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ГЕРМАНСЬКІ МОВИ 

 
 

© 2011 Д. С. Бородина 

(г. Симферополь) 

КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ВТОРИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЛИНГВА ФРАНКА 
 

БОРОДІНА Д. С. КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ВТОРИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У АНГЛІЙСЬКІЙ 

ЛІНГВА ФРАНКА  

У статті обговорюється проблема формування культурного компонента англійської мови, що 

використовується як універсальна мова міжнаціонального спілкування, лінгва франка, в умовах вторинної 

соціалізації. На матеріалі англомовних інтерв'ю українських жінок, які проживають закордоном, 

розкриваються лінгвокультурні, структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості, що є стійкими 

маркерами лінгвокультурної орієнтації англійської лінгва франка в комунікації. 

 
БОРОДИНА Д. С. КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ВТОРИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЛИНГВА ФРАНКА  

В статье обсуждается проблема формирования культурного компонента английского языка, 

используемого в качестве универсального языка межнационального общения, лингва франка, в условиях 

вторичной социализации. На материале англоязычных интервью украинских женщин, проживающих 

заграницей, раскрываются лингвокультурные, структурно-семантические и лингвопрагматические 

особенности, представляющие собой устойчивые маркеры лингвокультурной ориентации английского 

лингва франка, используемого в коммуникации.  

 
BORODINA D. S. CULTURAL COMPONENT OF SECONDARY SOCIALIZATION IN ENGLISH 

LINGUA FRANCA 

The article discusses the problem of the сultural component formation in English lingua franca, used as a 

universal language of international communication in the process of secondary socialization. Deviations from 

Standard English selected from the interviews given by Ukrainian women, living in the English-speaking countries, 

are regarded as reliable markers of the linguo-cultural orientation of the English language. The given markers can 

be classified into three types: names of cultural realia or culturonyms, structural-semantic literal translations, and 

pragmatic deviations. The cultural component of secondary socialization results from interaction of the first 

socialization cultural component, language users’ emotional personality filter, lingua franca tools filter, and 

secondary cultural orientation. 

 

Ключевые слова: английский язык, лингва франка, вторичная социализация, 

культурная ориентация, лингвокультурные особенности. 

Постановка проблемы. Глобальное распространение английского языка (АЯ) как 

основного контактного языка – лингва франка (АЛФ) международного общения 

побуждает его исследователей формулировать целый ряд вопросов, на которые сегодня не 

существует однозначных ответов.  

Традиционно считается, что каждый язык является идентифицирующим достоянием 

его носителей, обладающих приоритетом устанавливать его нормы и стандарты. Далеко 

не все так просто с АЯ, который вышел за пределы исходных национальных границ, и 

носители его региональных вариантов приобрели право «собственности» и легитимации 

своих региональных норм и стандартов. Постколониальная экспансия АЯ во второй 

половине 20 в. привела к его дальнейшей дифференциации и появлению многочисленных 
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новых вариантов (New Englishes), используемых в различных языковых сообществах. 

Сложилась новая языковая реальность, стимулирующая интерес исследователей к 

проблемам, во-первых, принадлежности и статуса новых вариантов по отношению к 

британскому и американскому вариантам АЯ, во-вторых, определения критериев 

кодификации новых вариантов и, в-третьих, выбора целевых образцов для обучения 

английскому как второму или иностранному языку. 

Традиционное представление об АЯ как языке, принадлежащем его носителям и 

используемом неносителями в качестве второго языка и/или изучаемого иностранного языка 

легло в основу концепции американского лингвиста Б. Качру [6], которая до сих пор остается 

наиболее влиятельной моделью классификации вариантов АЯ.  

В модели Б. Качру «английские языки мира» (World Englishes) расположены в трех 

концентрических кругах, ядро которых, т.е. внутренний круг (the Inner Circle), включает 

США, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и другие страны, где АЯ 

является доминирующим национальным языком.  

Второй, внешний, круг (the Outer Circle) охватывает исторически связанные с 

Британской колониальной империей национально-государственные сообщества, где в 

силу политико-экономических факторов сохраняется важная объединяющая роль АЯ в 

государственной и общественной структуре: Индию, Нигерию, Пакистан, Сингапур, 

Южную Африку и др.  

В третьем, расширяющемся, круге (the Expanding Circle) представлены страны, в 

которых АЯ не только изучается как иностранный, но также используется как инструмент 

межнациональной и межкультурной коммуникации. К их числу можно отнести и все 

неанглоязычные страны Европы, включая Украину. При всей очевидной универсальности, 

модель трех кругов игнорирует основную, глобальную функцию АЯ в современном мире 

– функцию контактного языка, лингва франка, в международной, межнациональной, 

межкультурной коммуникации [9, p. 41–42]. 

Чтобы избежать полемики о лингвистическом приоритете носителей АЯ над 

неносителями, Г. Мелчерс и Ф. Шоу [8, p. 39] предложили опираться на прагматический 

критерий уровня владения языком (a user’s “scope of proficiency”) как альтернативу 

критерию противопоставления английского языка носителя/неносителя. Они различают 

четыре уровня владения АЯ в зависимости от типа коммуникативных ситуаций, которым 

эти уровни могут соответствовать: 
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Уровень владения АЯ Тип коммуникативных ситуаций 

1.  Уровень владения АЯ, 

эффективный в международном 

общении (Internationally Effective). 

Использование коммуникативных стратегий и 

языковой вариативности, которые приемлемы в 

широком межнациональном и межкультурном 

диапазоне.  

2.  Уровень владения АЯ, 

эффективный в общении между 

представителями одной страны 

(Nationally effective). 

Например, коммуникация между жителями Индии, 

Нигерии или ЮАР разного этнического 

происхождения (страны внешнего круга в модели 

Б. Качру).  

3.  Уровень владения АЯ, 

достаточный для общения на 

местном уровне (Local Proficiency). 

Коммуникация, требующая взаимопонимания в 

какой-либо узкой области  

4.  Уровень владения АЯ, 

недостаточный для регулярного 

общения  (Ineffective). 

Уровень человека, изучающего АЯ, получившего 

некоторые знания, но не владеющего 

коммуникативными навыками. 

 

Применяя эту схему к анализу АЛФ, необходимо внести в нее некоторые коррективы 

с учетом того, что АЛФ отвечает потребностям широкого диапазона коммуникативных 

ситуаций – от обмена простыми высказываниями (4 уровень схемы Мелчерса и Шоу) до 

научной дискуссии (1 уровень). АЛФ может использоваться как в странах внутреннего и 

внешнего кругов, так и в странах расширяющегося круга при условии, что один из 

коммуникантов является представителем расширяющегося круга или оба относятся к этой 

категории. Критерий уровня владения АЛФ положен и в основу классификации  

Дж. Дженкинс [5, p.142-143], которая выделила три типа новых вариантов АЯ: 

1. Стандартные разговорные варианты, используемые  в международной 

коммуникации любой сложности билингвами (standard spoken Englishes for international 

use – bilingual varieties). 2. Стандартные разговорные варианты АЯ, используемые в 

локальной коммуникации, как с носителями языка, так и с теми, для кого АЯ является 

вторым языком (standard spoken Englishes for local use – L2 and L1 contexts). Языковая 

компетенция в вариантах Типа 2 характерна для тех, кто владеет АЯ на высоком уровне 

(high proficiency). 3. Нестандартные варианты АЯ, используемые неносителями с низким 

уровнем владения АЯ (low proficiency) в бытовой межнациональной коммуникации, как с 

носителями языка, так и с теми, для кого АЯ является вторым языком (non-standard 

Englishes – L2 and L1 contexts).  

Как подчеркивают многие авторы [5; 7; 9; 11], АЛФ является «собственностью» тех, 

кто придал ему универсальный характер в процессе международной коммуникации, т.к. 

он обеспечивает равные коммуникативные права для всех своих пользователей. 

Межкультурная коммуникация на АЛФ определяется не формальными лингвистическими 

критериями, а лингвокультурными факторами. 
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Целью данной статьи является анализ предпосылок, формирующих 

лингвокультурный аспект АЛФ, на языковом материале письменных интервью, данных 

представителями расширяющегося круга – гражданами Украины, постоянно 

проживающими в англоязычных странах.  

Актуальность исследования лингвокультурного компонента АЛФ заключается в 

том, что в анализе коммуникации между людьми, не имеющими общности родного языка 

и национальной культуры, он служат ключом к пониманию лингвокультурных и 

прагматических особенностей их речи. Объектом данного исследования служат образцы 

АЛФ, зафиксированные в шести интервью, данных украинками, вышедшими замуж за 

англоязычных иностранцев и переехавшими в США, Канаду и Новую Зеландию. 

Интервью на АЯ проводились украинским брачным агенством [13] и были размещены на 

его сайте в рекламных целях. 

Проживая в англоязычной стране oт шести месяцев до двух лет, каждая из этих 

женщин подвергается интенсивному воздействию вторичной социализации. Социологи  

[1, c. 212] определяют социализацию как "всестороннее и последовательное вхождение 

индивида в объективный мир общества или в отдельную его часть". В этом вхождении 

следует различать первичную социализацию, которой индивид подвергается в детстве и 

вследствие чего он становится членом общества, и вторичную социализацию, благодаря 

которой уже социализированный индивид включается в новые сектора объективного мира 

общества. Членом нового общества он становится лишь в ходе длительного процесса 

вторичной социализации, отправным пунктом которого является интернализация языка  

[1, c. 217], наиболее значимой части и наиболее важного инструмента социализации.  

П. Бергер и Т. Лукман [1, c. 219] справедливо считают. что мир, интернализуемый в 

ходе первичной социализации, укореняется в сознании прочнее, чем миры, конструируемые 

в процессе вторичной социализации. Соответственно, как замечает В. В. Кабакчи [3, с. 52], 

язык ориентирован, в первую очередь и более всего, именно на «свою», внутреннюю 

культуру. В этом проявляется его первичная культурная ориентация. Более того, 

естественный язык не может существовать без единения с этой культурой. В своем единстве 

они образуют лингвокультуру. Вместе с тем, ни один язык, менее всего международный, не 

может замыкаться исключительно рамками внутренней культуры и вынужден, хотя и в 

меньшей степени, обращаться и к тематике внешних культур. Ориентация языка в сферу 

иноязычных внешних культур – это его вторичная культурная ориентация. 

Какую лингвокультуру и в единении с какой культурой образует АЛФ?  

Многие исследователи АЛФ [7] опираются на положение Л. Смита [12], выдвинутое 

им еще в 1976 г., согласно которому для людей, говорящих на втором языке, нет 
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необходимости стремиться к интернализации культурных норм носителей этого языка. 

Цель обучения интернациональному языку заключается в предоставлении обучаемым 

возможности излагать свои идеи и свою культуру посредством английского языка, 

поэтому, будучи интернациональным языком, он денационализирован.  

Однако же, представляется рациональным утверждать, что АЛФ обладает определенной 

ядерной первичной культурной ориентацией, общей для всех возможных вариантов АЯ, 

точно также, как, по словам Б. Сайдлхофер [11, p. 144], его грамматика, словарь, организация 

письменной речи определяются нормами, общими для носителей АЯ. В процессе 

нативизации АЛФ каким-либо сообществом пользователей он получает вторичную 

культурную ориентацию и служит для них инструментом вторичной социализации.  

Как утверждает турецкий исследователь Дж. Алптекин [4], АЛФ представляет три 

вида культур: первичную культуру конкретного сообщества коммуникантов, 

интернациональную культуру (в бизнесе, академической сфере, Интернете, сфере 

обслуживания, деловой переписке и проч.) и базисную культуру носителей английского 

языка. Впрочем, последнюю категорию он оставляет под вопросом. 

Какой бы позиции мы ни придерживались, не подлежит сомнению тот факт, что 

изменения, происходящие в АЛФ, представляют собой естественный непрерывный 

процесс, имеющий место в ситуациях языковых контактов. 

Примером такого процесса служит эволюция АЛФ, образцы которого 

зафиксированы в шести указанных выше интервью. Уровень владения АЛФ двух женщин, 

длительное время изучавших АЯ, соответствует второму типу Дж. Дженкинс (standard 

spoken English for local use in L2 and L1 contexts – high proficiency). Уровень владения АЛФ 

четырех женщин, практически не изучавших АЯ до выезда из Украины, определяется как 

нестандартный вариант АЯ, используемый в бытовой межнациональной коммуникации 

(non-standard low proficiency English in L2 and L1 contexts).  

Идентификация отклонений от норм и стандартов АЯ, допускаемых в интервью, 

проводилась с помощью трех носителей АЯ, не владеющих украинским и/или русским 

языками. Тексты интервью в электронном виде общим объемом 97.5 kb были отправлены 

им с тем, чтобы они указали «неанглийские» слова и словосочетания, пометив:  

1) незначительное нарушение смысла (*) и 2) искажение смысла (**). Таким образом был 

составлен общий список из 300 единиц (c индивидуальным расхождением от 30 до 70 

единиц). В отличие от принятого деления отклонений в АЛФ на лексико-семантические и 

прагматические [10, p. 129], мы считаем более целесообразным разделить их на три группы: 

1) культуронимы, 2) структурно-семантическое кальки, 3) прагматические отклонения.  
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Культуронимы (термин В. В. Кабакчи [2]) − слова или словосочетания, закрепленные 

за национально-специфическими элементами какой-либо культуры. Этот термин является 

наиболее оптимальным обозначением культурно-маркированных реалий первичной 

культурной ориентации. В. В. Кабакчи [3, с. 53] разграничивает два основных типа 

культуронимов – идионимы (слова, обозначающие специфические элементы внутренней 

культуры) и ксенонимы (иноязычные с точки зрения данного языка культуронимы). 

Идионимы фактически отсутствуют в текстах интервью, за исключением таких 

названий, как: Kiev, Odessa, Kherson, the Carpathian mountains, the Black sea, Borispol. 

Ксенонимы передают бытовую лексику как элемент культуры. Например: I was 

cooking Ukrainian borsch. Они лишены многозначности и представлены 

существительными и именными словосочетаниями. Например:  

He agreed to follow the tradition of standing on the embroidered towel. 

I never saw forgotten technique near the road or garbage. Имеется ввиду брошенная, 

никому не нужная техника – ксеноним, не понятый экспертами. 

Недавно распространившаяся свадебная традиция оставлять замок на «тещином 

мосту» также вызвала удивление экспертов: We went to the so-called mother-in-law bridge 

and left there a lock with wedding date and our names. And keys from the lock are in the bottom 

of the Black sea.  

Иногда используется включение пояснения при первичном употреблении 

незнакомого ксенонима, например: ...embroidered towel hanging on the wall with lines 

“Sovet da Lubov”, meaning agreement and love.  

Структурно-семантическое калькирование включает: 

а) использование ложных аналогов, т.е. расширение семантической структуры 

английских слов, воспринимаемых как аналоги словам родного языка. Например: 

I have to say that American products reminded me about Ukrainian food. We have better 

quality products. Употребление слова products в значении «пищевые продукты» было 

отмечено экспертами как искажение смысла высказывания точно также, как и употребление 

слова documents вместо papers: It seemed to me that documents took forever to be processed. 

В высказывании: Аs you plan you life together it should not hold any unexpected things 

глаголу hold добавлено значение «содержать». В высказывании: He asked me to be his wife все 

три эксперта отметили отклонение от принятого «proposed me». В высказывании: You have to 

… listen to Unona agency advices подразумевается значение «прислушиваться к, следовать». 

б) фразео-семантическое калькирование, т.е. прямой перевод фразеологического 

словосочетания. Например: 

In everything I felt caring hand (чувствовала заботливую руку).  
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When your fate is hanging in the air (повисла в воздухе) and your life depends on other 

people’s decisions, it can be very hard.  

Language! It is a big myth that you will learn it late at place (на месте). 

в) калькирование предложных словосочетаний отражает пространственно-

временные связи первичной социализации. Например: I would have become dependent not 

only from my fiancé but from his position as well. You should ask everything till smallest details 

г) сужение семантического объема английской грамматической категории путем 

сокращения числа ее показателей. Так, диапазон модальности долженствования сужается 

за счет исключительного использования have to. Например: 

You have to get used to still strange to you country. 

If you have found each other you have to be together.  

In order to make this journey successful you have to have someone really special by your side.  

That is why after you have to look after yourself more carefully.  

You do not have to be afraid to asк. 

д) калькирование грамматической структуры. Так, например, в предложении: Аnd we 

were willing to compromise and keep each other happy эксперты сделали структурную 

поправку:  to compromise and keep –> to compromise to keep, т.е. второй инфинитив 

получил функцию обстоятельства цели, и смысл высказывания изменился. В предложении 

I wish them happiness and find their second half также была сделана структурная замена 

happiness and find –> happiness and luck in finding. 

Прагматические отклонения: 

а) в культурном компоненте первичной социализации выделяется тенденция 

мужской ориентации социального статуса, которая переходит в АЛФ. Это не только 

преобладание местоимений мужского рода в обобщенном  представлении человека, когда 

женщина говорит о себе и своем избраннике: We were chatting every on his own language. 

Это и признание права мужчины на превосходство, например: 

Kip has strong personality as he is a man. Kip is manly man.  

The men have their own men’s language and they understand each other perfectly. 

Одновременно это и подчеркнуто более значимая роль мужчины в семье, что 

отражает аффективно-личностную настроенность конкретной социальной группы 

женщин, например: 

Man is a head of family and woman is the soul of the family, as well as being able to give 

their wives comfortable life. 

My husband likes seeing next to him fashionable, attractive, sexy, tender and caring woman. 
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Husband is head of the family; I am so called gray cardinal and beautiful queen in one person. 

б) широкое употребление категоричных, в том числе и эллиптических, 

высказываний создает негативную коннотацию вследствие переноса коммуникативно-

поведенческих стереотипов первичной социализации в новую социальную среду. 

Например:  

Why did you decide to look for a soul mate abroad? Why not? I had no luck in Ukraine.   

How did you first meet? Kiev, Ukraine…ten days together in spring!!!!   

How did he propose? Over the phone! And sent pictures of the rings by e-mail. 

в) для этого контингента пользователей АЛФ наблюдается сочетание категоричных 

суждений с развернутыми эмоциональными описаниями. Например: The best advisor in 

choosing your destiny is your heart, you should try to understand person as best as you can, 

most difficult is when you actual move and you should win up this battle and you can win if you 

have love.  

Наряду с этим наблюдается и лексическая избыточность, также связанная с 

первичной культурной ориентацией. Например: My future husband-to-be looked so young. 

In Ukraine good man of my age are already married mostly and have wives.  On the fourth day, 

we were walking around Old Odessa, he proposed me to be his wife. 

г) перенос в АЛФ свободного порядка слов в предложении – это не только и не 

столько грамматическая, сколько прагматическая особенность, отражающая иную 

организацию ментальности в первичной социализации. Например: 

In every house there is a flag hanging or country’s symbols.  

I have chosen the one most attractive to me physically.  

And third key we will throw to the local lake when I return to the USA.   

д) к прагматическим отклонениям следует отнести и присущее первичной 

культурной ориентации членение временного континуума средствами АЛФ. 

Грамматическое оформление категорий времени, вида и временной корреляции зачастую 

не соответствует реальному соотношению описываемых действий в условиях вторичной 

социализации. Например: In two month after our correspondence has started George came to 

Odessa. And our meeting has happened in reality. I have seen many his photos and have 

recognized George at once at the airport. 

е) обязательная черта дискурса этого сообщества – выраженное осознание своей 

устойчивой идентификации с первичной социализацией и с первичной культурной 

ориентацией. Например: 

Do not be shy to discuss with everything that in our society is considered to be not 

comfortable topic. In Ukraine people idealize Western countries. If you want to marry a man 
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from abroad, you have to review your ways of having relationship, they should differ from the 

one you have with local man.  

Выводы. Завершая обсуждение варианта АЛФ, образцы которого зафиксированы в 

интервью, данных украинскими женщинами, постоянно проживающими в англоязычных 

странах, еще раз подчеркнем, что межкультурная коммуникация на АЛФ определяется не 

формальными лингвистическими критериями, а лингвокультурными факторами. 

Специфика лингвокультурного аспекта АЛФ, на котором осуществляют 

коммуникацию представители данного сообщества, заключается в том, что культурный 

компонент его вторичной социализации является результатом действия ряда факторов.  

Во-первых, он формируется на основе культурного компонента первичной социализации на 

родном языке. Далее, он проходит через эмоционально-личностный фильтр пользователей, 

оформляется языковыми средствами на соответствующем уровне владения АЛФ и получает 

вторичную культурную ориентацию в условиях вторичной социализации. 

Специфика культурного компонента вторичной социализации представлена тремя 

типами отклонений, наблюдаемых в АЛФ представителей данного сообщества: 

культуронимами, структурно-семантическими кальками и прагматическими отклонениями.  

Дальнейшее исследование лингвокультурного аспекта в АЛФ, используемом 

украинскими гражданами в межкультурной и межнациональной коммуникации, 

потребует более расширенного привлечения фактического материала и его анализа в 

соответствии с намеченными в данной статье узловыми моментами.  
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕТЕРОГЕННОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
ГОЛОВАЧ Т. М. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ГЕТЕРОГЕННОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

У статті на основі аналізу наявних досліджень, розглянуто основні підходи до трактування видів 

гетерогенної лексики сучасної англійської мови з метою забезпечення уніфікованого вживання термінів у 

мовознавстві. 

 

ГОЛОВАЧ Т. Н. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В статье на основе анализа имеющихся исследований, рассмотрены основные подходы к трактовке 

видов гетерогенной лексики современного английского языка с целью обеспечения унифицированного 

употребления терминов в языкознании. 

 

HOLOVACH T. М. DIFFERENTIATION OF NON-ASSIMILATED BORROWINGS IN THE 

MODERN ENGLISH LANGUAGE 

The article, based on the analysis of available material, presents main approaches to the understanding of 

non-assimilated borrowings in the English language to ensure the unified usage of terms in linguistics.  

The English language, one of the world-wide languages, contains a great number of foreign words. There is 

no doubt that among many linguistic problems of the English language development, one of the most vital is that of 

the role and value of borrowings. Since the term “borrowing” combines elements of different levels, the question 

concerning the specification and delimitation of the borrowing types arises.  

In the borrowed English vocabulary we propose to differentiate: 1) active borrowed vocabulary and  

2) passive borrowed vocabulary. Active borrowed vocabulary is completely assimilated in English. Passive 

borrowed vocabulary is often called non-assimilated borrowings. 

The non-assimilated borrowings have the following characteristics: diversity from a genetic as well as a 

structural-functional point of view and impossibility of integration into the grammatical system of the language. 

Due to numerous investigations dedicated to national-specific borrowings, non-assimilated vocabulary is termed 

differently: exotisms, exotic vocabulary, barbarisms, nonequivalent vocabulary, xenisms, localisms, alienisms, 

regionalisms, ethnographisms, xenonyms.  

Although the problem of foreign words in English is of great interest to many scholars, there are still no 

accepted definitions of the terms “barbarism”, “exotism”, “xenism” etc. This paper analyzes each type of non-

assimilated vocabulary and determines their role and functions. 

Non-assimilated vocabulary is a lexical language unit, which is derived from different languages and is not 

assimilated into the English language. The types of non-assimilated vocabulary are as follows. Barbarisms are 

words of foreign origin which have not entirely been assimilated into the English language. Most of them have 

corresponding English synonyms and have entered dictionaries. Exotisms are words, borrowed from relatively 

unknown as well as known Indo-European languages, which are associated with foreign culture and are used to 

describe the peculiarities of clothes, manners and customs of other nation. They are not registered in dictionaries 

and have no synonyms. The terms “regionalism”, “ethnographism” and “localism” are often used as synonyms to 

the concept “exotism” in linguistic literature. The terms “regionalism”, “ethnographism” and “localism” seem to 

be narrow and limited, although they can be used as exotisms subtypes for the characteristic of separate semantic-

thematic exotic vocabulary groups. Xenisms are borrowed words, which are used for  foreign realia. 

  

Ключові слова: гетерогенна лексика, варваризм, екзотизм, ксенізм, алієнізм, 

ксенонім. 

Лексика сучасної англійської мови являє собою складну сукупність різних 

елементів, які нашаровувалися один на одного протягом історії мови і вступали у різні 

взаємозв’язки. Відомий лінгвіст Джон Маквортер коментує цей факт так: “Словниковий 

склад англійської мови схожий до архітектури Сан-Франциско: розкішна та красива, проте 

із розкиданим корінням” [17, c. 95]. Отож, очевидний той факт, що англійська мова, одна з 
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найпоширеніших мов у світі, містить велику кількість слів іншомовного походження. 

Словниковий склад англійської мови надзвичайно гетерогенний – лише менше ніж чверть 

сучасних англійських слів є германського походження [16, c. 7]. 

Не викликає сумніву, що серед багатьох мовознавчих проблем розвитку англійської 

мови одним із найсуттєвіших предметів обговорення є важливість запозичень та їхня роль 

у розвитку лексико-семантичної системи мови. 

Оскільки під терміном “запозичення” об’єднуються запозичені одиниці різних 

рівнів, то постає питання щодо уточнення критеріїв виділення запозичень і розмежування 

пластів та видів запозичень. Крім родових понять запозичення / квазізапозичення, 

вживаються їх видові диференціатори: іншомовні слова, варваризми, екзотизми, ксенізми, 

алієнізми, інтернаціоналізми, іншомовні вирази [13, с. 258]. 

У запозиченому словниковому складі англійської мови пропонуємо 

диференціювати: 1) активну запозичену лексику та 2) пасивну запозичену лексику. 

До активної запозиченої лексики відносимо часто вживані, тобто загальновживані 

слова. Вони повністю асимільовані в англійській мові, і їхня “чужомовність” може бути 

виявлена лише за допомогою етимологічного аналізу. Переважно це слова, запозичені з 

латинської мови, наприклад: фрукти, овочі – cherry, pear, pepper; кухонне приладдя – 

kitchen, cup, fork; релігійні поняття – priest, monk, nun, а також з французької: освітні 

терміни – school, scholar, magister; слова повсякденного вживання – table, plate, uncle.  

До пасивної запозиченої лексики належать не асимільовані, або не повністю 

асимільовані, рідковживані, вузько вживані слова, які зберігають ознаки свого 

іншомовного походження, використовуються на певній території, представниками певних 

професій, а також слова, які позначають властиві іншим народам поняття.  

Пласт пасивної запозиченої лексики часто називають гетерогенними елементами  

(з гр. heterogenes – різнорідний), оскільки вони відрізняються високою мірою структурної 

та генетичної сторонності стосовно мови-реципієнта [15, с.1]. Особливостями 

гетерогенних елементів будь-якої мови є їхня різноманітність як з генетичного, так і з 

структурно-функціонального погляду, а також неможливість інтеграції у граматичну 

систему мови-реципієнта. 

Завдяки численним працям, що висвітлюють проблему передачі національно-

специфічних запозичень іноземними мовами, гетерогенна лексика має велику кількість 

найменувань: екзотизми, екзотична лексика, екзотизми-вкраплення, варваризми, 

безеквівалентна лексика, ксенізми, локалізми, алієнізми, регіоналізми, етнографізми, 

ксеноніми. 

Важливо зазначити, що досі немає чітких критеріїв розмежування видів гетерогенної 
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лексики, так само як і загальноприйнятих визначень понять “варваризм”, “екзотизм”, 

“ксенізм” тощо. Тому залишається актуальним детальне вивчення та уточнення цих 

понять для забезпечення однозначного вживання відповідних термінів. Отже, метою 

даної роботи є аналітичний огляд кожного виду гетерогенної лексики на основі наявних 

класифікаційних підходів та визначення його ролі і функцій. Поставлена мета 

дослідження зумовлює вирішення таких завдань: висвітлити різні підходи до класифікації 

кожного виду гетерогенної лексики, визначити роль та функції видів гетерогенної 

лексики, систематизувати та дати певне визначення кожному виду гетерогенної лексики. 

Явище мовної гетерогенності найчастіше спостерігаємо у лексичному складі мови. 

Гетерогенні елементи – це лексичні одиниці мови, які походять із різних мов та є 

недостатньо освоєними мовою-реципієнтом або повністю не асимільовані. Вони є 

частиною іншомовної лексики, що знаходиться на різних етапах проникнення в систему 

мови-реципієнта [15, с.1]. Розглянемо види гетерогенної лексики: 

Варваризм – (з гр.) barbarismos – ‘незрозуміла мова, бурмотіння’ [11, с. 141]. Термін 

“варваризм” виник ще в античній Греції і саме тому не містить ніякого оцінювального 

забарвлення. Варварами (barbaros), як відомо, стародавні елліни називали всіх іноземців, 

не греків.  

Очевидно, що варваризми – це історична категорія. Чимало варваризмів поступово 

втрачають свої чужомовні властивості та зливаються із словниковим складом англійської 

мови. Наприклад, сonscious ‘свідомий’, retrograde ‘ретроградний’, spurious ‘фальшивий’ – 

з французької; cito ‘терміново’, ultima ratio ‘вирішальний аргумент’, homo sapiens ‘людина 

як розумна істота’ – з латинської.  

У сучасних мовознавчих працях, присвячених вивченню гетерогенної лексики, 

термін “варваризм” загалом трактують однаково. Як зазначає Т. Ю. Тамерьян, варваризми 

– це недостатньо освоєні запозичення, що характеризуються варіативністю різного плану 

(графічною, фонетичною, граматичною, семантичною, функціонально-стилістичною) та 

не підпорядковуються системі запозиченої мови [13, с. 259]. Т. В. Новікова розглядає 

термін “варваризми” як самий універсальний, проте неоднозначний у номінації 

іншомовних одиниць. Вона трактує варваризми як іншомовні одиниці будь-якої 

функціонально-стилістичної спрямованості, які в адаптаційному плані вийшли за межі 

іншомовних вкраплень (показник – використання не лише білінгвами, а й монолінгвами), 

проте ще не увійшли в систему мови, не стали її повноправними членами (показник – не 

зафіксовані в нормативно академічних словниках) [10, с. 58]. Цієї ж думки дотримується і 

І. М. Мозова, зазначаючи, що важливою особливістю варваризмів є те, що вони не 
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засвоєні мовою-реципієнтом, часто мають іншомовне написання, хоча, іноді, можуть 

передаватися графічними засобами мови-реципієнта, що не змінює їх характер, та не 

зафіксовані у словниках. Проте, як наголошує цей автор, коли іншомовна одиниця 

перебуває на стадії варваризму, відбувається освоєння фонетичного, графічного, 

граматичного та семантичного планів слова, і саме на цьому етапі слово фіксується в 

неологічних словниках і довідниках, а також у словниках іншомовних слів [9, с. 6]. На 

думку О. О. Реформатського, варваризми – це  іншомовні слова придатні для 

колористичного використання при описі чужих реалій та звичаїв[11, с. 141]. Отже, 

варваризми – це лексичні одиниці, запозичені з індоєвропейських мов, недостатньо 

освоєні мовою-реципієнтом, що мають майже точні еквіваленти у мові-реципієнті.  

Екзотизми (від гр.) exōticos – ‘чужий, іноземний’ – це слова, що передають поняття і 

реалії, які властиві іншим культурам [13, с. 259]. 

Наприкінці 50-х років минулого століття з’являється праця А. Є. Супруна в якій, на 

позначення нестійкої, гетерогенної лексики, що використовується  для опису умов життя 

різних народів, їхніх традицій, побуту та культури, утверджується термін екзотизм. 

Дослідник вважає екзотизмами запозичену лексику, що вживається для номінації реалій 

різних країн [12, с. 51]. Пізніше О. С. Ахманова у словнику лінгвістичних термінів 

визначила екзотизми як слова та вирази, запозичені з маловідомих мов, зазвичай 

неіндоєвропейських, що вживаються для надання мові особливого колориту [1].  

У багатьох працях сучасних дослідників екзотизмами, однак, є не лише запозичення 

з маловідомих неіндоєвропейських мов. Так, наприклад, на думку С. А. Лазаріді, 

екзотизми – це запозичені іншомовні слова, які входять в систему мови-реципієнта, проте 

означають явища та об’єкти характерні лише для мови-джерела. Вони, звичайно, не мають 

синонімів у мові-реципієнті, не входять в лексико-стилістичні парадигми і тому не є 

виразними засобами даної мови, проте можуть бути використані для створення тих чи 

інших стилістичних прийомів [7, с. 53]. На думку Т. Ю. Тамерьян, екзотизми – це слова чи 

словосполучення, частково освоєні мовою-реципієнтом, котрі потім можуть увійти в 

лексико-семантичну систему запозиченої мови внаслідок підвищення частотності 

вживання, або завдяки запозиченню іншокультурної реалії чи поняття. 

Виокремлення екзотичної лексики часто здійснюється за принципом національно-

культурних особливостей: “своє” – “чуже” [13, с. 259]. Як зазначає С. А. Тіміна, екзотизми 

– це слова, що позначають специфічні реалії іншомовної культури. Вони 

характеризуються яскраво вираженим національним чи локальним забарвленням і не 

мають точного еквівалента в мові-реципієнті. Дослідниця вважає, що основним джерелом 

проникнення екзотичної лексики є сучасні засоби масової інформації (ЗМІ): світова 
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мережа Інтернет, телебачення, радіо, газети та журнали. Саме із мови ЗМІ екзотизми 

проникають та закріплюються у літературній мові, а згодом і в усному мовленні [14].  

Мовознавці зазначають такі характерні ознаки екзотизмів, як: 1) нестійкість 

орфографічної форми, що виражається у варіативності їх написання (наприклад, borsch, 

borsht, borscht, bortsch); 2) наявність нетипових для англійської мови буквосполучень 

(capuccino, paparazzi); 3) зрушення у наголосі (тай'га (рос.)– 'taiga ['taigә]; ha'rem (араб.) – 

harem ['ha:rәm]); 4) нестійкість звукової форми, фонетична варіативність (bolero 

[bә'leirou], ['bolәrou]; harem ['ha:ri:m], ['ha:rәm], ['hærәm], ['herәm]) [14]. 

На думку Е. В. Марінової, основні лінгвістичні риси екзотизмів такі: 1) вузька сфера 

вживання: екзотична лексика використовується, як правило, у перекладний літературі, у 

перекладних текстах, в книжкових стилях і майже не вживається у розмовній мові;  

2) слабка, практично нульова словотворча продуктивність, відсутність дериватів у 

переважній більшості екзотичних слів; 3) нездатність екзотичного слова до семантичного 

варіювання, тобто до розвитку полісемії, відтінків значення лексичної одиниці, появи у 

слова лексико-семантичних варіантів; 4) низька сполучуваність, тобто обмежені 

синтагматичні зв’язки, а також послаблені парадигматичні зв’язки, про що свідчить 

відсутність у слів-екзотизмів синонімів та антонімів [8, с. 139–140]. 

У лінгвістичній літературі терміни “етнографізм”, “локалізм” та “регіоналізм” часто 

вживаються як синоніми до поняття екзотизм. Проте, заслуговує на увагу думка 

Т. К. Вєрєніч, яка зазначає, що взаємозаміняти ці слова неправомірно, оскільки термін 

“екзотизм” визначає сам лексичний матеріал, а терміни “етнографізм”, “локалізм” та 

“регіоналізм” визначають матеріальні предмети та абстрактні поняття [3, с. 60]. Ці 

терміни вживаються на позначення явищ культури, традицій народу та предметів побуту, 

характерних лише для певного регіону, а, отже, відносяться до місцевої лексики та, за 

своїм походженням, не належать до запозиченого складу мови.  

Вважаємо, що терміни “етнографізм”, “локалізм” та “регіоналізм” є вужчими та 

обмеженішими, хоча вони й можуть вживатися як підвиди екзотизмів для характеристики 

окремих лексико-тематичних груп екзотичної лексики. 

Ксенізми (від гр.) “xenos”– ‘гість, чужий, посторонній’ – це запозичені  одиниці із 

грецької, китайської, японської та деяких інших мов, що відображають специфіку побуту 

країни-джерела; вони позначають явища та об’єкти, що відсутні у мові-реципієнті, не 

мають в ній синонімів та відзначаються високим ступенем новизни. В. І. Заботкіна 

зазначає, що ксенізми складають лише 14% від всіх запозичень (наприклад, gyro (з гр.) – 

‘тип бутерброда’, zazen (з япон.) – ‘медитації, що практикуються в дзен-будизмі’, kung fu 
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(з кит.) – ‘боротьба кунг-фу’ [4]. 

Отже, ксенізми – це запозичені слова, що вживаються на позначення чужих реалій. З 

цього визначення В. І. Заботкіної  випливає, що дослідниця ототожнює термін “ксенізм” з 

терміном “екзотизм”.  

Серед видів гетерогенної лексики В. П. Бєрков окремо виділяє алієнізми (екзотизми) 

– з лат. alienus ‘чужий’ – на позначення реалій, відсутніх у житті певної мовної спільноти, 

і характерних для побуту інших народів [2, с. 51–52]. Під екзотизмами / алієнізмами він 

розуміє слова як із європейських, так із азійських мов, висуваючи лише ознаку новизни 

реалії для автохтонного суспільства, незалежно від приналежності до тієї чи іншої мови. 

Це нетрадиційний термін, не розповсюджений у спеціальній літературі, його не фіксують 

ані вітчизняні лінгвістичні термінологічні словники, ані словники іншомовних слів  

[3; с. 59–60].  

В. В. Кабакчі у своїй праці “Основы англоязычной межкультурной коммуникации” 

(1998) вводить термін “ксенонім” (xenonym), що походить від грецького слова xenonymon 

‘іноземна назва’ – xenos ‘іноземний’ + ónoma ‘і’мя, назва’. Вживається на позначення слів, 

що відображають специфічні елементи зовнішніх культур. Вони можуть бути як 

закріпленими у словниках, так і оказіональними текстовими новоутвореннями.  

На думку цього автора, терміни “екзотизм” та “варваризм” не підходять для 

ксенонімів, оскільки такі запозичення як Louvre ‘Лувр’, Taj Mahal ‘Тадж Махал’, Eiffel 

Tower ‘Ейфелева вежа’ необхідно також буде віднести до екзотизмів чи варваризмів, що є 

неприйнятним, оскільки вони не несуть у своєму значенні поняття чогось незвичайного  

[5, с. 20]. Автор трактує термін “ксенонім” з позицій теорії міжкультурної комунікації. Усі 

вербальні елементи земної цивілізації, незалежно від мови їх вербалізації, В. В. Кабакчі 

називає культуронімами. Культуроніми – це одиниці мови, закріплені за елементами 

культури. Автор виділяє декілька груп культуронімів з точки зору їх універсальності-

специфічності та первинності-вторинності мовної вербалізації. В його концепції 

універсальні культуроніми позначені терміном поліонім, а специфічні культуроніми – 

ідіонім. Ідіонім – це мовна одиниця, закріплена за специфічним елементом культури, 

народу-носія  даної мови. Іншомовні, по відношенню до даної мови, ідіокультуроніми 

автор називає ксенонімами [6, с. 166–171]. Отже, ксеноніми – це мовні одиниці, що 

використовуються для найменування елементів іншомовних культур. 

Узагальнемо тепер особливості трактування та диференціації гетерогенних 

елементів у філологічній літературі у вигляді таблиці за такими параметрами: 1) наявність 

синонімів; 2) походження; 3) види позначуваних об’єктів; 4) лексикографічний статус. 
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Таблиця 1. Види гетерогенних лексичних одиниць сучасної англійської мови  

та особливості їх трактування у філологічній літературі 

 

Варваризми Екзотизми Ксенізми Алієнізми Ксеноніми 

1. Мають майже 

точні синоніми 

Не мають 

точного 

еквіваленту у 

запозиченій 

мові 

Не мають 

синонімів у 

мові-реципієнті 

  

2. Запозичені з 

індо-європейських 

мов 

Запозичені як із 

маловідомих, 

неіндо-

європейських 

мов, так із 

індо-

європейських 

Запозичені з 

маловідомих, а 

також індо- 

європейських 

мов 

Запозичені з 

європейських 

та азійських 

мов 

 

3. Відображають 

особливості 

семантики іншої 

мови 

Передають 

реалії з життя 

інших народів 

Відображають 

явища та 

об’єкти, що 

відсутні у мові-

реципієнті 

Позначають 

реалій, відсутні 

у житті певної 

мовної 

спільноти 

Відображають 

специфічні 

елементи 

зовнішніх 

культур 

4. Не зафіксовані у 

словниках 

Слова, що 

увійшли в 

лексику 

відповідної 

мови 

  Як закріплені у 

словниках, так 

і оказіональні 

текстові 

новоутворення 

 

Таким чином, зіставивши визначення, бачимо, що лінгвісти використовують різні 

терміни для найменування видів гетерогенної лексики, що мають однакові параметри. 

Вважаємо, однак, доречним вживати термін “екзотизм” для характеристики гетерогенної 

лексики та елімінувати поняття “ксенізми” / “алієнізми” як непотрібні синоніми. Беручи 

до уваги факт тривалого вживання слова “екзотизм” у мовознавстві та чіткого 

відображення позначуваного ним поняття, трактуємо його як найбільш придатний, 

звичний та універсальний для номінування виду гетерогенної лексики. Отже, екзотизми – 

це слова, запозичені як із неіндоєвропейських, маловідомих мов, так і з індоєвропейських, 

які асоціюються з чужою культурою, та вживаються для передачі певних властивостей 

побуту, одягу та звичаїв іншого народу. Вони виконують номінативну та декоративну 

функцію і не мають синонімів у мові-реципієнті. Екзотизми відомі тільки певному 

прошарку суспільства та вживаються лише в обмеженому колі мовців для надання мові 

особливого місцевого колориту. 

