії ІІІ – ІV століть), вдумливо й ретельно 

проаналізованого. Безумовний науковий і практичний інтерес монографічного 

дослідження полягає у тому, що прот. Олег Кожушний уперше здійснив спробу цілісного 

(лінгвістичного й поетико-богословського) зіставного аналізу ранньовізантійських гімнів 

різних жанрів, запропонував якісно новий погляд на проблему становлення та розвитку 

східнохристиянскої гімнографії з використанням музичної термінології (крещендо – 

кульмінація – дімінуендо).  

Розділи монографії прот. Олега Кожушного можуть бути використані при 

викладанні курсів історії грецької мови, візантійської літератури, літургіки і патрології, 

культурології, спецкурсів з християнської літературної поезії. 
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DEUTSCH PERSPEKTIVISCH. DEUTSCH  

ALS 2. FREMDSPRACHE (NACH ENGLISCH) :  

[навчально-методичний комплекс]. – Донецьк, 2009 –– 200 S. 
(автор: Чоботар Олексій Васильович, доцент кафедри германської філології ДонНУ,  

співавтор Kursbuch 3: Чоботар Тетяна Олексіївна, аспірантка Лейпцігського 

університету, співавтор Lesebuch 2a: Смоляк Олена Анатоліївна,  

аспірантка кафедри германської філології ДонНУ) 

 

Проблема підручника, а точніше, проблема відсутності оптимального вітчизняного 

підручника для навчання німецької мови як другої іноземної мови після англійської чи 

паралельно з нею відома практично кожному викладачеві і студентові. З виходом у 2009 

році з друку заключної частини (Kursbuch 3) навчально-методичного комплексу „Deutsch 

perspektivisch‖, започаткованого в 2003 році, ця лакуна заповнена, на мою думку, надійно і 

якісно. 

Завдяки інтегративному підходу до застосування досвіду складання сучасних 

підручників з німецької мови, з яким О. В. Чоботар ознайомився під час стажування у 

1997 році у Центральному інституті ім. Ґете (м. Мюнхен, Німеччина), елементів 

організаційно-методичної системи знаменитого донецького педагога-новатора (нині 

професора педагогіки) Віктора Федоровича Шаталова і власного досвіду автора, стала 

можливою поява самобутнього навчально-методичного комплексу, який відповідає 

сучасним потребам, вимогам і умовам навчання студентів німецької мови у вищих 

навчальних закладах України. 

Для того, щоб осягнути повною мірою особливості навчально-методичного 

комплексу (НМК), у якому застосовано новітні когнітивну і комунікативну моделі 

вивчення мовних одиниць, побудуємо аналіз і характеристику цього НМК за певною 

„інформаційною прогресією‖. 

Почнемо зі структури і призначення даного НМК. „Deutsch perspektivisch‖ 

упорядковано на кшталт німецьких підручників „комплектно‖, тобто він складається з 

ряду компонентів, різних за призначенням, адресатом і навіть місцем роботи: Kursbuch 

(Навчальна книга - для роботи студента в аудиторії і вдома), Arbeitsbuch (Робочий зошит – 

для роботи студента переважно вдома), Lesebuch (Книга для домашнього читання), 

Lehrerhandbuch (Книга для викладача), аудіо- і відеоматеріали, німецько-український 

перелік слів для перших двох семестрів. Додатково до НМК використовуються довідкові 

компоненти „Грамматика современного немецкого языка» (Донецк: ООО ПКФ «БАО», 

2005 – 432 с., співавтор: Серебрякова Надія Олексіївна) і „Великий сучасний німецько-

український українсько німецький словник‖ (Донецьк: ТОВ ВКФ „БАО‖, 2009 – 944 с., 
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співавтори: Каліущенко Володимир Дмитрович, Оліфіренко Вадим Володимирович). 

Навчальні книги як центральний елемент комплексу нумеруються за роками 

навчання: Kursbuch 1, Kursbuch 2, Kursbuch 3. Кожна Навчальна книга складається з двох 

частин, причому зміст кожної з них віддзеркалює різні грані філософських понять 

Lebenswelt (Життєвий світ) і Alltag (Буденність). Так, Kursbuch 1 вводить у сферу 

спілкування (Teil I: Sprache) і відбиває через прості комунікативні ситуації певні 

фрагменти життєвого досвіду студентів (Teil II: Alltagsleben), Kursbuch 2 досліджує 

соціальне і природне оточення (Teil I: Bunte Welt) і внутрішній світ людини (Teil II: 

Mensch), Kursbuch 3 присвячено культурі, традиціям (Teil I: Kultur) і проблемам існування 

людини у світовій спільноті (Teil II: Integrierte Welt). 

У свою чергу, кожна частина (Teil) у Навчальних книгах складається з послідовно 

пронумерованих тематичних модулів, наприклад: 3 Tagesablauf, 6 Essen und Trinken  

(в Kursbuch 1), 3 Deutschsprachige Staaten, 6 Landschaften, Wetter, Klima (в Kursbuch 2),  

3 Bibliothek, 6 Baukunst (в Kursbuch 3). У кожній з Навчальних книг вміщено 

Grammatikanhang (Граматичний довідник), Inhaltsverzeichnis (Зміст) і Quellenverzeichnis 

(Перелік першоджерел). Перші два семестри (Kursbuch 1) відповідають рівням A1 і A2 за 

рекомендаціями Ради Європи щодо навчання іноземним мовам, другі два семестри 

(Kursbuch 2) рівневі B1, а останні два семестри (Kursbuch 3) рівням B2 і C1. 

Перша книга для читання містить невеликі, переважно адаптовані тексти, вірші 

тощо, а решта – автентичні тексти з художньої і публіцистичної літератури. Ці матеріали 

можна використовувати не лише для домашнього, але й для комбінованого (домашньо-

аудиторного) читання.  

Таким чином, навіть на рівні структури простежуються широкі горизонти і глибина 

задуму підручника нового типу. 

Безперечною позитивною якістю НМК „Deutsch perspektivisch‖ є втілена у практику 

авторська концепція „технологічного підходу‖ до викладання іноземних мов, яка 

теоретично обґрунтована у наукових публікаціях О. В. Чоботаря. За цією концепцією 

„технологічність підручника‖ – це не лише узгодженість з певною технологією, 

відповідність діючій програмі і цілям навчання, але й реалізація цілої низки вимог щодо 

результативного і комфортного застосування підручника, зокрема: порціювання мовного 

матеріалу і його складності; повнота змісту кожної дози матеріалу; простота і 

ефективність вибраних методів і прийомів навчання; високий мотиваційний і емоційний 

ефект від роботи за підручником і т. ін. 

У такому ракурсі „технологічність‖ співвідноситься з іншими властивостями НМК 
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як загальне і часткове. Це, перш за все, „гнучкість‖ як противага „жорсткості‖ технологій, 

модульна подача змісту матеріалу, мобільність елементів змісту, оптимальність і 

ефективність, які визначаються за прозорими і зрозумілими критеріями, відтворюваність, 

функціональність, структурованість матеріалу, комплексність і прагматизм у застосуванні 

матеріалу. Звичайно, цей перелік характеристик технологічного підручника, 

запропонований О. В. Чоботарем, не є ідеальним, а в плані їх системної подачі видається 

розпливчастим і де в чому спірним. Проте очевидно, що накреслена в загальних рисах 

характеристика технологічного підручника допомагає кожному викладачеві орієнтуватися 

в теорії і матеріалах даного НМК. 

В НМК „Deutsch perspektivisch‖ продумані також важелі для реалізації концепції 

технологічного підручника. Це, насамперед, так звані прогресії, тобто основні лінії 

просування навчального матеріалу до повного і комплексного опанування ним. У „Deutsch 

perspektivisch‖ фахово і майстерно вибудовані цільова, фонетична, лексична, граматична 

прогресії. Застосовані і так звані „спеціальні прогресії‖, зокрема прогресія мовленнєвих та 

інших умінь, необхідних у перспективі для успішної комунікації й адаптації в 

німецькомовних країнах. Звідси, за свідченням О. В. Чоботаря, походить і назва НМК 

„Deutsch perspektivisch‖. 

У якості основної концептуальної ідеї вивчення граматики використовується 

„креативна граматика‖, тобто виведення правил студентами у спеціально створених 

умовах. Вивчення граматичних явищ проходить через три етапи: ознайомлення – 

опрацювання – застосування. Ці етапи часто розведені у часі, але завжди чергуються у 

логічній послідовності. 

Важко переоцінити роль одного з найважливіших принципів концепції інтенсивності 

навчання. Як відомо, лише при значному, але посильному навантаженні відбувається 

розвиток умінь. Для реалізації названого принципу використовуються такі важелі, як 

промовляння та прочитування, діалоги, полілоги, робота в парах, групах, підготовлені та 

експромтні висловлювання, застосування аудіо- та відеоматеріалів. 

Психологічно важливим елементом концепції є переважання ігрової спрямованості 

навчальної роботи. О. В. Чоботар завжди знаходить і в змісті підручника, і на заняттях 

місце для гумору, жарту та дотепів. Це сприяє збереженню стійкого інтересу і позитивної 

психологічної атмосфери на заняттях, мобілізації творчих сил студентів, що благотворно 

впливає на конкретні результати у вивченні мови. 

Слід відзначити, що примітною особливістю рецензованого НМК „Deutsch 

perspektivisch‖ є те, що він призначений для навчання на високому рівні трудності. Це не 
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випадково, оскільки лише таке навчання сприяє розвитку мислення, опануванню 

іноземною мовою, виховує наполегливість, самостійність і креативність при вивченні 

іноземної мови. На перший погляд може здатися, що НМК, створений на таких засадах, 

розраховано виключно на викладачів високої кваліфікації і лінгвістичної ерудиції з 

багатим педагогічним і методичним досвідом. Проте це припущення відразу розвіюється, 

якщо уважно проаналізувати Книгу для викладача, у якій алгоритмічно подані всі 

рекомендовані дії викладача на кожному занятті, причому кожна дія забезпечена 

матеріалом, методичними порадами і підказками, як краще подати матеріал. Стає 

очевидним, що автор і його співавтори створювали цей комплекс насамперед для 

молодих, енергійних і працелюбних викладачів. І саме таким викладачам Книга для 

викладача може послугувати як своєрідний посібник для швидкого і надійного 

опанування майстерністю викладання німецької мови як другої іноземної. 

Підсумовуючи сказане, можна впевнено стверджувати, що створення і вихід у світ 

повного видання НМК „Deutsch perspektivisch‖ є знаковою подією в Україні. Це означає, 

що створена модель і технологія підручника нового покоління і сам НМК не мають 

прямих аналогів, максимально враховують специфіку навчання німецької мови як другої 

іноземної мови в Україні і можуть бути рекомендовані для успішного використання у 

відповідних вищих навчальних закладах нашої держави. 