Хоча екзотизми вже привертали певну увагу дослідників, актуальним залишається 

дослідження їх у функціональному аспекті, у текстах і жанрах різних комунікативних 

сфер. Перспективним видається, зокрема, аналіз ролі екзотичної лексики у мові мас медіа 

в сучасний час глобалізаційних процесів та інтенсивного лінгвокультурного обміну.  
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ЯЗЫКОВАЯ ИНТУИЦИЯ СМЕХА КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ОБЩЕНИЯ 
 

КОРОБКА Г. О. МОВНА ІНТУЇЦІЯ СМІХУ ЯК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

У статті висвітлюється інтуїтивна концепція сміху А. Бергсона в контексті лінгвофілософських 

досліджень, що дозволило розглянути сміх крізь призму інтуїтивного знання і визначити умови виникнення 

смішного й ставлення суспільства до сміху, окреслити функції й роль сміху, а також сформулювати 

інтуїтивні закони сміху. Особлива увага приділяється мовній інтуїції сміху як компоненту культури 

спілкування англійською мовою й ефекту двозначності. 

 

КОРОБКА Г. А. ЯЗЫКОВАЯ ИНТУИЦИЯ СМЕХА КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ 

В статье освещается интуитивная концепция смеха А. Бергсона в контексте лингвофилософских 

исследований, что позволило рассмотреть смех сквозь призму интуитивного знания и определить условия 

возникновения смешного и отношение общества к смеху, обрисовать функции и роль смеха, а также 

сформулировать интуитивные законы смеха. Особое внимание уделяется языковой интуиции смеха как 

компоненту культуры общения на английском языке и эффекту двусмысленности. 

 

KOROBKA H. А. LANGUAGE INTUITION OF LAUGHTER AS A COMPONENT OF 

COMMUNICATION CULTURE 

The article covers H. Bergson’s intuitive conception of laughter in the context of linguistic-philosophical 

research which makes it possible to analyze laughter in the light of intuitive knowledge, define conditions giving rise 

to what is amusing, determine the attitude of society towards laughter, outline  functions and  role of laughter, and 

also formulate intuitive laws of laughter. Special attention is paid to the language intuition of laughter as a 

component of communicative culture in English and to the ambiguity effect. 

 

Ключевые слова: антропотип «homo ridens», двусмысленность, интуитивный закон, 

интуитивная концепция, культура общения, общество, смех, язык смеха, языковая 

интуиция смеха. 

Смех и язык являются неотъемлемой частью человеческой жизни и затрагивают все 

её стороны, в том числе и культуру речевого общения на иностранном языке. 

Актуальность исследования определяется открытием новых возможностей для 

понимания языка смеха с точки зрения общения, который вовлекается в орбиту 

лингвофилософии и становится предметом теоретического осмысления, таким образом, 

углубляя и расширяя весь диапазон исследования смеховой культуры. Актуальность 

постановки вопроса становится очевидной с осознанием того, что настоящего смеха, 

способного улучшить качество жизни и окружающий мир и позволяющего взглянуть на 

жизненную ситуацию со стороны, более объективно и, возможно, выбрать наиболее 

верное решение, так не хватает современному человеку. А как это нужно преподавателю! 

С помощью юмора можно руководить групповым расположением духа, создавать условия 

к коллективным действиям, формировать коллектив. Постоянная суровость, злостное 

лицо преподавателя нередко вызовет внутреннее сопротивление и протест студентов. 

Улыбка и смех снимают напряжение, улучшают расположение духа, содействуют 

налаживанию контакта [6]. 

В данной статье будет проанализирована концепция смеха А. Бергсона в контексте 
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лингвофилософских исследований. В большинстве работ, посвящённых творчеству 

Бергсона, эта проблема практически не затронута, но она является актуальной, так как 

касается важнейших философских проблем в лингвистике, а именно: взаимодействие 

языка и смеха, языка смеха и разума. В анализе исследований, посвященных 

интерпретации теории А. Бергсона, наше внимание привлекла работа Б. Дземидока. 

Польский эстетик Богдан Дземидок в своей книге «О комизме», сопоставляя и 

систематизируя различные концепции комического, классифицирует учение Бергсона как 

теорию пересекающихся мотивов, согласно которой сущность комического объясняет 

сразу несколько мотивов [4]. Анри Бергсон создал оригинальную философскую 

интерпретацию феномена смеха. Он рассматривает интуитивный характер смеха в 

качестве такой способности познания, которая отказывается от слов, понятий, категорий, 

общезначимых символов, является пробудившимся инстинктом, раскрывающим самые 

глубокие тайны жизни. 

Цель исследования состоит в изучении различных форм проявления языковой 

интуиции смеха на материале философского наследия А. Бергсона; соответственно, 

объектом выступает смех как лингвофилософский феномен, а предметом является 

языковая интуиция смеха как компонент культуры общения. 

Смысловая целостность речевого общения (в терминах современной лингвистики – 

«когерентность») проявляется в единстве его темы, которая в тексте получает свое 

последовательное развитие. Подобно тому, как любой язык обладает формой, 

заставляющей выстраивать свои идеи в ряд, символы также должны быть выстроены в 

одну линию. Это свойство вербального символизма известно как дискурсивность, 

допускающая высказывание только тех мыслей, которые можно расположить в особом 

порядке. Философия языка такого типа активно развивается, как предвидел Витгенштейн: 

«В языке повседневной жизни очень часто происходит так, что одно и то же слово имеет 

разное значение – и поэтому принадлежит двум различным символам» [2]. Здесь 

проявляется эффект двусмысленности (ambiguity), который вызывает у нас смех. 

Комический эффект, часто возникающий у изучающих иностранный язык при нарушении 

логического закона тождества, целенаправленно и широко используется в 

лингвистических шутках и анекдотах, например: 

а) В аудитории стоит вешалка, на которой висит табличка: «Только для 

преподавателей». Кто-то из студентов приписал внизу: «Но можно вешать и пальто». 

б) Prof.: What can you tell me about the great writers of the 19
th

 century? 

Stud.: They are all dead, sir. [8, c. 22]. 

Одним из источников двусмысленности высказывания и, как следствие, отсутствия 

взаимопонимания коммуникантов является омонимия и многозначность, что хорошо 
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иллюстрирует следующий пример: 

«Searching for my favourite kind of honey, I finally tried a shop specializing in exotic and 

unusual foods. As I entered a shop, a reserved white-haired assistant offered his service with 

such rare old-fashioned courtesy that I gave him my warmest smile. 

“I’m looking for sage honey,” I said. “Have you any?” 

He nodded and returned shortly with a box of sage. Then it dawned on me that I thought I 

had called him honey, and rather than cause him embarrassment I accepted the seasoning. As he 

handed me the package, he said, “You should be more careful with your lovely smile and 

friendly manner of speech, Miss. Another man than myself might be misled.” (Theodosia 

Lester)» [10, c. 275–276]. Двусмысленность – семантический феномен, который 

проявляется в восприятии речи, и, хотя его можно получить лингвистическими 

средствами, принадлежащими различным уровням языковой структуры, он реализуется в 

основном в базовой единице дискурса, предложении. Бергсон по этому поводу делает 

следующее наблюдение: «Мы всегда смеемся, <…> когда мы делаем вид, что понимаем 

выражение в собственном смысле, тогда как оно употреблено в переносном» [1, с. 74]. 

Можно привести множество подобных примеров. И один из них нам показался наиболее 

удачным: «Marriage isn’t a word – it’s a sentence» (англ., – фраза взята из немого фильма 

Кинга Видора «The Crowd», 1928). Английское слово «sentence» имеет два значения: 

1. предложение (грам.); 2. приговор. Так, переводя эту фразу по первому значению (Брак – 

это не слово, это предложение), комический эффект не наступает, так как ясна диада 

«слово-предложение». Что же тут смешного? Когда же студенты узнают, что в слове 

«sentence» есть второе значение «приговор», вот именно здесь наступает момент смеха: 

никому не приходит в голову поставить в один ряд «слово-приговор». В мире всё 

двусмысленно: например, наполовину полная или наполовину пустая бутылка; или же те, 

кого пчёлы именуют трутнями, мы называем сотовыми операторами. Одну и ту же вещь 

можно рассматривать двояко – и в этой двусмысленности возникает смех. 

Среди других форм проявления языковой интуиции смеха можно указать 

стремление развлечь себя и собеседника, а также стремление к самоутверждению – 

триумф исправности собственного интеллекта. Отыскание и внезапное осознание 

логической ошибки, особенно чужой, и есть, вероятно, тот импульс, который включает 

положительную эмоцию, а смех, в данном случае – выражение интеллектуального 

триумфа от нахождения чужой ошибки. Значительно труднее посмеяться над своими 

просчетами и сохранить чувство юмора, несмотря ни на что. Это обстоятельство 

замечательно подметил Дж. К.  Джером в одном из эпизодов книги «Трое в одной лодке»: 

«Rather an amusing thing happened while dressing that morning. I was very cold when I 

got back into the boat, and, in my hurry to get my shirt on, I accidentally jerked it into the water. 
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It made me awfully wild, especially as George burst out laughing. I could not see anything to 

laugh at, and I told George so, and he only laughed the more. I never saw a man laugh so much. 

I quite lost my temper with him at last, and pointed out to him what a drivelling maniac of an 

imbecile idiot he was; but he only roared the loader. And then, just as I was landing the shirt, I 

noticed that it was not my shirt at all, but George’s, which I had mistaken for mine; whereupon 

the humour of the thing struck me for the first time, and I began to laugh. And the more I looked 

from George’s wet shirt to George, roaring with laughter, the more I was amused, and I laughed 

so much that I had let the shirt fall back into the water again. 

“Ar’n’t you – you – going to get it out?” said George between his shrieks. 

I could not answer him at all for a while, I was laughing so, but at last, between my peals I 

managed to jerk out: 

“It isn’t my shirt – it’s yours!” 

I never saw a man’s face change from lively to severe so suddenly in all my life before. 

“What!” he yelled, springing up. “You silly cucktoo! Why can’t you be more careful what 

you’re doing? Why the deuce don’t you go and dress on the bank? You’re not fit to be in a boat, 

you’re not. Gimme the hitcher”. 

I tried to make him see the fun of the thing, but he could not. George is very dense at 

seeing a joke sometimes» [3, c. 85], (Курсив мой. – Г. К.). 

Существенное значение для анализа языка смеха имеет учение Бергсона об 

интуиции. Интуиция, по Бергсону, есть своеобразная интеллектуальная симпатия 

«посредством которой мы проникаем вовнутрь предмета». С помощью интуиции мы 

учимся «видеть в движении самое простое и ясное». Наш здравый человеческий смысл 

очень мало отстоит от интуиции. Он гораздо теснее, чем интеллект охватывает 

действительность. Интуиция выросла из инстинкта и находится в непосредственном 

контакте с жизнью. Без сомнения, интуиция имеет большое преимущество перед 

интеллектом, ибо она изнутри схватывает жизнь и дух. По существу, интуиция стоит 

ближе к созерцанию и восприятию, чем к мышлению. Если попытаться объяснить, что 

именно кажется смешным в анекдоте или любом другом юмористическом тексте, то 

нужно воспользоваться метафорическим термином, предложенным В. Проппом, 

«инстинкт должного» [7, c. 225], где подразумевается совокупность усвоенных 

культурных норм, тогда как сам текст или описываемое в нем противоречат 

представлению человека о должном. Привычка, выработанная культурой требует, чтобы 

человек дал логическую, нравственную, сообразующуюся с нормами речевого общения, 

правильную и серьезную оценку несуразицы. Однако здесь включается стимул к смеху, и 

человек, в силу соблазна расслабиться и глотнуть свободы, разражается смехом и 

отвергает требование норм культуры общения. 
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Интуитивное знание отправляется от индивидуального к общему, от вещей к 

понятиям. То, что для интуиции конкретно и подвижно превращается холодным 

дыханием разума в абстрактные понятия. Образ есть первая кристаллизация интуитивного 

знания. Но и образы не в состоянии в совершенстве передать непрерывность реального. 

Они, однако, имеют большое преимущество над понятиями, так как они будят нашу силу 

воображения и легче, чем понятия, приводят нас в состояние напряжённости, 

необходимого условия интуиции. Внутренняя действительность духа труднопостигаема. 

Не следует, однако, представлять себе интуицию, как нечто таинственное. Ею обладает 

каждый творческий человек, набрасывающий план большой работы, с большим 

напряжением проникающий в глубины собственного творчества. 

Бергсон очень метко называет знание, происходящее из интуиции «проникновением 

в чистую длительность» [9, с. 47–48]. А понятие смеха он своеобразно развил, утверждая, 

что для полного его действия требуется «анестезия сердца» [1, с. 12]. Смех обращается к 

чистому разуму и, следовательно, несовместим с душевным волнением. Объяснение этому 

мы находим в утверждении Бергсона о разрушении комического под влиянием 

сочувствия. Он указывает «на нечувствительность, сопровождающую обычно смех. <…> 

У смеха нет более сильного врага, чем волнение» [1, с. 88]. Смешить может только то, что 

не вызывает сочувствия. А если и существует чувство, совместимое со смехом, так это 

состояние грёз, где комическая нелепость тождественна по своей природе нелепости грёз 

как «комической бессмыслице сновидений и сумасшествия»: «...разум, который 

поглощает сам себя, ищет во внешнем мире только повод, чтобы воплотить в нем свои 

выдумки. Невыразительные звуки еще чуть доносятся до него, краски сменяются еще в 

поле зрения... Но мечтатель, вместо того, чтобы обратиться к своим воспоминаниям, с 

целью объяснить себе то, что воспринимают его чувства... стремится лишь к тому, чтобы 

воскресить самое существенное воспоминание» [1, с. 116]. С помощью интуиции 

постоянно создаются новые понятия, которые проникают в действительность, а разум 

раскрывает сущность действительности. Так, действительность объединяет интуицию 

и смех, чистую длительность и чистый разум – является их связующим звеном и 

определяющей силой. 

Чтобы по-настоящему понять смех, нужно его исследовать в естественной среде, 

каковой является общество. «Разум, к которому обращается комическое должен 

взаимодействовать с разумом других людей» [1, с. 12]. Robert R. Provine, автор книги 

«Laughter. A Scientific Investigation» (2000) [11] провёл экспериментальное исследование 

положения Бергсона о социальной природе юмора. Он предложил 72-м студентам вести 

дневник смеха, т. е., фиксировать случаи, когда они смеются и отмечать, смеялись ли 

подопытные в компании или пребывая в одиночестве. Оказалось, что студенты смеялись 
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чаще, когда они находились в обществе, примерно в 30 раз. Р. Провайн, вслед за 

Бергсоном, приходит к выводу, что смех в одиночестве, без аудитории, практически не 

существует. Если мы понаблюдаем за аудиторией зрительного зала во время комического 

представления, то чем полнее зал, тем громче раздаётся смех. Смешное не есть 

индивидуальное. Оно является коллективным творчеством. В зале, где выступает 

юморист, публика не устаёт хохотать над каждым высказыванием артиста, даже если оно 

не кажется смешным со стороны. В современных комических шоу статисты специально 

смеются в определённых местах, поощряя к смеху зрителей. Когда группа людей 

заливается смехом, вызванным какой-нибудь нелепой фразой или рассеянным жестом, по 

ней пробегает ток напряженного сообщения. Здесь действует коллективное ощущение 

смеха, «заговор» между смеющимися. Ведь многие комические вещи совершенно 

непонятны одним людям и близки другим, поскольку тесно связаны с нравами и 

представлениями данного общества. Если народ смеётся, значит стоит смеяться, значит, 

это смешно. Здесь полезно определить функцию смеха, которую Бергсон называет 

общественной [1, с. 14]. Смех должен отвечать известным требованиям совместной 

жизни. Смех должен иметь общественное значение. Насколько это правильно, − любой 

человек может легко проверить по личному опыту. Каждому знакомо то чувство 

неудовлетворенности, которое порождает в человеке невозможность поделиться с 

другими впечатлениями комического; сам смех звучит фальшиво и неестественно, как 

только человек замечает, что некому смеяться вместе с ним. 

Именно смех является реакцией общества на определённые человеческие 

недостатки, такие как рассеянность и тщеславие, которые недостаточно вредны, чтобы за 

них наказывать, но которые, тем не менее, мешают обществу, требующему серьёзного 

отношения к жизни. Тот, кто ставит себя в смешное положение, лишён здравого 

человеческого смысла, подвижности мысли. Общественная жизнь требует определённой 

эластичности; мы не должны отдавать себя во власть удобных форм наших привычек. 

Общество не терпит стойких механизмов «рассеянного отклонения от жизни». Вот 

почему, высмеиваются застывшие формы привычек жизни человека. «Крепкое, твёрдое, 

механическое, в противоположность подвижному, постоянно меняющемуся, жизненному; 

рассеянность в противоположность внимательности и, наконец, автоматическое в 

противоположность свободной деятельности – это в сумме всё то, что подчёркивает смех, 

и что он хочет исправлять» [9, с. 99]. Может быть, рассеянность и не является источником 

комического, но она, несомненно, связана с фактами и идеями, непосредственно 

вытекающими из этого источника. Это одно из обширных естественных русел смеха. 

Исходя из этого, можно выделить основные аспекты смеха по Бергсону. Смеху 

присуща случайность, он вызывается фактом неожиданности, противоестественности. В 
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ходе нашего исследования обнаруживается подтверждение данной гипотезы. Когда 

диспетчер монотонно произносит информацию о движении поездов на вокзале, никто не 

смеётся. Но если тот же диспетчер, не выключив микрофон, начнёт жаловаться на свою 

маленькую зарплату, на место («неуютная комнатушка, конурка»), и пассажиры вместо 

объявлений о прибытии поездов будут слышать это – разразится всеобщий смех. Такой 

дискурс противоречит логике вещей, следовательно, является смешным. 

Чаще всего комическое локализуется в бессознательном. Человек, обладающий 

смешными недостатками, почувствовав себя смешным, стремится измениться и не быть 

таковым. Смех над собой – высшая ступень комической оценки – доступен «лишь тому, 

кто может «встать» над собой, сделать нравственный и интеллектуальный рывок – 

взглянуть на себя со стороны и увидеть себя как другого, в том числе и в языке. А это 

совсем не просто: Бергсон заметил, что комический персонаж смешон настолько, 

насколько сам не осознаёт себя таковым. Оттого осмеянный часто и не понимает, почему 

над ним смеются. Ему не хватает главного – взгляда со стороны [5, с. 71]. Таким образом, 

был поставлен вопрос о смехе как составляющей человеческой природы. Человек 

комичен, когда идёт автоматически по своему пути и не думает, что может столкнуться с 

другими людьми или, например, с объектами (деревьями, машинами). Такое случается с 

теми, кто задумчиво и на ходу играются с мобильными телефонами, не замечая 

окружающей реальности. Тогда разряжается смех, избавляющий его от рассеянности и 

выводящий его из мечтательности. Роль смеха должна состоять именно в этом. Несколько 

обидный для того, кому он предназначается, смех действительно есть нечто вроде меры 

общественной выучки, некой разновидностью общественного жеста [5, с. 20, 86]. Главное 

же назначение смеха состоит в том, чтобы подавлять всякое стремление к обособлению. 

Его роль – принуждать косность уступать место гибкости, приспособлять личность к 

обществу, уравнивать неровности. 

Бергсон выдвигает три главных интуитивных закона смеха. Утверждая, что 

«комическое автоматично и бессознательно», он так характеризует свой первый 

интуитивный закон: «Позы, жесты и движения человеческого тела смешны постольку, 

поскольку это тело вызывает у нас представление о простом механизме» [1, с. 26]. Когда 

человеку кажется, что одно и то же движение периодически повторяется, и если оно 

достаточно для того, чтобы привлечь внимание, то, ожидая производства этого действие в 

определённый момент, человек невольно рассмеётся. Почему? Здесь действует 

автоматизм смеха; и действительно смешным может быть только то, что совершается 

автоматически. Автоматизм – вот главный принцип, при помощи которого философ 

пытается разрешить проблему комического. Второй закон начинается с представления о 

теле, как о «стеснительной оболочке для души» и формулируется следующим образом: 
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«Комично каждое, привлекающее наше внимание, проявление физической стороны 

личности, когда дело идёт о её моральной стороне» [1, с. 38]. Например, оратор, 

чихающий в самый патетический момент своей речи. Если расширить представление о 

«теле, берущем перевес над душой», то, по Бергсону, можно получить нечто более общее: 

«Форму, стремящуюся господствовать над содержанием, букву, спорящую с духом» [1,  

с. 39]. Третий интуитивный закон смеха базируется на переходе от точного понятия 

механизма к неопределённому понятию вещи вообще. Смех вызывается в этом случае, 

когда «личность производит на нас впечатление вещи» [1, с. 42]. Мы смеёмся над тем, кто 

начинает подражать какой-либо вещи или самого человека воспринимают несерьёзно, 

подразумевая под его выходками клоунаду и шутовство. 

Особо следует отметить его идеи о «логике комического», схожей с «логикой 

сновидения», связанной с воображением и фантазией, с «игрой ума». Добавляя к этим 

законам свою особую «логику сновидений», Бергсон считает, что в основе комического 

лежит «маскарад», который разрушает «фетишизированные», «обрядовые» аспекты 

человеческой жизни. Они получают «своё высочайшее воплощение» в «социальных 

формах бытия». Именно поэтому, согласно его теории, в «настоящем комическом» 

произведении искусства дух вступает в борьбу с материей и обществом и их каузальными 

закономерностями, которые превращают личность в «клоуна», «шута», «марионетку» – 

разновидности антропотипа «homo ridens». И если логика комического есть логика 

сновидения, то можно ждать, что в логике смешного мы встретим все особенности логики 

грёз. Здесь обнаруживается подтверждение синтаксиса логической дискурсивности 

смешного: если дана одна форма смешного, то другие формы, не имеющие той же 

комической основы, становятся смешными благодаря внешнему сходству с первой. 

Становится очевидным, что язык смеха будет напоминать логику грёз. В языке смеха 

могут встречаться некие рассуждения, которые могут быть восприняты во сне в качестве 

правильных. Они походят на правильные рассуждения как раз настолько, чтобы обмануть 

засыпающий ум. Подобные рассуждения очень краткие, акцентированные на какой-либо 

идее, становятся бессмысленной канвой фраз, наполненных странным смыслом. Стоит 

только грезящему человеку проснуться, тут же наступает момент истины, и ему остаётся 

только смеяться над тем, что ему грезилось. «Комическая нелепость одинакова по своей 

природе с нелепостью грёз» [1, с. 116]. Комическая иллюзия есть иллюзия грезы, а логика 

комического есть логика сновидения. Игру грёз будет напоминать всякая игра идей, и 

поэтому она будет нас забавлять. 

Бергсон поставил вопрос о том, как язык взаимосвязан со смехом. Язык даёт 

комические эффекты только потому, что он есть дело человека и приспособлен, насколько 

возможно точно к формам человеческого мышления. Мы чувствуем в нём нечто живущее 
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нашей жизнью; и если бы эта жизнь языка была полна и совершенна, если бы в ней не 

было ничего застывшего, и язык был бы единым организмом, неспособным раскалываться 

на независимые организмы, комизм был бы чужд ему. Язык настолько богат оттенками 

тонов, что смех может произойти от самого плоского шутовства и оканчивая самыми 

утончёнными формами юмора и иронии. Комический эффект получится всякий раз, когда 

мы переложим естественное выражение какой-нибудь мысли на другой тон [1, с. 79, 83]. 

Всякий раз, когда в форму общеупотребительной фразы вкладывается нелепая мысль, 

получается комическая фраза. Следовательно, язык и смех тесно и неразрывно связаны 

между собой и непосредственно влияют друг на друга. 

Таким образом, первостепенная задача смеха состоит в преодолении механического, 

которое заслоняет собою живое, человеческое. Комическое есть средство преодоления 

«отчуждения», «материализации» человека, основой устранения консервативных форм 

жизни и орудием, с помощью которого происходит «обновление» и «исправление» бытия. 

Бергсон связывает негативные качества механической косности и автоматизма с материей, 

а живое, всегда бодрствующее начало – с духом. Таким образом, он свою теорию 

помещает в контекст интуитивного знания, которое утверждает приоритет духа над 

материей, жизни над познанием, интуиции над разумом и рассудком. 

Остановимся ещё раз на основной идее Бергсона: «Неподвижность есть 

существенно-комическое, а смех её наказание» [9, с. 99]. Вспомним при этом, что 

важнейшая задача человеческой жизни по Бергсону состоит в том, чтобы освободиться от 

автоматизма материи. Тогда можно увидеть, какая глубокая философская истина лежит в 

основе даже самой лёгкой шутки. 

Итак, резюмируем основные стороны философской концепции смеха Бергсона. 

Концепция строится на основе его теории интуиции. Ценно в философии Бергсона то, что 

его интуиция всегда направлена на высшее в жизни – творчество; и это придаёт его 

учению жизненность. Это позволило рассмотреть смех сквозь призму интуитивного 

знания, и определить условия возникновения смешного и отношение общества к смеху, 

обрисовать функции и роль смеха, а также сформулировать интуитивные законы смеха. 

На основании интуитивистской концепции смеха А. Бергсона, стало возможным 

объединить интуицию и смех, чистую длительность и чистый разум. Существенную роль 

в теории Бергсона сыграло определение смеха через особенности языка, что позволило 

нам рассмотреть язык смеха в контексте интуитивного знания. 

Рассмотренные в данной статье вопросы не исчерпывают предмет исследования. Мы 

затронули только те из них, которые, по нашему мнению, играют чрезвычайно важную 

роль в культурном общении людей, способствуя их лучшему взаимопониманию, в 

значительной степени определяя эффективность коммуникации, и могут оказаться 
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существенными для разработки путей развития культуры иноязычного общения. 

Перспективой анализа могут оказаться языковые средства и формулы речевого этикета 

под углом зрения развития культуры общения в различных смеховых ситуациях. 
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СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ СПОСІБ 

ПОПОВНЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АНТРОПОНІМІКОНУ ОЦІННИМИ 

ОДИНИЦЯМИ 
 

КУРДІНА Є. С. СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ СПОСІБ ПОПОВНЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОГО АНТРОПОНІМІКОНУ ОЦІННИМИ ОДИНИЦЯМИ 
Стаття присвячена описові антропонімічних одиниць з оцінним значенням, утворених шляхом 

семантичної деривації. Вступні зауваження містять інформацію про модель дослідження явищ 

словотворення пропріальних одиниць із семантикою, ускладненою оцінним компонентом, а також про 

місце імен, утворених семантичною деривацією в корпусі досліджуваних оцінних антропонімів. У статті 

подано результати аналізу механізмів утворення оцінних антропонімів в англійській мові і описано 

семантичні способи деривації досліджуваних одиниць, при чому словотворчі форманти представлено з 

точки зору їх впливу на набуття антропонімічними одиницями певного оцінного забарвлення.  

 

КУРДИНА Е. С. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ КАК ВЕДУЩИЙ СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО АНТРОПОНИМИКОНА ОЦЕНОЧНЫМИ ЕДИНИЦАМИ 

Статья посвящена описанию антропонимических единиц с оценочным значеним, образованных 

способом семантической деривации. Вступительные замечания содержат информацию о модели 

исследования явлений словообразования антропонимов с оценочной семантикой в английском языке, а 

также о месте имен, образованных по данному пути имятворчества, в корпусе исследуемых оценочных 

единиц. В статье приведены результаты анализа механизмов образования оценочных антропонимов в 

английском языке и описаны семантические способы деривации исследуемых единиц, при этом 

словообразовательные форманты представлены с точки зрения их влияния на приобретение оценочными 

антропонімами определенной окраски.  

 

KURDINA YE. S. SEMANTIC DERIVATION AS THE MAIN MEANS OF ENRICHING ENGLISH 

ANTHROPONYMIC SYSTEM WITH EVALUATIVE UNITS 

The article deals with English evaluative anthroponyms, formed by means of semantic derivation. 

Introductory notes contain the information on the model, which studies the word-building of anthroponyms with 

evaluative semantics in English and on the place of such units in the corpus of the evaluative anthroponyms under 

discussion.  

The article casts light on the results of the analysis of the coinage mechanisms of evaluative anthroponyms and 

provides description of the semantic means of derivation of the units under consideration in English. The word-building 

elements have been characterized in terms of their role in endowing evaluative anthroponyms with certain coloring.   

 

Ключові слова: оцінний антропонім, антропонімічна система, семантична 

деривація, структурний тип. 

1. Вступні зауваження 

Особове ім’я – найбільш раннє з тих, що отримали документальне відображення 

ономастичних категорій. Історичним джерелом особових імен є загальні імена, що 

застосовувалися як прізвиська для позначення певних осіб. На відміну від прізвищ, склад і 

структура яких в силу їх спадкового закріплення залишаються більш менш незмінними, 

склад і структурні характеристики особових імен періодично змінюються під впливом 

різних чинників суспільно-історичного і культурного характеру.  

Вивчаючи шляхи поповнення англійської антропонімічної системи новими 

одиницями, явища словотворення оцінних антропонімів розглядаємо в аспекті 

розмежування лексико-граматичних класів та виявлення продуктивних словотвірних типів 

та моделей в англійській мові. Описуючи структурні типи, моделі оцінних антропонімів, 
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продуктивні словотвірні форманти, виявляємо, як вони корелюють із знаком оцінки 

утворюваних одиниць в англійській мові. Ця стаття є фрагментом дослідження семантики, 

структури і функціонування оцінної антропонімічної лексики в англійській мові та 

присвячена описові антропонімічних одиниць з оцінним значенням, утворених шляхом 

семантичної деривації.  

Аналіз специфіки способів творення англійських оцінних антропонімів виявляє, що 

основними шляхами поповнення антропонімікону оцінною антропонімічною лексикою є 

семантична деривація, афіксація, скорочення, словоскладання, запозичення, редуплікація 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Шляхи поповнення англійського антропонімічного складу оцінними 

антропонімами (кількісна характеристика) 

 

№ 
Шляхи поповнення 

антропонімічного складу 
К-ть % Приклади 

1. Семантична деривація 1364 41,6 Daisy (f), Georgina (f), Agnes (f) 

2. 
Утворення скорочено-

похідних антропонімів 
1039 31,7 

Jodie (f) < Judith, Merry (f) < Meredith, 

Millie (f) < Mildred 

3. Словоскладання 405 12,4 

Rhodri (m) – вал. rhod ‘колесо’ + rhi 

‘правитель’, Cathaoir (m) – ірландськ. 

cath ‘битва’ + vir ‘людина’ 

4. Запозичення 289 8,8 Sasha (m), Gemma (f), Inge (f) 

5. Редуплікація 178 5,4 Fifi (f), Tata (f), Vivi (f) 

Всього 3275 100  

 

Дослідження свідчить про значну перевагу оцінних антропонімів, утворених 

способом семантичної деривації. Кількість оцінних антропонімічних одиниць, утворених 

цим шляхом складає 1364 одиниці, що в процентному відношенні становить 41,6% від 

загальної кількості одиниць вибірки (матеріал дослідження становить 3275 

антропонімічних одиниць). Найменшу за обсягом групу складають оцінні редупліковані 

імена. Кількісну перевагу одиниць, утворених семантичною деривацією над одиницями 

іншого походження, необхідно розглядати як універсалію новітнього мовного розвитку, 

зумовленою загальною тенденцією до створення імен відапелятивним шляхом від 

лексичних одиниць із побажальною позитивною семантикою [21, 11, 15, 26].  

2. Метафоричне перенесення як основний механізм семантичної деривації 

оцінних антропонімів 

Найбільш поширеним механізмом семантичної деривації серед оцінних 

антропонімів є метафоричний перенос. При творенні оцінних антропонімів шляхом 
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метафоризації серед безлічі різноманітних ознак предметів та об’єктів навколишнього 

світу виділяється будь-яка ознака, що стає основою метафоричного переносу. Утворення 

оцінної антропонімічної лексики відбувається шляхом переносу іменувань за трьома 

типами: 1) наділення іменованого якостями і властивостями об’єктів живої природи;  

2) наділення об’єкту наречення іменем якостями і властивостями неживих предметів, 

тобто перенесення назви з неістоти на істоту; 3) асоціація імені об’єкту антропонімічної 

номінації із властивостями абстрактних понять.  

2.1. Метафоричний перенос першого типу відбувається за подібністю ознаки 

об’єктів. Ці оцінні антропонімічні одиниці утворюються від лексико-семантичної групи 

«найменування тварин, птахів». При використанні назв тварин для утворення оцінних 

антропонімів шляхом метафоризації, основою для порівняння стають фізичні властивості 

тварин, наприклад, їх краса, швидкість, спритність, сила та символічні інтерпретації 

образу певної істоти в контексті світової культурології. Наприклад, семантика 

англізованої форми гельського імені Conan (m), що походить від прізвиська-деривата з 

внутрішньою формою c  – гельськ. ‘мисливський собака’, характеризується позитивною 

оцінкою. Такі властивості, як швидкість та спритність, що притаманні мисливському псу, 

розцінюються англійцями як бажані якості для активного та щасливого життя. 

Популярність імені в англійській антропонімічній системі зумовлена історично-

культурним компонентом лексичного фону імені, а саме відомим носієм є англійський 

письменник з ірландським корінням сер Артур Конан Дойль (Sir Arthur Conan Doyle), 

автор серії детективних історій про Шерлока Холмса. Імена, утворені від назв весняних 

співочих птахів, наприклад: Mavis (f) – mavis ‘співочий дрізд’, Merle (f, m) – merle ‘чорний 

дрізд’, Robin (m, f) – robin ‘вільшанка’ (невеличка співоча пташка сімейства дроздових), 

порівняно недавно увійшли до антропонімічного складу англійської мови (19 ст.). Їхні 

апелятиви не втратили змістовного навантаження, тому звукова та графічна форма 

подібних антропонімічних одиниць асоціюється з семантикою словарних слів на 

позначення птахів. 

Щодо метафоризованих особових імен із символічним семантичним навантаженням, 

до таких загалом віднесено антропонімічні одиниці сфери релігії. Варіанти імен, що 

походять від іменників голуб та ягня, агнець, мають значущість для ім’ядавців із 

глибокими релігійними поглядами. Проаналізуємо найпопулярніші та найпоширеніші з 

таких антропонімів. Ім’я італійського походження Columbine (f), що виникло від 

гіпокористика Columbina – італ. сolomba ‘голуб’ залишається популярним серед 

православних, адже голуб символізує чистоту, мир, Святий Дух. Серед сучасних 
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шотландців популярності дедалі набуває скорочена форма імені, що аналізується Colum 

(m). Синонімією етимологічних основ характеризуються імена Agnes (f) та Bunty (f). 

Латинізована версія грецького імені   gne, утвореного від прикметника hagnos – ‘чиста, 

свята’ належало молодій римській дівчині, яка страждала від жорстоких переслідувань 

римського імператора Діоклетіана, яку у середньовіччя було канонізовано. Ім’я стає 

популярним та активно залучається до наречення, що здебільшого є результатом асоціації 

його внутрішньої форми із латинським іменником agnus ‘ягня, агнець’ та іконографічної 

традиції зображення святої із ягням. Згодом асоціація із латинським agnus превалює, що 

призводить до випадіння ініціальної H-. Досить поширене в 20 ст. ім’я Bunty (f) 

етимологічно пов’язане із діалектним пестливим іменуванням ягня. В Новому Заповіті 

агнцем називають спокутувача Ісуса Христа, як жертовного ягня, якого покладено за гріхи 

людства; в основі метафори – пророцтво Ісаї про страждання Месії. Цікава інтерпретація 

семантики ще одного метафоризованого оцінного антропоніма давньоєврейського 

походження Caleb (m). Апелятивна основа імені перекладається з давньоєврейської як 

«собака» і в багатьох релігійних традиціях, в тому числі іудаїзмі, тлумачиться як символ 

вірності богу. Ім’я було привнесене в антропонімікон та поширене пуританами, завдяки їм 

же потрапило до американської антропонімічної системи, де активно використовується 

при нареченні. Асоціація антропоніму з американською традицією іменування впливає на 

негативне ставлення англійців до цього імені, яке до цього часу є пейоративним в 

англійському ономастичному просторі. 

Аналізуючи метафоризацію як процес творення нових антропонімічних одиниць, 

неможна не звернутися до історико-оцінних антропонімів, які також походять від 

іменників на позначення тварин, птахів. В ранньому суспільстві особові імена обирались 

із фонду загальних слів та утворювались за метафоро-метонімічним принципом, отже 

передавали певну інформацію, що містилась в значенні апелятивних основ. За 

морфологічною ознакою це здебільшого двохтемні особові імена, що в своїй внутрішній 

формі мають зооморфні іменники wulf ‘вовк’, earn ‘орел’, hun(d) ‘собака’. Під впливом 

відтінків значення композитів, що їх супроводжують, на перший план виходить непряме 

значення апелятивних основ – «воїн». Фактором, що сприяє формуванню непрямого 

значення, являються і культурологічні асоціації із зазначеними іменниками в германській 

міфології. Як відомо, вірування багатьох германських племен основувалися на 

тотемічному міфі про надприродне споріднення між членами племені або роду і тотемом 

Вовка. Окрім того, Вовк мав статус хтонічної тварини бога Одина, що її найбільш 

шанували англосакси. Собака і Орел для давньогерманських племен також несли в собі 
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побажальну, позитивну символіку. Собака був одним із перших тварин, яку приручили 

люди; тварина залишається найкращім другом людини та уособлює відданість, хоробрість 

та пильність. Орел є одним із найпоширеніших символів фауни, який уособлює 

хоробрість, віру, перемогу, велич та владу [19].  

Серед зазначених зооморфних іменників найбільшою частотністю в складі 

антропонімів характеризується апеллятив «вовк». Трансформація прямого значення 

іменника wulf ‘вовк’ в перенесене «воїн» є результатом впливу як безпосереднього 

значення супровідних апелятивних основ, так і об’єкту номінації. Розташування 

композитів імені, що супроводжують іменник wulf, виявляє значення сем, що 

співвідносяться із життям людини-воїна, а не тварини. Загальна семантика таких імен є 

наочним доказом того, як модифікується значення апелятивної основи антропоніма  

(в дужках подані значення супровідної основи): Beornwulf (людина, герой), Wullaf 

(спадкоємець), Æðelwulf (шляхетний), Wulfmær (відомий), Godwulf (бог),   olwulf 

(корабель), Herewulf (армія), G rwulf (спис), Ecgulf (спис), Cynewulf (рід, плем’я), 

Swiðwulf (швидкий).  

Антропоніми із композитами hund ‘собака’ і earn ‘орел’ нечисленні, вони 

представлені в наступних іменах: Æðelhun (æðel hund ‘благородний собака’), Wulfhun (wulf 

hund ‘вовк собака’), Earnulf (earn wulf ‘орел вовк’). 

Метафоричне перенесення, в основі якого наділення іменованого якостями та 

властивостями об’єктів живої природи здійснюється також із залученням лексико-

семантичної групи слів найменування квітів, рослин. Культурологічною основою 

використання назв квітів в якості особових імен є символічність деяких рослин в 

англійському лінгво-культурному просторі, що уособлюють народності Британських 

островів [12]. Основним мотивом наречення таким іменем являється прагнення наділити 

об’єкт іменування красою, тендітністю, витонченістю, гнучкістю. Цілком закономірним є 

факт, що більшість подібних імен являються жіночими особовими іменами, адже 

зазначені властивості притаманні жінкам, але не чоловікам. Прикладами таких імен 

слугують наступні антропонімічні одиниці: Fern (f) – давньоангл. fearn ‘папороть’, 

Gillyflower (f) – англ. gillyflower ‘левконія’, Ivy (f) – англ. ivy ‘плющ’, Iris (f) – iris ‘ірис’, 

Daisy (f) – англ. daisy ‘маргаритка’, Georgina (f) – англ. georgina ‘жоржина’ та ін.  

2.2. Метафоричний перенос другого типу (наділення об’єкту наречення іменем 

якостями і властивостями неживих предметів, тобто перенесення назви з неістоти на 

істоту) відбувається за подібністю ставлення до іменованого того, хто здійснює акт 

наречення іменем, та ставлення суб’єкта номінації до предметів, назви яких є 
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апелятивними основами антропонімів. Оцінні антропоніми, що формують цю групу 

метафоризованих імен, утворені від лексико-семантичної групи слів найменування 

коштовного каміння, металів. Залучення назв неістот як особових імен має східне коріння; 

в східних антропонімічних системах це традиційно перли та інше дорогоцінне каміння та 

метали. Серед сучасних англійських імен, утворених у такий спосіб, за даними служби 

Office for National Statistics [21] зазначені наступні однинці: Pearl (f) – англ. pearl ‘перли’, 

Jasper (f) – англ. jasper ‘яшма’, Opal, Opaline (f) – англ. opal ‘опал’, Crystal (f) – crystal 

‘кристал, гірських кришталь’, Coral (f) – coral ‘кораль’, Jade (f) – jade ‘нефрит’, Gemma (f) 

– від середньовічного італійського іменника на позначення коштовного каміння. В процесі 

розвитку англійської антропонімічної системи семантику одного із зазначених особових 

імен було переосмислено, що відбилось у його оцінній характеристиці. Антропонім Jade 

(f) виникає в період моди на жіночі імена, утворені від назв коштовного каміння. Його 

апелятивна основа співвідноситься із назвою каменю «нефрит», що відзначається силою 

захищати його володаря від шлунково-кишкових недугів. Протягом 19 ст. ім’я є 

популярним, але на початку 20 ст. спостерігається зміна характеру оцінки з позитивної на 

негативну. Значення внутрішньої форми переосмислюється таким чином, що на перший 

план виходить непривабливе для іменування значення іменника jade ‘запалення нирок’, 

що робить ім’я непопулярним та загрубленим. В 1970-ті роки популярність імені повертає 

той факт, що відомий англійський рок виконавець Мік Джаггер (Mick Jagger) обирає 

антропонім для наречення своєї доньки.  