 

І. І. Пелашенко 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 157 

М. В. ПИМЕНОВА  

КОНЦЕПТ СЕРДЦЕ: ОБРАЗ. ПОНЯТИЕ. СИМВОЛ :  

[монография]. – Кемерово: КемГУ, 2007. – 500 с.  
(серия «Концептуальные исследования», выпуск 9) 

 

Pectus est enim, quod disertos facit vis mentis / 

Сердце и сила духа – вот что делает людей красноречивыми  

Квинтилиан 

 

Отличительной чертой современной когнитивной лингвистики является ее 

пристальный интерес к концептам как мерным единицам менталитета. «Концептуальный 

бум» [11, с. 15] последних десятилетий делает нас свидетелями возникновения совсем 

новой области знания – концептологии, стремящейся к переосмыслению сущности 

языковых единиц в измерениях этно-, социо-, психо- и (суб)культуры. Благодаря 

концептологическим изысканиям, лингвистика стремится по-новому взглянуть на такие 

свои извечные проблемы, как система и структура языка, язык и его пользователь, язык и 

трансфер знания. Тем самым центральный вопрос языкознания о соотношении языка и 

мышления постает в ином освещении.  

Это соотношение преломляется в рецензируемой монографии через феномен 

"концепт". И хотя М. В. Пименова специально не останавливается на дефиниции 

последнего, ее позиция в целом понятна: концепт суть ментальная единица, в которой 

хитросплетаются понятийная основа, ассоциативно-образная и оценочная надстройки 

слова. Такая интерпретация ментальных единиц оказывается близкой и нашему их 

пониманию, согласно которому концепт представляет собой такое этно-психо-социо-

лингвокультурное явление, где понятийное начало, проходя через сито 

этнопсихологической оценки, органически соединяется с лингвокультурным. Наряду с 

разработанной и апробированной в монографии методикой исследования концептов к 

числу ее безусловных достоинств следует отнести и авторское видение таксономии 

концептов, которое, аккумулируя опыт предшественников, представляет ее под 

совершенно новым углом зрения. 

Монографические исследование М. В. Пименовой вносит весомый вклад в развитие 

и совершенствование практики концептуального анализа, способствует раскрытию 

онтологической сущности концепта, обогащает лингвистическую науку образцами 

изучения отдельных концептуальных структур. Последние в интерпретации автора 

формируется семью классами признаков вербального номинанта / репрезентанта 
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концепта: мотивирующим (возможно существование нескольких таких признаков в 

зависимости от этимологической истории слова), образных (выявляются через 

сочетаемостные свойства номинанта), понятийных (объективируются в виде 

семантических компонентов), ценностных (актуализируются в виде коннотаций и / или в 

сочетаниях с номинантом), функциональных, категориальных и символических 

(выражают сложные мифологические, религиозные или иные культурные понятия, 

закрепленные за вербальным репрезентантом концепта).  

Такому понимаю концепта в значительной мере способствовало и комплексное 

использование наработок сопредельных гуманитарных наук, что, несомненно, является 

императивом развития современной лингвистики. Дополнив этот подход 

ономасиологическим, семасиологическим и эпидигматическим охватом объекта 

рефлексии, автор показала безгранично широкие познавательные возможности и самой 

лингвистической науки. 

Особое внимание в работе уделяется таким вопросам отграничения концепта от 

понятия, смысла, значения, о путях и способах онтологизации концептов, а также о 

системном устройстве концептосферы. В отношении последней существуют по крайней 

мере два исследовательских пути – системное описание концептов как некоего множества 

ментальных единиц, свойственных той или иной лингвокультуре, и партитивное описания 

отдельных представителей этого множества. Примером первого подхода может служить 

опыт составления лингвокультурологических словарей [2, 9, 10], представляющих собой 

своеобразные "концептуарии культуры" [3, с. 85].  

Владеет лингвистика и опытом изучения отдельных концептов на материале многих 

естественных языков: рус. любовь, счастье, радость, благо (С. Г. Воркачев, 

Н. А. Красавский, Ю. Ю. Шамаева), англ. fear (А. А. Борисов), public relations 

(А. Л. Инаткина), democracy (М. В. Филиппова), Crime and Punishment (К. А. Данилов),  

нем. Angst и Zorn (А. Вежбицкая), Рünktlichkeit (Я. В. Зубкова), Gemüt (Е. А. Пименов), 

Оrdnung (А. Н. Приходько), фр. tristesse (Э. В. Димитрова), savoir vivre (Э. Г. Грабарова) и 

др. Эти и другие концепты являются образцом добротного лингвокультурологического 

анализа, выпестованного в лоне мощных концептологических школ – Волгоградской, 

Воронежской, Кемеровской, Саратовской, Харьковской. 

Рецензируемая монография продолжает плеяду блестящих научных трудов, 

посвященных всестороннему изучению ментальных единиц внутреннего мира человека – 

научного направления, успешно разрабатываемого Кемеровской лингвистической школой, 

в том числе и профессором М. В. Пименовой, перу которой принадлежит и известное 
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монографическое сочинение о концептах душа и дух в русской лингвокультуре [6].  

Новая монография М. В. Пименовой обобщает весь предыдущий опыт изучения 

концептов в рамках языковой и концептуальной картин мира и демонстрирует 

действенность уникального авторского метода, разработанного в предыдущих трудах [5, 

6, 7, 8] и успешно экстраполированного на контрастивную плоскость концептологии. На 

этот раз объектом научной рефлексии становятся ментальные феномены русской и 

английской этнокультур – "сверхконцепты" сердце и heart. Их исследование базируется на 

всестороннем изучении понятийного ядра, ассоциативной ауры, ценностного субстрата и 

связанной с ними эйдемики, интериоризированных во внутреннем мире человека – 

представителе соответствующего лингвокультурного коллектива. Вполне логично и 

методологически оправданно, что при этом в центре внимания оказывается вся 

метафорическая палитра концептов сердце и heart.  

Предпосылкой исследования сердца и heart в русской и английской языковых 

картинах мира является постулат о том, что концепт, будучи "рассеянным в языковых 

знаках" [7, с. 9], объективируется множеством способов и, прежде всего, лексическими 

номинантами различного частеречного статуса (сердце, сердечный, сердечно), а признаки, 

задающие профиль концепта, – производными лексемами (переусердствовать, усердие, 

мягкосердечие, жестокосердный, сердцебиение), фразеологизмами (заячье сердце), 

паремиями (Сердце сердцу весть подает; Сердце не лукошко, не прошибешь окошко), 

свободными и устойчивыми словосочетаниями (сердце каменеет, сердце не камень) и 

даже предложениями (Сердце, как следует, – сказал он, – все обстоит благополучно, все в 

порядке). Представляется однако, что палитра вербальных средств, апеллирующих к 

концептам сердце и heart, может быть расширена и за счет невербалики (ср. жест в виде 

приложенной к груди руки), графики (например, красное сердечко – логотип укр. партии 

"кардиологов" во главе с Ю. Тимошенко).  

С учетом многообразия средств апелляции знака к концепту и его категориальных 

характеристик автором разрабатывается и последовательно применяется специальная 

методика изучения концептов сердце и heart, предполагающая их анализ в несколько 

взаимодополняющих друг друга этапов [с. 17–18]. Они же составляют и алгоритмом 

исследовательского метода, который позволил автору выстроить свою работу на 

теоретически взвешенных положениях о взаимодетерминированности образного, 

понятийного и символьного статуса обозначенных концептов. Глубокое осознание 

автором этой максимы определило и логику изложения материала: вся архитектоника 

монографии ознаменована стремлениям к системному описанию и, соответственно, к 
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представлению лингвистически релевантной картины объективации концептов сердце и 

heart. Он же обусловил и изложение автором своей концепции в пяти логически между 

собой связанных главах, охватывающих семь этапов анализа. 

Первый этап анализа феноменов сердце и heart предполагает изучение 

мотивирующего признака, т.е. внутренней формы слова, репрезентирующего концепт. 

Положенный в основу номинации, этот признак служит прототипическим ядром 

будущего концепта, который в дальнейшем обрастет все новыми и новыми признаками.  

На втором этапе исследования анализу подвергаются образные признаки, появление 

которых восходит, очевидно, к тому времени, когда ―человек предпочитал ставить веру 

выше знания, объяснять мир мифами, а не опытом <…> систематизировать вещи не на 

основе их сущностных признаков, а на основе аналогического уподобления‖ [4, с. 58]. 

Определение способов концептуализации как вторичного переосмысления 

соответствующего лексического номинанта на данном этапе предполагает исследование 

концептуальных метафор и метонимии – ―важного механизма, при помощи которого мы 

понимаем абстрактные понятия, относящиеся к сфере внутреннего мира человека, и 

рассуждаем о них‖ [6, с. 15].  

Третий этап состоит в описании прагматических, валоративных (ценностных) 

параметров концепта, включающих прежде всего первичные аксиологические признаки 

(общая оценка – ‗хорошо‘ / ‗плохо‘, частная оценка – ‗субъект оценки‘ / ‗объект оценки‘, 

критерии оценивания), а также признаки имущества, возникающие в результате 

вторичного переосмысления и, соответственно, вторичной номинации. Валоративные 

признаки актуализируются как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом-

репрезентантом концепта. 

На четвѐртом и пятом этапах, посвященных изучению функциональных и 

категориальных признаков сердце и heart, производится анализ и описание способов 

вторичной категоризации концепта в языковой картине мира.  

Шестой этап предполагает выявление понятийных признаков концептов сердце и 

heart путем описания лексического значения их вербальных репрезентантов и выделения 

семантических компонентов, релевантных для систематизации возглавляемых ими 

синонимических рядов. При этом автором в полной мере соблюдается требование, 

предъявляемое к семному анализу как отправной точке концептуального анализа: ―за 

выделением сем должен следовать следующий этап – своеобразное ―укрупнение‖ сем, т.е. 

сведение их в более общие по своей природе базовые концепты‖ [1, с. 67]. Тут автор 

широко привлекает данные энциклопедических, этимологических, идеографических и 
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диалектных словарей русского и английского языков. Нельзя не согласиться c тем, что 

понятийные признаки концептов могут быть выявлены также и на основе анализа 

синонимических побратимов слов сердце и heart, перечни которых зафиксированы в 

лексикографических источниках и могут быть дополнены контекстуальными или 

окказиональными субститутами. 

Седьмой этап посвящен анализу символических признаков концептов сердце и heart, 

восходящих к существующему / утраченному мифу или ритуалу. В виде метафоры, 

аллегории, аллюзии или культурного знака символические признаки сохраняют ранее 

бытовавшие представления о мироустройстве. Утраченные мифы подлежат 

реконструированию путем анализа стертых метафор. Исследование демонстрирует не 

только релевантность символических признаков как элемента концептуальной структуры, 

но и способность самого концепта выступать символом культуры. 