Щодо залучення назв неживих предметів у період формування історіко-оцінних 

антропонімів, іменник st n ‘камінь’ найчастіше підлягав метафоричному перенесенню: 

Brihst n (m) – давньоангл. beorht + st n ‘яскравий камінь’,  ynest n (m) – давньоангл. cyne 

+ st n ‘спорідненість із каменем’,  cgst n (m) – давньоангл. ecg + st n ‘спис – камінь’, 

 eofst n (m) – давньоангл. leof + st n ‘любий камінь’. Культурологічною основою 

використання поняття каменю в давньоанглійському ім’ятворенні, на думку К.Б. Зайцевої, 

є космогонічний міф в скандинавській міфології про створення світу з тіла велетня Еміра. 

За міфом плоть Еміра стала землею, кров – морем і т.ін., кості велетня перетворились на 

гори. [12]. На рівні побутового усвідомлення символічне поняття гори трансформувалось 

в більш конкретне і менш обожнене st n і стало використовуватись в особових іменах, 

традиційно надаючи носію імені такі якості, як твердість, непохитність.  

Варто також виокремити оцінний антропонім  cgst n (m). По-перше, антропонімічна 

одиниця несе в своїй семантиці подвійну метафору: на першому ступені спис 

перефразовано «відзначений як загострене каміння» (ecg ‘вістря списа’), далі це 
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словосполучення алегорично позначає воїна. По-друге, співвідносячи апелятиви з 

атрибутами скандинавських богів, виявляємо взаємозв’язок двох міфологічних героїв – 

Одина та Імира, що ще раз розриває ступінь впливу міфології на процес ім’яутворення.  

2.3. Метафоричний перенос третього типу (асоціація імені об’єкту антропонімічної 

номінації із властивостями абстрактних понять) властиве іменам пуритан, які прагнули 

зафіксувати у внутрішній формі імені поняття, що яскраво виражали їхню суспільну та 

релігійну позицію: Felicity (f) – лат. felicitas ‘щастя’, Faith (f) – англ. faith ‘віра’, Patience (f) 

– англ. patience ‘терпіння’, Alethea (f) – грецьк. aletheia ‘правда’, Prudence (f) – англ. 

prudence ‘розсудливість’, Prosper (m) – англ. prosper ‘успішний’ та ін.  

Окрім метафоризації серед прикладів, що вивчаються, виділено також такі 

стилістичні фігури, як епітет, метонімія, оксюморон і тавтологія, що охоплюють 

різноманіття співвідношень компонентів внутрішньої форми двохтемного імені. 

Виділення зазначених стилістичних фігур є можливим лише на матеріалі двохтемних 

давньоанглійських антропонімів, оскільки такі одиниці характеризуються первісним 

складом, який ще не підлягав морфонологічним змінам. 

3. Використання епітетів як спосіб творення імен з оцінним значенням 

Епітети як спосіб ім’ятворення є одним з найбільш часто вживаних поетичних 

засобів. Як правило, характеристика другого компонента давалася за допомогою епітета з 

побажальною семантикою. В якості епітетів вживалися такі прикметники з позитивною 

оцінкою як Æðel ‘благородний’, berthbeorht ‘яскравий’, bald / beald ‘хоробрий, eldeald 

‘старий’, h h   h ah ‘високий’, leof ‘дорогий, коханий’, mær ‘відомий, славний, чудовий’, 

noð ‘хоробрий’, r c ‘могутній’, swið ‘сильний, суворий’, torht ‘яскравий, блискучий’. Дані 

прикметники можна розділити на дві групи: антропоморфні та неантропоморфні. 

Наявність антропоморфних прикметників в антропоніма важливо в силу того, що вони 

багато в чому визначають тлумачення, як значення імені в цілому, так і переосмислення 

другого компонента, що позначає неживий предмет. У комбінації з неживими іменниками 

неантропоморфні прикметники утворюють метафоричні або метонімічні антропоніми. 

Так, прикметник æðel ‘благородний’, що належить до першої групи, 

використовується в комбінації як з живими іменниками, так і з неживими. У разі 

використання цього прикметника в комбінації з живими іменниками утворюється складне 

слово, в якому прикметник виступає епітетом супроводжуючого його іменника. При 

цьому не відбувається протиставлення сем елементів, так як обидва компоненти 

асоціюються з живими об'єктами, представленими людьми. Це такі імена: Æðelwulf – æðel 

wulf ‘благородний воїн’, Æðelred – æðel red ‘благородний правитель, радник’, Æðelwine – 
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æðel wine ‘благородний друг’. У випадку ж використання прикметника æðel в поєднанні з 

іменником на позначення неістоти виникає протиставлення сем іменних елементів, що 

веде до переосмислення не тільки значення другого елемента, але і значення всього імені. 

У таких випадках між компонентами антропоніма утворюється метафоричний або 

метонімічний зв'язок. Прикладом виступають такі двохтемні особові імена: Æðelst n  æðel 

st n) буквальне значення «благородний камінь»; метафоричне значення – «захисник», 

«воїн». У будь-якому разі наявність прикметника æðel, вживаного лише для 

характеристики людини і використовуваного в складі особистого імені в комбінації з 

іменником на позначення неістоти, веде до метафоризації композиту st n, що змушує 

переосмислювати його в плані пошуку серед компонентів його значення тих, які також 

мали б семи, співвідносні з поняттям «людина». До таких сем можна віднести вторинне 

значення іменника st n ‘твердий, стійкий’. Ще одна двохтемна антропонімічна одиниця 

Æðelgar є прикладом поетичної формації. Буквальне значення компонентів складного 

імені (æðel gar) «благородний спис»; метонімічне значення – «воїн». Метонімічний 

перенос заснований на просторово-часовій тотожності композитів і в даному випадку 

представлений синекдохічним утворенням, при якому частина («спис») репрезентує ціле 

(«воїн»). Прикметник æðel, як і в попередньому прикладі, виступає як активатор «живих» 

сем іменника «спис». Двотемний оцінний антропонім Æðelhere  æðel here), буквальне 

значення якого «благородне військо», демонструє метонімічність імені. Як і в 

попередньому прикладі, метонімія (метонімічне значення антропоніма «воїн») базується 

на відношенні частини до цілого. При цьому зв'язок елементів за ознакою одухотвореності 

більш очевидна, так як узагальнений іменник «військо» в якості складових елементів має 

на увазі окремих воїнів.  

Прикладами неантропоморфних прикметників, які виступають у ролі композитів 

історико-оцінних двохтемних антропонімів є синонімічні епітети torht і berth (також 

орфографічні варіанти beorht, breht) 'яскравий, блискучий'. На відміну від прикметника 

æðel, який значною мірою впливає на «одухотворення» використовуваного з ним 

іменника, прикметники torht і berth більшою мірою піддаються процесу персоніфікації під 

впливом деяких сем значення супроводжуючих їх іменників. Розглянемо приклади 

антропонімів, до складу яких входять зазаначені прикметники. Torhthelm (torht halm) – 

буквальне значення «яскравий, блискучий шолом»; метонімічне значення – «воїн», так як 

саме серед компонентів значення іменника «шолом» на перше місце виступають семи 

«захист», «урочистість». Епітет «блискучий» також містить позитивну характеристику 

воїна в блискучому шоломі, це символ перемоги і успіху, що мотивує позитивну оцінку в 
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семантиці антропоніма. Антропонім Berhtulf, внутрішня форма якого оформлена за 

словотворчою моделлю прикметник + іменник (beorht wulf), буквальне значення «яскравий 

вовк»; метафоричне значення – «воїн». Даний приклад цікавий тим, що в ньому значення 

композитів імені визначає формування метафоричного значення в рівній мірі, тобто 

другорядні семи двох елементів стають основними при вживанні в особистому імені. 

Другорядні значення обох композитів формують основне значення всього антропоніма. Під 

впливом сем значення прикметника berht яскравий, славний, видатний», модифікується 

семантика другого форманта, іменника wulf, який набуває значення «воїн», «захисник».  

З іншого боку, саме наявність антропоморфних сем в загальному значенні іменника wulf 

дозволяє проявитися таким семам прикметника berth, як «прославлений, видатний».  

В складі антропонімів, що відображають вплив основних культурем на рівні 

метонімічного перенесення, наявні такі елементи: -here ‘військо, армія’ Æðelhere; -sige 

‘перемога’ Æðelsige; -bada ‘битва’ Badanoð; -g r ‘спис’ Æðelgar; -ord ‘спис’  rdh h. 

Найбільш важливі поняття дублюються через синонімічні іменники ecg ‘спис, вістря 

списа’, gar і ord (з тим же значенням). Популярність зазначених апелятивів, вочевидь, 

пов’язана з особливим шануванням германськими племенами бога Одина, неодмінним 

атрибутом якого був спис.  

Домінування непрямого значення цих іменників, а саме «захист» та «війна» в 

комбінації із специфічним об’єктом номінації, як і з вище зазначеним іменником wulf, 

призводить до інтеграції значень окремих основ антропонімів до одного – «воїн». 

Необхідно зазначити, що антропоніми, які мають в своєму складі компонент ecg, ord або 

gar, найчастіше є атрибутивними словосполученнями. При цьому найбільш популярним в 

комбінації з цими іменниками є прикметники beorhtbryht ‘яскравий’, h ah ‘високий’ ead 

‘легкий’, які часто поєднуються як з прямим значенням іменників gar і ord, так і з 

антропоморфним, надаючи носію імені такі якості воїна, як спритність та удача.  

4. Антропонімічні оксюморонні та тавтологічні формації  

Використання оксюморона і тавтології виявлено лише в поодиноких випадках. 

Однак аналіз подібних антропонімів важливий в контексті спростування переконань, що 

стосуються заперечення семантичного зв’язку елементів в двохтемних особових іменах. 

Так, наприклад, поетика антропоніма Friðg r – frið + g r ‘мир + спис, війна’ має двоїстий 

характер. З одного боку, поетична організація елементів імені по відношенню одне до 

одного будується на оксюморонному зв’язку, що поєднує в собі протилежні поняття: frið 

‘мир’ контрастує з однією з сем значення іменника g r ‘війна’. З іншого боку, під впливом 

об’єкта номінації загальне значення сем трансформується в дескриптивну фразу «спис, 
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який несе мир», яка вже метонімічно пов’язана з референтом поняття «воїн». 

Антропоніми-тавтологічні формації мають в своєму складі композити з ідентичним 

значенням. Серед дібраних одиниць варто зазначити два імені  –  dg r та Beornulf. Перше 

ім’я  dg r являє собою поєднання двох синонімічних значень – «вістря списа» + «спис». 

На наш погляд, поява подібних антропонімів чітко викриває як міфопоетичність 

свідомості народів даного періоду, так і домінуючі цінності того часу. З одного боку, 

метонімічне перенесення значення іменника «спис» на об’єкт номінації – людини, як вже 

зазначалось раніше, призводить до формування поняття «воїн», що домінувало і в 

героїчній поезії, і в повсякденному житті. З іншого боку, вживання композитів з 

ідентичним значенням в складі одного імені імпліціює бажання суб’єкту іменування 

посилити ті якості, якими людину наділено через наречення.   

Друге ім’я Beornulf – beorn + wulf ‘людина, воїн + вовк’ може розглядатись як 

тавтологічне тільки в непрямому значенні. В цьому випадку антропонім читається як «воїн» 

+ «воїн». Пряме значення імені складається з первинної семантики елементів і читається як 

«людина» + «вовк». Однак це ім’я цікаве тим, що під впливом переносного значення кожен 

з елементів набуває те поетичне значення, яке закріпилось в особових іменах. Поняття 

«людина» включає в себе наступні семи: чоловік, захисник, діяч та ін.; поняття «вовк»: 

тварина, хижак, загарбник і захисник, а також агресія, сила, спритність, гнучкість. Взаємне 

перехрещення та взаємний вплив сем призводить до формування поетичного значення обох 

композитів імені. Дублювання значення в одному антропонімі, як і в попередньому 

випадку, являється засобом посилення вираження основних пріоритетів.   

5. Висновки 

Дослідження шляхів поповнення англійського антропонімічного складу оцінним 

антропонімами свідчить про значну перевагу однотемних оцінних антропонімів, 

утворених семантичним словотвором за метафоричним та метонімічним типом. Окрім 

метафоризації та метонімізації серед одиниць мовного корпусу виділено також такі 

стилістичні фігури як епітет, оксюморон і тавтологія, що охоплюють різноманіття 

співвідношень компонентів внутрішньої форми складеного імені. Виділення зазначених 

стилістичних фігур є можливим лише на матеріалі двохтемних давньоанглійських 

антропонімів, оскільки такі одиниці характеризуються первісним складом, який ще не 

підлягав морфонологічним змінам. 
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РЕЧЕННЯ НА ДОКОМУНІКАТИВНОМУ  

ТА КОМУНІКАТИВНОМУ РІВНЯХ 
ПРИХОДЬКО А. М., ОЛЕКСІЄНКО А. В. РЕЧЕННЯ НА ДОКОМУНІКАТИВНОМУ ТА 

КОМУНІКАТИВНОМУ РІВНЯХ 

У статті розглянуто феномен "речення" під кутом зору його номінативних і комунікативних 

властивостей, що уможливлює його тлумачення у триєдиній системі координат – "форма – зміст – 

функція". Далі в роботі схарактеризовано за системологічним принципом основні конституенти кожного 

складника цієї трихотомії.  

 

ПРИХОДЬКО А. Н., ОЛЕКСИЕНКО А. В. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОКОММУНИКАТИВНОМ И 

КОММУНИКАТИВНОМ УРОВНЯХ 

В статье рассматривается феномен "предложение" под углом зрения его номинативных и 

коммуникативных свойств, что позволяет его интерпретацию в триединой системе координат – "форма 

– содержание – функция". В работе также характеризуются по системологическому принципу основные 

конституенты каждой составляющей данной трихотомии.  

 

PRYKHODKO A. N., ОLEKSІENKO A. V. SENTENCE ON THE PRE-COMMUNICATIVE AND 

COMMUNICATIVE LEVELS 

The article studied the phenomenon “sentence” from the point of view of its nominative and communicative 

characteristics, which makes it possible to interprete it in the triune system of coordinates – “form – content – 

function”.  Further according to the systemological principle the main constituents of each component of this 

trichotomy are defined. 

The analysis of views, conceptions and theories of sentence confirms the complexity and multi-aspect 

character of its nature. Sentence is first and foremost a complex language sign, which demonstrates interaction of 

two levels – nominative and communicative, with the manifestation of three aspects – formal-grammatical, 

cognitive-semantic and communicative-pragmatic. It incarnates the unity of triad of  h. Morris “syntactics – 

semantics – pragmatics” and correlate with them according to the principle of explication/implication as surface, 

underlying and underlying-surface structures, in which the first two reflect statics and the third – dynamics of 

sentence. 

On the nominative level the sentence reflects dialectics of unity of form and content. It appears as 

indissoluble unity of surface and underlying structure, where on the one hand there are phenomena “structure”, 

“connection”, and valence and on the other – situation, proposition and argumental-predicative frame. 

On the communicative level the sentence is an invariant of specific statement, which correlates with the 

speech act and is the way of building and conducting the process of communication. The statement can coincide in 

structure and semantics with sentence in case of correspondence to the positional scheme of sentence, whereas 

certain characteristics of the linguistic system and speech environment creates conditions for the appearance of 

such syntactical modificative universals, as shortening (ellipse, parcelling, and reduction) and expansion of 

structure (polytaxis). 

In conclusion the article outlines the perspective of the following scientific research, which consists in the 

modeling of certain types and kinds of sentence on the material of various natural languages in context of form, 

content and function. 

 

Ключові слова: речення, номінативний аспект, комунікативний аспект, поверхнева 

структура, глибинна структура, синтактика, семантика, прагматика. 

Вступ. Об'єктом рефлексії цієї статті є феномен "речення", предметом – його 

докомунікативний (номінативний) і комунікативний аспекти, а метою – з'ясування 

номінативно-комунікативної природи речення у триєдності форми, змісту і функції.  

У сучасних синтаксичних студіях речення вважається мовним і мовленнєвим 

явищем матеріально-ідеального порядку, яке уможливлює багатовекторність свого 

витлумачення. Усвідомлення цієї істини сприяє орієнтації на вивчення речення як 

складного знаку, тернарна структура якого передбачає єдність його формальної, смислової 
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та комунікативної сторін. А це, у свою чергу, дозволяє розглядати його як таку одиницю, 

яка співвідноситься з певною структурною схемою-інваріантом, що задає безліч 

конкретних висловлень. 

Той факт, що відповідно до своєї знакової сутності речення постає у триєдності 

структурного, семантичного і функціонального аспектів, сьогодні не викликає заперечень, 

оскільки відповідає усталеній тріаді "речення – предикативна одиниця – висловлення". Із 

них два перші віддзеркалюють його номінативний устрій – формальну та змістову 

сторону знака, а другий – шляхи і способи його використання. На цій підставі розкриття 

сутності речення має здійснюватися з урахуванням цих вимірів мовного семіозису: 

номінативного (формально-граматичний, семантико-синтаксичний) та комунікативного 

(функціональний, прагматичний) – див. табл. 1. 

 

Таблиця 1. Матриця рівнів, аспектів, шарів і категорій речення 

 

ДОКОМУНІКАТИВНИЙ / НОМІНАТИВНИЙ 

РІВЕНЬ 

( н о м і н а т и в н а  о д и н и ц я :  

р е ч е н н я - м о д е л ь )  

КОМУНІКАТИВНИЙ 

РІВЕНЬ 

( п р е д и к а т и в н а  о д и н и ц я :  

р е ч е н н я - в и с л о в л е н н я )  

ФОРМАЛЬНО-

ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

( ф о р м а )  

КОГНІТИВНО- 

СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ 

( з м і с т )  

КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

АСПЕКТ 

( ф у н к ц і я )  

поверхнева структура 

( с и н т а к т и к а )  

глибинна структура 

( с е м а н т и к а )  

глибинно-поверхнева структура 

( п р а г м а т и к а )  
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С т а т и к а  Д и н а м і к а  

 

1. Інтерпретація формально-граматичної організації речення виходить із 

розуміння останнього як певної моделі (схеми, конструкції), як елементарного 

абстрактного зразка, як мінімальної, типізованої та простої конфігурації плану вираження. 

У своїй мовленнєвій діяльності людина використовує певну абстрактну, генеральну 

модель структурування речення – “аналог оригіналу“, що дозволяє продукувати 

безкінечну множинність конкретних висловлень. Для цього науково релевантними є 

валентність, зв'язок і структура.  

Валентність часто стає підставою для моделювання формально-граматичної 
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організації синтаксичних одиниць. Модель речення співвідноситься з його структурною 

схемою – абстрагований зразок, що складається з мінімуму компонентів, необхідних для 

створення речення та побудови на їх основі інших речень [18, с. 84–85]. Необхідний 

мінімум часто співвідноситься з предикативним центром, який іноді називають 

предикативною одиницею, або клаузою. 

Предикативний центр синтаксичних одиниць утворюють підмет (суб’єкт) і присудок 

(предикат). Окрім головних членів речення, конструктивними компонентами його 

стрижня можуть бути й другорядні члени, зумовлені валентністю. Предикативна основа є 

серцевиною структурної схеми, носієм граматичного, семантичного та комунікативного 

значень, тоді як валентно непрогнозовані члени (додатки, означення, обставини) постають 

факультативними або вільними поширювачами.  

Вирішальне значення для продукування речення належить синтаксичним зв’язкам, 

бо структурна схема конституюється на базі номінативних одиниць і передбачає 

зв’язаність цих одиниць між собою. За допомогою зв’язкових засобів передається 

реальність буття, а також когнітивно типізовані реляції світу, що сприймаються і 

вербалізуються людиною. “Саме синтаксичний зв’язок робить речення живим організмом, 

саме в ньому міститься його життєва сила. Побудувати речення – значить вдихнути життя 

в аморфну масу слів, установивши між ними сукупність синтаксичних зв’язків” [22, с. 23].  

Виходячи з цього, науковці представляють формально-граматичну структуру 

простого речення (монотаксис) на підставі розрізнення головних і другорядних членів, 

комбінаторика яких дає інваріантну схему – суб’єктно-предикатно-об’єктну структуру S–

V–O [5, с. 86]. Другорядні члени можуть бути як обов’язковими (облігаторними), так і 

вільними (факультативними) поширювачами структурної схеми, а їхні комбінаторні 

можливості дають підстави розрізняти різні структурні типи клауз – односкладні / 

двоскладні, поширені / непоширені, повні / неповні, прості / складні. 

Складне речення (політаксис: біном, трином, поліном) є поєднанням декількох 

простих, що досягається за допомогою певних засобів і характеризується значеннєвою, 

конструктивною та інтонаційною цілісністю та постає як "цілісна синтаксична одиниця, 

що являє собою граматичне сполучення речень і що функціонує як повідомлення про дві 

або більше події та про відношення між ними" [18, с. 461]. Якщо для монотаксису 

визначальним є предикативний зв’язок між його головними членами, то у структурі 

політаксису домінують відношення сурядності та підрядності.  

Складне речення відкрите для різних варіативних трансформацій. Ця відкритість 

базується на ієрархічності його структури, при якій одна одиниця підпорядковується 

іншій (субординація) або, навпаки, входить на правах підпорядкованої в систему більш 
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високого порядку (суперординація) [24, с. 33]. Це можна проілюструвати у вигляді 

суперординантної шкали "паратаксис / гіпотаксис  мезотаксис  гіпертаксис  

супертаксис  мегатаксис" (див. табл. 2).  

 

Таблиця 2. Типи ускладнення монореченнєвих структур 

 

     Б іно м:  уз уал ьн і  ут в о р енн я  

Паратаксис складносурядне поєднання 2 координованих клауз (кон'юнктів) 

Гіпотаксис складнопідрядне поєднання 2 субординованих клауз (суб'юнктів) 

     Трин ом :  г і бридн і  ут в о р ення  

Мезотаксис трином поєднання 3 суб- і/або координованих клауз  

     По лін ом :  п ер іо дн і  ут в о р енн я  

Гіпертаксис складнозмішане  поєднання 4 суб- і/або координованих клауз 

Супертаксис складночленне поєднання 5 суб- і/або координованих клауз 

Мегатаксис складнобагаточленне поєднання 6 суб- і/або координованих клауз 

Архітаксис надскладне поєднання 7 суб- і/або координованих клауз 

 

О. А. Лимаренко [15, с. 166] доводить, що політаксис є своєрідним синусоїдним 

ланцюгом, у якому кожна сусідня пара утворює свою автономну підсистему за принципом 

“матриця – конституент” (рис. 1).  

1 2 3 4 5 6 

 конституент матриця конституент матриця  

моноТ  параТ  

гіпоТ  

мезоТ  гіперТ  суперТ  мегаТ  

?
конституент

?
 

?
матриця

?
 конституент матриця конституент 

?
матриця

?
 

 

Рис. 1. Ієрархічна організація системи складного речення 

 

Матриця і конституент разом охоплюють дві суміжні ланки таксисної ієрархії за 

алгоритмом родо-видових (гіперо-гіпонімічних) відношень. Наприклад, паратаксис (He 

wondered about it, but at the same time, felt), поєднуючись з підрядною клаузою гіпотаксису 

(that he knew), утворює мезотаксис (He wondered about it, but at the same time, felt that he 

knew) і далі, нарощуючи ще одну підрядну клаузу (there was something about it), 

перетворюються на гіпертаксис (He wondered about it, but at the same time, felt that he knew 

there was something about it), а той, у свою чергу, за допомогою операції комплементації – 

на супертаксис He wondered about it, but at the same time he felt that he knew there was 

something about it that made sense [15, с. 168].  

На номінативному рівні реченнєві конструкції виступають структурно-граматичною 
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формою репрезентації фрагментів об’єктивної дійсності. Не випадково англійська 

синтаксична традиція розмежовує речення-sentence i речення-clause, де перше постає як 

самостійна комунікативна одиниця, а друга – як предикативна одиниця, яка входить до 

складу sentence, але не відповідає йому. Модель речення виражає не конкретний 

індивідуальний смисл, не конкретну думку, а її певний тип, який і покладено в основу 

синтаксичної семантики речення.  

2. Семантико-синтаксичний аспект відбиває другий член тріади "речення – 

предикативна одиниця – висловлення", при якому фокус уваги переноситься на проекцію 

складників речення на предикатно-аргументні рамки. Така проекція має безпосереднє 

відношення до семасіології – референційного аспекту значення синтаксичних структур. 

Відповідний розділ семасіології називається семантичним синтаксисом.  

Аксіоматичним для семантичного синтаксису є постулат про те, що речення являють 

собою складні знаки – імена ситуацій. При цьому ситуація розуміється як денотат 

синтаксичної одиниці, як екстралінгвальний референт [3, с. 7], вирізаний та оброблений 

думкою [19, с. 9]. Інвентар денотативних ситуацій описується зазвичай у категоріях 

семантичної структури речення, що формується взаємодією граматичних і лексичних 

значень компонентів речення.  

Кількісний склад денотативних ситуацій зводиться до інваріантних типів.  Зазвичай 

конститутивною одиницею тут вважається пропозиція. Вона постає як речення на 

домовленнєвому рівні з нерелевантними комунікативними характеристиками, як модель 

позамовної ситуації, як речення без маркерів темпоральності, персональності та 

модальності, що дає право вважати її константним семантичним ядром з амодальною 

сутністю. Репрезентуючи одну позамовну ситуацію, пропозиція моделює її внутрішню 

логічну структуру у вигляді комбінації предиката і непредикатів. В якості предикатного 

знака може виступати слово, що виражає ознаку, а непредикатного – слово, що позначає 

субстанцію [4, с. 8]. У цьому разі пропозиція може бути записана у вигляді формули ПРОП 

= П + Аn (де П – предикат, А – аргумент, а – n ≥ 1). Наприклад, ситуацію Der Hund bellt / 

Собака гавкає можна зобразити як пропозицію П + А1; ситуацію Max liest das Buch   Макс 

читає книгу – як П + А1 + А2; а ситуацію Max gibt das Buch dem Vater   Макс дає книгу 

батькові – як П + А1 + А2 + А3. Такі аргументи вважаються ядерними [11, с. 170, 332]). 

У розбудові проблеми семантичних угруповань предикатів, які б включали їхні 

найістотніші характеристики, намітилося, принаймні, два напрями. Перший можна 

назвати вербоцентричним. Його представники віддають перевагу класифікації дієслів як 

найбільш яскраво вираженому способу репрезентації предикатів, а тому переносять центр 

уваги на сам предикат, майже цілком абстрагуючись від актантної рамки дієслова. Тому 
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дослідники удаються або до занадто узагальнених, або до занадто дрібних класифікацій. 

Так, І. Р. Вихованець розрізняє два типи предикатів – дії та стану [6, с. 34]. Оскільки ж 

помістити все розмаїття дієслів у рамки двочленної опозиції доволі складно, то 

найчастіше дослідники групують дієслівний корпус на 3 – 5 видів предикатів. Прикладом 

максимально деталізованої системи предикатів може слугувати класифікація Н. В. Арват, 

яка розрізняє аж 13 їх видів – дії, руху, процесу, існування, стану, володіння, сприйняття, 

місцезнаходження, кваліфікації, якісної характеристики, тотожності, модального 

відношення [2, с. 24].  

Думка про те, що предикат є центральною та організуючою ланкою пропозиції, 

стала майже аксіоматичною. На перший погляд, предикат має особливий функціональний 

статус, зумовлюючи кількість і якість аргументів, їхнє семантичне навантаження, а також 

характер синтаксичних відношень між ними. Проте не слід забувати, що при генеруванні 

думки первинними є речі (непредикатні знаки), а не ознаки й відношення (предикатні 

знаки), що є вторинними [9, с. 170]. Тому, мабуть, можна стверджувати й зворотне: не 

предикат впливає на формування структури пропозиції, а якість і кількість аргументів 

зумовлюють вибір предиката. Але діалектика їх співвідношення є дещо складнішою. 

Аргументи (непредикатні знаки, актанти, партиципанти, глибинні відмінки, семантичні 

ролі, терми) поряд з предикатними знаками являють собою рівноправні елементи структури 

пропозиції. Їх субкатегоризація є доволі спірною, оскільки спірними залишаються питання 

про найбільш істотні їх характеристики. Залежно від мети дослідження лінгвісти 

використовують різні класифікаційні підстави. Проте будь-яка класифікація ґрунтується на 

виділенні властивостей, що є спільними для об'єктів визначеного класу, допомагаючи глибше 

проникнути в сутність аналізованих явищ. У різних дослідників знаходимо різні їх види і 

різну їх кількість [14, с. 213; 23, с. 213]. Ці розходження стосуються як якісного, так і 

кількісного складу, причому один і той самий аргумент може мати декілька своїх прочитань 

і/або витлумачень. У дослідженнях останніх років у питанні щодо субкатегоризації 

аргументів вималювалося щонайменше два рівні абстракції.  

На першому рівні абстракції непредикатні знаки стратифікуються залежно від 

позиції у структурі речення, яка зумовлює визначення ролей. З використанням 

традиційних термінів усі аргументні позиції можуть бути згрупованими у три розряди – 

семантичний суб’єкт, семантичний об’єкт (пор. “прототиповий підмет”, “прототиповий 

додаток” [11, с. 326]) і семантична обставина (сірконстант, Circ). Остання бере участь у 

пропозиції побічно, "не будучи ані її джерелом, ані її кінцевою точкою" [21, с. 18].  

На другому рівні абстракції має місце подальша деталізація в системі 
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субкатегоризації аргументів як непредикатних знаків. Об’єктивно набір аргументних 

семантем являє собою закритий список, хоча суб'єктивно у різних дослідників він різний, 

оскільки різним є розуміння когнітивно-семантичної структури речення та різними є цілі 

дослідження. Кількісний розбіг пролягає у межах від шести-восьми до п'ятдесяти 

аргументних семантем. Оптимальна ж їх кількість, яка дозволяє проводити прикладні 

дослідження без зайвої деталізації, коливається в межах двадцяти. Утім всі вони мають 

чітку прив’язку до першого рівня, оскільки можуть бути згрупованими у суб’єктний, 

об’єктний і сірконстантний типи.  

Усталена субкатегоризація актантів суб’єктного й об’єктного типів базується на 

опозиціях “жива істота – нежива істота”, “діяч – не-діяч” тощо. Відповідно до цього 

вимальовуються й прототипові пари аргументів, члени яких перебувають у відношеннях 

когнітивно-семантичної симетрії: агенс – пацієнс, адресант – адресат, експерієнсив – 

перцептив, ментатив – делібератив, що становлять опозицію більш високого порядку – 

протагоніста (активний діяч) і антагоніста (його супротивник) або "агенсоподібні" та 

"пацієнсоподібні" актанти [11, с. 114]. Оскільки класифікаційна експансія може 

зашкодити лінгвістичному аналізу, список семантем має бути закритим у межах 

відповідної теоретичної позиції дослідника. У протилежному випадку він ризикує 

перестати бачити ліс за окремими деревами. 

Окрім своєї номінативної репрезентації, що слугує основою когнітивної функції 

мови та маніфестується в єдності формально-граматичного та семантико-синтаксичного 

аспектів, речення є й феноменом функціонального порядку, бо саме в ньому реалізується 

інша не менш важлива іпостась мови – комунікативна. Номінативна основа речення є 

конструктивною базою його семантики, а разом вони виступають тією матрицею, за 

допомогою якої речення як мовна одиниця зі своєю структурою та предикативністю 

трансформується в одиницю мовленнєву – висловлення. 

3. Комунікативно-функціональний аспект корелює з останнім складником тріади 

"речення – предикативна одиниця – висловлення". При цьому висловленням є "речення, 

прив'язане до конкретної мовленнєвої ситуації" [23, с. 439], зміст якого визначається як 

смисл у "динамічному аспекті" [14, с. 115]. Висловлення може бути визначеним як 

глибинно-поверхнева структура: глибинною тому, що має пряме відношення до 

семантики (пор.: "прагматика – це практична семантика" [29, c. 67], "комунікативна 

семантика речення" [14, с. 219]), а поверхневою – тому, що має відношення до 

“упаковочного компонента” [12, с. 259]. У цьому контексті висловлення характеризується 

такими основними параметрами, як актуальне членування комунікативне напруження і 

контрастування відомого й невідомого та їх верифікація, емфаза, емпатія і топік, а також 
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актомовленнєва конфігурація.  

Комунікативна / функціональна перспектива відбиває ідею "протиставлення того, 

про що говориться, тому, що говориться" [12, с. 252]. Вона передбачає членування 

речення на граматичний підмет і граматичний присудок, а пізніше – на психологічний 

суб’єкт і психологічний предикат або логічний суб’єкт / топік і логічний предикат / 

коментарій (когнітивна семантика).  

Сучасна граматична наука розрізняє щонайменше два види комунікативної 

перспективи – функціонально-типологічну і актуально-членувальну. Перша має пряме 

відношення до традиційного поділу речень на оповідні, питальні та окличні (див., напр. 

[13, с. 268]), друга – до актуального членування [1, с. 7; 7, с. 12; 8, с. 313; 9, с. 282].  

Інтерпретація синтаксичних відношень як предикативних чи непредикативних 

вимагає врахування актуального членування. Воно відбиває бінарний устрій "живого" 

висловлення, дві парцели якого різняться якістю повідомлюваної інформації – власне 

актуальністю. Актуальне членування більш відоме як тема-рематичний устрій речення. 

Залежно від позиції, наявності та розташування компонентів тема-рематичного комплексу 

виділяються певні види висловлень. Так, найбільш поширеною моделлю є речення, в 

якому тема передує ремі (узуальний порядок слів), їй протистоїть зворотна послідовність 

(емфатичний порядок слів – експресивні висловлення). Подібні реченнєві конструкції 

мають місце при реалізації певних комунікативних інтенцій, націлених на інформативне 

та логічне виділення рематичного відрізку висловлення. 

При відтворенні того чи іншого фрагменту позамовної дійсності висловлення 

отримують додатковий прагматичний і комунікативний компоненти, кожний з яких 

відповідним чином відбиває пропозицію. Прагматичний компонент передає повідомлення 

про мовця, його емоційно-оцінне ставлення до повідомлюваного [12, с. 258] та несе 

інформацію про телеологію висловлення [27, c. 4; 28 c. 121].  

Наведені міркування засвідчують, що актуальне і тема-рематичне членування не є 

синонімами, а співвідносяться між собою як загальне і часткове. Такі категорії, як тема, 

рема, дане, старе, відоме, невідоме є видовими поняттями по відношенню до родового – 

актуального членування. Будучи пов'язаними зі способом викладення інформації, всі ці 

категорії призначені для "інструкцій мовця адресатові стосовно того, як він має обробляти 

зміст висловлення у процесі сприйняття" [23, с. 437].  

Вирішального значення для усвідомлення таких категорій набуває теорія 

комунікативних актів (МА), які іноді ототожнюють з мовленнєвими актами. Попри те, 

що обидва вони мають прагмасемантичну природу, знака рівності між ними немає, а є 
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гіпо-гіперонімічна співвіднесеність. Комунікативний акт є ширшим ніж мовленнєвий акт, 

оскільки може мати й невербальне втілення (жести, міміка, мовчання тощо). 

І комунікативні, і мовленнєві акти (МА) характеризуються в параметрах 

адресантності, адресатності, інтенціональності, контекстуальності, ситуативності, 

денотативності, локативності та іллокутивності [25, с. 146–150]. Визначальним серед них 

є іллокутивний чинник і пов'язані з ним локуція та перлокуція. Іллокуція вказує на те, у 

якому сенсі використовується пропозиціональний зміст висловлення [21, с. 82; 26, с. 86].  

Науково освоєна типологія МА відштовхується від їхньої найузагальненішої 

класифікації на основі структури – тричленної опозиції "прості – складні – дискурсивні", 

всередині якої існують свої градації. Так, прості МА використовуються в мовленнєвій 

діяльності у вигляді констативів (Das Buch liegt auf den Tisch   Книга лежить на столі), 

квеситивів (Liegt das Buch auf dem Tisch?   Книга лежить на столі?), директивів (Lege das 

Buch auf den Tisch   Поклади книгу на стіл) і комісивів (Ich werde das Buch auf den Tisch 

legen   Я покладу книгу на стіл), кожен із яких може фігурувати у вигляді як прямого, так і 

непрямого МА [8, с. 122].  

Складними МА вважаються мовленнєві одиниці, які, будучи оформленими одною 

синтаксичною структурою, поєднують у собі два й більше простих МА, у результаті чого 

вони стають "двоактовими", а точніше – полііллокутивними. Серед них розрізняють 

комплексні (Укутайся получше – боюсь, у тебя жар), композитні (Он стал настаивать, 

она задрожала, заплакала), сполучені (Послушай, Созонтыч: Катя больна) [10, с. 13].  

Дискурсивні акти (згода, незгода, відмова, натяк, звинувачення, повчання, обурення, 

комплімент тощо) становлять собою угруповання МА, поєднаних інтенціональною 

настановою в один мовленнєвий блок задля реалізації певної мети, в яких сходяться, 

перетинаються і взаємодіють різні іллокутивні сили з різними (первинними і вторинними) 

прагматичними смислами [17, с. 103].  

Таким чином, комунікативний акт є реалізованою функцією мовної одиниці 

(функція-реалізація), актом її "проголошення в певній ситуації з певною метою" [12,  

с. 258]. Проте жодний МА виявляється неможливим без акту пропозиціонального. І 

навпаки. А це говорить на користь думки про нерозривну єдність когнітивного і 

комунікативного в будь-якому акті висловлювання. Залежно від того, що виявляється 

посиленим у реальному мовленні – когнітивна чи комунікативна складова – говорять про 

комунікативні стратегії та комунікативні тактики. 

Комунікативна стратегія є когнітивно-прагматичною програмою спілкування, 

"складником евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й 

керування ним із метою досягнення кооперативного результату, ефективності" [20, с. 238], 
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що ґрунтується на мотивах комуніканта й визначає характер реалізації комунікативних 

актів у дискурсі, а також відображає загальні принципи оптимальної реалізації 

телеологічних настанов щодо досягнення конкретної мети спілкування. Комунікативна 

тактика є конкретним способом реалізації стратегії чи інтенційної програми дискурсу 

[20, с. 240]. Вона відповідає мовленнєвим прийомам, які визначають лінію поведінки 

комуніканта на певному етапі спілкування, спрямовану на бажаний ефект.  

Співвідносячись між собою у гіперо-гіпонімічний спосіб, стратегії та тактики різняться 

як загальне і часткове. Звідси зрозумілою стає й проблема їх упорядкування: система 

стратегій може вибудовуватися на підставі таких факторів, як ефективність, успішність, 

результативність спілкування, спрямованість на консенсус тощо. Оскільки ж кожна стратегія 

реалізується за допомогою низки конкретних тактик, то їх перелік уможливлюється лише в 

контексті відповідної тактики або відповідної дискурсивної формації. 

4. Висновки і перспективи. Розгляд поглядів, концепцій і теорій речення 

підтверджує складність і багатоаспектність його природи. Речення – це насамперед 

складний мовний знак, у якому взаємодіють і перетинаються два рівня – номінативний і 

комунікативний, які далі трансформуються у три аспекти – формально-граматичний, 

когнітивно-семантичний і комунікативно-прагматичний, що втілюють єдність 

морісовської тріади "синтактика – семантика – прагматика" і які співвідносяться з ними за 

принципом експлікації / імплікації як поверхнева, глибинна і глибинно-поверхнева 

структури, у яких перші дві відбивають статику, а третя – динаміку речення. 

На номінативному рівні речення відбиває діалектику єдності форми та змісту. Воно 

постає як нерозривна єдність поверхневої та глибинної структури, де особливої чинності 

набувають, з одного боку, феномени "структура", "зв'язок", валентність, а з другого, – 

ситуація, пропозиція та аргументно-предикатна рамка. 

На комунікативному рівні речення є інваріантом конкретного висловлення, що корелює 

з мовленнєвим актом і виступає засобом побудови та ведення процесу комунікації. 

Висловлення може структурно й семантично збігатися з реченням у випадку відповідності 

позиційній схемі речення, тоді як асиметрія системи мови й мовленнєвого середовища 

створює умови для виникнення таких синтаксичних модифікаційних універсалій, як 

скорочення (еліпс, парцеляція, редукція) та розширення структури (політаксис). 

Перспективним для подальших наукових пошуків є моделювання окремих типів і 

видів речення на матеріалі різних природних мов у контексті форми, змісту та функції. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

ЮШКОВЕЦЬ І. А. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ  

У статті розглянуті особливості реалізації мовної особистості в політичному дискурсі ФРН. 

Індивідуальні вербальні характеристики становлять певні мовні засоби, які фіксують когнітивні, 

семіотичні та мотиваційні уподобання мовної особистості канцлера, сформовані в процесі комунікації. 

 

ЮШКОВЕЦ И. А. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ  

В статье рассматриваются особенности реализации языковой личности в политическом дискурсе 

ФРГ. Индивидуальные вербальные характеристики представляют собой  определенные языковые средства, 

которые фиксируют когнитивные, семиотические и мотивационные предпочтения языковой личности 

канцлера, сформированные в процессе коммуникации. 

 

YUSHKOVETS I. A. THE PECULIARITIES OF THE LANGUAGE PERSONALITY REALISATION IN 

POLITICAL DISCOURSE  

The paper studies the specific features of the language personality realization in the political discourse of 

FRG. The individual verbal characteristics represent certain linguistic means, which show cognitive, semiotic and 

motivational preferences of the  hancellor’s language personality, formed in the process of communication. Two 

sets of verbal characteristics have been singled out. These characteristics include lexical, syntactic and stylistic 

means; their usage is determined by the personal traits / biography evidence or historical events. 

 

Ключевые слова: политический дискурс, языковая личность, коммуникативная 

стратегия, коммуникативная тактика.  

1. В данной статье рассматриваются индивидуальные вербальные характеристики 

языковой личности канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. В статье языковая личность 

канцлера ФРГ рассмотрена как совокупность индивидуальных когнитивных, 

семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в процессе 

коммуникации 5, с. 197; 6, с. 86. Указанные предпочтения фиксируются на разных 

языковых уровнях в письменных текстах. Это дает основание выделить наряду с общими 

стратегиями и тактиками политического дискурса канцлеров ФРГ их индивидуальные 

вербальные характеристики. В работе к таким отнесены лексические, синтаксические и 

стилистические средства, употребление которых детерминировано: 1) личными 

качествами / фактами личной биографии; 2) историческими событиями / явлениями.  

2. В данной статье акцент делается на характеристиках, обусловленных личными 

качествами / фактами личной биографии и характеристиками, обусловленными 

политическими событиями / явлениями. 

Для выступлений и правительственных заявлений Г. Шмидта характерны 

определенные языковые средства, проецирующие личное измерение канцлера. 

2.1. Публичное проявление уважения к своему родному городу в политических 

выступлениях отличает Г. Шмидта от других канцлеров, которые, следуя заведенному 



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

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 59 

порядку, позиционируют себя только как граждане ФРГ безотносительно места рождения. 

Г. Шмидт подчеркивает свою принадлежность к Гамбургу и тот душевный комфорт, 

который он испытывает в этом ганзейском городе – символе свободы и мечты для многих 

немцев, например: 

(1) Ich habe mich mein Leben lang in Hamburg wohl gefühlt. Ich bin hier geboren, ich bin 

hier aufgewachsen. Ich bin, wenn Sie so wollen mit Leib und Seele ein Hamburger, ein 

hanseatischer Hamburger überdies.  

При этом Г. Шмидт не идеализирует Гамбург, с большим юмором относясь к 

происходящему в нем, например: 

(2) Und in  amburg muß man mindestens zwei Jahre tot sein, weil der Hamburger Senat 

sicher sein will, daß da nicht noch was Unangenehmes nachkommt.  

(3) In Hamburg gibt es eigentlich nur zwei Titel. Der eine ist Herr Doktor, aber der gilt 

nicht für den Germanisten, sondern nur für den Mediziner. Und der andere ist  err Senator oder 

 err Bürgermeister. Andere Titel haben wir hier nicht.  

(4) Das was für mich ganz selbstverständlich ist, ein bewußter  amburger nimmt keine 

Orden an.  

Право на ироничное отношение к родному городу базируется на любви и близости 

Г. Шмидта к нему. Это единство проявляется в выборе таких языковых средств, как: wir, 

hier, für mich – ein bewußter Hamburger. Ирония преобразуется в самоиронию при 

самоидентификации канцлера в качестве Hamburger с сознательным принятием на себя 

всех положительных и отрицательных сторон в жизни родного города. 

2.2. Отличительной чертой Г. Шмидта является позиционирование себя в качестве 

солдата. Связь с бундесвером является существенным фактором его становления и как 

личности, и как политического деятеля. Г. Шмидт обрел опыт солдата, что дало ему 

возможность как канцлеру делать необходимые шаги по укреплению вооруженных сил и 

принимать для этого необходимые меры, например: 

(5) Im Jahre 1958 habe ich selbst mit einer Wehrübungen einen sichtbaren  Schritt in der 

Richtung auf die Bundeswehr getan. Schon vorher hatte ich als Abgeordneter des Deutschen 

Bundestages an den Fundamenten der Streitkräfte mitgewirkt. Meine achtjährige leidvolle 

Erfahrung als Wehrpflicht-Soldat unter Hitler, in Frieden, Krieg und Gefangenschaft, war mir 

dabei sehr nützlich.  

Факты личной биографии представлены местоимениями ich, meine, атрибутивными 

словосочетаниями Wehrpflicht-Soldat unter Hitler, in Frieden, Krieg und Gefangenschaft, als 

Abgeordneter des Deutschen Bundestages, а также числительными 1958, acht. Указание на 
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военную сферу деятельности зафиксировано существительными Wehrübungen, 

Bundeswehr, Streitkräfte. Существенной является квинтэссенция высказываний канцлера, 

который позиционирует себя как солдат meine achtjährige leidvolle Erfahrung war mir sehr 

nützlich, где корреляция между прилагательными leidvoll – nützlich демонстрирует 

способность трансформировать негативное в позитивное. 

В военном вопросе Г. Шмидт также показывает знание взглядов авторитетных 

военачальников, например: 

(6) Wir alle stehen unter dem Gesetz der Verantwortung für unser Vaterland. Mein  erz 

gehört auch künftig unseren Streitkräften. Sie müssen fähig sein zu kämpfen, damit wir nie 

wirklich kämpfen müssen – wie es General de Maiziere ausgedrückt hat.  

(7) Admiral Armin Zimmermann, einer der beiden Generalinspekteure, mit denen ich 

zusammen gearbeitet habe, hat dies einmal so formuliert: „Wer es wagen würde, gegen unsere 

Demokratie auf die Barrikaden zu gehen, der würde Gewerkschaften und Bundeswehr auf 

derselben Seite der Barrikaden finden“.  

2.3. Как правило, в политических выступлениях канцлеры ограничиваются ссылками 

на авторитеты в политике. Для Г. Шмидта характерен особый подход к выбору 

выдающихся людей из различных сфер человеческой деятельности. В политике Г. Шмидт 

обращается как к своим предшественникам, так и политическим деятелям других стран, 

например: 

(8) Demokratie hat viele, viele Schattenseiten und Schwächen und Versuchungen- Und 

trotzdem hat Churchill recht: Die Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – 

abgesehen von denen die wir schon vorher ausprobiert haben. Aber ideal in dem Sinne, daß 

Demokratie eigentlich unfehlbar sei, das zu glauben ist ein schwerer Irrtum... Wenn es an den 

Schulen so gelernt wird, dann ist es falsch. 

Die Führungen beider Großmächte müssen wissen, daß für sie das Churchillwort 

gleichermaßen gilt: Der Preis der Größe ist Verantwortung. 

Особое значение в своих правительственных выступлениях и правительственных 

заявлениях канцлер уделяет взглядам Макса Вебера, например: 

(9) Weber hat drei Qualitäten von einem Politiker verlangt:  eidenschaft, 

Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Dabei fehlen mir Zuverlässigkeit und Stetigkeit.  

(10) In der Politik kann man ohne Charisma  nicht viel bewegen. Der Ausdruck stammt 

von Max Weber. Sie finden ihn zuerst in seinem Vortrag „Politik als Beruf“.  

Наряду с политикой, экономикой, и военным делом канцлер уделяет большое 

внимание искусству, в первую очередь, музыке и живописи. 
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2.4. Для Г. Шмидта И.С. Бах является знаковой фигурой, музыка и изречения 

которого оказывают существенное влияние на сегодняшнее развитие общества. Причем 

важным для канцлера оказываются и город, и церковь, и надгробие великого композитора, 

например: 

(11)  s gibt ein schönes Wort von Johann Sebastian Bach: Musik dient der „Rekreation 

des Gemüths“ – das hat auf mich voll zugetroffen.  

(12) ...den Besuch in Thomaskirche, s e i n e Kirche, s e i n e Musik und zufällig Bachs 

Grabplatte vor mir-Eine tiefe Rührung und Selbstidentifizierung mit dieser Musik mit diesem 

Mann, mit dieser Kirche, mit dieser Stadt Leipzig, von der man getrennt ist.  

Показательно изменение в выборе местоимений с seine на diese, где причина 

преобразований выражена двумя существительными Rührung и Selbstidentifizierung.  

2.5. Особенностью политических выступлений Г. Шмидта является использование 

цитат из любимых музыкальных произведений, канцлер выбирает произведение, которое 

напоминает молитву. Текст последней строчки, где автор просит благодати не только для 

себя, но и для ближнего, это доказывает, например: 

(13) Mein  ieblingslied ist „Abendlied“ von Matthias  laudius, wo es im letzten Vers 

heißt: „Verschon, uns Gott! Mit Strafen, Und laß uns ruhig schlafen! Und unseren kranken 

Nachbar auch!“ Dieser Text berührt mich und auch die Melodie; sie stammt von Abraham Peter 

Schulz, 18. Jahrhundert.  

3. В результате анализа языкового материала зафиксировано обязательное наличие в 

выступлениях и правительственных заявлениях набора языковых средств, описывающих 

отношение канцлеров к конкретному политическому событию и явлению, актуальному 

для того периода времени. Реакция канцлеров, их анализ политических тенденций, 

предложения путей преодоления кризисных явлений, высказывания относительно 

перспектив развития являются содержательной базой для выбора языковых средств 

формирования индивидуальных вербальных характеристик каждого из канцлеров. 

3.1. Борьба с терроризмом. Впервые Г. Шмидт, сталкиваясь с таким явлением, как 

терроризм, понимает его опасность и невозможность справиться с ним только с помощью 

законодательства. Канцлер определяет в качестве основной задачу ликвидации 

идеологической платформы террора, например: 

(14) Mit Gesetzgebung allein schaffen wir den Terrorismus nicht aus der Welt. Wir müssen 

ihm jeden geistigen Nährborden entziehen. Dazu ist es nötig, unseren Bürgern, zumal den 

jüngeren, die  inmaligkeit des liberalen Rechtsstaates in unserer nationalen Geschichte stärker 

bewusst zu machen, als das bisher geschehen ist.  

Г. Шмидт, осознавая привлекательность идеи совершенствования мира и изменения 
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общества насильственными методами в особенности для молодежи, обращается с призывом 

разъяснить истинные цели террористов интеллектуалам, преподавателям университетов, 

философам, писателям, голос которых весом для молодого поколения. Канцлер не случайно 

обращается к интеллектуалам, так как считает, что терроризм должен быть побежден 

прежде всего в умах людей, например:  

(15) Die Intellektuellen in unserer Gesellschaft sollten den politisch Verantwortlichen im 

Prozess der Aufklärung solcher junger Deutschen helfen, die noch ein unklares Urteil über 

Terroristen, über deren Motive und über deren scheinbare Rechtfertigung haben. Ich richte diesen 

Aufruf zumal an jene Universitätslehrer, Wissenschaftler, Philosophen, Schriftsteller Generation 

damals, in der zweiten  älfte der 60-er Jahre in der APO-Zeit so sehr gehört hat.  

Для государства Г. Шмидт также определяет основные задачи в борьбе с террором, 

например: 

(16) Wir haben in Wahrheit zwei Aufgaben zu leisten: Zum Ersten, den Terroristen ohne 

Wenn und ohne Aber und ohne jede sentimentale Verklärung der Tätermotive zu verfolgen, bis er 

aufgehört haben wird, ein Problem zu sein. Aber die andere Aufgabe muss es sein, die 

Meinungsfreiheit kämpferisch und entschlossen zu verteidigen und über jeden Zweifel 

klarzumachen, dass Kritik an der vielerlei Obrigkeiten nicht statthaft ist, sondern dass sie für 

jeden demokratischen Staat prinzipiell erwünscht ist.  

Для канцлера в бескомпромиссной борьбе с терроризмом ohne Wenn und ohne Aber 

существенна защита свободы мнений – характерной черты любого демократического 

общества, так как именно она особенно уязвима в такой ситуации. Ведь государство, 

руководствуясь высокими целями, может существенно ограничить свободу граждан. 

Жесткая и бескомпромиссная позиция по отношению к террористическим проявлениям 

без ущемления основных гражданских свобод – тезис Г. Шмидта, который показывает его 

умение опережать время, с одной стороны, и находить выход из кризисных ситуаций, с 

другой стороны.  

3.2. Мастер выхода из кризисных ситуаций (кризисный менеджер). Как уже 

указывалось выше, умение канцлера находить правильное решение в кризисной ситуации, 

реализуется и в других сферах, например: 

(17) Alle Volkswirtschaften befinden sich gegenwärtig in einem tief krisenhaften 

Anpassungsprozess. Dabei hat für uns Kampf gegen die Arbeitslosigkeit – und das heißt, der 

Kampf für unser neues Wirtschaftswachstum – den Vorrang. Auch aus eigenem Interesse an 

Arbeitsplätzen und am Wachstum muss die Bundesregierung fortfahren, ihr internationales 

Gewicht gegen den Protektionismus in die Waagschale zu werfen, der sich heute über die ganze 

Welt ausbreitet. Binnenwirtschaften dürfen weder Bundesregierungen und Städte durch eine 

deflationistische Haushaltspolitik zur Schrumpfung der Nachfrage beitragen. 
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Nachfrageschrumpfung wird nicht zur Belebung der Investitionstätigkeit führen. Die 

Bundesbank muss endlich entschieden zur Zinssenkung beitragen.  

(18) Unsere Zahlungsbilanz ist gesund, unsere Währung stabil, der Preisanstieg in der 

Bundesrepublik ist der geringste in der  G, aber unsere realen  öhne sind die höchsten in der  G.  

В примере (17) Г. Шмидт дает профессиональный анализ экономике и стратегии ее 

дальнейшего развития: Volkswirtschaften, Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, 

Wirtschaftswachstum, den Vorrang, Protektionismus, Binnenwirtschaften, deflationistische 

 aushaltspolitik, Investitionstätigkeit führe, Zinssenkung. Г. Шмидт употребляет наряду с 

экономическими терминами словосочетания и слова, определяющие собственно 

проблему, кризисное явление и пути решения: tief krisenhaften Anpassungsprozess, Kampf 

gegen die Arbeitslosigkeit, ihr internationales Gewicht, Nachfrageschrumpfung, zur Belebung. 

Наряду с экономической терминологией канцлер указывает основные институты, которым 

предписано осуществлять экономическую и финансовую политику в стране: die 

Bundesregierung, die Bundesbank. 

Таким образом, совокупность представленных характеристик позволяет утверждать, 

что даже в жестко регламентированных типах текста (правительственные заявления) 

находит отражение собственно личность канцлера, его жизненный и политический опыт, 

только ему присущий способ структурирования и подачи информации. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ПАМЯТЬ’ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО, 

УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

КИСЛИЦИНА Н.М. ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ‘ПАМ’ЯТЬ’ (НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ) 

У статті розглянуто низку питань, пов’язаних із поняттям внутрішньої форми слова. Спираючись 

на дані етимологічних словників англійської, французької, української та російської мов, проведено 

зіставний аналіз мотивації та внутрішньої форми слова пам'ять. Проведений аналіз показує, що 

дослідження внутрішньої форми слів, які є словниковими еквівалентами, у зіставному аспекті, дозволяє 

виявити загальні закономірності номінації, встановити існуючі зв’язки та відношення у семантиці 

досліджуваних слів, забезпечити доступ до багатьох процесів, що відбуваються у людській свідомості. 

 

КИСЛИЦЫНА Н. Н. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА СЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ПАМЯТЬ’ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО, УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с понятием внутренней формы слова. С опорой 

на данные этимологических словарей английского, французского, украинского и русского языков проводится 

сопоставительный анализ мотивации и внутренней формы слова память. Проведенный анализ показывает, 

что исследование внутренней формы слов, являющихся словарными эквивалентами, в сопоставительном 

аспекте, позволяет выявить общие закономерности номинации, установить существующие связи и 

отношения в семантике исследуемых слов, обеспечить доступ ко многим процессам, происходящим в 

человеческом сознании.  

 

KISLITSYNA N.N. THE INNER FORM OF THE WORDS WITH THE MEANING ʻMEMORY’  

(IN THE ENGLISH, FRENCH, UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES)  
The article deals with the issues connected with the notion of inner form of a word. The comparative analysis 

of motivation and the inner form of the word memory in English, French, Ukrainian and Russian languages is 

carried out. The material for comparison is taken from etymological dictionaries. The results of the research show 

that the comparative analysis of the inner form of the words which are dictionary equivalents helps to reveal 

common regularities of the nomination phenomenon, to establish connections and relations within the words’ 

semantics, to provide access to many processes that take place in human mind and consciousness.  

 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, мотивация, коннотация, значение, память. 

В своих лекциях по общей психологии А. Р. Лурия дал следующее определение слову 

«память»: «под памятью мы понимаем запечатление (запись), сохранение и 

воспроизведение следов прежнего опыта, дающего человеку возможность накопить 

информацию и иметь дело со следами прежнего опыта, после того как вызвавшие их 

явления исчезли» [5, с. 195]. Как это часто бывает, верное определение, данное в рамках 

одной науки, может содержать в себе основания для гипотез, актуальных и для других наук.  

Для филологов данное определение интересно тем уточнением, которое 

выдающийся психолог заключил в скобки, а именно, «запись». Запись, сохранение и 

воспроизведение накопленного опыта, в первую очередь, ассоциируется у лингвистов с 

функциями языка (коммуникативной, познавательной и др.). 



Кислицына Н. Н. Внутренняя форма слов со значением ‘память’ (на материале английского, 

французского, украинского и русского языков) 
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Исследование памяти является одним из центральных вопросов, которым 

занимаются психологи (Г. Эббингаус, Г. Мюллер, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев), 

физиологи (Э. Геринг, Л. Я. Лебедев, К. Прибрам), философы (А. Бергсон, С. Франк), 

историки (понятие «историческая память»), социологи (понятие «коллективная память») и 

др. Как один из важнейших процессов, происходящих в человеческом сознании, память не 

могла не заинтересовать и лингвистов. 

Так, в рамках когнитивной лингвистики, Е. С. Кубрякова в разделе «Роль языка в 

познании мира» посвящает несколько глав рассмотрению памяти. Автор с сожалением 

замечает, что, во-первых, «несмотря на огромное количество работ о памяти, определить 

суть этого феномена было бы равносильно определению человеческого сознания, что на 

сегодняшний день представляется просто нереальным», а во-вторых, что «как это ни 

парадоксально, даже в лучших работах по современной лингвистике понятие памяти либо 

вообще не разъясняется, либо оно упоминается вскользь, либо вообще не входит в арсенал 

исходных терминов» [4, с. 359]. Высказывая свои соображения «о том, что необходимо 

знать лингвисту о памяти, путях ее формирования, особенностях устройства», 

Е. С. Кубрякова рассматривает вопросы, связанные с ментальным и внутренним 

лексиконом, долговременными и кратковременными, эпизодическими и семантическими 

видами памяти и подчеркивает, что для того, чтобы обеспечить возможность овладения 

языком, «необходимо, чтобы воспринимаемые (поверхностные) формы языка содержали 

некие ключи (указания на) к смыслу высказывания» [4, с. 365]. В качестве одного из таких 

ключей, по нашему мнению, может выступать внутренняя форма слова. 

О подразделении долговременной памяти на эпизодную и семантическую, об их 

отличиях с позиций психолингвистики рассуждает А. А. Залевская. Отмечая, что 

«семантическую память человека нередко отождествляют либо с «ментальной 

энциклопедией», либо с «ментальным лексиконом», автор утверждает, что «хранимые в 

семантической памяти единицы должны сопровождаться информацией об увязываемых с 

ними обобщенных эмоциональных впечатлениях и оценках». Завершая представление 

своих взглядов на специфику усвоения нового слова, А. А. Залевская говорит о 

«взаимодействии приобретаемых энциклопедических и языковых знаний с продуктами 

переработки разнородного (чувственного и рационального, индивидуального и 

социального) предшествующего опыта человека» [2, с. 116–123]. Можно предположить, 

что предшествующий опыт носителя языка, опыт познания окружающего мира, 

объективация его посредством слова, сохраняется в слове, в ядре его значения, и может 

быть выведен посредством экспликации внутренней формы слова. 
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Настоящая статья ставит своей целью выявление универсального и специфического 

в способах отражения знаний о мире с помощью проведения сопоставительного анализа 

внутренней формы слов со значением ‘память’ в английском, французском, украинском и 

русском языках. Наша гипотеза заключается в том, что исследование внутренней формы 

слов, выведение общих закономерностей, типологизация природы накапливаемых знаний 

в семантике слова, установление существующих связей и отношений обеспечивает доступ 

ко многим процессам, происходящим в человеческом сознании. Языковые единицы и, в 

частности, слово являются надежным источником информации благодаря длительному 

периоду своего существования и функционирования в человеческом обществе. 

Выдвигаемая нами гипотеза перекликается с мыслями Е. С. Кубряковой о том, что 

«лингвистике отводится сегодня <…> важное место в кругу когнитивных наук: она как бы 

обеспечивает доступ ко многим явлениям и процессам, наблюдаемым именно потому, что 

они «пропущены» через языковые формы и в этом смысле имеют объективный характер» 

[4, с. 362]. На продуктивность использования понятия внутренней формы слова в 

когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистики указывает А. Н. Приходько [7]. 

Исследование слова, проводимое изначально как исследование отдельной единицы, 

представляется нам завершенным только тогда, когда оно описано как часть системы, 

когда раскрыты его связи с другими компонентами данной системы, ведь «каждая 

единица хранит сведения не только о самой себе как об отдельности, повторяющейся 

единице потока речи, но и о тех целостных системах, членами которой она является»  

[4, с. 368]. Под целостной системой могут пониматься как отдельный язык (английский, 

украинский и т. д.), так и естественный человеческий язык вообще. 

Мнение о глобальной взаимосвязи лексических единиц согласуется с положением, 

высказанным А. А. Залевской о том, что «не бывает так называемого «изолированного 

слова»; любое опознаваемое (идентифицируемое) слово немедленно включается в 

контекст некоторого акта глубинной предикации, отражающего предшествующий опыт 

оперирования этим словом в процессах речемыслительной и коммуникативной 

деятельности» [2, с. 124]. Это тем более показательно, если исследование проводится на 

материале разных языков и наблюдаемые явления приобретают характерологические или 

даже типологические черты, свойственные человеческому языку вообще. 

В работе В. Н. Манакина развивается подход к сопоставительному описанию 

внутренней формы слова, основ его мотивации. Следуя мысли автора, «гносеологические 

качества» слова особенно ярко высвечиваются в процессе сопоставления языков, «и в их 

обнаружении состоит одна из задач контрастивного изучения лексики, поскольку 
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сопоставление особенностей мотивации одних и тех же названий в разных языках 

позволяет увидеть то, на что мы часто не обращаем внимание, – следы языкового 

творчества народов, сравнить специфику этого творчества в своем и чужом, обогатив 

таким образом собственное языковое сознание» [6, с. 242]. Такая постановка вопроса 

представляется совершенно правильной. Можно сказать, что данное утверждение 

является одним из основных, лежащих в основе теоретических установок данного 

исследования, посвященного сопоставительному исследованию внутренней формы слов. 

Память слова, его истинный смысл связаны с его внутренней формой. Традиционно 

введение в отечественную лингвистику термина внутренняя форма связывают с именами 

В. Гумбольдта, А. А. Потебни, Г. Г. Шпета. Однако следует учитывать, что воззрения 

ученых на данное понятие обусловлены научными традициями и собственно авторской 

концепцией, и поэтому не могут рассматриваться как тождественные. 

Если для В. Гумбольдта основной идеей, положенной в основу понятия внутренняя 

форма языка, лежала такая категория как «деятельность» и, следовательно, язык 

рассматривался им как «усилие духа», направленное на выражение мысли, то одной из 

заслуг Г. Г. Шпета является прямое указание на связь значений и смыслов во внутренней 

форме слова [1; 10]. 

Понятие «внутренняя форма слова» рассматривается в данной статье в 

традиционном классическом понимании, соответственно с определением А. А. Потебни 

как «ближайшее этимологическое значение слова», «отношение содержания мысли к 

сознанию» [8, с. 90–91]. Ключевым понятием в концепции А. А. Потебни относительно 

рассмотрения внутренней формы слова является образ, точнее образ образа, то есть 

представление, которое А. А. Потебня связывал с понятием внутренней формы слова. 

Рассматривая внутреннюю форму слова как «исходную точку семантической 

деривации», А. А. Зализняк пишет: «Внутренняя форма слова – это осознаваемая 

говорящими мотивированность значения слова данного языка значением составляющих 

его морфем или исходным значением того же слова, т.е. образ или идея, положенные в 

основу номинации и задающие определенный способ построения заключенного в данном 

слове концепта» [3, с. 47]. 

Исходные образы, идеи, значения слова фиксируются в этимологических словарях, 

что дает возможность одного из способов идентификации и сопоставления внутренней 

формы слов. Следует учитывать то, что «с развитием языка происходит эрозия 

внутренней формы, постепенно её связь со смыслом утрачивается» [6, с. 240] и то, что 

слова очень неоднородны по своей природе: есть слова с «прозрачной» внутренней 
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формой (небоскреб, кровожадный, кукушка), есть слова со «стёртой» внутренней формой 

(истукан, карта).  

Для сопоставительного анализа внутренней формы слов, для выяснения основ их 

мотивированности в статье используются слова со значением память. Приведем выдержки 

из словарных статей этимологических словарей английского, французского, украинского 

и русского языков и проанализируем их данные в аспекте внутренней формы слова и 

мотивированности. 

Этимологические данные относительно английского слова memory, представленные 

в словаре Bloomsbury Dictionary of Words Origins, содержат следующую информацию: The 

Indo-European base *men-, *mon- ‘think’ has contributed an enormously wide range of words to 

the English lexicon, from comment to mind. One particular semantic family denotes ‘memory’, 

and goes back to memor ‘mindful’, a Latin descendant of *men-. From it was derived the noun 

memoria ‘memory’, which has given English memory, memorize, memorial, and via modern 

French, memoir; and the verb memor re ‘remember’, from which English gets commemorate, 

memorable, and memorandum (not forgetting its abbreviation memo). Also from memor comes 

remember; and three other Latin descendants of *men-, meminisse ‘remember’, reminisc  

‘remember’, and mentiō ‘remembrance’, gave English memento, reminiscence, and mention 

respectively. The distantly related remind carries the same idea [14, р. 345].  

Появление слова memory в английском языке относят к середине 13 века со 

значением ‘recollection (of someone or something); awareness, consciousness’ 

‘воспоминание’, ‘осведомленность’,  ‘сознание’ [16].  

Слово memory заимствовано в английский язык из французского языка, в котором, 

согласно данным Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, впервые 

слово mémoire было употреблено в тысяча пятидесятом году [15, р. 1179]. В качестве 

языка-источника указывается латинский язык, а именно: форма memoria от memor 

‘запоминание’, ‘припоминание’, ‘вспоминание’, которая восходит к индоевропейской 

основе *men-/*mon- ‘думать’. Этимологические данные, собранные в словарях германских 

и романских языков, подтверждаются  сведениями, приведенными в этимологических 

словарях славянских языков. 

Так, в «Етимологічному словнику української мови» слово пам'ять представлено 

следующей статьёй: пам'ять, [памка] ‘пам'ять’, [памок] «тс.» Па, пам'ятка, пам'ятник, 

[пам'ятниця] ‘побиття на спомин’ Нед, пам'яток, [пам'ятунок] ‘видимий знак’ Нед, 

[пам'ятух] ‘очевидець; той, хто пам'ятає про щось’ О, пам'яткий ‘пам'ятливий’, 

памя'тковий, пам'ятливий, пам'ятний, пам'ятущий ‘який має добру пам'ять’, пам'ятати, 
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пам'ятувати ‘пам'ятати’, безпам'ять ‘безпам'ятство’, безпам'ятство, безпам'яття «тс», 

[безпам'ятько] ‘людина, що має погану пам'ять’, безпам'ятний, впам'ятку ‘пам'ятається, 

не забувається’, [запам'яток] ‘пам'ятник’ Ж, [запам'ять] ‘на пам'ять, на згадку’ Пі, 

запам'ятати, напам'ять, непам'ять, невпам'ятку ‘не пам'ятається, не пригадується’, 

опам'ятати ‘вивести кого-небудь із стану непритомності, забуття’, опам'ятувати «тс», 

опам'ятатися, [обезпам'ятіти] ‘втратити пам'ять’ Ж, [пропам'ятнйк] ‘альбом і твір, 

присвячений пам'яті кого-небудь’ Нед, пропам'ятний ‘пам'ятний’, [спам'ятати] 

‘пам'ятати, заспокоїти’ Нед, [спам'ятувати] «тс.» Нед, [спамнятати ся)] ‘привести 

(прийти) до розуму, стримати(ся); заспокоїти(ся)’ Me, упам'ятку ‘пам'ятається, не 

забувається’; – р. память ‘пам'ять’, бр. памяць, др. память ‘спогад, повість, запис, 

грамота; заупокійна служба’, п. раmię  ‘пам'ять’, ч. pamĕt, слц. pamät', болг. м. памет 

«тс», схв. пäм т ‘розум’, слн. pámet ‘пам'ять, розум’, стcл, памZть «ТС»; — псл. раmętь < 

*pam
b
ņtь ‘пам'ять’, пов'язане чергуванням голосних із mьnĕti ‘думати’; — споріднене з 

лит. [mintis] ‘загадка’, atmintis ‘пам'ять’, ст. mintis ‘думка, ідея’, лат. m ns, род. в. mentis 

‘розум, здоровий глузд’, гот. gamunds ‘пам'ять’, двн. gimunt «тс», ав. maiti- ‘думка’, дінд. 

matih (mátih) ‘думка, погляд, намір’; іє. *men-ti-, *mņ-ti- ‘розум, думка’ [11, с. 272]. 

Этимологический словарь русского языка слово па мять представляет следующей 

статьёй: род. п. -и, укр. па м᾽ять, блр. па мяць, др.-русск. память, ст.-слав. памZть, болг. 

па мет, сербохорв. пäм т, словен. рámеt ‘разум, рассудок’, чеш. раm t᾽, слвц. раmät᾽, 

польск. pámię . 

Родственно др.-лит. mint s ‘мысль, суждение’, вост.-лит. mint s ‘загадка’, лит. 

atmint s ‘память’, др.-инд. mat  , máti  ж. ‘мысль, намерение, мнение’, авест. maiti- ‘мысль, 

мнение’, лат. mens, род. п. mentis ‘ум, мышление, разум’, гот. gamunds, д.-в.-н. gimunt 

‘память’, и.-е. *mn tis, сюда же ‘мню, мнить’ [12]. 

Сопоставив данные из приведенных выше словарных статей, можно сделать 

следующие выводы. В современных славянских языках слово память (рус.), пам'ять 

(укр.) имеет двойную мотивировку: 

1) эпидигматического характера, т.к. прослеживаемая общая основа связана с 

понятием ‘мысль, намерение, мнение’, ‘ум, мышление, разум’, ‘мысль, суждение’ и т.д. 

Заметим, что связь внутренней формы слов память, пам'ять в русском и украинском 

языках с понятиями ‘мысль, суждение’, явно не осознается современными носителями 

языка, а экспликация данной семантической составляющей значений исследуемых слов 

демонстрирует и объясняет связь процесса и результата номинации с современным 

словоупотреблением: Больной без памяти, т.е. без сознания. 



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

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 71 

2) словообразовательного характера, т.к. выявление исторического корня позволило 

определить морфему па- как префиксальную. При этом гласная -а- имеет вариант -о-: 

память но поминки, памятник но помнить. Это чередование отмечено в историко-

этимологическом словаре современного русского языка [13, с. 46–47]. Значение приставки 

возводится к и.-е. *роs, которое представлено в лит. раs ‘при, у’, pãstaras ‘последний’, 

paskuĩ ‘затем’, др.-инд. рас с   ‘сзади, вслед, позднее’, рас с  d ‘сзади, следом’, лат. роst 

‘после’ [12]. Таким образом,  сопоставительный анализ этимологических данных позволил 

эксплицировать внутреннюю форму слова память, уяснить истоки мотивированности и в 

качестве возможной формулировки предложить следующую: ‘думать, размышлять о чем-

л. после, позднее’. 

Следует отметить, что диахронное рассмотрение слов английского, французского 

украинского и русского языков, связанных с понятием память, позволяет выявить 

аналогии словообразовательных моделей. Так, существительные память (рус.), пам'ять 

(укр.) образованы по модели приставка+корень (но ср. англ. memory). Такая же модель 

наблюдается у глаголов: по-мнить, па-м'ятаь, re-member. Причем английский префикс 

латинского происхождения re-, выражающий возобновление, повторность действия и 

имеющий значения ‘снова’, ‘заново’, ‘вновь’, ‘пере-’ подтверждает сходство 

деривационных процессов, связанных со словами memory (англ), mémoire (фр.), пам'ять 

(укр.) и память (рус.). 

Проведенный сопоставительный анализ базируется только на разборе данных 

этимологических словарей. Привлечение текстового материала, паремиологического 

фонда, «гнездовых» групп позволит «пройти по следу» значения слова, выявить связь 

внутренней формы слова с его семантическим развитием и спецификой современного 

словоупотребления, развитие переносных значений и коннотаций. Сопоставительный 

подход к исследованиям такого плана позволит установить часто неосознаваемые связи, 

существующие между языками и уяснить мотивацию слов родного языка, которая часто 

начинает восприниматься как таковая только после сопоставления разноязычного 

языкового материала. 
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СЕМАНТИЧНІ ТИПИ НЕОЗНАЧЕНОГО СУБ'ЄКТА-ДІЯЧА, 

ВИРАЖЕНОГО ІМЕННИКАМИ PEOPLE І ЛЮДИ В СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 
 
КЛИМЕНКО О. В. СЕМАНТИЧНІ ТИПИ НЕОЗНАЧЕНОГО СУБ’ЄКТА-ДІЯЧА, ВИРАЖЕНОГО 

ІМЕННИКАМИ PEOPLE І ЛЮДИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

У статті подано результати аналізу семантики неозначеного суб’єкта-діяча, який виражено 

лексемами people і люди у сучасній англійській та українській мовах. Визначено та охарактеризовано 

основні семантичні типи неозначеного суб’єкта-діяча, вираженого зіставлюваними лексемами, 

встановлено риси подібності та відмінності його семантичної структури у досліджуваних мовах. 

 

КЛИМЕНКО О. В. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СУБЪЕКТА-ДЕЯТЕЛЯ, 

ВЫРАЖЕННОГО ЛЕКСЕМАМИ PEOPLE И ЛЮДИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И 

УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье приводятся результаты анализа семантики неопределенного субъекта-деятеля, 

выраженного лексемами people и люди в современном английском и украинском языках. Определены и 

охарактеризованы основные семантические типы неопределенного субъекта-деятеля, выраженного 

сопоставляемыми лексемами, установлены черты сходства и различия его семантической структуры в 

анализируемых языках. 

 

KLIMENKO O. V. SEMANTIC TYPES OF THE INDEFINITE DOER EXPRESSED BY THE NOUNS 

PEOPLE AND ЛЮДИ IN MODERN ENGLISH AND UKRAINIAN 

This paper presents the results of the analysis of the indefinite doer semantics in two structurally different 

languages, i. e. English and Ukrainian. The paper focuses on the indefinite doer expressed by two nouns: the 

English noun people and the corresponding Ukrainian noun люди.   

Every language has some resources to name the doer indefinitely. The core of the lexical sector of language 

means expressing the indefinite doer is presented by the noun people in English and by its counterpart люди in 

Ukrainian.  

The analysis of these nouns semantics has revealed some differences in the number of the lexico-semantic 

variants presented in the dictionary entry and the criteria according to which they are distinguished.   

The contrastive analysis of the semantic types of the indefinite doer expressed by the nouns people and люди 

reveals certain similar and distinctive features.   The shared properties manifest themselves in the presence of the 

four major types of the indefinite doer: the indefinite general doer and the indefinite personal doer presented by the 

subgroups based on the identity of the agents` location, time of action and personal features. The distinctive features 

are revealed in a number of subgroups within the indefinite doer type singled out according to the agents` personal 

characteristics. The English noun semantics proved to be wider than that of its Ukrainian counterpart: the noun 

people represents 8 semantic types of the indefinite doer identified by the agent`s personal characteristics, while the 

noun люди relates to 4 of them.  The gaps in the semantic structure of the indefinite doer expressed by the noun 

люди correspond to the subgroups characterised  by national, family, political and religious identity.  

The differences in the semantic structure of the indefinite doer expressed by the contrasted nouns in English 

and Ukrainian can be explained by certain linguistic and extra- linguistic factors: the English noun people has a 

narrower synonymic paradigm and unlike its Ukrainian counterpart can be used to refer to the family in general. 

 

Ключові слова: неозначено-особовий суб’єкт, неозначено-узагальнений суб’єкт, 

ідентифікація діяча, конкретизатор. 

Інтерес сучасних лінгвістів до питань зіставного вивчення мовних явищ зумовлено 

тим, що такі дослідження дозволяють висвітлити національно-культурну своєрідність 

передачі універсальних значень засобами різних мов. До кола універсальних категорій 

підпадає категорія суб’єктності. Протягом всієї історії розвитку лінгвістичної науки ця 

сутність досліджувалася в ракурсі різних концепцій. Один з останніх напрямків 

дослідження суб’єктності – вивчення семантичного суб'єкта як одного із учасників 
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суб’єктно-предикатно-об’єктних ситуацій [2]. У сферу інтересів даного напрямку 

підпадають особливості мовного представлення дії та її складових. 

У цій статті представлено результати зіставного аналізу семантики такого різновиду 

суб’єкта як неозначений суб'єкт-діяч (далі НСД) в англійській та українській мовах. Під 

НСД розуміється неозначена особа чи група осіб, що виступають на семантичному рівні 

носіями непасивної предикативної ознаки та відповідають на синтаксичному рівні 

підмету. Метою аналізу є виокремлення спільних та дистінктивних рис у семантичних 

типах неозначеного суб'єкта-діяча, вираженого певними лексичними засобами в 

різноструктурних мовах.   

Поняття НСД знаходить своє вираження за допомогою засобів мови, які належать до 

різних структурних рівнів [1; 4]. Серед лексичних засобів, що передають значення НСД, 

можна виокремити англійський іменник people ‘люди’ та його український еквівалент – 

іменник люди. Розглянуті іменники складають лексичний центр поля неозначено-

особовості [8]. За загальною семантичною характеристикою вони належать до розряду 

множинних, тобто позначають групу осіб [6, c. 181]. Варіації в кількості й логіко-

поняттєвих характеристиках суб'єктів, позначуваних розглянутими іменниками, дають 

підстави для виокремлення різних семантичних типів НСД.     

Матеріал дослідження склали лексико-семантичні варіанти лексем people і люди в 

англійській й українській мовах, дібрані методом суцільної вибірки з англійських й 

українських тлумачних словників, а також приклади вживання таких лексем у художніх 

текстах. 

Аналіз лексикографічного опису іменників people і люди показав, що кількість 

лексико-семантичних варіантів (далі ЛСВ) даних лексем, а також параметри, що 

визначають їх, відрізняються як на міжмовному рівні, так і на рівні однієї мови для кожної 

окремої лексеми. Так, наприклад, основу ЛСВ іменника people може складати наявність 

певної об'єднуючої сили, персоніфікованої лідером, керівником, головою родини і т. ін. 

[10]. За цим критерієм в одну групу поєднуються такі значення іменника people, як 

‘співробітники певної компанії’, ‘прислуга в окремій родині’, ‘прихід церкви’, ‘громадяни 

певної країни’ [10]. З іншого боку, ці значення можуть виокремлюватися як низка різних 

ЛСВ [11; 12-14].  

З метою уніфікованого й наочного опису семантичної структури НСД, вираженого 

іменниками people і люди, у рамках цього дослідження використано ряд класифікаційних 

критеріїв, що було застосовано під час аналізу семантики НСД, вираженого особовими 

займенниками в англійській й українській мовах [5]. Це, по-перше, критерій необмеженості 



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

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 75 

– обмеженості групи діячів, за яким виділяються, відповідно, неозначено-узагальнений діяч 

(далі НУД) і неозначено-особовий діяч (далі НОД). Для подальшої класифікації НОД 

використано критерії просторової, часової і персональної маркованості [3]. 

Під НУД розуміється необмежено велика кількість осіб. Ця кількість відкрита й 

абстрактна в силу необмеженості кількості потенційно можливих референтів [7]. За 

результатами аналізу можна стверджувати, що такий тип НСД може бути виражений 

обома лексемами, що зіставляються. У значенні обох розглянутих іменників зафіксовані 

ЛСВ, у яких ці лексеми позначають людей як клас, як суспільних істот, які являють собою 

найвищий ступень розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють мовою, 

виробляють і використовують знаряддя праці [8-14], наприклад:  

(1) І побачила вона раптом життя в його звичайних непідроблених фарбах, і 

побачила, що люди цього життя всюди завжди до смішного однакові [15, c. 74]. 