В исследовании концепта возможен также восьмой этап, когда изучаются 

фреймовые сценарии, т.е. ―события, разворачивающиеся во времени и / или пространстве, 

предполагающие наличие субъекта, объекта, цели, условий возникновения, времени и 

места действия‖ [с. 18]. Этот заключительный этап особенно интересен тем, что в 

определенной мере способствует раскрытию глубинных межконцептных связей в 

дискурсе. Осознание этого факта подводит нас к пониманию того, что концепты могут 

иметь свою парадигматически заданную дистрибуцию и даже обладать определенного 

рода валентностной силой – притягивать или отталкивать другие концепты при своей 

дискурсивной реализации. 

Обширность выборки фактического материала, послужившего основой описания 

концептов внутреннего мира человека сердце и heart, представляется достаточно 

репрезентативной для верификации положений, валидности анализа, логичности и 

убедительности выводов, которые, надо признать, звучат весьма веско. Среди прочих 

один из них весьма близок нашему "сердцу": "Сердце в сравниваемых концептуальных 

картинах мира – центр нравственной жизни, средоточие чувств и эмоций, оно объединяет 

чувственное и рациональное, природное и культурное, мужское и женское. Новое время 

предлагает новые символы культуры. И метафорическая картина сердца пополняется 

техническими и социальными признаками (сердце – мотор, сердце – орган выбора на 

референдуме)" [с. 495]. Результаты сопоставительного изучения концептов сердце и heart 

представляют особую ценность, поскольку эксплицируют участие концептуальных 

структур в формировании знаний, воспроизведении этнической ментальности и 

национального самосознания народа. 
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Философская мысль подсказывает, что объект всегда богаче совокупности тех 

признаков, которые в нем обнаруживает созерцающий субъект. Несомненный позитив 

этой работы заключается именно в том, что заставляет задуматься над тем, какими же 

богатыми должны быть объекты, если инвентарь их параметров, найденных 

исследователем, представляет собой целый универсум свойств, признаков и отношений. 

Осознавая эту истину, автор смело идет на открытие новых горизонтов в познании 

безграничного в ограниченном, а ограниченного в безграничном, побуждая тем самым и 

пропонентов, и оппонентов постигнуть всю масштабностью лингвокультурной палитры 

этноса в одном-единственном его репрезентанте – концепте сердце / heart.  

Автору удалось доказать, что в сфере объективации и субъективации концептов 

сердце и heart существуют свои принципы и закономерности, позволяющие постижение 

паттерна их интериоризации в лингвокультурном сознании и моделей их экстериоризации 

("оязыковления", вывода на поверхность). Нельзя не отметить, что автор твердо стоит на 

теоретико-методологической платформе той истины, что системная организация 

лексических единиц, апеллирующих к концептам сердце и heart, охватывая 

упорядоченное множество определенных вербальных средств, содержит в себе и алгоритм 

их использования в речи.  

Этот алгоритм и вывел М. В. Пименову на широкий путь научных поисков и 

творческих находок: определение стереотипного представления о сердце в русской и heart 

в английской ЯКМ, описания семантических и частеречных характеристик их имени, 

выявлении метафорических и метонимических схем их профилизации в дискурсе. 

Последнее хотелось бы подчеркнуть особо: осуществление дискурсивной / текстовой 

привязки концепта – это довольно инновативный шаг, поскольку до сих пор, насколько 

нам известно, концептология не осмеливалась так откровенно перекидывать 

эпистемический мостик к дискурсологии.  

Тем приятнее констатировать, что, отсканировав пути и способы репрезентации 

концептов сердце и heart в дискурсе – среде их бытования и актуализации,  

М. В. Пименова получила данные более панорамного порядка, чем те, которые по 

обыкновению делают когнитологи на материале лексикографических источников, текстов 

и паремий. Поднимаясь по дискурсивным ступенькам обобщения все выше и выше, она 

доказала, что процесс концептуализации не является конечной точкой эволюции мерных 

единиц менталитета и что его логическим продолжением является процесс категоризации. 

А это, в свою очередь, дает полное право ставить вопрос о категоризации и 

концептуализации как о двух взаимосвязанных когнитивных процессах, которые 
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―помогают нам вычленить некий объект – реально или виртуально существующий – из 

общего фона подобных объектов, наделить его общими с другими и присущими только 

ему одному признаками‖ [4, с. 17]. Четкое понимание того факта, что сердце / heart суть 

категория особого рода – духовная, позволило автору очертить всю феноменологическую 

цепочку в виде лингвофилософской триады "понятие – концепт – категория". 

Оценивая монографию М. В. Пименовой в целом, не могу не отметить, что она едва 

ли не наилучшим образом иллюстрирует ту истину, что концептология не является 

сменой вывески на лаборатории лингвистической семантики, а суть новый поворот в ее 

поступательном развитии по спирали научного постижения мира. Это осмысление 

диктуется новой гуманитарной парадигмой знания, которая призывает ученых к 

разработке междисциплинарного, интегративного, синтезированного подхода к 

пониманию и моделированию сознания. Отсюда и еще один не менее ценный 

теоретический постулат этой монографии, которая всем своим естеством как бы излучает 

эпистемический императив нового времени: как и любая другая гуманитарная наука, 

лингвистика должна обслуживать не только и не столько самую себя, а быть 

неотъемлемой частью человековедения.  

Детальное знакомство с монографией М. В. Пименовой ―Концепт сердце: Образ. 