(2) …or did she lock up within her some secret which certainly Lily Briscoe believed 

people must have for the world to go on at all? ‘Або в ній схований секрет, на якому, Лілі 

анітрошки не сумнівалася, і ґрунтується доля людства?’ [18, c. 322]. 

Опозицію НУД за параметром необмеженості-обмеженості групи осіб представляє 

НОД, під яким розуміється кількість осіб, обмежена просторовою, часовою і 

персональною ознаками. У реченні з НСД вищезгадані ознаки актуалізуються  

конкретизаторами – словами, або словосполученнями, що вказують на місто та час 

перебігу дії, надають характерні риси, властиві НСД. 

Під просторовою дистінктивною ознакою розуміється вказівка на місце знаходження 

або дії групи осіб. Слід зазначити, що спільність місця знаходження або дії для групи осіб, 

позначеної розглянутими  іменниками, може бути постійною (город, країна і т. ін.), 

наприклад: the people of London ‘лондонці’, the people of Australіa ‘австралійці’[14], або 

тимчасовою (певні заходи, установи й т.д.), наприклад: 

(3) Were there many people at the party? ‘Чи багато людей було на вечірці’? [13]. 

Просторове визначення дії, яку виконує НОД, виражений іменниками people і люди, 

може бути локальним (прикл. (3)) або векторним, коли вказується напрямок (прикл. (4)). 

(4) Над водою купка людей лагодилася сідати в човен [9]. 

(5) На південь їхали найрізноманітніші люди [15, с. 57]. 

Під часовою дистинктивною ознакою НОД, вираженого лексемами, що зіставляються, 

розуміється вказівка на момент або період перебігу дії в ситуації із НОД, наприклад.: 

(6) Іn the old days people devoted a lіfetіme to іt. ‘За старих часів у людей ішле на це 

все життя’ [17, с. 200]. 
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Слід зазначити, що ідентифікація НСД, вираженого лексемами people і люди, може 

здійснюватися на підставі комплексної просторово-часової маркованості дії, наприклад: 

(7) І смішно було, що десь там, у церкві, люди стоять тепер перед лампадкамі 

думають про ідеалістичні катакомби перших християнських мучеників… [15, с. 26]. 

Під персональною дистинктивною ознакою НСД, вираженого іменниками  people і 

люди, розуміється спільність певних характеристик, властивих групі осіб, які 

представляють НСД. Під час дослідження були виділені такі групоутворюючі персональні 

ознаки НСД, вираженого розглянутими лексемами:  

1) національно-культурна приналежність; 

2) соціальна приналежність; 

3) професійна приналежність; 

4) релігійні погляди; 

5) політичні переконання; 

6) родинний зв'язок; 

7) психофізіологічні характеристики; 

8) зв'язок із певною особою. 

З урахуванням цих ознак були виділені такі семантичні типи НСД, вираженого 

розглянутими іменниками. 

1. Об'єднання за національно-культурною приналежністю. Цей тип НСД 

представляє сукупність осіб, які становлять націю чи расу, які об'єднані загальною 

культурою, мовою, історією, наприклад: the Jewіsh people ‘євреї’, the kіng and hіs people 

‘король та його народ’ [14], the  nglіsh-speakіng peoples ‘англомовні народи’ [13].  

2. Об'єднання за соціальною приналежністю. До цієї групи увійшли приклади з 

лексемами people і люди на  позначення  осіб, які належать до певної суспільної групи або 

середовища, тобто звичайні люди у протиставленні до заможніх людей, наприклад: a man 

of the people ‘представник, обраний простими людьми’ [14], або люди, які обіймають якісь 

важливі посади, наприклад: 

(8) …деякі поважні люди нашої республіки не без підстав вважають, що сатира 

віджила свій вік і в нашому суспільстві їй нема місця…  [15, c. 14]. 

3. Об'єднання за професійною приналежністю. Такий тип НСД включає групу 

осіб, які виконують певні дії у межах якоїсь професії, наприклад: 

(9) Чого ж це ви самі носили сахар? Чи людей не було в сахарні, чи що [9]? 

(10) The people at the hotel told me he had checked out ‘У готелі мені сказали, що він 

вже виїхав’ [16, c. 97] 
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4. Об'єднання за спільністю релігійних поглядів. До цього типу були віднесені 

такі приклади, у яких досліджувані лексеми позначають групу осіб, які належать до  

певної церковної застави, сповідають певну релігію, наприклад: the people of a parіsh 

‘парафіяни’ [14]. 

5. Об'єднання за спільністю політичних переконань. Цей тип НСД представляє 

сукупність осіб, які мають спільні політичні пріоритети, становлять якесь угрупування на 

політичній основі, наприклад:  

(11) The presіdent no longer has the support of the people. ‘Народ більш не підтримує 

президента’ [13]. 

6. Об'єднання за родинним зв'язком. Цю групу становлять приклади з НСД – 

групою осіб, які належать до однієї родини, які зв'язані кровними узами або узами шлюбу, 

наприклад: 

(12) He took me to meet hіs people. ‘Він познайомив мене зі своєю родиною’ [14]. 

7. Об'єднання за психофізіологічними характеристиками. Такий тип НСД 

включає групу осіб, які мають спільні риси зовнішності, віку, мають одну стать (приклади 

(13), (14)) або мають спільні риси характеру (приклади (15), (16)).  

(13) Many old people live alone. ‘Багато літніх людей живуть поодинці’ [13]. 

(14) Сивина охопила його голову ніби білим вінком, як буває у чорнявих  людей з 

цупким густим волоссям [8].  

(15) Some people are very inquisitive. ‘Деякі люди дуже допитливі’ [13]. 

(16) Такі люди, як гостроголовий, ніколи не дарують тим, хто їх так чи інше 

образив… [15, с. 96]. 

8. Об'єднання за зв'язком із певною особою. Цей тип НСД представлений 

сукупністю осіб, яких поєднує зв'язок з певною особою. Це - особи, які оточують певного 

суб'єкта, особи, знайомі певному суб'єктові, особи, які мають справи з певним суб'єктом, 

наприклад: 

(17) People don’t ask me to parties…she said. ‘«Мене на прийоми не кличуть», – 

сказала вона’ [18, c. 242]. 

(18) Якось мене забули люди, не пишуть, навіть на листи не одповідають[13].  

На підставі аналізу лексикографічного опису іменників people та люди було 

зіставлено семантичну структуру НСД, вираженого цими лексемами. 
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Таблиця 1. Семантична структура неозначеного суб’єкта, який виражено лексемами 

people та люди 

 

№ Семантичний тип НСД PEOPLE ЛЮДИ 

1 Неозначений узагальнений діяч + + 

2 Неозначений особовий діяч 

2.1 Об’єднання за просторовою локацією  + + 

2.2 Об’єднання за часовою локацією  + + 

2.3 Об’єднання за спільною ознакою  

2.3.1 Національно-культурна приналежність + – 

2.3.2 Соціальна група + + 

2.3.3 Професійна приналежність + + 

2.3.4 Релігійні погляди + – 

2.3.5 Політичні переконання + – 

2.3.6 Родинний зв'язок + – 

2.3.7 Психофізіологічні характеристики  + + 

2.3.8 Зв'язок з певною особою + + 

 

Аналіз функціонування зіставлюваних лексем у художніх текстах дав можливість 

зробити висновки щодо частотності різних семантичних типів НСД, вираженого 

іменниками people і люди.  

 

Таблиця 2. Частотна характеристика семантичних типів неозначеного суб’єкта-діяча, 

який виражено лексемами people та люди 

 

 

По-перше, слід відзначити той факт, що деякі типи НСД, вираженого лексемою 

people, не були виявлені у матеріалі рамках вибірки. Це об'єднання за спільностю 

№ Семантичний тип НСД PEOPLE ЛЮДИ 

1. Неозначений узагальнений діяч 43 (14,3%) 53 (18,1%) 

2. Неозначений особовий діяч 

2.1. Об’єднання за просторовою локацією  19 (6,3%) 17 (5,8%) 

2.2. Об’єднання за часовою локацією  14 (4,6%) 71 (24,2%) 

2.3. Об’єднання за спільною ознакою  

2.3.1. Національно-культурна приналежність 2 (0,71%) – 

2.3.2. Соціальна група – 9 (3,1%) 

2.3.3. Професійна приналежність 4 (1,3%) 5 (1,71%) 

2.3.4. Релігійні погляди – – 

2.3.5. Політичні переконання – – 

2.3.6. Родинний зв'язок 4 (1,3%) – 

2.3.7. Психофізіологічні характеристики  10 (3,3%) 34 (11,6%) 

2.3.8. Зв'язок з певною особою 204 (68%) 104 (35,4%) 

Усього: 300 (100%) 293 (100%) 
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соціальної ознаки, релігійних і політичних поглядів (див. табл. 2). Зазначений факт 

свідчить про рідке вживання лексеми people у цих значеннях. Найпоширенішим 

семантичним типом НСД, позначеного іменником people, є об’єднання за зв'язком із 

певною особою, тобто особисте коло особи. Цей тип НСД представлено 204 прикладами, 

що складає 68% від загального обсягу вибірки в англійській мові (див. табл. 2). Слід 

зазначити, що усі зафіксовані словниками ЛСВ іменника люди, які відповідають певним 

типам НСД, було знайдено у художніх текстах у рамках вибірки. Щодо частотності типів 

НСД, який виражено іменником люди, найпоширенішими з них постають об’єднання за 

зв'язком із певною особою (35,4%) та об’єднання за часовою локацією (24,2%) (див. табл. 

2). Іменник люди рідко вживається на позначення такого типу НСД, як об’єднання за 

професійною ознакою (1,71%) (див. табл. 2). 

Під час зіставного аналізу семантичних типів НСД, вираженого лексемами people і 

люди в сучасній англійській і українській мовах, були виявлені деякі подібності і 

відмінності.  

Серед спільних характеристик, властивих зіставлюваним лексемам, слід зазначити 

їхню здатність позначати два основних типи НСД: НУД і НОД (див. табл. 1). Наступною 

рисою подібності є наявність у семантичній структурі НОД, вираженого розглянутими 

лексемами, об'єднань за основними групостворюючими характеристиками, а саме, за 

просторовою, часовою й персональною ознаками. Тобто, в обох мовах лексеми, що 

зіставляються, можуть позначати об'єднання за просторовою локацією, об'єднання за 

часовою локацією й об'єднання за спільною ознакою (див. табл. 1). Простежується також 

ізоморфізм на рівні синтагматики. Обидва іменники найчастіше вживаються на 

позначення об’єднань за зв'язком із певною особою (див. табл. 2). 

Щодо відмінностей варто згадати кількість підгруп у рамках об'єднань за спільною 

ознакою у семантичній структурі НОД, який позначають лексеми people і люди. Для 

лексеми people зафіксовано 8 типів таких об'єднань, у той час як для лексеми люди – 

тільки 4. Спостерігається лакунарність в області об'єднань за релігійними поглядами, 

політичними переконаннями, родинним зв'язком, національно-культурною 

приналежністю. Ще одна розбіжність стосується частотності вживання окремих типів 

НОД, виражених розглянутими лексемами. Це стосується об’єднань за 

психофізіологічними ознаками, що складають 11,6% серед прикладів вживання лексеми 

люди та 3,3% серед прикладів вживання іменника people. 

Таким чином, проведене дослідження дозволило зробити висновок, що семантична 

структура НСД, вираженого лексемою people, ширше, ніж семантична структура НСД, 
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вираженого її українським еквівалентом. Тобто відмінність лексичної номінації НСД в 

англійській та українській мовах проявляється насамперед у зміні обсягу самого 

позначуваного поняття. Цей факт можна пояснити особливостями зіставлюваних мов, а 

також своєрідністю англійської та української культур. Зокрема, серед мовних чинників 

лакунарністі в семантичній структурі НСД, вираженого іменником люди, можна 

відзначити наявність в українській мові низки синонімів, що вживаються в значеннях, 

притаманних англійському іменнику people. Це такі іменники, як народ, люд, а також 

похідні іменники типу газетярі, виноградарі і т. ін., еквівалентами яких в англійській мові 

можуть виступати сполучення з лексемою people, наприклад: 

(19) В першім і другім класі їхало народу малувато, а ті, що їхали, відпочивали по 

своїх каютах [15, с. 71]. 

Серед позамовних чинників розбіжностей у семантичній структурі НСД, вираженого 

розглянутими лексемами, можна відзначити вживання лексеми people у значенні ‘родичі’ 

разом з відповідним іменником relatіves ‘родичі’ в англійській мові й відсутність такої 

традиції в українській мові. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗАМИЛУВАННЯ НА ЛЕКСИЧНОМУ 

РІВНІ МОВИ  
 

САРБАШ О. С. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗАМИЛУВАННЯ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ МОВИ  

В роботі розглядається концепт ЗАМИЛУВАННЯ як складова частина емоційної картини світу 

людини та його репрезентація лексичними засобами. Визначено місце досліджуваного концепту у 

концептосфері позитивних емоцій. На основі аналізу лексичних засобів вербалізації досліджуваного 

концепту в англійській, українській та новогрецькій мовах було змодельовано структуру семантичного 

простору концепту в кожній із мов та проаналізовано універсальні й етноспецифічні риси у характері 

мовної репрезентації концепту. 

 

САРБАШ Е. С. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА ВОСХИЩЕНИЕ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

ЯЗЫКА 

В статье рассматривается концепт ВОСХИЩЕНИЕ как составная часть эмоциональной картины 

мира человека и определяется его место в концептосфере положительных эмоций. На основе анализа 

лексических средств вербализации исследуемого концепта в английском, украинском и новогреческом 

языках смоделирована структура семантического пространства концепта в каждом из языков набора, а 

также проанализированы универсальные и этноспецифические черты в характере языковой репрезентации 

концепта.  

 

SARBASH O. S. CONCEPT ADMIRATION REPRESENTATION AT THE LEXICAL LEVEL OF THE 

LANGUAGE 

Linguistic study of emotions has made remarkable progress in modern language science since its emergence 

in the late 1970s. Clear theoretical and research traditions are evident, and the field of the reconstruction and 

description of emotional concepts now stands at the forefront of modern linguistics.  

This paper focuses on linguistic representation of the concept AMIRATION as an important part of 

emotional conceptual sphere. The article dwells upon such theoretical problems as the cognitive structure of the 

admiration as emotion; specific features of its conceptualization, its conceptual model and psychological status as 

well as its place in the structure of conceptual sphere of positive emotions. 

Emotional concept ADMIRATION is distinguished within the conceptual sphere of positive emotion as a 

reflection of attribution emotions which appear to be a kind of emotional reaction of approval of the agent and his 

actions.   

The paper focuses on the comparative research of the peculiarities of its lexical representation in the 

English, Ukrainian and Modern Greek languages. Models of the semantic space organization of the concept in the 

languages under study are built on the basis of the analysis of the semantic structure of the lexical unit through 

which the concept is represented in the language. The study reveals both universal and specific features in the 

linguistic representation of ADMIRATION in the three studied language that are presented in the article.  

 

Ключові слова: емоція, концепт, концептосфера, категоризація, концептуальний 

простір, емоційний концепт. 

В роботі представлені результати аналізу лексико-семантичних засобів вербалізації 

концепту ЗАМИЛУВАННЯ в англійській, українській та новогрецькій мовах.  

Питання вивчення мовної об’єктивації емоцій має довгу історію в лінгвістиці – від 

повної відмови на ранньому етапі від включення емоційного компоненту до лексичної 

структури значення слів [2] до подальшого визначення поняття емотивності як 

семантичної властивості вираження емоційності мовними засобами [1, 3, 6, 7, 10 та ін.] та 

висвітлення різноманітних аспектів емоційності, її місця в семантичній структурі, зокрема 

її відмежування від експресивності та оцінності [5, 9, 11 та ін.], й нарешті до вивчення 

категоризації емоцій в лексико-семантичній системі та способів реалізації емотивності на 

синтаксичному рівні і в тексті [11, 13, 16]. В сучасній лінгвістиці емотивність 
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розглядається як полістатусна когнітивна категорія, що реалізується на різних рівнях 

мовної системи і в мовленні.  

В руслі антропоцентричного підходу до вичення мовних явищ емоції постають 

однією із центральних проблем, до яких звертаються дослідники таких сучасних 

напрямків, як когнітивна лінгвістика і лінгвокультурологія [4, 11, 14–16]. Вивчення мовної 

концептуалізації предметів і явищ як зовнішнього, так і внутрішнього світу людини 

видається одним із перспективних напрямів сучасної лінгвістики, оскільки за допомогою 

мови здійснюється доступ до осягнення емоцій як сутностей внутрішнього світу, що не є 

доступними для безпосереднього спостереження. За допомогою мови люди можуть 

ділитись своїм емоційним досвідом, осмислювати його, надати найменування, 

категоризувати та включити до власної картини світу. Таким чином, вивчення мовних 

даних сприяє розумінню способів категоризації та концептуалізації емоцій у вигляді 

емоційних концептів в картині світу соціуму, що зумовлює актуальність даної роботи.  

Об’єктом дослідження у роботі постають емоційні концептосфери англійської, української 

та грецької лінгвокультур. Предметом дослідження є лексична вербалізація концепту 

ЗАМИЛУВАННЯ як одного із важливих складових концептосфери позитивних емоцій.  

Матеріалом дослідження послужили 135 лексичних одиниць-реперзентантів 

концепту ЗАМИЛУВАННЯ (24 – в англійській мові, 45 – в українській і 36 – у 

новогрецькій), дібраних методом суцільної вибірки із сучасних тлумачних словників 

досліджуваних мов.  

Згідно з когнітивною теорією емоцій [16] концептуальний простір емоцій 

утворюють три типи емоційних реакцій, що виділяються за критеріями подобається   не 

подобається, схвалення   несхвалення, задоволення   незадоволення. Ці три типи емоцій, 

що визначені відповідно як емоції привабливості (attraction emotions), атрибутивні емоції 

(attribution emotions) та емоції, що основані на подіях (event-based emotions), формують 

єдиний комплекс емоційного сприйняття дійсності людиною через емоційне ставлення, 

емоційний вплив та емоційне переживання. 

Кожен з трьох цих типів емоційних реакцій представлений у мовній картині світу у 

вигляді відповідного вербалізованого емоційного концепту, що закріплює досвід людини 

в пізнанні емоцій. 

Позитивні емоції атракції, що виділяються за критерієм подобається, 

репрезентовані емоційними концептами LOVE в англійській мові, ЛЮБОВ в українській 

мові та АГАПН у новогрецькій мові. Атрибутивні позитивні емоції, критерієм виділення 

яких є схвалення дій агентів репрезентують відповідно емоційні концепти ADMIRATION, 

ЗАМИЛУВАННЯ та ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ. Позитивні емоції третього типу, що виникають як 

реакції на події та виділяються за критерієм задоволення, представлені у досліджуваних 
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мовах концептами PLEASURE, ЗАДОВОЛЕННЯ та ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ. Ці концепти 

складають концептосферу позитивних емоцій та представляють вербалізовану 

лексичними одиницями сукупність певним чином структурованих знань та уявлень мовців 

про позитивні емоції. 

Категоризація концептуального простору позитивних емоцій здійснюється згідно з 

усвідомленням людиною емоцій як таких переживань, що різняться за характером 

перебігу почуття. Емоційне переживання може бути спрямоване на зовнішній світ або 

переживатись інтровертивно. Якщо емоція спрямована на об’єкт зовнішнього світу, вона 

переживається у вигляді емоційного ставлення, в іншому випадку мова йде про власне 

емоційний стан.  

Позитивне емоційне ставлення характеризується спрямованістю суб’єкта у 

зовнішній світ у його взаємовідносинах з ним. Така емоційна ситуація у загальному 

вигляді може бути описана як “Суб’єкт Х відчуває позитивне емоційне ставлення Е до 

об’єкту Y”.  

Позитивні емоційні стани виникають як реакції на події та їхні наслідки в діапазоні 

задоволення. Емоційну ситуацію цього типу можна узагальнено описати як “Суб’єкт Х 

перебуває в емоційному стані Е”.  

Концепти ЛЮБОВ та ЗАМИЛУВАННЯ репрезентують у свідомості людини етнічно 

та культурно зумовленні уявлення про емоційні ситуації позитивного ставлення, а 

концепт ЗАДОВОЛЕННЯ – про емоційні ситуації позитивного стану. Структура 

концептуального простору позитивних емоцій подана у схемі 1. 

Оскільки у значеннях мовних одиниць представлена “ідеальна форма існування 

предметного світу, його властивостей та відношень, розкритих сукупною суспільною 

практикою” [5, c. 134], сукупність знань мовців про світ емоцій, втілена в цих концептах, 

знаходить відображення у лексичних засобах та може бути об’єктивована за допомогою 

аналізу семантичної структури лексичних одиниць, що вербалізують кожен з концептів. 

 

 

 

Схема 1. Концептуальний простір позитивних емоцій 

ПОЗИТИВНІ ЕМОЦІЇ 

СТАВЛЕННЯ СТАН 

ЛЮБОВ ЗАМИЛУВАННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 
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Такий аналіз дозволить розширити змодельовану загальну інформаційну структуру 

концептуальної сфери позитивних емоцій та визначити національну специфіку її 

реалізації в різних мовах. 

Проаналізувавши семантику номінативних одиниць, що репрезентують концепт 

ЗАМИЛУВАННЯ в англійській, українській та новогрецькій мовах, можна сказати, що цей 

концепт є складним ментальним утворенням, що формується у свідомості, перетинаючись 

із іншими концептами, як емоційними, так і раціональними. Емоційне ставлення 

замилування виникає в суб’єкта як суміщення кількох різних за природою почуттів. 

Специфіка семантичного простору, сформованого концептом ЗАМИЛУВАННЯ в кожній із 

досліджуваних мов, може бути описана через визначення переживань, що, поєднуючись, 

утворюють замилування.  

В англійській мові ім’я концепту представлено номінативною одиницею admiration. 

Дефініційний аналіз базової номінації виявив родову сему “схвалення”, що експлікується 

компонентами  high opinion, approval, approbation, наприклад:  

(1) англ. admiration ‘замилування’ – a feeling of admiring something or someone 

‘почуття замилування кимось або чимось’, admire ‘захоплюватися, милуватись’ – 1. to 

have a very high opinion of someone because of a quality they have or because of something they 

have done ‘мати дуже високу думку по кого-небудь через їх якості або вчинки’ [LDCE]. 

(2) англ. admiration ‘замилування’ – wonder mingled with reverence, esteem, 

approbation; pleased contemplation, warm approval ‘подив, змішаний із глибокою повагою, 

шануванням, схваленням; задовільна думка, тепле схвалення’; admire ‘захоплюватися, 

милуватись’ – 1. regard with pleased surprise, respect, or approval ‘ставитися із приємним 

подивом, повагою та схваленням’ [SOED]. 

Англійській концепт ADMIRATION являє собою складне ментальне утворення, 

основою якого є загальнооцінний концепт СХВАЛЕННЯ.  

Як свідчить дефініційний аналіз, номінація admiration ‘замилування’ також 

визначається за допомогою компонента respect ‘повага’, що свідчить про тісний зв'язок 

цих двох почуттів, наприклад: 

(3) англ. admiration ‘замилування’ – a feeling of respect and liking for sb/sth ‘почуття 

поваги, прихильності до когось  або чогось’; admire – to respect sb for what they are or for 

what they have done ‘поважати когось за те, які вони, або за їх вчинки’ [OALD]. 

Семантика компонента respect виявляє сему позитивної раціональної оцінки, що 

експлікована компонентом “opinion” у поєднанні із позитивною загальнооцінною семою, 
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наприклад: 

(4) англ. respect ‘повага’ – 5. Deferential esteem felt or shown towards a person, thing, or 

quality ‘шаноблива повага, що відчувається або виявляється до особи, речі або 

властивості’ [SOED]; esteem – 3. high regard or respect; good opinion [CCED]. 

Подібна природа почуттів admiration та respect відображена в семантиці інших 

номінацій досліджуваного концепту, що тлумачаться, в основному, за допомогою 

поєднання в дефініції цих родових понять, наприклад: 

(5) англ. esteem ‘повага’ – great respect and admiration; a good opinion of sb ‘велика 

повага та замилування, гарна думка про когось’ [OALD]; 

(6) англ. reverence ‘благоговіння’ – a feeling of great respect or admiration for sb/sth 

‘почуття глибокої поваги до когось або замилування кимсь’ [OALD]. 

Проте семантичний простір концепту ADMIRATION не обмежується значенням 

“визнання позитивних якостей та досягнень об’єкта”, що домінує в значенні “respect”, він 

є ширшим. Окремі номінації відображають admiration як результат безпосередньої 

емоційної оцінки, коли об’єкт подобається суб’єктові, наприклад:  

(7) англ. regard ‘повага, прихильність’ – esteem, admiration, kindly feeling ‘повага, 

замилування, добре почуття’ [SOED]. 

(8) англ. favour ‘прихильність’ – 1. propitious or friendly regard; esteem, liking 

‘прихильне або дружнє відношення; повага, симпатія’ [SOED]. 

Крім того, раціональна оцінка та схвалення об’єкта, визнання його позитивних 

якостей супроводжується подивом, що закріплено в дефініції базової номінації 

компонентом wonder (приклад 2). Семантика цього компонента розгортається таким 

чином: wonder ‘подив’ – the emotion or attitude excited by the perception of something 

unexpected, unfamiliar, or inexplicable; esp. surprise or astonishment mingled with admiration, 

perplexity, or curiosity ‘почуття або ставлення, викликане сприйняттям чогось 

неочікуваного, незнайомого або незрозумілого; особливо здивування, змішане із 

замилуванням, ніяковістю чи цікавістю’ [SOED], тобто, позитивні якості та властивості 

об’єкта оцінюються суб’єктом емоції “admiration” за оцінною шкалою як “вище норми”, 

що є незвичайним і дивує, а також вражає. Це відображено, наприклад, у значенні одиниці 

impress ‘справляти враження’ – if something or someone impresses you, you admire them 

because you notice how good, clever, successful etc they are ‘якщо щось або хтось справляє 

враження, ви відчуваєте замилування або помічаєте наскільки гарним, розумним, 

успішним він є’ [CCED].  

Отже, емоційний концепт ADMIRATION репрезентує почуття, що формується на 

основі раціональної позитивної оцінки, схвалення якостей та вчинків об’єкту. Емоційність 
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набувається за рахунок розташування об’єкта оцінки на оцінній шкалі вище норми, що є 

незвичайним і тому викликає емоції.  

3.2. В українській мові концепт ЗАМИЛУВАННЯ репрезентований номінацією 

замилування, що представлена двома лексико-семантичними варіантами:  

(9) замилування – 1. найвищий ступінь задоволення від когось, чогось. 2. велика 

схильність, пристрасть до чогось [ВТСУМ].  

Таке визначення базової номінації концепту ЗАМИЛУВАННЯ відбиває його зв'язок 

із позитивними емоційними концептами ЗАДОВОЛЕННЯ і ЛЮБОВ. Такий зв'язок 

відображається і в інших номінаціях концепту ЗАМИЛУВАННЯ, наприклад:  

(10) захват – 1. Велике внутрішнє піднесення, збудження; порив; запал.    

Захоплення ким-, чим-небудь    Підвищений інтерес, палкий потяг, пристрасть до чого-

небудь [ВТСУМ];  

(11) захоплюватися – 1. бути в радісно-піднесеному стані задоволення, замилування 

ким-, чим-небудь 2. відчувати великий інтерес, потяг до чого-небудь    закохуватися у 

кого-небудь [ВТСУМ]. 

За допомогою дефініційного аналізу номінацій концепту встановлено також його 

зв'язок із концептом ПОВАГА. Почуття поваги є раціональним у своїй основі, воно 

визначається як почуття шани, прихильне ставлення до кого-небудь, що ґрунтується на 

визнанні чиїх-небудь заслуг, високих позитивних якостей кого-, чого-небудь [ВТСУМ]. 

Коли почуття набуває інтенсивності, раціональний складник поступається емоційному, 

наприклад: 

(12) схилення – 2. почуття глибокої поваги до кого-, чого-небудь, захоплення кимсь, 

чимсь [ВТСУМ]. 

(13) благоговіння – книжн. найбільша, найщиріша повага, шана; безмежна любов; 

побожність [ВТСУМ]. 

(14) обожнювати – 2. дуже поважати, любити кого-небудь; надмірно 

захоплюватися кимось [ВТСУМ]. 

Отже, в україномовній картині світу відбито уявлення про замилування як про 

інтенсивне позитивне почуття, що ґрунтується на прихильному ставленні до об’єкта. 

Почуття замилування може також виникати на основі раціонального позитивного 

ставлення – поваги до об’єкта, що набуває емоційності за рахунок інтенсивності.  

У новогрецькій мові концепт ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ представлений іменниковою номінацією 

θαυμασμός ‘замилування’ та дієслівною номінацією θαυμάζω ‘милуватись, захоплюватись’: 

(15) θαυμασμός ‘замилування’ – 1. αίσθημα έκπληξης συχνά συνδιασμένο από 
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ικανοποίηση και επιδοκιμασία μπροστά σε ο,τι θεωρείται ωραίο, καλό ή ψηλό ‘почуття подиву 

часто пов’язане із задоволенням та схваленням чогось, що вважається прекрасним, гарним 

або високим’; 2. συναίσθημα  συνήθως θετικό) έκπληξής και απορίας σε κάτι παράδοξο ή 

προςδόκιτο ‘почуття (звичайно позитивне) подиву та враження чимось незвичайним або 

непередбачуваним’ [ΝΕΛ]; θαυμασμός ‘замилування’ – θετικό συναίσθημα επιδοκιμασίας, 

αναγνώρισης, βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού απέναντι αε κπ. ή σε κτ.αξιόλογο, σημαντικό, 

εξαιρετικό ‘позитивне почуття схвалення, визнання, глибокої поваги та шани до когось або 

чогось цінного, важливого, надзвичайного’ [ΛΚΝ].  

(16) θαυμάζω ‘милуватись, захоплюватись’ – 1.a  αντικρίζω κάποιον με αίσθημα 

έκπληξης και ικανοποίησης που πηγάζει από την αναγνώριση ανωτερότητας στο χώρο του 

πνευματικού, του αισθητικού, του ηθικού βίου, αισθάνομαι θαυμασμό ‘ставитися до когось із 

почуттям задоволення та захоплення, що виходить із визнання його духовної та 

естетичної довершеності’ [ΛΚΝ]. 

Основою почуття є позитивне ставлення до об’єкта, схвалення його якостей та 

вчинків. Об’єкт почуття оцінюється як такий, що виходить за межі наявного досвіду, саме 

тому позитивне ставлення до нього є дуже інтенсивним.  

На основі дефініційного аналізу номінацій концепту ЗАМИЛУВАННЯ в англійській, 

новогрецькій та українській мовах, було встановлено набір ознак, що формують 

семантичний простір концепту в кожній мові. Аналіз мовного матеріалу дозволяє 

відтворити концептуальну модель почуття замилування, а також визначити спільні та 

відмінні риси його формування у свідомості представників різних мовних спільнот.  

Прототипну модель семантичного простору концепту ЗАМИЛУВАННЯ в мовах 

набору представлено на схемі 4. 

 

ЕМОЦІЙНА ОЦІНКА  РАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА 

 

 

 

                                                                    ЗАМИЛУВАННЯ 

 

 

 

 

Схема 4. Модель семантичного простору концепту ЗАМИЛУВАННЯ 

 

Спільною рисою є те, що почуття замилування формується у суб’єкта на основі 

  ПОВАГА ЛЮБОВ 
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раціональної позитивної оцінки об’єкта. Оцінка об’єкта може здійснюватись за різними 

параметрами. Позитивна оцінка внутрішніх якостей об’єкта, схвалення його вчинків, 

визнання його цінності зумовлює виникнення почуття поваги, що є раціональним у своїй 

основі. Емоційне почуття замилування виникає, коли схвалення об’єкта є досить 

інтенсивним. Отже, головними ознаками концепту, які закріплені в семантиці номінацій 

концепту ЗАМИЛУВАННЯ в кожній із досліджуваних мов, є позитивна оцінка, тобто 

схвалення, та інтенсивність.  

Також має місце безпосередня емоційна оцінка об’єкта за критерієм привабливості, 

тобто подобається чи не подобається. Почуття, що виникає на основі такої оцінки, – 

уподобання, різновид любові. Висока інтенсивність такого почуття зумовлює виникнення 

замилування.  

Найбільш наближеною до прототипної виявилась модель семантичного простору 

українського концепту ЗАМИЛУВАННЯ. У семантичній структурі концептів 

ADMIRATION в англійській та ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ у новогрецькій мовах також зафіксована 

ознака “здивування”. Поєднання схвалення із подивом виникає, коли об’єкт оцінки, що 

викликає емоційне ставлення, оцінюється як такий, що виходить за межі попереднього 

досвіду об’єкта. Незвичайні, дивні для суб’єкта характеристики об’єкта викликають 

замилування, водночас невідоме, те, що неможливо пояснити, може викликати страх, 

подібний до страху перед надприродними, божественними силами. Це відображено в 

семантиці деяких номінацій концепту ЗАМИЛУВАННЯ в англійській та новогрецькій мові 

за допомогою ознаки “страх”. Ідея уподібнення об’єкта замилування божественному 

творінню відображена в українській мові дещо по-іншому. Об’єкт настільки приваблює 

суб’єкта, настільки позитивно оцінюється суб’єктом, що в свідомості суб’єкта він 

уподібнюється божеству. Ідея страху в семантиці українських одиниць-номінацій 

замилування виявлена не була.  

Отже, універсальним у семантиці замилування можна вважати формування 

емотивного компонента через поєднання компонентів оцінки та інтенсивності, що 

зафіксовано в кожній із досліджуваних мов. В англійській мові виявлена найбільша 

кількість семантичних ознак, що окреслюють концептуальний простір замилування.  

Універсальний характер уявлень людини про замилування виявляється в його 

складній семантичній організації в усіх мовах аналізу. Концепт ЗАМИЛУВАННЯ 

утворюється як частина більш загального оцінного концепту СХВАЛЕННЯ. Основною 

ознакою почуття замилування є інтенсивність, яка зумовлює виникнення емотивності на 

основі раціональної оцінки, а також визначає змішаний характер почуття. Особливість 
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концепту ЗАМИЛУВАННЯ як емоційного концепту полягає у тому, що його ядро 

формується в результаті перехрещення периферій інших концептів, як емоційних, так і 

раціональних. Спільне інваріантне ядро представлень концепту ЗАМИЛУВАННЯ 

складають уявлення про його кореляцію із раціонально оцінним концептом ПОВАГА. 

Специфічні риси в уявленні про замилування виявляються у кожній мові 

своєрідністю кореляцій концепту ЗАМИЛУВАННЯ з іншими концептами. Структура 

цього концепту в англійській мові виявляє риси, спільні як з українською мовою, так і з 

новогрецькою, та характеризується кореляціями із концептами ПОВАГА, ЛЮБОВ та 

ЗДИВУВАННЯ. У новогрецькій мові на відміну від інших досліджуваних мов не 

зафіксовано кореляцію концептів ЗАМИЛУВАННЯ та ЛЮБОВ. Особливістю вияву 

концепту замилування в українській мові є відсутність зафіксованої в інших мовах аналізу 

кореляції концептів ЗАМИЛУВАННЯ та ЗДИВУВАННЯ. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОСМОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

ЧІГІРЬОВА А. В., КОГАДЄЄВА Г. О. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КОСМОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ 

Стаття присвячена дослідженню лексико-семантичних і структурно-граматичних особливостей 

найменувань космічних об’єктів, а саме назв сузір’їв у різноструктурних мовах.  

Головні теоретичні і дослідницькі завдання полягають у встановленні лінгвістичного статусу 

космічних об’єктів, розгляді особливостей номінації одиниць, що вивчаються, виявленні екстра-

лінгвістичних факторів, які мають вплив на виникнення і розвиток космонімів, розкритті семантичних 

особливостей космонімів в англійській, французькій та російській мовах, а також у виявленні структурно-

граматичних особливостей одиниць космонімічного простору.  

 

ЧИГИРЁВА А. В., КОГАДЕЕВА А. А. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОСМОНИМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Статья посвящена исследованию лексико-семантических и структурно-грамматических 

особенностей наименований космических объектов, а именно названий созвездий в разноструктурных 

языках.  

Главные теоретические и исследовательские задачи заключаются в установлении лингвистического 

статуса космических объектов, рассмотрении особенностей номинации изучаемых единиц, выявлении 

экстра-лингвистических факторов, которые влияют на возникновение и развитие космонимов, раскрытии 

семантических особенностей космонимов в английском, французском и русском языках, а также в 

выявлении структурно-грамматических особенностей единиц космического пространства. 

 

CHIGIRYOVA A. V., KOGADYEYEVA A. A. STRUCTURE AND SEMANTICS OF COSMONYMS  

IN THE MODERN ENGLISH, FRENCH AND RUSSIAN LANGUAGES 

The article deals with the semantic and structural features of names of space objects, namely names of 

constellations in the contrasted languages. 

The topicality of the paper is predetermined by the insufficient study of the names of constellations in Modern 

English, French and Russian languages from the point of view of their structure and semantics.  

The main theoretical aim consists in defining the linguistic status of the space objects, providing different 

opinions on the problem concerning the place of cosmonyms in the onomastic field, studying the main principles of 

nomination of the units under study, describing the origin of the cosmonyms in Modern English, French and Russian 

languages and revealing the extra-linguistic factors, which influence the appearance and development of 

cosmonyms.  

The research part involves analyzing the semantic peculiarities of the units under study, highlighting the 

structural and grammatical peculiarities of the nonterrestrial objects. 

 

Ключевые слова: имя собственное, космонимическая лексика, наименования созвездий, 

номинация, лексико-семантические группы, структурно-грамматические особенности.    

1. Введение. Особое положение собственных имен в языке и их отличие от 

нарицательных отмечалось исследователями с давних времен. Имена собственные 

обратили на себя внимание еще древнеегипетских и древнеримских ученых. Как особый 

класс слов они были выделены стоиками (в частности, Хрисиппом), однако и позднее – в 

эпоху Возрождения, в новое время (Г. Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц), в течение всего ХIХ 

столетия (Дж. Ст. Милль, Х. Джозеф и др.), XX века и до наших дней продолжается 

дискуссия о них, в ходе которой высказывается и немало как однозначных (принимаемых 

многими учеными), так и противоположных суждений. 
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Ономастику как отрасль науки долгое время считали вспомогательной дисциплиной 

для географии, истории и ряда других наук, игнорируя ее лингвистическую суть. Это 

объясняется особым положением имен собственных в языке, их более тесной связью с 

внеязыковыми фактами по сравнению с именами нарицательными. 

В настоящее время наименования космических объектов представляют большой 

интерес для лингвистов, их изучение занимает значительное место в науке о собственных 

именах – ономастике. Эту часть ономастики начали называть астронимикой или 

космонимикой. В «Словаре русской ономастической терминологии» Н. В. Подольской 

существуют два термина для названия объектов этой науки: космоним и астроним [19]. 

Словарь зафиксировал намечающуюся тенденцию к различению названий, с одной 

стороны, небесных тел (астроним), с другой – пространственных космических объектов 

(космоним). В данном исследовании представляется целесообразным использовать 

термин «космоним» в связи с рассмотрением наименований звезд и созвездий, входящих в 

звёздную систему.  

Космонимическая лексика, как компонент языковой системы, подчиняется ее 

закономерностям, и по своим специфическим признакам имеет ряд особенностей. 

В последние десятилетия лингвисты проявляют особый интерес к проблемам 

ономастики. Необходимо отметить работы таких известных ученых, как 

А. В. Суперанская [14], В. Д. Бондалетов [1], В. А. Никонов [10], Н. В. Подольская [19], 

Е. С. Отин [11] и др. Несмотря на то, что космонимы принадлежат к обширному фонду 

лексики, семантические и функциональные аспекты единиц космонимического 

пространства до сих пор практически не изучены. Среди работ, посвященных 

космонимической лексике, выделяются исследования Ю. А. Карпенко, М. Э. Рут [12–13], 

Ф. Ю. Зигель [7], Д. И. Ермоловича [4–5], В. П. Цесевича [17], В. А. Звегинцева [6] и др.   

Анализ теоретической литературы по космонимике позволяет сделать выводы, что 

большая часть работ, посвященных теме космонимической лексики, сосредоточена в 

основном на изучении русских именований реалий небесной сферы, однако, как известно, 

каждому языку и каждой эпохе присущи свои специфические способы выражения, 

отличные от аналогичных способов другого языка и другой эпохи не только внешним 

видом, но и смысловым содержанием, а также эмоциональной окраской. Именно поэтому 

семантические и структурные особенности космонимической лексики всё больше 

привлекают внимание лингвистов. 

Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученностью 

наименований созвездий в современном английском, французском и русском языках с 
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точки зрения их структурных и семантических особенностей. В работе впервые 

проводится попытка классифицировать единицы космонимического пространства в 

структурном и семантическом аспектах.   

Материалом исследования послужила сплошная выборка наименований 

космических объектов из лексикографических источников на английском, французском и 

русском языках. Использовались также данные этимологических и космонимических 

словарей, справочная литература и специализированные исследования. Общее количество 

наименований созвездий в сравниваемых языках составляет 264 единицы. 

Цель работы заключается в описании лексико-семантических, структурно-

грамматических особенностей космонимов, в выявлении общих и отличительных черт 

номинации созвездий в английском, французском и русском языках, а также изучении 

влияния экстралингвистических факторов на процесс номинации космических объектов. 