Понятие. Символ‖ позволяет квалифицировать ее как серьезное многоплановое исследование, 

полностью отвечающее современному уровню знаний, представлений и интересов 

лингвистов и намечающее новые пути поступательного движения научной мысли. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
 

НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Початок 2010 року ознаменувався двома науковими подіями на факультеті 

іноземних мов Донецького національного університету. 27 і 28 січня пройшла  

VIII Міжвузівська конференція молодих учених ―Сучасні проблеми та перспективи 

дослідження романських і германських мов і літератур‖. 

Суворi морози та карантини не завадили вiдданим справi науки молодим лiнгвiстам i 

лiтературознавцям прийняти участь у конференції. Плідному спілкуванню на конференції 

сприяла широка географія учасників, яка охопила понад 10 міст України. Це була чудова 

нагода дізнатися, чим займаються різні лінгвістичні школи нашої країни, у яких 

напрямках працюють молоді науковці Києва, Донецька, Горлівки, Миколаїва, Одеси, 

Сімферополя, Чернівців, Чернігова та інших міст.  

Серед гостей було чимало тих, хто приїжджає вже не перший рік, тих, хто, 

захистивши кандидатську дисертацію, продовжує відвідувати конференцію, щоб 

поділитися накопиченим досвідом із початківцями, а також молодих вчених, які зробили у 

стінах факультету іноземних мов свою першу доповідь.  

Робота на конференції проходила два дні. На першому пленарному засіданні 

учасників привітав декан факультету, доктор філологічних наук, професор 

В. Д. Каліущенко, який розповів про основні напрямки діяльності факультету іноземних 

мов Донецького національного університету, про здобутки наших учених та про наукові 

видання факультету. На засіданні учасникам була представлена доповiдь доцента кафедри 

германськоï фiлологiї О. В. Материнськоï ―Типологія найменувань частин тіла‖, у якiй 

було викладено результати ґрунтовного дослiдження в галузi типологiчної семантики на 

матерiалi вражаючоï кiлькостi (бiльше 40) мов. 

Традиційно в ході конференції працювали 8 секцій: секція проблем граматики та 

словотвору, стилістики та перекладу, лексичної семантики та фразеології, секція зіставного 

та типологічного мовознавства, когнітивного та прагматичного вивчення мовних явищ, 

секції новітніх технологій у навчанні іноземним мовам та художньої літератури. Роботою 

засідань керували провідні науковці ФІМ, доктори наук М. Г. Сенiв, О.Л. Бєссонова, 

Ш. Р. Басиров, досвідчені доценти, більшість з яких працює над докторськими 

дисертаціями: О. В. Материнська, Л. І. Кислякова, О. В. Чоботар, Н. В. Павлюк.  

На заключному пленарному засіданні, яке провів доктор філологічних наук, 
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професор М. Г. Сенів, були підведені підсумки конференції. Керівники секцій засвідчили 

високий рівень володіння матеріалом доповідачей, відмітили атмосферу засідань, яка 

сприяла детальному обговоренню виступів, активному обміну ідеями та критичними 

зауваженнями. Гості конференції подякували за надану можливість плідного та 

насиченого спілкування під час роботи секцій, за високий рівень організації та висловили 

сподівання на подальшу співпрацю. 

За результатами конференції було видано збірник матеріалів, в який увійшли 82 тези 

учасників, 29 з яких представляли різні міста України, авторами інших 53 були аспіранти, 

пошукачі та викладачі факультету іноземних мов Донецького національного університету. 

Не менш масштабною стала і Міжвузівська наукова студентська конференція 

―Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур‖ учасниками якої  

16–17 березня 2010 року стали 411 студенти з 10 міст нашої країни (Київ, Горлівка, 

Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Маріуполь, Миколаїв, Симферополь, Тернопiль, Харькiв). 

До уваги 225 слухачів із числа студентів факультету іноземних мов було представлено  

186 доповідей українською, російською та англійською мовами.  

На відкритті конференції учасників привітав доктор філологічних наук, професор 

М. Г. Сенів. Михайло Григорович провів короткий екскурс у часи створення та 

проведення першої студентської конференції на базі тоді ще факультету романо-

германської філології. Він відзначив, що багато хто з колишніх студентів, учасників цієї 

наукової події, вже став кандидатом філологічних наук та виховує нові покоління 

талановитої молоді. Професор М. Г. Сенів закінчив свій виступ щирим побажанням 

плідної роботи та спілкування. 

На пленарному засіданні було представлено доповіді з типологiчного дослiдження 

мов, соцiолiнгвiстики та лiтератури, якi зробили аспiрантки Просалова Ярослава i Король 

Євгенiя та студент 5 курсу ФIМ Мороз Єлiсей.  

Робота конференції проходила у 13 секціях та підсекціях, найчисленнішими з яких 

були ―Лексична семантика‖, ―Фразеологія‖ та ―Проблеми історичної поетики в світовій 

літературі‖. 

На заключному пленарному засіданні 61 студент отримав грамоти за кращу 

доповідь. Керівники секцій (д.ф.н. Ш. Р. Басиров, д.ф.н. О. Л. Бєссонова,  

доц. Н. В. Пирлiк, доц. Т. Я. Волкова, доц. Т. Г. Теличко, доц. О. В. Чоботар,  

доц. Н. В. Павлюк, доц. А. Г. Удинська, доц. М. Д. Гулей, доц. О. С. Сарбаш, к.фiлол.н. 

С. С. Риженко, к.фiлол.н. О. С. Воробйова) висловили подяку всім учасникам конференції 

та побажали їм подальших наукових успіхів і досягнень. 