2. История возникновения наименований космических объектов. Многие 

космонимы отличаются большой древностью. Живя в настоящем, названия небесных тел 

свидетельствуют о прошлом, о времени и месте своего возникновения. Астрономы и 

популяризаторы астрономических знаний в поисках ответа на вопрос – каким образом 

созвездие получило название, и почему данный объект назван так, а не иначе – издавна 

обращаются к античной мифологии. Немаловажную роль для номинации небесных тел 

играют и социально-исторические реалии. Художественное воплощение карты созвездий 

(всей композиции и составляющих ее отдельных фигур) – уникальный феномен 

человеческой культуры, создаваемый цивилизацией на всем протяжении своего бытия. 

Традиция звездной карты чрезвычайно интересна как предмет истории искусства, ибо 

каждая историческая эпоха по-своему сохраняет, переосмысляет и изменяет ее 

художественные образы, трактуя их несколько по-иному, в рамках нового, другого, 

собственного мировоззрения. И каждая эпоха выражает в их меняющихся художественных 

формах внутренний духовный мир новых – своих созидателей этих образов. 

Визуализируемые мифологемные образы – созвездия – были и остаются самыми 

удобными, универсальными ориентирами для знатоков неба во всем мире. Структура и 

символизм созвездий даже в наши дни становятся предметом острой полемики среди 

астрономов разных стран. Специфичность ситуации, по мнению Д. И Ермоловича, состоит 

в том, что в значительной части мифологические, древние наименования созвездий 

представляют сегодня интерес не только с точки зрения истории астрономии, как это было 

бы в любой иной области естествознания, но продолжают выступать в роли актуального 

понятийного аппарата и инструментария этой науки [5, с. 10–11]. 
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Феномен звездной карты уникальным образом сочетает в себе точное и 

гуманитарное. Математическая система координат и зафиксированные положения всех 

видимых объектов Вселенной, с одной стороны, и вместе с ними образы реальных и 

полуреальных предметов, птиц, животных, человеческих персонажей из 

мировоззренческих систем различных цивилизаций, определяющих базовое деление всего 

окружающего пространства с древнейших времен до наших дней, – с другой. На арену 

истории выходят новые люди и новые цивилизации, а традиция сохраняется, продолжает 

жить своей собственной жизнью, принимаемая новыми культурами как некая 

установленная, фактически канонизированная данность, которую можно воспринимать и 

как своеобразное символическое послание предшественников своим последователям.  

Теснейшая связь осуществлявшихся в древности наблюдений за звездным небом с 

хозяйственной и культовой практикой людей тех эпох, со всей системой свойственных им 

представлений о мире определяет большое культурно-историческое значение этой 

проблемы, утверждает Ф. Ю. Зигель. Понять, где, когда и по каким мотивам человек давал 

имена созвездиям, чем диктовалось именно такое расположение астронимов на небосводе 

и т.д., – значит понять очень многое в истории культуры [7, с. 15]. 

На протяжении многих десятилетий наблюдались попытки изменить существующее 

деление небесной сферы. История астрономии сохранила многочисленные примеры этого 

– от небольшого нового созвездия до полной реформы деления небосвода. 

3. Основные лексико-семантические группы наименований созвездий в 

английском, французском и русском языках. Имена собственные, относящиеся к 

небесным телам (созвездиям, звездам, планетам, астероидам, галактикам и т.д.), во всех 

языках полностью регламентируются астрономической наукой. Следует отметить, что 

имена многих созвездий взяты из античной мифологии, и хотя в большинстве случаев по-

французски и по-русски эти названия совпадают с именами-прототипами (например, 

Céphée ‘Цефей’, Pégase ‘Пегас’, Persée ‘Персей’, Phénix ‘Феникс’), в английском языке 

встречаются варианты, не совпадающие с первоисточником. Так, например, названия 

созвездий King ‘Цефей’, Winged Horse ‘Пегас’, Hero ‘Персей’ в английском языке 

отличаются от имени соответствующего мифологического персонажа. 

В своей работе В. П. Цесевич указывает, что путь Солнца в небесной сфере в 

течение года называется «эклиптикой». Она пролегает по 12 созвездиям, которые 

называют «зодиакальными», так как большинство из них получили свои имена от 

лексических единиц, обозначающих животных (греч. зоон – «животное»). Их названия в 

порядке следования созвездий таковы: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, 
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Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей. В названиях видим отражение истории 

человечества, в частности, следы его древнего охотничьего и земледельческого периодов. 

Водолей и Рыбы – время разлива рек и рыбной ловли, Телец и Овен – период пастбищ, 

созвездия Девы и Весов символизируют время уборки и взвешивания урожая [17, с. 37].  

Названия созвездий (знаков) Зодиака имеют в английском и французском языках 

дублетные названия: один вариант основан на латинском наименовании, другой представляет 

собой его собственное английское и французское соответствие (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Названия созвездий Зодиака 

 

Латинские 

названия 

Английские 

названия 

Французские 

названия 

Русские 

названия 

Gemini the Twins Les Gémeaux Близнецы 

Aquarius the Water Bearer Le Verseau Водолей 

Libra the Balance La Balance Весы 

Virgo the Virgin La Vierge Дева 

Capricornus the Goat Le Capricorne Козерог 

Leo the Lion Le Lion Лев 

Aries the Ram Le Bélier Овен 

Cancer the Crab Le Cancer Рак 

Pisces the Fish Les Poissons Рыбы 

Scorpius (Scorpio) the Scorpion Le Scorpion Скорпион 

Sagittarius the Archer Le Saggitaire Стрелец 

Taurus the Bull Le Taureau Телец 
 

Преимущественно используются названия латинского происхождения; второй 

вариант играет вспомогательную роль и выступает как синоним, позволяющий прояснить 

символический смысл основного варианта или избежать его повторения в тексте. 

Среди названий созвездий встречаются наименования, основанные на именовании 

животных, людей и неодушевленных предметов. Большое количество имен, 

заимствованных от именований животных, свидетельствует об охотничьих и 

скотоводческих интересах их создателей. 

Представляется возможным выделить следующие лексико-тематические группы: 

1. Животные и птицы:  

– дикие животные: the Wolf (англ.), le Loup (франц.) ‘Волк’, the Lion (англ.), le Lion 

(франц.) ‘Лев’; the Great Bear (англ.), la Grande Ourse (франц.) ‘Большая Медведица’; the 

Hare (англ.), le Lièvre (франц.) ‘Заяц’; the Giraffe (англ.), la Girafe (франц.) ‘Жираф’; the 

Fox (англ.), le Renard (франц.) ‘Лисичка’; the Big Dog (англ.), le Grand Chien (франц.) 

‘Большой Пес’ и др.;  

– домашние животные: the Ram (англ.), le Bélier (франц.) ‘Овен’, the Bull (англ.), le 
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Taureau (франц.) ‘Телец’, the Horned Goat (англ.), le Capricorne (франц.) ‘Козерог’, the 

Foal (англ.), le Petit Cheval (франц.) ‘Малый Конь’; 

– птицы: the Crow (англ.), le Corbeau (франц.) ‘Ворон’, the Dove (англ.), la Colombe 

(франц.) ‘Голубь’, the Crane  (англ.), la Grue (франц.) ‘Журавль’, the Swan (англ.), le Cygne 

(франц.) ‘Лебедь’, the Eagle (англ.), le Aigle (франц.) ‘Орел’, the Peacock (англ.), le Paon 

(франц.) ‘Павлин’, the Phoenix  (англ.), le Phénix (франц.) ‘Феникс’; 

– пресмыкающиеся и земноводные: the Dolphin (англ.), le Daulphin (франц.) 

‘Дельфин’, the Snake (англ.), le Serpent (франц.) ‘Змея’, the Whale (англ.), la Baleine 

(франц.) ‘Кит’, the Goldfish (англ.), la Dorade (франц.) ‘Золотая Рыба’, the Crab (англ.), Le 

Cancer (франц.) ‘Рак’, the Fish (англ.), les Poissons (франц.) ‘Рыбы’, the Scorpion (англ.), le 

Scorpion (франц.) ‘Скорпион’, the Chameleon (англ.), le Caméléon (франц.) ‘Хамелеон’, the 

Lizard (англ.), le Lezard (франц.) ‘Ящерица’, а также единственного насекомого the Fly 

(англ.), la Mouche (франц.) ‘Муха’. 

2. Люди:  

– люди труда по роду деятельности: охотник – the Archer (англ.), le Saggitaire 

(франц.) ‘Стрелец’; скотовод – the Herdsman (англ.), le Bouvier (франц.) ‘Волопас’; 

земледелец – the Water Bearer (англ.), le Verseau (франц.) ‘Водолей’; the Easel (англ.), le 

Peintre (франц.) ‘Живописец’; зверолов – the Serpent Bearer (англ.), le Serpentaire (франц.) 

‘Змееносец’; the Sculptor (англ.), le Sculpteur (франц.) ‘Скульптор’; 

– имена царей и героев: the Hero (англ.), Persée (франц.) ‘Персей’, the King (англ.), 

Cephee (франц.) ‘Цефей’, the Chained Maiden (англ.), Andromède (франц.) ‘Андромеда’, the 

Seated Queen (англ.), Cassiopée (франц.) ‘Кассиопея’, the Strongman (англ.), Hercule 

(франц.) ‘Геркулес’, the Hunter (англ.), le Orion (франц.) ‘Орион’, the Hair of Berenice 

(англ.), la Chevelure de Bérénice (франц.) ‘Волосы Вероники’; 

– остаточная группа: the Twins (англ.), les Gémeaux (франц.) ‘Близнецы’ и the Virgo 

(англ.), La Vierge (франц.) ‘Дева’, the Indian (англ.), le Indien (франц.) ‘Индеец’.  

3. Мифические существа: the Dragon (англ.), le Dragon (франц.) ‘Дракон’, the Unicorn 

(англ.), la Licorne (франц.) ‘Единорог’, the Watersnake (англ.), la Hydre (франц.) ‘Гидра’, 

the Centaur (англ.), le Centaure (франц.) ‘Центавр’, the Winged Horse (англ.), le Pégase 

(франц.) ‘Пегас’.  

4. Названия неодушевленных предметов, в которых представлены различные сферы 

деятельности человека:  

– искусство – the Lyre (англ.), la Lyre (франц.) ‘Лира’;  

– наука – the Triangle (англ.), le Triangle (франц.) ‘Треугольник’, the Norma (англ.), la 
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Règle (франц.) ‘Наугольник’;  

– предметы, приборы и инструменты науки – the Microscope (англ.), le Microscope 

(франц.) ‘Микроскоп’, the Telescope (англ.), le Télescope (франц.) ‘Телескоп’, the 

Compasses (англ.), le Compas  (франц.) ‘Циркуль’;  

– охота или военное дело – the Arrow (англ.), la Flèche (франц.) ‘Стрела’, the Sails 

(англ.), les Voiles (франц.) ‘Паруса’, the Reticle (англ.), le Réticule (франц.) ‘Сетка’, the 

Shield (англ.), le Ecu de Sobieski (франц.) ‘Щит’; 

– правление – the Northern Crown (англ.), la Couronne Boréale (франц.) ‘Северная 

Корона’, the Southern Crown (англ.), la Couronne Australe (франц.) ‘Южная Корона’; 

– экономика – the Balance (англ.),  la Balance (франц.) ‘Весы’;  

– быт – the Cup (англ.), la Coupe (франц.) ‘Чаша’, the Pump (англ.), la Machine 

Pneumatique (франц.) ‘Насос’, the Furnace (англ.), le Fourneau (франц.) ‘Печь’, the Clock 

(англ.), la Horloge (франц.) ‘Часы’.           

Конфигурация каждого созвездия, его форма всегда представляет широкие 

возможности для интерпретации. Давая названия небесным телам, народ использует 

важнейшие реалии своей жизни.  

4. Структурно-грамматические особенности наименований созвездий в русском, 

английском и французском языках. Среди названий созвездий представляется 

возможным выделить следующие структурные группы:  

1. Однокомпонентные наименования: 

– простые: the Fish ‘Рыбы’, the Lion ‘Лев’ (англ.), le Loup ‘Волк’, la Règle ‘Сетка’ 

(франц.);  

– производные: the Hunter ‘Охотник’ , the Charioteer ‘Возничий’ (англ.); le Verseau 

‘Водолей’, le Sagittaire ‘Стрелец’ (франц.). 

2. Двухкомпонентные, т.е. составные космонимы: the Goldfish, the Strongman (англ.), 

le Microscope, le Télescope (франц.), Единорог, Змееносец (рус.). 

В группе двухкомпонентных созвездий выделяются космонимы, которые 

употребляются в притяжательном падеже: the Beranice’s Hair, the Bird of Paradise. Во 

французском языке притяжательный падеж образуется с помощью предлога de, который 

ставится  перед существительным, определяющим другой компонент: la Chevelure de 

Bérénice, les Chiens de Chasse. 

Среди двухкомпонентных наименований следует различать две основные группы: 

– наименования с тождественным «стержневым» членом и антонимическим 

определением к нему: the Great Bear – the Small Bear, the Northern Crown – the Southern Crown 
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(англ.), la Petite Ourse – la Grande Ourse, la Couronne Australe – la Couronne Boréale (франц.), 

Большая Медведица – Малая Медведица, Южная Корона – Северная Корона (рус.); 

– наименования, в которых определение является описательным, например: the 

Strongman ‘Геркулес’ (дословно – сильный мужчина), the Horned Goat ‘Козерог’ (досл. – 

рогатая коза), the Sea Snake ‘Гидра’  досл. – морская змея) (англ.); la Machine Pneumatique 

‘Насос’ (досл. – надувной механизм), l’Oiseau de Paradis ‘Райская Птица’ (франц.); Гончие 

Псы, Золотая Рыба (рус.). 

Двухкомпонентные, т.е. описательные названия, представлены следующими 

моделями: 

– Adj + N: the Chained Maiden, the Southern Fish (англ.), le Petit Chien, la Grande 

Ourse (франц.), Гончие Псы, Южная Корона, Золотая Рыба (рус); 

– N + Adj: la Couronne Australe, le Poisson Volant (свойственно только французским 

наименованиям);   

– N + N: the Sea Snake, the Bear Watcher, the Water Bearer (англ.), le Croix du Sud, les 

Chiens de Chasse (франц.), Волосы Вероники (рус.). 

В двухкомпонентных наименованиях созвездий отмечено присутствие суффиксов  

в одном из компонентов: 

-ed: the Horned Goat, the Winged Horse; 

-ern: the Southern Fish, the Northern Crown; 

-ing: the Flying Fish, the Hunting Dogs в английском языке. 

-ant: le Poisson Volant; 

-al/ale: le Triangle Austral, la Couronne Australe (в соответствии с родом 

существительного) во французском языке. 

Основной грамматической особенностью англоязычных космонимов является 

употребление определенного артикля «the», что указывает на их уникальность и 

единичность в своем роде: the King, the Big Dog, the Little Fox. Французский язык 

отличается употреблением определенных артиклей в соответствии с родом и числом 

существительного «le» – мужской род, «la» – женский род, «les» – множественное число 

мужского и женского рода: le Coupe, la Petite Ourse, les Voiles.   

Еще одной отличительной чертой наименований созвездий во французском языке 

является добавление окончания -е как к прилагательным, так и к существительным в 

женском роде: la Couronne Boreale, la Grande Ourse, la Baliene, la Petite Ourse.  

По форме грамматического числа названия созвездий  делятся на две группы: 

1) наименования в форме единственного числа (более 95%), например: the Crane, the 
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Keel, the Table (англ.), la Balance, la Grue, la Coupe (франц.), Рак, Щит, Корма (рус.); 

2) названия во множественном числе (менее 5%): the Sails, the Twins  англ.), les 

Voiles, les Gémeaux, les Poissons  франц.), Паруса, Близнецы, Рыбы. 

Следует отметить, что существительные в английском языке образуют 

множественное число путём прибавления исключительно окончания -s, французские 

наименования могут образовывать множественное число с помощью окончаний -s и -x  

в соответствии с правилами.  

Выводы. Структурно-семантический анализ наименований созвездий в английском, 

французском и русском языках позволяет сделать следующие выводы: 

1. Космические объекты обратили на себя внимание еще в глубокой древности и уже 

тогда могли получать названия. Наука о звездах – астрономия – появилась раньше многих 

других наук, в то время как космонимика – наука, изучающая названия небесных тел, – 

самая молодая отрасль ономастики. В настоящее время намечается тенденция к 

различению названий, с одной стороны, небесных тел (астроним), с другой – 

пространственных космических объектов (космоним). Космоним – вид онима, 

собственное имя галактик, звездных систем (созвездий), звезд, астероидов (планетоидов). 

2. В процессе наименования созвездий большую роль играют экстралингвистические 

факторы: духовная, культурная и мировоззренческая жизнь народа не могла не отразиться 

на создании названий космических объектов. Космонимы имеют разнообразные 

культурные и географические источники.  

3. В основу наименований созвездий положены существительные, обозначающие 

животных, людей, неодушевленные предметы. Наиболее распространенными являются 

наименования животных. В основе названий созвездий, образованных от антропонимов, 

лежат имена царей и героев, а также используются названия мифических существ. В 

названиях, основанных на неодушевленных предметах, представлены различные сферы 

деятельности человека. 

4. С точки зрения структурно-грамматических особенностей рассматриваемых 

единиц, в английской космонимической системе наибольшее распространение получили 

простые космонимы. Составные космонимы, образованные простым сложением основ,  

в большинстве случаев имеют прозрачную морфологическую и семантическую структуру, 

т.е. в них четко выделяются основы двух полнозначных слов. В двухкомпонентных 

наименованиях созвездий и звезд отмечено присутствие суффиксов в одном из 

компонентов, входящих в состав названия.  
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5. Названия созвездий представляют собой в известной мере упорядоченную 

совокупность языковых знаков, которая проявляется на всех уровнях языка: 

фонетическом, грамматическом, структурном, лексическом, семантическом, 

словообразовательном. 
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ВІРА РІЧ І АНГЛОМОВНА ШЕВЧЕНКІАНА 
 

ЗОРІВЧАК Р. П. ВІРА РІЧ І АНГЛОМОВНА ШЕВЧЕНКІАНА 

Розвідку присвячено надзвичайно вагомому внескові британської перекладачки та культуролога – 

Віри Юріївни Річ  1936–2009) – до англомовної Шевченкіани. Автор стисло характеризує Віру Річ як 

перекладача різних слов’янських літератур з акцентом на українській літературі, передусім, на творчості 

Т. Шевченка. Чимало сторінок статті присвячено дослідженню перекладацьких принципів Віри Річ та її 

перекладацької стратегії, проблемам інтертекстуальності, пошуку відповідників певного стилістичного 

регістру в цільовій мові, щоб ще раз ствердити, що переклад – це мистецтво. 

 

ЗОРИВЧАК Р. П. ВИРА РИЧ И ШЕВЧЕНКИАНА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассматривается чрезвычайно весомый вклад британской переводчицы и культуролога – 

Виры Юрьевны Рич  1936–2009) – в англоязычную Шевченкиану. Автор сжато характеризирует Виру Рич 

как переводчика разных славянских литератур, делая акцент на украинской литературе и, прежде всего, на 

творчестве Т. Шевченко. Особое внимание автор уделяет исследованию переводческих принципов и 

переводческой стратегии Виры Рич, проблемам интертекстуальности, поиску соответствий 

определённого стилистического регистра в целевом языке, для того, чтобы в который раз заявить, что 

перевод – это искусство. 

 

ZORIVCHAK R. P. VERA RICH AND  ANGLOPHONE SHEVCHENKIANA 

Vera Rich (1936–2009) is a British journalist, poet and translator, one of the most talented and prolific 

popularizers of Shevchenko’s poetry in the  nglish-speaking world. The article focuses upon her activities as a 

translator and an author. Much attention has been paid to the translator’s strategy and the principles she 

elaborated and followed while rendering the literary expressions of the original  into the target language. The 

problems of intertextuality are discussed as well to illustrate yet again that translation is an art.  

 

Ключові слова: англомовна Шевченкіана, перекладач, принцип, стратегія, 

інтертекстуальність, стилістичний регістр, мистецтво. 

Шевченкова творчість поступово входить до англомовних літератур. Поет давно був 

знаний у колах українських іммігрантів як поет-патріот, символ болючо-коханої, але 

навіки втраченої Вітчизни, в академічних – як об'єкт наукового дослідження. Тепер ширші 

читацькі кола англомовного світу призвичаюються сприймати творчість Т. Шевченка як 

естетичну цінність, як художнє втілення історичної пам'яті українського народу, як одну із 

найяскравіших сторінок у світовій літературі. Дотепер понад вісімдесят перекладачів 

намагалося донести Шевченкове Слово до англомовного читача. Були серед них аматори 

(Е. Дж. Гантер, П. Канді), досвідчені перекладачі (О. Івах, Джон Вір, П. П. Селвер, 

А. М. Біленко), університетські професори-славісти (К. О. Меннінг, К. Г. Андрусишин, 

В. Кіркконел), видатні літературні особистості,  передусім, Е. Л. Войнич та Віра Річ. Уже 

вийшло друком чимало англомовних видань поетових творів, зокрема в Лондоні (1911, 

1961), Тюлоні (пров. Манітоба, 1922), Джерсі-Сіті (1945, 1965), Джерсі-Сіті та Нью-Йорку 

(1961), Вінніпезі та Нью-Йорку (1961), Торонто (1961, 1964), Мюнхені (1961), Москві 

(1964, 1979), Києві (1972, 1977, 1988, 1989, 2001, 2007), Сиракузах (штат Нью-Йорк, США, 
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2010). Поезії Т. Шевченка виходять в антологіях у англійському перекладі та доволі часто 

вони з’являються в англомовній періодиці. Майже всі Шевченкові віршові твори – крім 

поеми “Слепая” та віршів “Песня караульного у тюрьмы”, “За що ми любимо Богдана…”, 

“Кума моя і я…” – відтворено по-англійському, до того ж, окремі твори мають по декілька 

інтерпретацій, що дуже важливо, якщо враховувати, що більшість поезій Т. Шевченка 

дозволяють певну варіантність інтерпретацій. Поему “Тарасова ніч” та вірші “N. N.” 

(“Сонце заходить, гори чорніють...”), “Минають дні, минають ночі...” перекладено сім 

разів, поезії “Думи мої, думи мої...”(1839), “Мені однаково, чи буду...”, “І небо невмите, і 

заспані хвилі...” мають по вісім англомовних перевтілень, “Садок  вишневий коло хати...” 

– десять, а “Заповіт” – двадцять  три. 

Віра (насправді Faith Elizabeth Joan) Річ народилася і виховувалася в англійській 

родині. Хист до віршування прокинувся в неї рано, коли придбала томик Вергілія. З 

десятирічного віку писала вірші, із п'ятнадцятирічного – публікувала їх. Також 

перекладала французьку поезію. Україніану Віри Річ започатковано близько 55 років 

тому: 24 квітня 1956 р. вона, студентка Оксфордського університету (коледж Св. Гільди, 

спеціальність – давньоанглійська та давньоісландська мови), святкувала своє 20-річчя. У 

цей день дівчину приголомшила незвична пропозиція: перекладати англійською мовою 

українську поезію. Висловив її аспірант Володимир Микула, якого часто зустрічала в 

студентському клубі “Звільніть Європу!”. В. Микула працював тоді над новаторською для 

англомовного світу темою – про радянську політику з національного питання в Україні. 

Згодом протягом чотирьох років (1971-1974) у лондонському квартальнику “The Ukrainian 

Review” (“Український огляд“) він публікуватиме своє дослідження на цю тему, детально 

розглядаючи діяльність М. Скрипника, М. Хвильового, В. Затонського та ін. Хоча про 

Україну юна англійка тоді майже нічого не знала, поталанило В. Микулі переконати її (у 

молодості все видається легким, молодь – беручка) у тому, що вона зможе швидко 

вивчити українську мову й познайомитися з українською історією та культурою. Так 

розпочалася діяльність молоденької англійки в галузі україніки. Переклала навіть своє 

ім’я – і увійшла в літературу як Віра Юріївна Річ (батькове ім’я – George). 

Тонка художня особистість, вона зуміла відчути велич художнього слова України і 

збагнула, яку виняткову відповідальність бере на себе, намагаючись явити англомовному 

світові духовне єство української нації. Віра Річ віддалася перекладацькій творчості з 

одержимістю. З часом охопило її незбориме бажання перекладати твори, зокрема 

Т. Шевченка, І. Франка та Лесі Українки, бо усвідомила, що ці поети належать не тільки 

Україні, а й всьому людству, хоча кожне їхнє слово – про Україну. Розкошуючи 

українським словом, милуючись його живописною силою, намагалася проникнути в 
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художній світ не визнаної світом нації і відтворити бодай частково цей світ засобами 

рідної англійської мови для читача зовсім іншої історії, зовсім іншого побуту, зовсім 

іншої ментальності. В Інституті славістики Лондонського університету (Віра 

продовжувала там навчання у Бедфордському коледжі, студіюючи математику та 

українську мову – факультативно), цьому науковому осередкові україністики – мала 

повний доступ до українознавчої літератури. Чимало допоміг перекладачці Віктор 

Свобода (справжнє ім’я та прізвище – Віталій Тканов). Виходець із Степової України, він 

працював в Інституті славістики викладачем передусім російської мови, але його наукові 

інтереси були українознавчими. Поліпшенню якості перекладів неабияк сприяв П. Зайцев, 

який уважно вчитувався в чорнові варіанти та робив свої конструктивні зауваження. 

Першим твором, що його переклала Віра, був “Пролог” до Франкової поеми 

“Мойсей”, другим – сонет М. Зерова “В травні”. Обидва переклади опубліковано в 

першому випуску квартальника “The Ukrainian Review” за 1957 р. 

На початку 60-х років у Великобританії, як і в усьому світі (передусім там, де 

химерна доля закинула українців), готувалися до Шевченкових ювілеїв 1961 та 1964 рр. 

Утворений 1960 p. Шевченківський ювілейний комітет Великобританії накреслив 

грандіозне завдання (зокрема, враховуючи малочисельність українського населення у 

Великобританії, мізерну кількість там українознавців) – опублікувати всі твори 

Т. Шевченка англійською мовою в нових перекладах. Том перший (у кількох книгах) мав 

би охопити всю віршову спадщину поета, том другий – прозу, том третій – драматичні 

твори, щоденник, листування. Незабаром переклади Шевченкових творів, що вийшли з-

під пера Віри Річ, з’явилися в британській періодиці. Першим опубліковано переклад 

поеми “Кавказ” – у весняному випуску “The Ukrainian Review” за 1959 p. Поряд подано 

розвідку Віри  Річ про цей вічний твір. Протягом 1959–1969 pоків Віра Річ опублікувала 

переклади 51 Шевченкового твору (у тому числі – дев'яти поем) та уривка з поеми 

“Княжна”. Шістнадцять творів – “Причинна”, “Неофіти”, “Холодний яр”, “Чигрине, 

Чигрине...”, “Маленькій Мар'яні” та ін. – перекладено вперше. Більшість перекладів (38) 

уміщено в збірці “Song out of Darkness” (“Пісня з темряви”), опублікованій у Лондоні 

1961 p. [7]. У цій ошатно виданій книжці знаходимо передмову перекладача 

П. П. Селвера, у якій він дає високу оцінку майстерності Віри Річ, і шевченкознавчі статті 

британських славістів В. Метьюза та Віктора Свободи. У збірці  опубліковано також 

укладену В. Свободою бібліографію англомовної шевченкіани у Великобританії та 

перелік головних англомовних добірок Шевченкових творів, що вийшли друком поза 

межами Великобританії. Заголовок збірки “Song out of darkness” (“Пісня з темряви”) 
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запропонувала мати Віри Річ – пані Магдалена Річ, яка захоплювалася творчістю 

англійського поета Дж. Мейсфілда. Цей поет, як і Т. Шевченко, болів болями 

пригноблених та безмовних. “Song out of darkness” – це перифраза рядка “In the dark night, 

the untroubled soul sings clearly” (“У темну ніч нестурбована душа співає ясно”) з 

драматичної поеми Дж. Мейсфілда “Велика П’ятниця”. 

Чимало перекладів Шевченкових творів з’явилося в періодиці Великобританії, 

зокрема в “The Ukrainian Review”, де опубліковано цикл “В казематі” (1965), поезії 

“Перебендя“  (1964), “Сон” („На панщині....”, 1964), “На вічну пам’ять Котляревському” 

(1969, 1998), “До Основ’яненка” (1993), “Ой чого ти почорніло…”(1993) “Лічу в неволі 

дні і ночі...” (перша редакція, 1994), “Я не нездужаю, нівроку...” (1994), “Минули літа 

молодії…” (1999), “Ми вкупочці росли колись...” (1999). На пам’ятнику Т. Шевченка в 

Вашингтоні (відкрито 27 червня 1964 р.) викарбовано в перекладі Віри Річ уривок з поеми 

“Кавказ”.  Декілька перекладів, зокрема поезій “Заповіт”, “Мені тринадцятий минало…”, 

“Подражаніє 11 псалму”, “У тієї Катерини…”, опубліковано 1961 року в тримовному 

виданні в Мюнхені за редакцією Ю. Луцького [6]. 

2007 р. видавництво “Мистецтво” опублікувало вибрані поезії Т. Шевченка в 

оригіналі та в перекладах Віри Річ [2]. У книзі вміщено репродукції найкращих зразків 

живопису та графіки, що вдало розкривають різнобічність таланту Т. Шевченка, його 

універсалізм. Видання налічує 92 віршові твори Т. Шевченка, з них 36 нових перекладів, 

зокрема, балад “Русалка” і “Тополя”, віршів “Нащо мені чорні брови...”, “Коло гаю в 

чистім полю...”, “Доля”, “Муза” та ін. Вірш “Думка” (“Тяжко-важко в світі жити...”) 

загалом англійською мовою перекладено вперше. У раніше зроблені переклади Віра Річ 

внесла чимало удосконалень, зокрема, творів: “Думка” (“Тече вода в синє море...”), 

“Тарасова ніч”, “Кавказ”, “Розрита могила”, “Чигрине, Чигрине...”. Вона також переклала 

передмову академіка НАН України І. М. Дзюби до цього видання. На переклад передмови 

[2, c. 46–69] Віра мала всього тиждень. До цього ж, тиждень після дуже складної операції. 

Необхідно було уточнити дещо в бібліотеці (а розташована вона була далеченько від 

Віриного дому, автівки в неї ніколи не було), переглянути різні словники. Отож сон 

довелося скоротити до чотирьох годин. З такою ж самовідданістю працювали над 

білінгвою керівник проекту Н. Прибєга, редактор англійського тексту О. Подшибіткіна. 

Дуже мало людей здатні на таке подвижництво. 

Багато працювала Віра Річ над перекладами творів І. Франка. 1973 p. заходами 

Наукового товариства імені Шевченка опубліковано в Нью-Йорку поему “Мойсей” у її 

перекладі разом з окремими перекладами Франкових творів, що їх здійснив П. Канді. У 

квартальнику “The Ukrainian Review” знаходимо ще деякі твори І. Франка в перекладі 
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Віри Річ, а саме: “Жіноче серце, чи ти лід студений...” (1961, ч. 3), “Ідилія” (1966, ч. 3), 

“Великдень! Боже мій великий” (18-ий розділ з поеми “Панські жарти” – 1966, ч. 3), 

“Тюремні сонети” (І-IX, 1967, ч. 2), “Вічний революціонер” (1968, ч. 1), вірш “Не пора, не 

пора...” (цикл “Україна” – 1992, ч. 4), “Каменярі” (1992, ч. 4), частину циклу “Веснянки” 

(1993, ч. 2). Найновіша опублікована Франкіана В. Річ – це легенда “Смерть Каїна” (“The 

Ukrainian Review”, 1998, ч. 2) та твір “Великі роковини” (“The Ukrainian Review”, 1998,  

ч. 4). На жаль, у рукописах уже давно лежать цикл “Поет”, значна частина циклу 

“Excelsior!”, поема “Іван Вишенський”. 

Bіра Річ переклала декілька більших за обсягом творів Лесі Українки – драматичні 

поеми “Кассандра”, “Оргія”, драму “Камінний господар”, поему “Роберт Брюс, король 

шотландський”, а також ліричні перлини: цикл “Сім струн”, “Contra spem spero!”, “I ти 

колись боролась, мов Ізраїль...”, “Епілог”. Переклади вийшли окремою збіркою під 

заголовком “Selected works” (“Вибрані твори”) 1968 p. у Торонто з вичерпним 

Лесезнавчим нарисом професора Оттавського університету К. Біди. Пізніша Лесіана В. Річ 

– це драматичні поеми “Бояриня”, “Вавилонський полон” та драма-феєрія “Лісова пісня”. 

Усі три переклади опубліковано в “The Ukrainian Review” у роках 1992-1994. 

У зимовому випуску “The Ukrainian Review” за 1959 p. уміщено повідомлення 

Віктора Свободи про те, що 28 травня 1959 p. Англо-українське товариство провело в 

Лондоні перший вечір української поезії в англомовних перекладах, на якому прозвучали 

22 твори українських письменників – Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франкa, М. Зерова, 

М. Драй-Хмари та ін., головно в перекладах Віри Річ. Загалом, Віра Річ перекладала поезії 

50 українських авторів. У її перекладацькому доробку – твори поетів XVII–XVIII ст. 

(серед них вірш “Ой горе тій чайці, чайці небозі...” І. Мазепи), вірші М. Шашкевича, 

новітня українська поезія – твори Є. Плужника, П. Филиповича, Л. Костенко, М. Семенка, 

Є. Гуцала, М. Ореста, А. Содомори та ін. 

Писала Віра Річ і власні вірші. В 1962-69 pp. видавала присвячений поезії журнал 

“Manifold” (“Розмаїття”), поновила це видання 1998 р. Вона – автор поетичних збірок 

“Ескізи” (1960), “Передвісники й образи” (1963), “Спадщина мрій” (1964). В останній з 

названих збірок уміщено вірш “Elizabeth, the Wise King's daughter” про доньку Ярослава 

Мудрого. Під впливом серпневих подій 1991 p., щаслива щастям українського та 

білоруського народів, Віра Річ написала вірш “Prologue” (“Be swift, my friends, be swift”) 

[“Пролог” (“Не баріться, друзі мої”)].  

У доробку Віри Річ – вартісні перекладознавчі та літературознавчі статті. Вона – 

автор розвідок про І. Франка та англійських поетів, про Т. Шевченка та В. Шекспіра, про 
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“Бояриню” Лесі Українки, про переклад Шекспірового “Гамлета“, що його зробив 

Г. Кочур, про одруження доньки Ярослава Мудрого – Єлизавети з норвезьким королем 

Гарольдом та про висвітлення цієї події в скандинавських джерелах. Ці статті цікаві тим, 

що їхній автор – глибокий знавець рідної англійської літератури і, отже, розглядає явища 

нашої літератури у контексті англійської культури. Розглядає всебічно, широко, 

використовуючи праці дослідників з України.  

Віра Річ була членом Пен-клубу (з 1961) та Королівського інституту міжнародних 

відносин (з 1978), дописувачем до провідних англійських періодичних видань, зокрема 

про стан освіти та науки в колишньому Радянському Союзі та загалом у Східній і 

Центральній Європі. Протягом двадцяти років (1969-1989) вона постійно подавала статті 

до британського наукового тижневика “Nature” (“Природа”). Її матеріaли часто друкували 

тижневики “The Economist” (“Економіст”), “The Times Higher Education Supplement” 

(“Таймз: Додаток про вищу освіту”), “The Sunday Times” (“Недільний Таймз”), “Physics 

World” (“Світ фізики”), “The Tablet” (“Записник”), “The World Today” (“Світ сьогодні”), 

“Index on Censorship” (“Індекс цензури”). Як дописувач до журналів, Віра Річ присвятила 

чимало матеріалів Чорнобильській катастрофі. Згодом разом з видатним британським 

фізиком, професором А. Флаверсом (Кінгстонський університет, Лондон) вона активно 

сприяла організації Міжнародного екологічного університету імені акад. А. Сахарова в 

столиці Білорусії. 

Аналіз перекладів та зіставлення їх з оригіналами показує, що Віра Річ добре 

почувається в ролі перекладачки-інтелектуала з її, так би мовити, професійним двомовним 

та двокультурним статусом. Вона ніколи не дозволяє собі будь-якої поспішності чи 

недбалості, поверхневого ковзання по матеріалі. У її перекладах майже немає випадків 

креолізації (надмірного впливу культури-рецептора) чи, навпаки, екзотизму (засилля 

культури оригіналу). Її перекладам властива дисципліна вірша, відточеність слова, висока 

поетична культура, ерудиція, досконала техніка віршування. 

Віра Річ завжди мала переконання, що найсвятіший обов’язок перекладача – 

передавати засобами цільової мови не тільки зміст оригіналу, а і його поетичні 

своєрідності – риму, ритм, алітерацію та ін. Усупереч сучасним  панівним тенденціям в 

англомовному світі, вона намагалася відтворювати в перекладах просодичні властивості 

оригінальних текстів, що оцінюється дуже позитивно. Адже не може бути, щоб 

англомовний читач зовсім не сприймав римованої і ритмічної поезії і відчував лише 

вільний вірш, який часто позбавляє поезії поетичності. 

У своїх перекладах Віра Річ послідовно реалізувала принцип фонетичної 

транскрипції як єдино доречний при передачі звучання українського ономастикону 



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

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 109 

англійськими графемами (у межах звуково-графемних можливостей англійської мови). 

Ось жагучі рядки із зачину до Шевченкової поеми “Неофіти” в оригіналі та в 

перекладі В. Річ: 

Привітай же благодушне 

Мою сиротину, 

Наш великий чудотворче, 

Мій друже єдиний! 

Привітаєш: убогая, 

Сірая, з тобою  

Перепливе вона Лету,  

І огнем-сльозою  

Упаде колись на землю  

І притчею стане  

Розпинателям народним,  

Грядущим тиранам  

[3, т. 2, с. 218] 

With your kind heart give welcome then 

To my hapless orphan, 

You who are my only friend, 

Our great wonder-worker! 

You will greet the wretched orphan, 

She, then, at your side 

Will sail across the Lethe's waters, 

And with tears of fire 

Will fall, some day, upon the earth, 

A parable become 

For crucifiers of the nations, 

Tyrants yet to come  

[2, с. 413]. 
 

Перед нами досконалий зразок художньо рівновартного, повноцінного перекладу. 

Для багатьох Шевченкових образних новоутворень Віра Річ знайшла оптимально можливі 

відповідники в англійській мові. 

Або ж у перекладі балади “Причинна” блискуче відтворено моторошні вигуки 

русалки, по суті, слова  народної пісні: “Ух! Ух! Солом'яний дух, дух” [3, т. 1, с. 12] – 

“Whisht! Whisht! Will o'the wisp!” [2, с. 77]. 

Семантично та емоційно місткі Шевченкові рядки: 

Нам тілько плакать, плакать, плакать 

І хліб насущний замісить  

Кровавим потом і сльозами [3, т. 1, с. 246] 

Віра Річ передає вдало ось якими рядками: 

For us there is but weeping, weeping, 

For us our daily bread to knead 

Well-mixed with blood and sweat and tears [2, с. 287] 

Тут, очевидно, допоміг перекладачці вертикальний контекст – слова відомого 

британського державного та політичного діяча і, водночас, блискучого промовця 

В. Черчілля: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat” (“Я не можу 

запропонувати нічого, крім крові, важкої праці, сліз і поту”). Він сказав їх у Палаті громад 

13 травня 1940 р., коли його обрали Прем’єр-міністром Великобританії. Незабаром ці 

слова набули великої популярності і стали крилатими в англомовному світі [8, c. 149]. 

Ось ще один дуже вдалий зразок інтертекстуальності в перекладах Віри Річ. Ідеться 

про відтворення англійською мовою Шевченкової епітетної конструкції із “Заповіту” – 

“лани широкополі”.  
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Щоб лани широкополі,  

і Дніпро, і кручі  

Було видно, було чути,  

Як реве ревучий [3, т. 1, с. 268]. 

Із усіх 23 відомих мені англомовних перекладів цього твору найадекватніший, 

мабуть, – переклад Віри Річ: 

Whence one may see wide-skirted wheatland,  

Dnipro’s steep-cliffed shore, 

There whence one may hear the blustering 

River wildly roar [2, с. 321]. 

Як згадувала Віра Річ, спершу вона вважала, що складний прикметник 

“широкополий” походить від іменника “поле”, але Віктор Свобода пояснив їй, що йдеться 

про іменник “пола”. Тоді їй нагадалися Шекспірові рядки з трагедії “Король Лір” – 

звернення короля до доньки Регани:  

Of all these bounds, even from this line to this, 

With shadowy forests and with champains rich’d, 

With plenteous rivers and wide-skirted meads, 

We make thee lady.….. [5, с. 1054].  

У перекладі Шевченкового вірша “Не молилася за мене...” Віра Річ знайшла дуже 

вдалий відповідник для епітета “золотополі” – gold-skirted: 

Та безталанную мою,  

Мою Оксаночку; щоб з нею 

Удвох дивитися з гори 

На Дніпр широкий, на яри,  

Та на лани золотополі,  

Та на високії могили... – [3, т. 2, с. 198] 

 

With my misfortuned darling  ever, 

With my Oksana, that together 

From the hill we could look down, seeing 

Ravines, and the broad Dnipro gleaming, 

Gold-skirted wheat-fields spread before us, 

And the grave-mounds lofty soaring [зберігається в рукописі]. 