 

В. Є. Приседська  
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НОВІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ 

 
 

О. В. МАТЕРИНСЬКА 

ТИПОЛОГІЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА :  
[монографія]. – Донецьк, 2009. – Т. 5 : Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження. – 294 с. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У монографії досліджено семантику найменувань частин тіла людини 

на синхронічному рівні в індоєвропейських, алтайських, фінно-угорських, 

палеоазіатських мовах. На матеріалі германських та слов’янських мов 

досліджувані одиниці вивчено також у діахронічній перспективі, 

розглянуто у слензі та у галузі термінології. До основних результатів роботи 

належать перелік понад 100 конкретних семантичних універсалій, які 

віддзеркалюють типи семантичних переносів у тематичній групі 

найменувань частин тіла, а також типологічні узагальнення щодо розвитку 

їх полісемії, сформульовані у вигляді імплікативних універсалій. 

Для науковців, аспірантів, які працюють у галузі зіставного та 

типологічного мовознавства. 
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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 

тричі на рік. 

У журналі публікуються статті, обзорні статті, рецензії й відгуки на книги та дисертаційні 

дослідження, повідомлення та інформаційні матеріали з усіх аспектів світових мов і літератур, 

а також прикладної лінгвістики. Запрошуємо надсилати публікації за наступними 

лінгвістичними напрямами: 

1. Фонетика / фонологія                                   11. Антропологічна лінгвістика 

2. Морфологія                                               12. Соціолінгвістика 

3. Синтаксис 13. Когнітивна лінгвістика 

4. Семантика 14. Психолінгвістика 

5. Типологічні дослідження 15. Ономастика 

6. Прагматика 16. Контрастивна лінгвістика 

7. Історична лінгвістика 17. Мовна варіативність / зміни 

8. Стилістика 18. Методика викладання 

9. Переклад 19. Інше (будь ласка, уточніть) 

10. Вивчення дискурсу  

 

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  

(г. Донецк) 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ (VIII) 

 

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, 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 173 

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. 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‘. 

Матеріали надсилаються на адресу: 

Донецький національний університет 

Факультет іноземних мов 

Кафедра англійської філології 

Бєссонова Ольга Леонідівна 

вул. Університетська, 24 

83001 Донецьк 

тел. +38 (062) 345-72-59, тел. / факс +38 (062) 335-03-98 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 

STUDIA GERMANICA ET ROMANICA:  
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА. МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ. 

Журнал ―Studia Germanica et Romanica: Иностранные языки. Зарубежная литература. 

Методика преподавания‖ издается факультетом иностранных языков Донецкого национального 

университета три раза в год. 

В журнале публикуются статьи, обзорные статьи, рецензии и отзывы на книги и 

диссертационные исследования, объявления и информационные материалы по всем аспектам 

мировых языков и литератур, а также прикладной лингвистики. Приглашаем присылать 

публикации по следующим лингвистическим направлениям: 

1. Фонетика / фонология                                   11. Антропологическая лингвистика 

2. Морфология                                               12. Социолингвистика 

3. Синтаксис 13. Когнитивная лингвистика 

4. Семантика 14. Психолингвистика 

5. Типологические исследования 15. Ономастика 

6. Прагматика 16. Контрастивная лингвистика 

7. Историческая лингвистика 17. Языковая вариативность / изменения 

8. Стилистика 18. Методика преподавания 

9. Перевод 19. Другое (пожалуйста, уточните) 

10. Изучение дискурса  

 

Языки издания – украинский, русский, английский, немецкий, французский, испанский. 

В предложенных к публикации научных статьях автор должен обосновать актуальность темы, 

четко сформулировать цель и задачи исследования, привести научную аргументацию, 

обобщения и выводы, которые составляют интерес своей новизной, научностью и 

практическим значением.  

Требования к оформлению рукописи 

1. Объем статьи – 10-12 страниц. 

2. Четко распечатанный, тщательно вычитанный и подписанный автором оригинал в 

одном экземпляре с рецензией доктора или кандидата наук по специальности, заверенной 

подписью и печатью организации, в которой работает рецензент (для авторов, которые не 

имеют ученой степени), посылается по адресу, электронная версия статьи – по электронному 

адресу редакционной коллегии. 

Формат страницы – А 4, через 1,5 интервал, размер букв основного текста статьи – 12, 

шрифт – Times New Roman. Поля страницы зеркальные: верхнее – 20 мм, нижнее – 25, левое – 

30, правое – 20 мм. Отступ абзаца составляет 10 мм. Следует четко дифференцировать тире (–)  

и дефис (-). 

Название статьи печатают без абзаца, жирным прямим шрифтом (размер 14). 

Инициалы и фамилия автора (авторов) печатаются перед названием статьи жирным 

прямым шрифтом (размер 12). В скобках указывают город (жирным прямым шрифтом (размер 

12)). 

Пример: 

© 2009 Н. А. Луценко  

(г. Донецк) 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ (VIII) 

 

3. После названия статьи печатаются аннотации на трех языках (украинском, русском  

(3-4 предложения), английском (приблизительно 0,5 стр.), с указанием фамилии и инициалов 

автора (авторов) и названия статьи (размер 10, курсив, через 1 интервал). 

4. Ключевые слова статьи (кроме передовых статей) печатаются курсивом на отдельной 

строке после аннотаций, перед текстом самой статьи (размер 12, курсив). 



STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання 

2010, том 7, № 1 (19) 

 

 175 

5. Названия таблиц печатают нежирным курсивом, отступая от предыдущего текста и 

самой таблицы. Таблицу в тексте помещают после абзаца, в котором на нее ссылаются, или на 

следующей странице после ссылки. 

6. В Списке литературы (печатается сразу же после текста статьи) каждый источник печатается 

с абзаца, в алфавитном порядке, нумеруется, сначала на украинском или русском языке, в конце – на 

иностранном). Список литературы следует оформлять согласно стандартам ВАК Украины  

(см. ―Об оформлении библиографического описания в списке источников…‖, ―Бюллетень ВАК 

Украины‖, № 3, 2008; № 5, 2009 или на сайте http://www.ukrbook.net/bib_zap.htm#el_vyd), напр.: 

1. Безпояско О. К. 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. Ссылки в тексте статьи на источники подаются в квадратных скобках, например:  

[5; 11–15]; при цитировании указываются страницы, например: [2, с. 5]. 

8. Примеры в текстах статей печатаются курсивом (без выделения жирным), их перевод в 

кавычках: coeur ‗сердце‘, âme ‗душа‘. 

Материалы посылаются по адресу: 

Донецкий национальный университет 

Факультет иностранных языков 

Кафедра английской филологии 

Бессонова Ольга Леонидовна 

ул. Университетская, 24 

83001 Донецк 

тел. +38 (062) 345-72-59, тел. / факс +38 (062) 335-03-98 

e-mail: fim.flc@donnu.edu.ua 
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LINGUISTIC JOURNAL 

STUDIA GERMANICA ET ROMANICA: 
FOREIGN LANGUAGES, WORLD LITERATURE, METHODS OF TEACHING 

SUBMISSION INFORMATION  

(1) The scholarly journal Studia Germanica et Romanica: Foreign Languages, World 

Literature, Methods of Teaching published three times a year at the Faculty of Foreign Languages, 

Donetsk National University, Ukraine carries articles, survey articles, books and theses reviews and 

informational notes on all aspects of world languages and literatures as well as applied linguistics. 

Contributions are invited on the mainstream linguistic studies and secondary subfields of linguistics 

from the list below: 

1. Phonetics / Phonology 12. Sociolinguistics 

2. Morphology 13. Cognitive Linguistics 

3. Syntax 14. Psycholinguistics 

4. Semantics 15. Onomastics 

5. Typological Studies 16. Contrastive Linguistics 

6. Pragmatics 17. Language Variation / Change 

7. Historical Linguistics 18. Language Teaching 

8. Stylistics 19. L1 Language Acquisition 

9. Translation 20. L2 Language Acquisition 

10. Discourse Analysis 21. Other (please specify) 

11. Anthropological Linguistics  

 

(2) Contributions from all countries are invited. The language of publication may be English, 

Spanish, German, French, Russian or Ukrainian. No restrictions are placed on the subject or method of 

contributions submitted.  

(3) Papers for submission should be sent to:  

Professor Olga L. Bessonova, Doctor of Philology, Head of English Philology Department, 

Faculty of Foreign Languages, Donetsk National University, Universytetska St., 24, 83001 Donetsk, 

Ukraine; tel. +38 062 345 72 59; tel. / fax +38 062 335 03 98; e-mail: fim.flc@donnu.edu.ua 

 

SUBMISSION GUIDELINES FOR CONTRIBUTORS 

(1) Submissions do not normally exceed 10-12 pages (line spacing: 1.5) including abstracts, 

quotations, tables, graphs, diagrams, figures, references. 

(2) Margins: upper and right – 20mm, lower and left – 30mm. The first line of every new 

paragraph is indented (10mm). Body text: Times New Roman, 12pt. 

(3) Authors‘ initials and surnames typed in bold (size 12pt) in the upper right corner precede 

the title of an article. Then come the name of the country and that of the town (city) in brackets (size 

12pt). A centred title of the paper is typed in capitals in bold (size 12pt) as in the sample below: 

 

© 2009 G. V. Ivanov 

(Russia, Moscow) 

SEMANTIC CLASSIFICATION OF MIDDLE ENGLISH  

POSSESSIVE VERBS 
(4) An abstract in English follows the title of a paper and includes approximately half a page 

(size 10 pt). It is followed by a set of key words in italics.  

(5) Examples of language material (words, phrases, sentences) are typed in italics, e.g. crown, 

bedecken, a fair-weather friend. 

(6) Table titles are numbered throughout the paper and typed in italics using extra line spacing 

to mark them from the text of the paper and the body of the tables. 

(7) In-text citations and quotations include the number(s) corresponding to the works in the 

REFERENCES (a) and – if relevant – page number(s) (b), e.g. a) [5; 11–15]; b) [2, p. 5]. 

(8) Submissions are supplied with REFERENCES (works referred to in the body of a paper) 

which immediately follow the text and are arranged in the alphabetical order on separate lines. The 
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heading REFERENCES is in capitals and centred, e.g. 

1. Taylor J. R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory / J. R. Taylor. –– 

Oxford : Oxford University Press, 1989. –– 356 p.  

2. Polenz P. von. Geschichte der deutschen Sprache / Peter von Polenz. –– [9. überarb. Aufl.]. 

–– Berlin; New York : Walter de Gruyter, 1978. –– 226 S. –– (Sammlung Göschen; Bd. 2206). 

 

(9) The author(s) of a submission are requested to provide 50-words contact details including 

their full names, degree, position, current employment place, telephones and e-mail address. This 

information should be provided in a separate file. 

(10) Contributions are reviewed by at least two experts in the field and regardless of their length 

will be held to the same standards of technical and presentation quality. The journal is not responsible 

for returning papers that have been sent. 

(11) Authors are requested to follow the ethical guidelines for research set forth by their 

academic institutions. 
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