З того часу, як Віра Річ познайомилася з “Конкордансом” Шевченкової поезії  

[4], перекладачка почала задумуватися над тим, що окремі образи та вислови 

повторюються в творах Т. Шевченка, отже, при відтворенні їх англійською мовою 

доречно використовувати (очевидно, якщо на це дозволяє контекст) одні й ті ж вислови чи 

фрази. Скажімо, в творах Т. Шевченка часто зустрічається образ сокири як символ бунту, 

повстання. Мабуть, доречно передавати цей образ одним і тим самим англійським словом. 

Тим часом у перекладі вірша “Я не нездужаю, нівроку...” маємо axe-shaft, [2, c. 457] а в 

перекладі вірша “Бували войни й військовії свари...” (поки що в машинописі) – a cleaver. У 

листі до мене від 10 червня 2007 р. [8] Віра Річ писала про те, що її не задовольняє 
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власний переклад фрази “серце мліє” з поеми “Гамалія” (“Пливуть собі, співаючи, / Море 

вітер чує. / Попереду Гамалія / Байдаком керує./ Гамалію, серце мліє: / Сказилося море, / 

Не злякає! І сховались / За хвилі – за гори“ [3, т. 1, с. 151]). Щоб зберегти внутрішню 

риму, перекладачка вжила фразу valour’s fleeing (“мужність зникає“), одначе вона 

відчувала, що когерентність тексту цією фразою порушено. Завдяки Конкордансу, вона 

знайшла цю ж фразу в поезії “Іван Підкова” (“Кругом хвилі, як ті гори:/ Ні землі, ні неба / 

Серце мліє, а козакам / Тільки того й треба” [3, т. 1, с. 56 ]), де внутрішньої рими немає 

отже, тим паче вислів valour’s fleeing не доречний. Одначе знайти відповідну фразу не 

таланило. “Учора, – пише Віра Річ, – наводячи порядок з книжками, я натрапила на 

книжку про історію страшного вогню в Лондоні 1666 року. В ній був рядок з поезії Дж. 

Крауча  “Feels neither head, nor heart, Nor spirit reel”. Віра одразу відчула, що потрібне 

слово знайдено – the heart’s reeling. Цей вислів знаходимо в обох перекладах: “Thus they 

sang while sailing on;/ The sea the wild wind hears,/ Hamaliya in the prow / Directs them how to 

steer./ “Hamaliya! The heart’s reeling!/ The sea has grown enraged!”/ “It shall not scare us!” 

And they hid/ Beyond the mountain waves” [2, c. 155] і “The waves are capped with spume./ 

The heart’s reeling. But to Cossacks / This is how things must be” [2, c. 139]. 

На жаль, перекладачка, що понад п’ятдесят років життя віддала перекладові творів 

української літератури, донедавна не могла похвалитися належною увагою з боку 

українських науковців і літераторів, зокрема діаспори, хоча реальне поцінування 

перекладів, конструктивна критика їй, як і кожному перекладачеві, – необхідна. При 

тоталітарному режимі Віра Річ досить швидко потрапила до списків заборонених 

перекладачів в Україні, як тільки з'явилися її перші переклади. Перша позитивна звістка 

про неї в “Літературній Україні” датується 14 березня 1991 p. В людей, необізнаних з 

системою “тоталітарної пильності”, може виникнути запитання: чому ж Віра Річ стала 

“неблагонадійною”? На це спрацювало чимало чинників. Підозру викликало навіть її 

прибране ім'я. Але головна  причина полягає у тому, що тоталітарний режим загалом не 

був зацікавлений у чесній, широкомасштабній популяризації української літератури в 

світі. До того ж, Віра Річ друкувала свої переклади та статті в квартальнику “The Ukrainian 

Review” виразно антитоталітарного спрямування. Під впливом праць Ж. А. Медведєва (які 

перекладала англійською мовою) посвятила  себе  боротьбі за права людини, зокрема в 

державах тоталітарного режиму. 

В незалежній Україні намагаються надолужити втрачене і всебічно дослідити 

творчість Віри Річ, цієї творчої особистості “абсолютного літературного смаку”. У березні 

2005 р. Віру Річ одностайно обрано Дійсним членом Наукового товариства імені 
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Шевченка, у 2006 р. нагороджено Орденом Княгині Ольги Третього ступеня. Того ж року 

Віра Річ стала лауреатом Перекладацької премії імені Івана Франка Спілки письменників 

України. У жовтні 2007 р. Національна спілка письменників України вшанувала Віру Річ 

“Почесною відзнакою”. 

Від 1998 р. Віра Річ була також частим і дуже бажаним гостем у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. Свій ювілей у квітні 2006 р. Віра Річ 

відзначала в Україні – у Львові та в Києві. Тоді ж уперше побувала в Нагуєвичах, була 

захоплена Франковими святинями там. У листопаді 2008 року вона взяла участь у 

Міжнародній конференції у Львові, присвяченій сторіччю від дня народження Григорія 

Кочура. На цій конференції вона виступила з доповіддю про переклад Шекспірового 

“Гамлета”, що його здійснив Г. Кочур. У лютому 2009 року Віра Річ востаннє побувала у 

Львові – відвідала майстерню заслуженого художника України Є. Безніска та 

Літературно-меморіальний музей Івана Франка, послухала в Львівському театрі опери та 

балету ім. С. Крушельницької оперу “Мойсей” М. Скорика, прочитала декілька 

перекладознавчих лекцій на спільних засіданнях комісії всесвітньої літератури НТШ та 

кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики Франкового університету. 

Протягом останніх років готувала до перевидання свій переклад Франкового “Мойсея”. 

Планується білінгва з ілюстраціями Є. Безніска. Отож Віра Річ прискіпливо перечитувала 

свій переклад, задумувалася над кожним словом і висловом оригіналу, вносячи до нього 

зміни. Випрацювала Віра Річ також детальні коментарі до поеми для англомовного 

читача. Та, на жаль, нового видання “Мойсея” їй уже не поталанить побачити.  

У вересні 2009 р. Віра Річ збиралася приїхати до Києва та взяти участь у 

Міжнародній науково-мистецькій конференції “Вплив магії Миколи Гоголя на світовий та 

український літературні процеси”, приуроченій до 200-річчя від дня народження 

письменника. На жаль, за станом здоров’я приїхати не змогла, але у перший день 

конференції її доповідь про вірш Т. Шевченка “Гоголю” зачитав професор-фізик з 

Лондона і близький друг п. Віри – А. Флаверс. Як повідомив мене відомий український 

літературознавець Д. Дроздовський, після доповіді доктор А. Флаверс налагодив зі свого 

мобільного телефону прямий зв’язок з Вірою Річ у Лондоні. Перекладачка перепросила, 

що вона не змогла приїхати на конференцію і почула у відповідь шквал оплесків і слова 

глибокої подяки за її подвижництво заради утвердження художнього слова України в 

англомовному світі. 

Попри важку хворобу, працювала Віра Річ до останніх днів життя. 

13 грудня 2009 р. датується її останній лист електронною поштою до мене, в якому 

вона повідомляла про працю над власним франкознавчим нарисом до білінгви “Мойсей”, 
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а також просила надіслати їй для перекладу вірші українських авторів про Різдво. Відхід у 

вічність Віри Річ (20 грудня 2009 р.) – трагедія для англомовної Шевченкіани. 

Напередодні Шевченкових ювілеїв 2011 та 2014 років немає нікого, хто б зумів на її рівні 

відтворити всю глибину Шевченкової поезії для англомовного світу. Зворушливо, що 

некролог Віри Річ у газеті “The Times” автор Ю. Бендер закінчив останньою строфою 

Шевченкового “Заповіту” в її перекладі: “Then in the great family/ A family new and free,/ 

Do not forget, with good intent / Speak quietly of me”. 

Згідно з бажанням Віри Річ, Її прах перевезли  вУкраїну і 15 квітня 2011 року 

поховали на Козачій горі в Каневі поруч з Чернечою горою. На могильній плиті – слова  

Т. Шевченка з поезії “Мені однаково…” в оригіналі та в перекладі Віри Річ.  
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ОБРАЗ АМЕРИКИ В ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПРИНЦИПАХ 

РОМАНУ СТЕЙНБЕКА «ГРОНА ГНІВУ» 
 

ШЕВЧУК Н. В. ОБРАЗ АМЕРИКИ В ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ ПРИНЦИПАХ РОМАНУ 

СТЕЙНБЕКА „ГРОНА ГНІВУ” 

Міметичне відбиття реалій тогочасної дійсності робить роман Стейнбека „Грона гніву” цінним як 

соціально-історичний документ, надає йому потужного емоційного змісту і заломлює актуальні соціальні 

проблеми національного характеру у художньо переконливий твір. 

Оригінальна архітектоніка твору – чергування сюжетної лінії Джоудів і частин-інтерлюдій 

документального характеру – не призводить до руйнування цілісності і розпадання твору на частини, а 

навпаки, стає особливістю роману-симфонії, створює його глибинну панорамність. Тематично і 

хронологічно “Грона гніву” умовно поділяються на три смислові частини: Оклахома, засуха  І–ХІ), дорога, 

подорож  ХІІ–ХVІІІ), Каліфорнія, пошуки роботи  ХІХ–ХХХ), що виявляє старозавітні мотиви пошуків 

Землі Обіцяної. На концепті дороги і змістових протиставленнях автор вибудовує формозміст роману, 

стверджуючи його і як літературний факт, і як суспільно-політичне явище своєї епохи. 

 

ШЕВЧУК Н. В. ОБРАЗ АМЕРИКИ В ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПРИНЦИПАХ РОМАНА 

СТЕЙНБЕКА „ГРОЗДЬЯ ГНЕВА” 

Миметическое отображение реалий тогдашней действительности делает роман Стейнбека 

„Гроздья гнева” ценным как социально-исторический документ, придает ему мощный эмоциональный 

смысл и преломляет актуальные социальные проблемы национального характера в художественно 

убедительное произведение. 

Оригинальная архитектоника произведения – чредование сюжетной линии Джоудов и частей-

интерлюдий документального характера – не ведет к разрушению целестности и дроблению произведения 

на части, а наоборот, становится особеностью романа-симфонии, создает его глубинную панорамность. 

Тематически и хронологически „Гроздья гнева” условно можно разделить на три смысловые части: 

Оклахома, засуха  І–ХІ), дорога, путешествие  ХІІ–ХVІІІ), Калифорния, поиски работы  ХІХ–ХХХ), что 

указывает на старозаветные мотивы поисков Земли Обетованной. На концепте дороги  пути) и 

смысловых противопоставлениях автор выстраивает формосодержание романа, утверждая его и как 

литературный факт, и как общественно-политическое явление свого времени. 

 

SHEVCHUK N. V. THE IMAGE OF AMERICA IN THE MAIN STRUCTURAL PRINCIPLES  

OF STEINBECK’S NOVEL “THE GRAPES OF WRATH” 

Mimetic reflection of the contemporary reality turns Steinbeck’s novel “The Grapes of Wrath” into a 

precious social- historical document, gives it huge emotional substance and converts relevant social problems of 

national character into a convincing work of art. 

Original architectonics of the novel – an interchange of Joads’ subject line and documentary interlude parts 

– does not produce destruction of integrity and fragmentation of the novel, but on the contrary, it becomes a specific 

mark of the novel and makes it deeply panoramic. 

The story of one family reflects destiny of hundreds and thousands similar people. The author’s intention is 

to trace gradual transformation of the closed “I” into the open “We” that is already an invincible force. The novel 

popularises the idea of unnatural breaking of the “land – home” connection, breaking the laws of harmonic co-

existence of the nature and a human being. Land should not be seen as capital, an instrument for getting a profit, 

it’s a living organism which reacts to love and care, needs human hands and not cold metal. `General 

contraposition appears between real farmer America and the artificial nomadic “spoiled country”. 

Transparent philosophy of the novel is interweaving of a few ideas: belief in transcendental superman spirit, 

belief in a natural man and a social-pragmatic economical activity idea. This philosophy makes the novel an 

integral monolith and doesn’t allow it to break into a few complete subject lines. 

Thematically and chronologically Steinbeck’s novel “The Grapes of Wrath” is relatively divided into three 

logical parts: OKLAHOMA, draft (I–XI), ROAD, travel (XII–XVIII), CALIFORNIA, job search (XIX–XXX), which 

reveals Old Testament motives of searching the Promised Land: the journey from Egypt to Canaan. 

The road appears to be a compositional centre as at the beginning of the journey the action of the novel 

seems to be at the starting line, then accelerates evenly to almost quiet down before settling at a new place. The 

road becomes an event, a process and actually the way of living for the migrators. It divides Americans into locals 

and strangers, each having a natural instinct for survival. Tension in attitudes of the same nation representatives to 
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one another is growing. The ending of the novel is meant to signify a specific beginning of getting aware of an 

urgent necessity to reform the society.  

The novel has proved to remain relevant; its high aesthetic value has always had emotional-artistic influence 

as an artistic masterpiece and a social-political and cultural phenomenon as well.  

 

Ключові слова: протиставлення як композиційний прийом, композиційний центр, 

концепт дороги, роман-симфонія, мімезис, міфологема землі, тема циклічного коловороту 

життя, прийом “причетності читача”, площина метакомунікації, формозміст роману. 

Літературознавцями неодноразово було підмічено, що Каліфорнія дала Америці і 

світові багатьох геніальних письменників: Брет-Гарта, Амброза Бірса, Френка Норріса, Джека 

Лондона [1, с. 5], ставала ця сторона батьківським притулком на деякий час і Теодору 

Драйзеру. С.Іванько наводить дещо категоричніші літературознавчі судження С. Мартіна: 

“Каліфорнія на сьогодні народила двох великих романістів – Джека Лондона і Джона 

Стейнбека та одну серйозну літературну школу – так званих “тертих калачів” (майстрів 

детективного жанру Дешнела Гамлета, Джеймса Кейна, Реймонда Чандлера) [5, с. 3]. 

Каліфорнійську землю Джон Стейнбек оспівував протягом усього свого мистецького життя. 

Кожен із земляків Стейнбека бачив Каліфорнію у свій, не схожий на інший період 

часу, бачив по-своєму, вибираючи індивідуальний фокус огляду дійсності, стиль письма 

для складання шани батьківщині. Стейнбеківський художній об’єктив охопив якраз злам 

американської історії – від довоєнної до повоєнної доби. Як і кожний перехідний період, 

час нелегкий і в політичному, і в економічному плані, час соціальної напруги, час 

розбитих мрій та невмирущих великих сподівань. 

Усю літературну спадщину письменника (часто неоднозначно оцінену вітчизняними 

і зарубіжними дослідниками) можна умовно очолити чи радше символізувати двома 

найславетнішими його творами: довоєнний період – “Грона  гніву”(1939), повоєнний – 

“Зима незгоди нашої”(1961). 

Завданням цієї статті є виявити та розглянути специфічне світобачення Стейнбека 

Америки довоєнного періоду, його гостре переживання порушення природних норм, 

взаємин між землею і людиною, розшарування суспільства, віру у людську природу добра 

і світ як саморегулюючу систему. 

“Грона гніву” виникають на майже документальному матеріалі. У творі на першому 

плані – міметичне відбиття реалій американської дійсності неспокійних тридцятих і 

створення адекватного їм художнього світу. За кожною деталлю, явищем, ситуацією 

зберігаються їх життєві функції, але завдяки авторському суб’єктивному відбору, 

підпорядкування деталей цілісності, ситуацій – загальній картині, вони отримують 

додаткові функції, передовсім у витворенні все нових і нових рівнів сприйняття. Побачене 

і пережите письменником за кілька місяців розділених із вигнанцями поневірянь справило 
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на Стейнбека незабутнє враження і показало всю проблему у новому світлі. Змінюється 

авторська позиція бачення життя, важкої долі “жителів дороги” – не тільки збоку, не 

тільки зверху (хоча і такі ракурси присутні в романі), а й зсередини, серед йому подібних 

подорожуючих, більш того, з позицій їх психічного стану, внутрішнього світу.  

Літературні дослідження роману “Грона гніву” торкалися передусім складної 

жанрової природи твору (С. Батурин, А. Мулярчик), його оригінальної архітектоніки 

(М. Мендельсон, В. Торн, Р. Спіллер, А. Федоров), символічних надбудов (Г. Блустоун, 

П. Ліска, Л. Овенс), зображення характерів (Т. Денисова, М. Злобіна, І. Левідова) тощо. 

Роман багаторівневий і різножанровий, що загалом є ознакою стилю Стейнбека. Сам 

автор згадував про п’ять рівнів тексту, не розкриваючи їх, Дж.Паріні виділяє чотири: 

буквальний, алегоричний, моральнісний і духовний [13, с. 223]. Можна деталізувати 

кожен із них, виділяючи в буквальному – критичний, публіцистичний і фактографічний, в 

алегоричному – міфологічний, притчевий, символічний, в моральнісному – 

християнський, пантеїстичний, в духовному – філософський. Твір містить також розмаїті 

жанрові елементи епосу, пролетарського, соціального і філософського роману, роману-

дороги, ліричної поеми в прозі, фольклорної оповідки. Причому в різні епохи у сприйнятті 

твору на перший план виходили різні риси: в тридцяті роки «Грона гніву» добре 

«вписувались» в матрицю пролетарського роману, вже в другій половині століття більшої 

значимості набула його притчева складова. Ми ж зосередимо увагу на складності образу 

Америки у цьому творі, на засобах, що його вибудовують. 

Як слушно зауважує С. Іванько, на перший погляд “Грона гніву” здаються 

написаними буденно, просто і непереобтяжено, як просте і саме життя головних героїв 

книги – сімейства Джоудів. У романі немає ні таємниць, ні загадкових фігур, ні складних 

сюжетних ходів [5, с. 26]. Сама дія роману розвивається повільно, планомірно, 

незворотньо, ніби у ритмі руху шестициліндрового “гудзону” Джоудів, який нашвидкоруч 

був перебудований у псевдовантажівку для далекої подорожі, що так само повільно, але 

вперто і незворушно рухався федеральним шосе № 66 від Оклахоми до Каліфорнії. 

Відомий американський літературознавець Пітер Ліска відмічав, що ”Грона гніву” 

продовжують читатися не просто як факт літературної чи суспільної історії, але й з 

почуттям емоційної співучасті та естетичного відчуття. Більше ніж будь-який інший 

американський роман він заломлює сучасну соціальну проблему загальнонаціонального 

звучання у художньо переконливий твір [12]. Пережиті, суб’єктивовані картини 

реальності Стейнбек наповнює ритмом вигнання, емоціями подорожуючих, їхніми мріями 

й сподіваннями, передає узагальнений образ загублених у своїх переживаннях і 

суспільному житті американців. 
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Важко сказати який із літературознавчих методів не спрацював би на цьому романі. 

Міфологічний – виявив би ряд міфологем чи їх модифікацій (наприклад, міфологема 

землі, мотив дороги, циклічного коловороту життя тощо). Біографічний метод не просто 

“проситься”, а вимагає поєднати реалії роману з фактами життя автора і його народу. 

Культурно-історична методологія теж виправдана з точки зору нашарування у романі 

національних, географічних, соціальних, ідеологічних впливів середовища на тематику, 

ідею, завдання цього роману. І чи не найсильнішим в задумі сприйняття твору є прийом 

“причетності читача”, створення площини метакомунікації – поняття структуралістського 

аналізу. Автор не нав’язує своєї думки, відбувається чітка і послідовна констатація фактів 

на всіх планах художнього дійства, але саме такий спосіб викладу змушує читача 

аналізувати і оцінювати, робити висновки і прогнози, обурюватись чи отримувати 

задоволення від подальшого перебігу сюжетних подій. 

Для того, щоб якнайповніше розкрити образ Америки в романі оберемо 

найяскравіші композиційні прийоми, а саме: постійного протиставлення, контрасту між 

природнім / справжнім і штучним / рукотворним та мотиву дороги як рушійної сили 

сюжету та розвитку дії. 

Дослідники творчості Стейнбека, зокрема Пітер Ліска, відмічали, що такий 

різнорідний і строкатий матеріал, який використовується в романі “Грона гніву” можна 

було так вдало поєднати лише за допомогою наскрізної філософії і майстерності стилю 

[12, с. 81]. Аналізуючи праці колег, П. Ліска зосереджує увагу на таких провідних 

філософських ідеях, що наповнюють твір: віра Емерсона у звичайну людину та 

традиційну соціально-прагматичну ідею господарювання Джеферсона, який стверджував, 

що втрата землі призведе до втрати гідності [12, с. 82]. С. Батурин за статтею 

Ф. Карпентера “Філософствуючі Джоуди” стверджує, що роман відображає три панівні 

напрями американської думки: віру у трансцендентну наддушу, емерсонівське 

трактування простої людини, вітменівську релігію всезагальної любові [2]. 

Стейнбек показує, що життя звичайної людини на своїй землі, яку вона обробляє з 

любов’ю є абсолютно природнім явищем, яке навіть не може піддаватись ніяким 

сумнівам. Земля починає сприйматися як продовження людей, що на ній працюють, як 

живий організм, що входить із ними в спілкування і співжиття. Кожен клаптик 

довколишньої земельної ділянки, виплеканої, обласканої людською турботою змушував 

господарів відчувати свою значимість, свою силу: “Коли ти зі своєю землею як одне ціле, 

ти сам стаєш сильнішим, тому що в тебе є земля” [10, с. 40].  

Такий розмірений природній рух взаємин із землею приносить всім гармонію, спокій 
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і задоволення. З часом світ як одвічна саморегулююча система зазнає руйнацій, 

втрачається рівновага і гармонія і в природі, і в суспільстві. Система світобудови сходить 

із одвічних орієнтирів, породжуючи своїх антиподів. Дихотомічні утворення руйнують 

вісь руху у майбутнє, розбалансовують природні закони. 

У новій системі зникають імена, індивідуальності, з’являються категорії: Агент, 

Орендатор, Банк, Трактор. Категорії не живуть, не радіють, не моляться, вони існують і 

механічно відтворюють свою роботу. Створені людьми вони набувають ірраціональної, 

руйнівної сили, яка вирвалась з-під влади людей і зробила їх своїми заручниками. 

Земля перестає бути живим організмом, а стає цінним матеріалом для отримання 

прибутку: “Земля родила під залізом – під залізом повільно вмирала, бо її не любили, 

ненавиділи, не звертались до неї з молитвою, не проклинали” [10, с. 39]. Неприродність 

протиставлення між цивілізацією і природою – один із основних лейтмотивів роману. 

Кожна людина, подія чи явище вписується у широкий контекст життя, історії і культури 

на рівні архетипів. Конкретні образи несуть у собі символічне навантаження, природні 

катаклізми супроводжуються соціальними. 

Очікування дороги замінює плекання землі, яка для тих, хто тепер її обробляє, вже 

ніколи не буде асоціюватися з домівкою: “Але той, хто веде мертвий трактор по чужій, 

нелюбій землі, той розуміє тільки хімію; він не поважає ні цю землю, ні самого себе. Коли 

двері із рифленого заліза закриваються, він іде додому, але земля і дім – для нього різні 

поняття” [10, с. 121]. Так виводиться перший антиприродній закон, якого вимагає 

суспільна ситуація: криваве розчленування єдності понять “земля – домівка”, при цьому 

загострюється увага на антонімічних парах слів: живий – мертвий, руки – залізо, природа 

– хімія тощо.  

Поступово виникає загальне протиставлення: природна фермерська Америка і 

штучна, кочівна “зіпсована країна” [10, с. 208]. Мільйони вчорашніх господарів із втратою 

землі перетворились на сьогоднішніх жебраків. Вони не відчувають себе повноцінними 

людьми, бо залишили частку своєї праці, свого здоров’я, своєї душі на тій, тепер не своїй 

землі, бо чужою для них вона ніколи не стане. 

 Земля теж не відпускає Джоудів – у дорозі з туги помирає дід: “Земля ваша і дід – це 

єдине неподільне. Дід залишився із землею. Він не міг її кинути” [10, с. 153]. Драматизм 

підсилюється кольористикою (вицвіла земля, темне небо, сірі пасма пилу, мутно-червоне 

сонце), гострими картинами контрасту уяви і буденності. 

Сім’я, залишившись без опори і сили землі, починає піддаватись зовнішнім впливам, 

слабшає її цілісність. Стара праматір Ма як втілення народної мудрості з усіх можливих і 

неможливих сил намагається зберегти сам дух сім’ї у членів, що залишились. За 
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уявленнями Стейнбека, сім’я завжди є первинно значимою і в природному, і в 

соціальному житті. Однак, обставини, що склалися для Джоудів, мають постійну загрозу 

розбити і цей останній форпост “природної Америки”. Один за одним залишають сім’ю її 

члени: смерть діда і бабці, переховування Тома, народження мертвої дитини.  

Сили сім’ї виснажені, все йде до того, що руйнування сім’ї і стане останнім 

психологічним акцентом трагедії Америки.  

Вихід Стейнбек бачить у братанні подібних згорьованих сімей, яких безліч 

зустрічається у дорозі, і сімейне коло яких завжди залишається відкритим для допомоги, 

підтримки, співчуття. Невипадково для розуміння цього автор дає такий багатомовний 

штрих: член сім’ї Джоудів помирає у чужій палатці, де до цього ставляться із розумінням, 

як справжня рідня. Як не парадоксально, ця обставина ніби слугує оптимізуючим акордом 

цього роману-симфонії: останній природній закон система не в силах зруйнувати. 

Тематично і навіть хронологічно твір можна умовно поділити на три смислові 

частини: Оклахома, засуха (І–ХІ); Дорога, подорож (ХІІ–ХVІІІ); Каліфорнія, пошуки 

роботи (ХІХ–ХХХ). Більше того, Оклахома-дорога-Каліфорнія стають своєрідними часо-

просторовими елементами творення формозмісту роману. 

Дуже доречними в цьому плані видаються біблійні паралелі, що наводить Пітер 

Ліска: подорож із Єгипту в землі Канаану. І хоч сам дослідник говорить, що деякі паралелі 

є нечіткими, однак можна виділити такі символічні втілення: орачі (крах, руйнування), 

єгиптяни (банки), масова міграція (подорож), жителі Канаану (каліфорнійці) [12, с. 94]. 

У літературних традиціях США цей роман не перший роман дороги, сервантесівські 

знахідки можна спостерігати протягом кількох століть історії американської літератури. 

Та все ж у Стейнбека старозавітні мотиви пошуків Землі Обіцяної передано чи не 

найяскравіше. В силу вступає мотив дороги – федерального шосе №66, американської 

міфологеми фронтиту і пошуків Землі Обіцяної, символу долі нації, процесу самопізнання 

людини, динаміки світобудови, надій на світле майбуття і усвідомлення їх краху. В 

романі, здається у рух втягується весь світ: люди, тварини, комахи, частки і насінини 

рослин, де головним символом затятості і наполегливості, витривалості і незворотності 

стає черепаха, яка продовжує свій шлях не зважаючи ні на що. 

В дорогу людей кличе уявна багата земля, образ якої вони створили ще вдома і 

намагаються перенести його на інші географічні широти. Першою обставиною 

внутрішньої прихильності до нової землі є прагнення відчути себе людиною, господарем, 

трудівником: ”Там завжди є робота” [10, с. 37]. Згодом до реально-наближених уявлень 

додаються казково-бажані: “Там не буває холодів” [10, с. 37]. І нарешті, реальна земля 



Шевчук Н. В. Образ Америки в основних структурних принципах роману Стейнбека «Грона гніву» 

 

 120 

Каліфорнії перетворюється на міфологічний Едем: ”Там урожай збирають цілий рік” [10, 

с. 37]. Ця думка змушує рухатись далі, терпіти незгоди і страждання, змушує жити.  

Дорога встановлює свої закони і правила життя, формує світогляд, впливає на 

встановлення життєвих цінностей, змінює психологічні орієнтири: “І раптом машини 

зігнали цих людей із місць, і вони опинились на дорозі. Життя на колесах змінило їх; 

дороги, придорожні табори, страх голоду і сам голод змінив їх... Безперервний рух змінив 

їх. Вони стали кочівниками” [10, с. 248].  

Дорога стає процесом, явищем, стилем життя, виступає об’єднувальним чинником 

для вимушених кочівників, і водночас протиставляє їх осілому населенню. Дорога ділить 

американців на своїх і чужих, на місцевих і зайд, які перебувають на межі кривавих 

зіткнень за право існування, керуючись інстинктом самозбереження: ”Що, якщо в один 

прекрасний день ці люди підуть війною на нашу країну, як ломбардці на Італію, германці 

на Галлію, турки на Візантію?” [10, с. 249].  

Публіцистичне і епічне, соціально-критичне і алегоричне, накладаючись одне на 

одне, зростаючись, видозмінюються. Біблійний мотив виходу із рабства через пустелю до 

землі обіцяної в американській дійсності трансформується у свою протилежність – Окі 

потрапляють не в рай, а в пекло, з високих мрій в принизливу реальність. При цьому 

міфологічна константа допомагає співставити низьке з високим, тілесне з духовним. 

Прагнення вижити наперекір усім обставинам робить мігрантів затятими і 

витривалими. Вони спраглі роботи, землі, добробуту, їх переповнює бажання звершень і 

здобутків своєї праці, вони втратили занадто багато часу на дорогу, що спричинило 

неспокій та гарячковість: ”Двадцять тисяч, і п’ятдесят тисяч, і сто тисяч, і двісті тисяч. 

Вони рухались потоком через гори, голодні, неспокійні, як мурахи: поспішали швидко 

дорватись до роботи – піднімати, носити вантажі, полоти, збирати, різати – все, що 

завгодно, будь-яке ярмо, лиш би заробити на хліб... Бігли, як комахи, поспішали дорватись 

до роботи, до хліба, а більше всього – до землі” [10, с. 245]. Саме в дорозі люди 

визрівають до праці, до боротьби, до єднання. Однак Обіцяна Земля Каліфорнії зустрічає 

Окі більше ніж насторожено. 

Каліфорнійці відчувають небезпеку переваги чужинців: “Господарі ненавиділи їх, бо 

господарі знали, що Окі народ міцний, а вони самі слабосильні, що Окі зголодніли, а вони 

самі ситі по горло, і, може бути, господарі чули ще від своїх прадідів, як легко захопити 

землю у слабосильної людини, якщо ти сам голодний, злий і в тебе зброя в руках”  

[10, с. 245]. Стейнбек формулює кілька “американських парадоксів”: Золота Держава 

справді багата, але її плоди без прибутку швидше згниють, а не нагодують жебраків, 

більше того, ситі американці здатні войовниче оберігати свій світ від свого ж народу. Окі 
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поставлені у таку ситуацію, що змушені виправдовувати своє існування перед всіма і 

перед собою: “Ми не які-небуть чужинці. У нас вже сім поколінь народились і виросло в 

Америці... Ми – американці” [10, с. 245]. 

Довгі очікування змінюються розчаруванням, і невдоволенням того, що тільки зараз 

розпочинається справжня боротьба за існування. 

Стверджується сутність концепту дороги: кінцевий пункт призначення стає 

черговим стартом. Однак за плечима вже величезний досвід, сформовані життєві цінності 

й орієнтири, визріла, як грона, позиція щодо сьогодення і бачення майбутнього, у якому – 

чітка потреба оновлення суспільства, очікування незворотніх змін з гідністю і внутрішнім 

спокоєм мудрості. 

Міметичне відбиття реалій тогочасної дійсності робить твір цінним як соціально-

історичний документ, надає йому потужного емоційного змісту і заломлює актуальні 

соціальні проблеми національного характеру у художнього переконливий твір. 

Оригінальна архітектоніка твору – чергування сюжетної лінії Джоудів і частин-

інтерлюдій документального характеру – не сприяє втрати цілісності і розпадання твору 

на частини, а навпаки, стає сильною стороною роману, створює його глибинну 

панорамність, «стереокартини» реальності. 

Типізація є характерною рисою роману. В історії однієї сім’ї відбиваються долі 

сотень і тисяч подібних людей. Життєва трагедія Джоудів є соціально-історичною 

трагедією багатьох фермерських сімей, цілого соціуму. У задумі автора простежити 

поступове перетворення замкненого “Я” у відкрите “Ми”, що вже є непереможною силою. 

Роман пропагує ідею антиприродності у розриванні зв’язку “земля - домівка”, порушення 

норм гармонійного співжиття людини і природи. Земля не повинна сприйматись як 

капітал, засіб для досягнення прибутку, це живий організм, який реагує на любов, на 

турботу, прагне догляду людських рук, а не холодного металу. 

Наскрізною філософією роману є переплетіння кількох ідей: віра в 

трансцендентальну надлюдську душу, віра в природню людину і соціально-прагматична 

ідея господарювання. Ця філософія робить твір цілісним монолітом і не дає розпастися 

йому на декілька викінчених сюжетних ліній. 

Дорога стає композиційним центром, бо сама дія роману на початку подорожі ніби 

перебуває на стартовій лінії, далі набуває рівномірного прискорення і практично 

призупиняється перед життям на новому місці. У житті мігрантів дорога стає явищем, 

процесом, навіть стилем життя. Вона ділить американців на місцевих і зайд, життя до і 

після дороги, і сама разом з тим стає втіленням життя цілого покоління. Автор у романі 
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раз по раз формулює “американські парадокси“. Внутрішня напруга твору побудована на 

постійних протиставленнях, більше того, сам автор роздвоюється у своїх сумнівах і у вірі 

в людину. 

Художню повноту придають роману і літературні алюзії, і багатозначний 

символічний ряд. Як правило, символічне значення мають тут просторові деталі. Дорога – 

тяглість життя, домівка – життєвий якір, стабільність, печера, де ночують Том і Кейсі, хлів 

в останньому епізоді – ясла як символ початку нового життя. Біблійних масштабів набуває 

засуха на початку оповіді і потоп від зливи наприкінці. Особливу багаторівневу 

символічну структуру має фінальна сцена, яка завжди шокує і яку відмовився викинути з 

тексту автор. Тут і картина всесвітнього потопу, і віфлеємської печери. Міфологічна 

основа оповіді виявляється через замкнену композицію і повторення головних мотивів. 

Посил цієї сцени – продовження життя, християнська смиренність у сприйнятті всього, що 

відбувається як віри у найвищу саморегуляцію усіх явищ і процесів. Об’єднання ідей 

протесту і релігії любові, злиття основних ідеологем і міфологем призводить до прагнення 

створити, зміцнити гармонію світу шляхом створення гармонії душі, розуму, почуттів, де 

майбутнє – у єднанні з джерелом життя. 

З огляду на реакцію, продемонстровану сучасниками твору і відображених подій, 

своє завдання роман виконав. Перевірка часом вже вкотре доводить його актуальність, 

емоційно-художній вплив підтверджує високу естетичну цінність і як літературного 

факту, і як суспільно-політичного явища свого часу. 
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DIE VERMITTLUNG VON STUDIENBEZOGENEN AKADEMISCHEN 

SCHREIBFERTIGKEITEN. DAS SCHREIBEN EINES 

SCHLUSSKAPITELS EINER SEMINARARBEIT IN DEUTSCH ALS 

FREMDSPRACHE 
 

БУНН Л. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ. 

НАПИСАННЯ ЗАКЛЮЧНОГО РОЗДІЛУ СЕМІНАРСЬКОЇ РОБОТИ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ЯК 

ІНОЗЕМНОЮ 
У даній статті автор розглядає академічне письмо як важливий метод фахової і наукової 

підготовки студентів-іноземців. Головні функції академічного письма спрямовані на опанування системою 

письмових форм наукових робіт. Стаття містить також конкретні методичні поради щодо практичного 

навчання студентів написанню наукових робіт. 

 

БУНН Л. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ. НАПИСАНИЕ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО РАЗДЕЛА СЕМИНАРСКОЙ РАБОТЫ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КАК 

ИНОСТРАННОМ 

В данной статье автор рассматривает академическое письмо как важный метод 

профессиональной и научной подготовки студентов-иностранцев. Основные функции академического 

письма направлены на овладение системой письменных форм научных работ. Статья содержит также 

конкретные методические рекомендации по практическому обучению студентов написанию научных 

работ. 

 

BUNN L. FORMING WRITING ACADEMIC SKILLS OF THE STUDENTS. WRITING FINAL PART 

OF THE SEMINAR WORK IN GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the problems of academic writing as one of the important ways of professional and 

academic training of college students. In case such training is missing students have poor grounding in different 

forms of written works; they cannot choose appropriate structure, inner form and language means to suit them. The 

author studies typical mistakes made in the process of writing the most popular scientific works; explains their 

causes and gives advice in order to eliminate them. The article helps the reader understand the necessity of 

consecutive and substantial training in academic writing,  for example at special seminars, lecture-practical 

courses and on the basis of special academic writing labs, analogous to the “workshops” of writing in German 

colleges. 

 

Schlüsselbegriffe: Schreiben, akademishes Schreiben, Schlussfolgerung  

Studienpropädeutik, zusammenfassen, Zusammenfassung, Didaktisierung. 

1. Ausgangslage. Unter ausländischen Studierenden herrscht eine große Unsicherheit 

darüber, was in dem Schlusskapitel einer Seminararbeit stehen sollte. Ein Studierender aus 

Osteuropa etwa (Sprachniveau B2) schließt seine Arbeit zum Thema „Vor- und Nachteile von 

Elektroautos“ mit dem folgenden Absatz (Original ohne Fehlerkorrektur): 

„ s zeigt sich deutlich, dass die Elektroautos nicht so Wundererscheinung sind, wie man 

kann vermuten. Hoher Preis und relativ niedrige Reichweite sind, meiner Meinung nach, die 

Schlüsselfaktoren die Verbreitung verhindern. Deshalb bleiben die Autos jetzt nur ein teures 

Spielzeug für reiche Bürger, die möchten ein paar Kilometer zu einem Büro fahren. Allerdings 

sieht die Zukunft viel versprechend aus, wenn man einen Entwicklungspfad der vergangenen 

Neuigkeiten, wie Handys oder  omputers, überlegt“. * 
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Auffällig sind zunächst sprachliche Mängel wie z. B. das Fehlen von Artikeln, eine falsche 

Verbstellung oder eine falsche Wortwahl („überlegt“). Schwerwiegender aber fällt auf, dass der 

Schreiber seine eigene Meinung in den Vordergrund der Abschlusssätze stellt und dabei auch 

ironische Töne anschlägt. Er scheint mithin nur ein ungenaues Bewusstsein davon zu haben, sich 

in der Schreibsituation „akademisches Schreiben“ oder „akademischer Diskurs“ zu befinden und 

die Schreibkonventionen nicht zu kennen, die u. a. eigene Meinungen, d. h. nicht belegbare 

eigene Haltungen zum Thema, ausschließen. 

Eine Studierende aus Südeuropa schrieb zum selben Thema als Quintessenz ihrer Arbeit: 

„Wie man sieht, sind die Vor- und Nachteile eines Elektroautos recht ausgewogen, 

weshalb sich ein Kauf durchaus lohnen kann“. 

Das Bedürfnis nach einer abschließenden Bewertung oder einem persönlichen wertenden 

Kommentar, der über den Informationsgehalt der verwendeten Quellen hinausgeht, ist unter 

Studierenden weit verbreitet.  

Ebenso auffällig ist bei abschließenden Äußerungen das Fehlen eines Verweises darauf, 

wie das Ergebnis, das Fazit oder die Schlussfolgerung zustande gekommen sind. Liest ein Leser 

ausschließlich das Schlusskapitel einer Arbeit, so erwartet er eine Orientierung über das, was im 

akademischen Kontext von Bedeutung ist: das methodische Vorgehen,  verwendete Quellen, eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse usw.  Diese Erwartungshaltung des Lesers zu enttäuschen, 

also dem situativen Schreibkontext nur ungenügend gerecht zu werden, bedeutet ein Verfehlen 

von Funktion und Intention des akademischen Schreibens. 

2. Forderung nach einer Studienpropädeutik. Durch die oben dargestellte Problematik 

studentischen Schreibens liegt es nahe zu fordern, dass im Studium nicht nur Fachinhalte 

vermittelt, sondern dass auch die – akademisch normierte – Darstellung dieser Fachinhalte in 

mündlichen und schriftlichen Kommunikationssituationen unterrichtet werden sollte. Dies ergibt 

sich aus der Bedeutung des Schreibens als Studiertechnik (mitschreiben, notieren, exzerpieren) 

und seiner Funktion als Prüfungsleistung und führt somit zu einer studienpropädeutischen 

Vermittlungsaufgabe akademischer Schreibformen. Dazu zählen je nach Studienfach oder 

Studienphase das Schreiben von Klausuren, die schriftliche Ausarbeitung von Referaten, das 

Schreiben von Seminar- oder Abschlussarbeiten, das Verfassen von Protokollen und Berichten, 

aber auch das Exzerpieren oder das Mitschreiben in Vorlesungen und Seminaren.  

Wie diese Vermittlung im universitären Unterricht erfolgen kann, soll in diesem Beitrag 

am Beispiel des Schreibens eines Schlusskapitels einer Seminararbeit gezeigt werden. Anhand 

dieses stark eingegrenzten Themenbereichs soll möglichst konkret und abseits pauschaler 

Schreibratschläge der Vorschlag einer Unterrichtseinheit entwickelt werden (s. unter 5.). 
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3. Anforderungen an ein Schlusskapitel. Um die bedeutsamen Lehrinhalte ermitteln zu 

können, bedarf es zunächst einer didaktischen Analyse. Durch sie ergibt sich eine Auflistung der 

Anforderungen an ein Schlusskapitel mitsamt einer aus der Erfahrung stammenden 

Systematisierung der möglichen Fehlerebenen beim Schreiben eines Schlusskapitels.  

Von Studierenden wird zunächst ein akademischer Sprachgebrauch mit der Beherrschung 

der entsprechenden Lexik, Idiomatik, Syntax, Grammatik, Stilistik und Orthografie erwartet. 

Neben diesem Sprachwissen erweist sich die Beherrschung der funktionalen Textgestaltung als 

besonders wichtig. Das Schlusskapitel erfüllt, bezogen auf den akademischen Leser, vor allem 

die Aufgaben, 

 den Leser über die Ergebnisse der Arbeit zu informieren (dies kann über eine 

Zusammenfassung erfolgen) 

 alle Teile der Arbeit kritisch zu reflektieren, insbesondere auch das methodische 

Vorgehen, um die gewonnenen Ergebnisse in den wissenschaftlichen Diskurs einordnen zu 

können 

 mit Bezug auf die in der Einleitung formulierten Ziele der Arbeit Rechenschaft darüber 

abzugeben, welche Ziele aus welchen Gründen nicht erreicht werden konnten 

 Fragesellungen zu benennen, die als Grundlage weiterführender Forschungen dienen 

können
1
.  

Je nach dem, welche dieser Funktionen in den Vordergrund gestellt werden, kann das 

abschließende Kapitel Schlusskapitel, Fazit, Schlussfolgerungen, Perspektiven oder anders 

benannt werden. 

Vermieden werden sollten, wie bereits oben erwähnt, subjektive Stellungnahmen. Die 

eigene Meinung kann keine wissenschaftliche Relevanz beanspruchen, es sei denn, sie wird 

durch anerkannte wissenschaftliche Verfahren objektiviert. Dennoch zeigt die Erfahrung, dass 

auf Grund von Schreibgewohnheiten, die häufig auch interkulturell bedingt sind, unbegründete 

Wertungen oder Stellungnahmen vorgenommen werden. 

4. Methodisches Verfahren. Verbreitet ist das Verfahren in den Fächern, über das 

Schreiben von Seminararbeiten Vorlesungen zu halten. Es zeigt sich bei dieser Vermittlungsart 

aber, dass von den Studierenden zwar gelernt und gewusst wird, wie eine Seminararbeit 

aussehen sollte, sie aber das Schreiben und dessen Prozess nicht beherrschen und die Mängel 

ihrer Texte nicht reflektieren können. 

Aus diesen Gründen soll das Schreiben eines Schlusskapitels nicht als Lerngegenstand, 

                                                 
 

1 Nicht unerwähnt bleiben soll, dass es auch Autoren gibt, die die Bedeutung eines Schlusskapitels erheblich relativieren. 

Dazu gehört etwa Theisen, Wissenschaftliches Arbeiten (2000), S.134. 
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sondern als Erfahrungsgegenstand vermittelt werden. Im Rahmen einer didaktischen Reduktion 

wird das Thema „Seminararbeit schreiben“in Teilthemen gegliedert. Dazu gehören etwa 

Einleitung schreiben, zusammenfassen, Paraphrasen von Quelltexten anfertigen, definieren, 

zitieren, Quellen in den Text einbinden, Textzusammenhänge herstellen, einen roten Faden 

herstellen, Schlusskapitel schreiben, Gliederung anfertigen, Thema finden, überarbeiten usw.  

Das bedeutet zunächst, dass das Schreiben eines Schlusskapitels als selbständige 

Unterrichtseinheit vermittelt wird, es bedeutet darüber hinaus, dass der Studierende das 

Schreiben komponentenhaft übt, vom Dozenten kommentierend und erläuternd betreut wird und 

somit das Schreiben als Prozess vermittelt werden kann.  

Ein Grundproblem stellt für die Studierenden der situative Kontext dar, in dem sie 

schreiben. Aus schulischer Gewohnheit schreiben sie Texte, die in keinem realen 

Kommunikationszusammenhang stehen. Eine typische Aufgabe wäre hier: „Fassen Sie den 

Inhalt des vorliegenden Textes in eigenen Worten zusammen.“ Bei dem hierbei zu erstellenden 

Text handelt es sich um eine schulische Textsorte, die in keinem realen 

Kommunikationszusammenhang anzusiedeln ist außer der schulischen Prüfungssituation. Die 

Schüler kennen den Verwendungszweck der Zusammenfassung nicht. Sollen sie nun an der 

Universität als Schreibaufgabe auf der Grundlage mehrerer Texte, die sie erhalten, ein Kapitel 

einer Seminararbeit zu einem vorgegebenen Thema schreiben, dann fertigen sie aus schulischer 

Gewohnheit häufig Zusammenfassungen der Texte an, wobei sie auf eine möglichst getreue 

Wiedergabe des kompletten Inhalts achten und nicht darauf, das Kapitel einer Seminararbeit zu 

schreiben. 

Eine Studentin schickte als Kapiteltext folgende Mail an den Dozenten (Original ohne 

Fehlerkorrektur): 

Hallo, 

Hier steht mein zusammenfassung: 

Es geht in dem text um die Elektroautos und ihre Funktionnieren. Diese autos fahren mit 

andere energie, dem elektronische Strom, die norma lerweise umweltfreudlich ist. ... * 

Die Studierende hat hier eine Zusammenfassung geliefert, ohne sich Gedanken darüber zu 

machen, für welche Lesesituation sie diese Zusammenfassung verwenden will. Entscheidend 

wäre hier gewesen, die Texte im Hinblick auf die thematische Fragestellung des zu schreibenden 

Kapitels zu lesen, für das Thema relevante Informationen auszuwählen und diese Informationen 

als Zusammenfassung, Paraphrase oder Zitat in das zu schreibende Kapitel einzubinden. Ein 

gelungeneres Beispiel einer Studentin mag dies verdeutlichen: 
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3. Vor- und Nachteile der Elektroautos 

... 

Am wichtigsten sind auf jeden Fall die reinen Elektroautos. Aber welche sind ihre Vor- 

und Nachteile? 

Zu den Vorteilen gehört das  lektroautos billiger sind, Punkt in dem alle Fachinternetseite 

sich einig sind. ... Laut der Internetseite www.elektroauto-hybridauto.de sind Elektromotoren 

zudem einfacher aufgebaut als die Verbrennungsmotoren und haben dazu auch noch eine 

längere  ebensdauer. ... 

Diese Studentin hat den situativen Kontext im Hinblick auf den fiktiven Leser bedacht und 

dabei die Schreibkonventionen beachtet, indem sie nicht einen Text zusammenfasst, sondern die 

Fragestellung eines Kapitels bearbeitet, diese in den Vordergrund stellt und dafür Texte als 

Informationsquelle verwendet und auch benennt. Die Studierenden dorthin zu bringen, ist der 

eigentliche Erfahrungs- und Lerngegenstand. 

5. Didaktisierung. Im Rahmen einer Unterrichtssequenz liegt die Unterrichtseinheit 

„Schlusskapitel schreiben“ sicherlich am Ende der Reihe. Die für eine Seminararbeit wichtigen 

sprachlichen Phänomene wie das unpersönliche Schreiben (z.B. durch Verwendung des Passiv 

bzw. von Passiversatzformen) oder der Gebrauch des Konjunktiv I, weiter das Anfertigen von 

Zusammenfassungen und ein Verständnis von Wissenschaftlichkeit im deutschen akademischen 

Kontext sollten bereits bekannt und geübt sein. 

Hinführung 

Die Studierenden bekommen als Einführung in das Thema die Aufgabe, sich über das 

Schreiben eines Schlusskapitels zu informieren [2, S. 49–56]. Dadurch erfahren sie, inwiefern 

das Schlusskapitel mit den Elementen der Einleitung korrespondiert und mit ihr zusammen den 

Rahmen einer Arbeit darstellt. Sie lernen dadurch die oben erwähnten Anforderungen an ein 

Schlusskapitel kennen und erhalten als Schreibvorlage das Beispiel eines Schlusskapitels aus 

einer authentischen Arbeit mit Kommentaren zu den verwendeten Kommunikationsmitteln und 

den funktionalen Elementen [1, S. 50]. Mittels einer Liste werden sie zusätzlich auf sprachlich 

gebräuchliche Phrasen hingewiesen [1, S. 165f], die sie nach Möglichkeit beim Schreiben 

verwenden sollen.  

Die gelesenen Inhalte werden im Unterricht besprochen. 

Schreibpraxis 

Um die Schreibsituation möglichst authentisch zu gestalten, erhalten die Studierenden eine 

gelungene Seminararbeit eines Studierenden, in denen das Schlusskapitel fehlt. Der Umfang 

dieser Arbeit kann sich auf wenige Seiten beschränken, da die Zeit der Studierenden nicht für 
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das Lesen der Arbeit, sondern für das sich anschließende Schreiben verwendet werden sollte. Die 

Schreibaufgabe besteht darin, das fehlende Schlusskapitel zu verfassen. Damit können die 

Studierenden während des Unterrichts beginnen, damit der Dozent die Möglichkeit zu 

Einzelgesprächen etwa über Schreibprobleme, Unklarheiten bezüglich der Aufgabenstellung etc 

erhält; aus Erfahrung bevorzugt es die Mehrzahl der Studierenden allerdings, das Kapitel zu 

Hause zu schreiben und den Text dem Dozenten per Mail zu schicken oder auf eine 

Lernplattform zu stellen. 

Reflexion 

In der Regel ist ein Eingriff in die Texte durch den Dozenten nötig. Er kann zunächst - mit 

einem nicht unerheblichen Zeitaufwand – individuell bei jedem einzelnen Text durchgeführt 

werden. Die Eingriffe können als Korrektur auf den angesprochenen Fehlerebenen erfolgen oder 

aus einem Kommentar zu den Fehlern bestehen: sprachlich („Artikel fehlt“, „Deklination 

beachten“ usw.), inhaltlich („die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden nicht 

komplett / korrekt wiedergegeben“ / „an dieser Stelle geben Sie Ihre persönliche Meinung 

wieder“ usw.) Die Aufforderung, den Text zu überarbeiten und erneut dem Dozenten 

zuzusenden, ist unter Studierenden wenig populär. Sinnvoller erscheint es deshalb, ein weiteres 

Mal nach demselben Prinzip ein Schlusskapitel schreiben zu lassen. 

Neben diesen individuell erfolgenden Eingriffen in den Text bietet sich auch in der 

nachfolgenden Unterrichtsstunde eine gemeinsame Kommentierung eines ausgewählten 

studentischen Textes an. Dabei  bestehen methodische Varianten, von denen eine hier erwähnt 

sei.  Der Text kann dabei als Kopie mit breitem freiem Rand verteilt und von den Studierenden 

alleine oder in Partnerarbeit kommentiert, anschließend im Plenum besprochen werden. Wird er 

dann etwa über einen Beamer an die Wand geworfen, können die Verbesserungsvorschläge der 

Studierenden am Computer direkt in den Text eingearbeitet und für die Kursteilnehmer sichtbar 

werden. Dadurch erhält man auch einen Eindruck vom Schreibprozess und der Notwendigkeit, 

Texte zu überarbeiten.  

Der durchaus übliche Einwand, man dürfe Studierenden keine fehlerhaften Texte zur 

Verbesserung vorlegen, erscheint nicht stichhaltig, stehen doch Studierende beim Lesen ihres 

eigenen Textes immer einem von Mängeln behafteten Text gegenüber. Ziel dieses Vorgehens ist 

das Erlernen der durchaus schwierig zu erwerbenden Fähigkeit, zu einem Text – bestenfalls zum 

eigenen – Distanz einnehmen zu können und sich so die Möglichkeit einer kritischen Revision 

erst zu eröffnen.  

Abschlussarbeit 

Das methodische Prinzip einer derartigen Unterrichtsreihe, wie sie hier exemplarisch am 
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Schreiben eines Schlusskapitels gezeigt wurde, bestand in der Zerlegung des Schreibprozesses in 

einzelne Schritte wie dem Schreiben von Einleitungen, Schlusskapiteln, Gliederungen und dem 

Verfassen von Kapiteln mit den dazugehörigen Tätigkeiten des schreiborientierten, d.h. an einer 

leitenden Fragestellung orientierten Lesens, des Paraphrasierens und Zusammenfassens 

ausschließlich themenrelevanter Inhalte sowie deren Einbindung in den Text des Kapitels.  

Am Ende der Reihe werden diese Teilschritte wieder zusammengeführt, indem die 

Studierenden eine Abschlussarbeit schreiben. Erst die Erfahrung einer vollständig geschriebenen 

Arbeit schließt den Lernprozess einer derartigen Reihe zum akademischen Schreiben ab. 
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SLOVAK-ENGLISH BILINGUAL UPBRINGING OF CHILDREN USING 

THE METHOD OF INTENTIONAL BILINGUALISM  

(A CASE STUDY) 

 
ХУРАЙОВА А. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-БІЛІНГВІВ У СЛОВАЦЬКО-АНГЛІЙСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ МІЖНАРОДНОГО БІЛІНГВІЗМА (МЕТОД CASE STUDY) 
У статті наводяться результати дослідження двомовного виховання дітей автора, Генриха і 

Вероники, на протязі обмеженого періода часу протягом трьох місяців. Їх мати, незважаючи на своє 

словацьке походження, з моменту їх народження розмовляла з ними англійською. Такий тип англо-

словацького білінгвізму називається міжнародним білінгвізмом, а метод, що застосовується при цьому, 

називається «одна людина – одна мова». У статті наводяться різні визначення білінгвізму, типи 

білінгвізму, засоби такого виховання дітей, методологія дослідження, мовні ситуації у сім’ї і результати 

кількісного дослідження.  

 

ХУРАЙОВА А. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ В СЛОВАЦКО-АНГЛИЙСКОЙ СРЕДЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЛИНГВИЗМА (МЕТОД CASE STUDY) 

В статье приводятся результаты исследования двуязычного воспитания детей автора, Генриха и 

Вероники, в течение ограниченного периода времени продолжительностью три месяца. Их мать, несмотря 

на свое словацкое происхождение, с самого момента их рождения разговаривала с ними по-английски. 

Такой тип англо-словацкого билингвизма называется международным билингвизмом, а применяемый в 

данном случае метод называется «один человек – один язык». В статье приводятся различные определения 

билингвизма, типы билингвизма, способы такого воспитания детей, методология исследования, языковые 

ситуации в семье и результаты количественного исследования. 

 

HURAJOVÁ A. SLOVAK-ENGLISH BILINGUAL UPBRINGING OF CHILDREN USING THE 

METHOD OF INTENTIONAL BILINGUALISM (A CASE STUDY) 

The article provides information on a study of the bilingual upbringing of the author’s children,  enrich and 

Veronika, during a limited scope of three months. Although their mother is Slovak, she has been raising her children 

in English since they were born. This type of English-Slovak bilingualism is called intentional bilingualism and the 

specific method applied is called “one-person-one-language” method. Various definitions of bilingualism, types of 

bilingualism, the method of raising the children, the methodology of the research, the language situation in the 

family and the results of the qualitative research are stated in the article.  

 

Keywords: bilingualism, intentional bilingualism, OPOL strategy, case study 

1. Introduction 

To begin with, the world’s estimated 5 000 languages are spoken in the world’s more than 200 

sovereign states. Facing the fact that the number of languages multiply exceeds the number of states, 

the vast majority of the world’s population, in whatever form or conditions, is bi-, tri- or even 

multilingual. It is estimated that two-thirds of the world’s children grow up in a bilingual 

environment. What is evident from these figures is the fact that only few nations are monolingual or 

mono-cultural. Each nation in the world has groups of inhabitants living within the borders of the 

states who use other languages in addition to their national languages to lead their everyday lives. 

2. Defining Bilingualism and Multilingualism 

What has engaged researchers and linguists for a very long time, is the question of how to 

define bilingualism or multilingualism. Recognition of the extent and variety of bilingualism has 

risen over the years. There is no agreed, common definition of these terms but more possible 
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definitions of bilingualism and multilingualism, depending mostly on the view of the researchers 

on types of bilingualism and an ability of an individual to function, at different levels, in more 

than one language.   

Generally speaking, when people hear the term bilingual (or bilingualism) many of them 

imagine an individual who speaks two languages perfectly. For them someone who is bilingual can 

simply be described as being able to speak, understand, read and write in two languages perfectly. 

More recently, researchers and linguists have argued for a broader definition that considers 

bilingual those individuals who can, to whatever degree, understand or produce written or spoken 

utterances in more than one language. However, bilingualism can be understood as a phenomenon 

that tries to answer more complex questions. Does the term „bilingual” cover those individuals 

who can speak both languages at the same level? Or those who are proficient in one language but 

their second language is weaker? Does it cover those who can only speak the language or as well 

those who can speak, read and write in both languages? Does a true bilingual have to be proficient 

in productive (speaking, writing) as well as receptive tasks (listening, reading)? 

Bloomfield [1] characterised bilingualism as “native-like control of two languages” but this 

definition has proved to be too narrow to describe the behaviour of those labelled as bilinguals 

since most people with knowledge of two languages are usually dominant in one of them.  

Linguist Einar Haugen offers a broader definition of bilingualism: “Bilingualism begins 

when the speaker can produce complete, meaningful sentences in another language” [2]. 

Contrary to Bloomfield’s, Haugen’ definition seems to be quite broad, encompassing as well 

those individuals who are not fluent in the second language and are even beginners in learning a 

second language. 

C. Baker in [3] supports these views by highlighting that “..... there is not just one 

dimension of language. We can examine people’s proficiency in two languages in their listening 

(understanding), speaking, reading and writing skills. .... In between those who are fluent in two 

languages and those who are learning a second language there are many variations. Where 

second language learning stops and bilingualism exists is endlessly debated. .... There are some 

people who do become approximately equally fluent in both their languages (sometimes called 

balanced bilinguals). These tend to be the few rather than the many. Most people are more 

competent in one language than another. Bilinguals often find it easier to use one of their 

languages in one set of circumstances, another language in a different set of circumstances. 

Languages often have different uses in different places, with different people.” 

Calling someone bilingual is, according to Baker [3], an umbrella term when underneath 

the umbrella rest many different skill levels in two languages. Being bilingual is therefore not 
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just about proficiency in two languages. 

Jean Conteh and Avril Brock in [4] favour these views when they think about bilingualism 

as “living in two or more languages. .... In talking about bilingualism in this way, we are not 

intending to suggest that children are fluent in all the languages they speak and write, but that – 

like the majority of the world – they have access to more than one language in normal and 

natural ways in their daily lives.”  

Slovak linguist J. Štefánik defines bilingualism as “an ability of alternative use of two (or 

more) languages when communicating with others, and depending on a situation and 

environment in which this communication is taking place, thus characterizing language 

consciousness of an individual” [5].  

Štefánik also distinguishes between a bilingual, whom he describes as an individual having 

an ability to use two (or more) languages alternatively when communicating with others, and 

bilingual environment in which two languages are used alternatively for communication. 

In [6], a multilingual is defined as “an individual having an ability to use three or more 

languages for communication.” 

Finding an exact and precise definition of bilingualism is not an easy task. To sum up, 

some definitions focus more on the perfection of knowledge of two language systems, while 

other authors call bilingual even those individuals who possess even a minimal competence in 

one of the four language skills. 

3. Kinds of Bilingualism 

As well as with definitions, there are many divisions of bilingualism. In the literature 

devoted to bilingualism, more kinds of bilingualism are mentioned. In this paper, we will not 

describe them all in detail; we will provide some classifications and briefly define kinds of 

bilingualism. 

A major distinction of types of bilingualism is that some typologies try to focus their 

explanation of the second-language acquisition on an individual and others on a societal level. 

R. Appel and P. Muysken in their book Language Contact and Bilingualism generally 

distinguish between two types of bilingualism: societal and individual bilingualism. 

“Roughly speaking, societal bilingualism occurs when in a given society two or more 

languages are spoken. In this sense, nearly all societies are bilingual, but they can differ with 

regard to the degree or form of bilingualism” [7]. 

“It is fairly clear what individual bilingualism is, but determining whether a given person 

is bilingual or not is far from simple. .... To what extent must a speaker have command over the 

two languages in order to be labelled a bilingual? Must he or she have fluent oral and writing 
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skills in both languages? ......” [7]. 

Linguist Max K. Adler uses the term collective bilingualism in the title of his book 

Collective and Individual Bilingualism: A Sociolinguistic Study to highlight that bilingualism is 

not only concerned with individuals [8]. Acquiring at least two languages is often an economic 

necessity or a question of social prestige of an individual. Individual bilingualism is then an 

inevitable consequence of societal bilingualism, especially in the countries where there exist two 

or more languages side by side. According to Štefánik [9], individual and societal bilingualism 

can appear (co-exist) separately, i.e. existence of one of them does not necessarily have to 

provoke existence of the other. 

Considering an individual level of the second-language acquisition, Weinreich in 1953 

made a distinction between compound, coordinate and subordinate bilingualism. His theory was 

later further elaborated by linguists Erwin and Osgood in 1954, and subordinate and compound 

bilingualism fused, the result of which is contemporary the division into coordinate and 

compound bilingualism. A coordinate bilingual is a person who “acquires the two languages in 

different context, for instance one at home and the other at school, so that the words of the two 

languages belong to two different systems which are independent” [10]. In other words, it is the 

kind of bilingualism that developed in different contexts, i.e. when an individual uses one 

language only when communicating with certain people in certain environment (e.g. at home 

with family or at workplace with colleagues). Compound bilingualism, on the other hand, occurs 

when an individual learns two languages in the same environment, so that they acquire one 

notion with two expressions. 

At the individual level, researchers also distinguish between simultaneous and sequential 

bilingualism – depending on whether an individual is acquiring two languages simultaneously or 

whether they start acquiring a second language after the first one has been mastered. In the 

sequential type, it is important to consider the age at with the second-language acquisition 

occurred and set an age limit when sequential bilingualism starts. McLaughlin in 1978 mentions 

the age limit of three years of age. 

Another distinction is between productive and receptive bilingualism. 

Productive bilingualism includes an individual’s ability to speak languages, understand 

them alongside with the ability to read and write in these languages. 

Receptive bilingualism is an ability to understand a language, but not to speak or write it. 

As a receptive bilingual can be also denoted an individual who understands the language but they 

cannot or do not want to speak it, which very often used to be the case in Slovak immigrant 

communities in the USA. A distinguished Slovak linguist J. Horecký uses expressions active and 
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passive bilingualism to describe productive and receptive bilingualism.  

Štefánik [11] points out at asymmetrical bilingualism. It is a kind of receptive bilingualism 

when an individual can speak a language considerably better than understand it. This situation 

often occurs in families where a child is taught a second language by his/her parent (so-called 

“one-parent-one-language” method) and the child gets used to the parent’s accent, rhythm, 

intonation, pace of speech, which may cause problems with understanding different accents or 

dialects of the language. 

Typologies of bilingualism based on sociable variables have focused mainly on the 

prestige and status of the languages involved [12]. Referring to the social status of the bilingual 

group, E. Harding-Esch and P. Riley in their book Bilingvní rodina (A Bilingual Family) draw a 

distinction between folk and elite bilingualism. “ lite bilingualism is described as: A privilege 

of educated middle-class people of the majority of societies. (Pauston,1975). Folk bilingualism is 

the result of: Conditions, in which ethnic groups within one country live, whose bilingualism is 

involuntary and inevitable for surviving  Tosi, 1982).” [13, p. 42].  

In 1975, a linguist Wallace Lambert introduced the terms additive and substractive 

bilingualism. This distinction relates to the effect of learning a second language on the retention 

of the native language. The term additive bilingualism refers to the situation when a child, who 

acquires a societally dominant and prestigious first language, starts to acquire a second language. 

Štefánik in [9] gives an example from Slovakia – when a child starts to acquire or learn English, 

French, or even Hungarian or Polish (minority languages in Slovakia) – there is no danger of 

replacement or weakening of Slovak language when the second language is being learned. In this 

case, bilingual individuals maintain their Slovak and just add another socially relevant language. 

This is contrasted to substractive bilingualism, when learning a second language strongly 

interferes with learning of a first language and concerns rise that the second language will 

replace the first language. This is often the case of children belonging to a minority group in a 

country and speaking a language of this minority starts to learn a majority (or dominant) 

language of a society (mostly at school). In Slovakia this phenomena refers to the situation when 

members of Hungarian minority group in southern Slovakia start attending an elementary school 

with Slovak language being the language of instruction at school. This situation does not 

automatically lead to edging out of the minority language it even its replacement by the majority 

language. However, the issue is complex and much more complicated than it seems. Some 

authors, e.g. Harding-Esch, E., Riley, P., however, point out that substractive bilingualism is 

negative and reflects in semilingualism, when a child does not acquire any of the languages 

properly and mixes them [13, , p. 177]. 
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Depending on the context, in which a child or an adult acquires a second language, 

Skutnabb-Kangas [14] recognizes natural and school (or cultural) bilingualism. Natural 

bilingualism is used to refer to an individual who has learned two languages without formal 

teaching. School bilingualism involves learning one foreign language at school by formal 

teaching and the learner rarely uses this language outside the classroom. Cultural bilingualism 

mostly refers to adults who learn a foreign language for work, travel and pleasure, recognizing so 

the value of knowing more than one language.  

According to age, Štefánik [5] makes a distinction between infant bilingualism (“….when 

a child starts to acquire a second language simultaneously from birth or before reaching the age 

of three”), child bilingualism (“…when a child starts to acquire a second language briefly after 

or from the age of three”), adolescent bilingualism (“…when an individual acquires a second 

language as an adolescent”) and adult bilingualism (“… when an individual acquires a second 

language as an adult”).  

Finally, we will look at a particular kind of family bilingualism where one of a child’s 

languages is learned from a parent who is not a native speaker of the language. Natural 

bilingualism is merely imitated. This type of bilingualism is referred to as artificial bilingualism, 

the notion introduced by Kielhofer and Jonekeit in 1983. This older notion “artificial” evokes 

something unnatural and abnormal and expresses a point of view of people who are not members 

of the family. From this reason, Štefánik proposes to call this particular type of bilingualism 

intentional, referring to the fact that a parent intentionally chooses to raise his/her child 

bilingually even if the second language is not their mother tongue. Some psycholinguists have a 

negative attitude to this kind of bilingualism, claiming that all similar experiments they have 

experienced, failed, and consider it doomed to failure.  However, many successful research 

studies have proven these opinions to be far from the truth. 

Raising children to be bilingual is an important decision which can considerably and 

irreversibly affect their lives (and their parents’ lives). Shortly, being bilingual may affect an 

individual’s identity, education, employment, marriage, way of thinking and intelligence. This 

paper does not aim to list all advantages of being bilingual, which, according to many research 

studies as well as my own experience, outnumber disadvantages.  

The question remains, how to produce a bilingual child in family environment. Baker [3] 

mentions three main strategies used by parents to raise a child to become bilingual. They are as 

follows: 

Strategy 1: Each parent speaks a different language to the child. This is often called the 

“one-person-one-language” strategy (OPOL strategy). 



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

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 137 

Strategy 2: The parents speak one language to the child who acquired a second language 

outside the home. This often occurs in language minority situations. 

Strategy 3:  Both parents speak both languages to the child. 

4. Which Factors Influence the Level of Language Knowledge of Bilingual Children 

in Linguistically Mixed Families? 

Focus and subjects of the research 

This study is under child bilingualism. This study looks closely at acquisition of child 

bilingualism in English and Slovak of two Slovak children – Henrich (aged 8) and Veronika 

(aged 5). From birth, they have both been addressed with two languages – English and Slovak. 

English is spoken to them by their mother and Slovak by their father. Mother has chosen the 

above mentioned “one-person-one-language” method and she has been using exclusively English 

when speaking to her children. However, English is not her mother tongue, so this approach falls 

into category of intentional bilingualism. 

Scope 

Due to the time available before writing this paper, the research is quite a short one. The 

observation was in three months of the children’s language development, the observation and 

data collection started on June, 1, 2011, and lasted to the end of August 2011. The timing of the 

research was an important issue – in summer (July and August) there are summer holidays in 

Slovakia when children do not go to school, so their mother (at the same time a researcher) spent 

more time with the subjects of the research and could observe them more intensely. 

Aim of the research  

The aim of this modest research is to observe bilingualism development of Henrich (8) and 

Veronika (5), specifically to find answer to the research question stated below. Considering the 

fact, that this research was a qualitative one, the research question was stated as follows: Which 

factors influence the level of language knowledge of bilingual children in linguistically mixed 

families?  

Methodology of the research 

This research was a qualitative one. Data was collected from Henrich and Veronika for 

three months. We used the method of case study which we consider suitable for this type of 

research especially from the reason that we did not intend to make a statistical survey or collect 

rigid data; on the contrary, our aim was an intensive analysis of the two bilingual children and 

their parents, the events or decisions in the family. 

Data was collected by method of direct observation of bilingual upbringing in the chosen 

family and by method of interview with the children (open, semi-structured interviews). Besides 
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observing the bilingual family, the data was written down in a notebook and later saved in a 

computer. For the sake of our research, only the most interesting and most important data for us 

were taken into account. 

5. Case Study  

Description of the people in the observed environment 

The Huraj family is a nuclear family in which on weekdays parents spend time with their 

children usually in late afternoons or in the evenings. Weekends and holidays are an exception – 

parents spend all days with their children, they do various activities with them and go for trips. 

Since morning till evening the mother talks to her children only in English. In the morning, the 

mother asks the children to tidy up their room, or they will not go out to the backyard to play 

with their friends. Henrich answers in fluent English, he is protesting. Then mother asks younger 

Veronika, again in English, to tidy up her toys. Veronika answers in English, but in her utterance 

she uses also Slovak words to replace English words which she does not know. The mother does 

not use any Slovak when repeating her request, Veronika answers in English, with a simple 

sentence. Henrich starts shouting at Veronika, who does not want to participate in tidying up the 

room. He talks to her in Slovak, she also answers in Slovak – the children communicate together 

almost exclusively in Slovak. At that moment, the father enters the room and starts telling off the 

children in Slovak. Their reaction is in Slovak, charging each other with not being willing to 

clear up the mess. The father then leaves the room and parents use Slovak to speak to each other. 

In the evening, the mother wants to read an English book to the children. It is a usual habit 

in the family to read English books before going to bed, persisting from Henrich’s early 

childhood when the mother started building an English library for the children. Until now, she 

has collected about two hundred books in English. Henrich willingly sits next to his mother, who 

starts reading a story Three Billy Goat Gruff. Henrich understands everything, the plot and 

vocabulary. The mother checks his understanding by asking questions about the plot; if there any 

new or difficult words, she replaces them by easier ones or explains their meaning to him. 

Veronika sits next to her mother, too, interested in the pictures and the plot. However, she does 

not seem to understand all the words and has difficulties in grasping the plot. The mother 

patiently simplifies the plot sentence by sentence,  also Henrich explains meaning of some words 

to her, but in Slovak. Nevertheless, after a few minutes Veronika looses her interest in the story, 

she chooses her own book about The Little Red Riding Hood and starts reading pictures on her 

own in Slovak, although the book is written in English (Veronika cannot read).  

Mother Anna – a woman, aged 36, has university education. She studied teaching of 

English and German at university, since finishing her university studies she has been active in 
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the field of teaching English. At present, she teaches English at university. Alongside with 

teaching, she does translations from English and occasionally interprets from English. She is 

Slovak, was born in a Slovak family and her mother tongue is Slovak. She acquired English at 

grammar school and then at university. She has a broad vocabulary in English, her knowledge of 

grammar is almost perfect but, not being a native speaker of English, one can feel Slovak accent 

in her English. She can speak also German and is passive in Russian.  

Father Ladislav – a man, aged 37, has university education. He studied mathematics and 

informatics at university and at present he teaches at the same university like his wife, but he 

teaches informatics science. Foreign languages are not his hobby but his positive attitude 

towards bilingual upbringing is obvious. He can speak English at intermediate level, he 

understands German and Russian. 

Son Henrich – a boy, aged 8. He has been brought up in Slovak environment, with all 

extended family speaking Slovak to him and Slovak is his mother tongue. Since he was born, his 

mother has been talking to him exclusively in English, using “one-person-one-language 

method”. His bilingualism can be labelled as intentional. As a result, Henrich has reached a very 

high level of English in speaking and listening, accordingly to his age. According to the fact that 

he is able to use English also in emotionally difficult situations we tend to believe that English is 

his second mother tongue. At present he attends the second year of a Slovak elementary school 

Daughter Veronika – a girl, aged 5, Henrich’s sister. She is a communicative little girl. She 

has been brought up in Slovak environment. Her mother has applied the method of intentional 

bilingualism as well on her, unfortunately, with not as much success as with Henrich. Veronika 

can use English at a certain level, she understands everything when her mother talks to her, she 

can make simpler sentences in English but her vocabulary is not as broad as her mother would 

expect. The interference between English and Slovak is evident, he often mixes the languages 

and when she cannot express something in English she automatically switches into Slovak. At 

present she goes to a Slovak kindergarten. 

Family anamnesis 

The family is bilingual, the father speaks Slovak to the children and to the mother; the 

mother speaks Slovak to the father and almost exclusively English to the children. 

The couple have been together for ten years. Even before their first child, Henrich, was 

born, they decided the mother would try to raise him in English. She had no theoretical 

background about the issue of bilingualism, at first she found it an “adventure”. After reading the 

book One person – two languages by a Slovak linguist Jozef Štefánik she decided to apply the 

“one-person-one-language” method with Henrich. His mother stayed at home taking care of him 
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until he reached the age of 3 and she made full use of this time. She spoke exclusively in English 

to him, she read him books in English, they watched English DVDs and listened to English CDs. 

Until now, she has collected a huge amount of English books, audiovisual material and activity 

books in English, which has been enriching also to her. At that time and even now she has been 

consistent and persistent in using English to her children. On the other hand, Henrich has always 

been accepting English, he has spoken and answered to her only in English. His English is fluent 

and his vocabulary very broad. He has no difficulties in listening to authentic English recordings. 

He strictly separated the two languages, used them in different situations and almost no 

interferences (morphological, lexical or syntactical) occurred. When he was 5, the family spent 

three months in Munich, Germany, where he attended an international kindergarten. As he could 

not speak any German, he communicated with other children in English, which was encouraging 

not only for him, but also for his parents.  

The situation did not change radically even after his younger sister was born. He retained 

his level of English, although the ratio of use of languages in the family changed. When he was 

4, he started to attend a Slovak kindergarten and Slovak became a dominant language during the 

day. He only spoke English to his mother in late afternoons or in the evenings. Some changes in 

his bilingual development can be seen after he started attending elementary school. Slovak 

prevailed and became dominant in daily interactions with schoolmates, which at lexical level 

reflected mostly in the weakening of Henrich’s English vocabulary, at syntactical level in minor 

problems when creating longer and more mentally challenging utterances or at literal translations 

of Slovak phrases into English. When Henrich was about seven years old, the mother tried to 

teach him how to read in English and found out that he was able to read simple words without 

problems, being able to read e.g. flip flap books. When talking to his sister, he addresses her in 

Slovak because he finds it more natural. In case he has strong external motivation (e.g. getting a 

dream toy for Christmas), he switches into English and is able to speak to his sister only in 

English for the time required (also one month).  

As for Veronika, the mother applied “one-person-one-language” method with her, 

similarly like with Henrich; however, Veronika’s bilingual language development was 

influenced by the fact that she had an older sibling who spoke to her in Slovak. Since she started 

to speak (in both languages at approximately the same time) she has been quite ‘resistant’ 

towards speaking English. In communication with her mother, she favoured Slovak and tried to 

speak Slovak to her. Although the mother tried to support her English-Slovak bilingualism by 

reading English books, watching DVDs and listening to English songs, Veronika has never 

reached Henrich’s level of bilingualism. She has been mixing the languages, substituting English 
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words for Slovak ones, at syntactical level copying Slovak word order, pretending she does not 

understand English or even refusing to speak it. She constructs simple sentences and it is obvious 

that her English vocabulary is weaker mainly due to insufficient support of reading from her 

mother. Slovak accent in her speech is noticeable. 

Summary  

Although the mother has applied the “one-person-one language” method with both of her 

children since their infancy, the results differ. She has strictly insisted on their using English 

when communicating with her, which children also accept with different results. They both use 

English to communicate with the mother and to watch and listen to authentic English material. 

On the other hand, Veronika easily switches into Slovak and her mother often ‘forces’ her to 

speak English. Their bilingualism has also a social impact when in contact with foreigners 

Henrich is able to communicate with them in English and realizes so the importance of speaking 

a foreign language. 

6. Results of the Research 

From this qualitative research, it is found that the following factors influence the level of 

language knowledge of bilingual children in a linguistically mixed family: 

 Children acquire a language they are exposed to since their infancy. The research shows 

that children could speak better that language of the parent who spends more time with them. 

Since they start attend a kindergarten or a school and they get influenced by this environment, 

the proportion of level of the languages changed in favour of the language prevailing in the 

environment. 

 The level of language knowledge is influenced by the age of the children, their maturity 

and language aptitude, the approach and persistence of their parents and, last but not least, by 

support of siblings of the family. To learn more about how sibling affect the language balance in 

the family, see [15].    

 If parents want to communicate with their children in a language that is not their mother 

tongue, they must acquire this language at a very high level. Nevertheless, their children may 

have certain difficulties (phonetics, morphology, syntax, uncertainty in verbal expression).  

In short, we found a certain influence of the fact that the second language is not parents’ mother 

tongue on the children’s level of language knowledge. 

 Although reading books, watching TV, DVDs and listening to CDs cannot substitute for 

everyday contact with native speakers, they considerably influence the level of children’s 

knowledge in a positive way (broadening of vocabulary, improvement of productive skills – 

mainly speaking, children get used to listening to different articulation and intonation). 
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 Short- or long-time stay in a country where the second language is spoken helps 

children realize the necessity of learning foreign languages, which fosters their motivation to 

further acquisition of the language. 

 The motivation of parents plays an important role in intentional bilingual upbringing of 

their children. Parents choose to raise their children bilingually depending on their level of 

education, the level of a second-language knowledge and to some extent social prestige of the 

language. 

 Consistent following of the “one-person-one-level” strategy, alongside with the parents’ 

persistence have an important influence on the children’s bilingual language development. 

Opportunities of the family to travel, communicate with native speakers, access to literature in 

English only support children’s acquired knowledge of the language, they do not substitute for 

direct language contact. 
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UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR VALUES ORIENTATION 
 

СІРОТОВА М. ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

У статті пропонується аналіз результатів анкетування, метою якого було встановити ціннісні 

пріоритети студентів вищого навчального закладу. 

 

СИРОТОВА М. ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

В статье представлен анализ результатов анкетирования, целью которого было определение 

ценностной ориентации студентов университета. 

 

SIROTOVÁ M. UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR VALUES ORIENTATION 

The issue of the paper is the values orientation of university students. It provides the reader with the results 

of the questionnaire survey that has been carried out to find out the present value orientation of university students.   

 

Keywords: values, value orientation, university student personality, value orientation 

survey. 

1. Introduction 

In an everyday life, values orientation of young people is reflected in their opinions, in 

their attitudes towards themselves and towards the people around, in their behaviour and their 

activities. An urgent issue may be the field of values and values orientation especially within the 

category of university students. They are considered to be further creators of our society. The 

university teacher on the one hand influences the development of university students´ 

personalities when transferring knowledge and competences that are needed for the students´ 

profession and on the other hand the university teacher should lead the students towards 

positively oriented scale of values. This is the way the teacher may eliminate the beginning and 

consequently increasing negative social behaviour of young generation. It is necessary to 

highlight that to limit pathological behaviour is more effective and economical than to eliminate 

it or fight against it. That is why the university, as well as any other educational institution, has 

its important position in the field of prime prevention and the teacher´s behaviour and influence 

should try to prevent young people from delinquent development.  

M. Žilínek (1997, p. 45) states the basic moral and therefore multicultural values such as: 

respect, generosity, self-sacrifice, empathy, self-esteem, sincerity, loyalty, trust, consideration, 

solidarity, politeness, humility, tolerance, mutual help, friendship, obedience, truthfulness, 

responsibility, self-control, ambition, patience, correctness, tactfulness and many others. Value 

orientation cannot be changed in a directive way. University teachers and students have to be 

identified with positive values, trust in them and behave in accordance with them. The teacher is 

required to be able to present and motivate students to accept and pursue general moral values.  

2. Values and Value Orientation  

“A value could be considered a specific relation of the object to the subject that is done by 
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the meaning and the sense that has the object for satisfying the needs, attitudes, interests and so 

on of the subject in his individual and social context” (Geist, M., 1992, p. 104). Value creation is 

significantly influenced by attitudes and motivation of an individual. An attitude is often defined 

as a tendency to react in a usual way on objects, people, situations and oneself. Attitudes – as it 

is clear from the definition – form part of a human personality, they determine knowing, 

understanding, thinking and feeling. Attitudes are gained throughout the whole life, especially 

through education and wider social influences such as common repute, social contacts and 

others; they are relatively permanent and contain cognitive, affective and conative parts. 

Attitudes could be quantitatively measured or analysed towards the value hierarchy.    

Motivation is a process of directing, keeping and energising behaviour and it comes from 

biological sources. In psychology, motivation is known as intra-psychic process of activity 

increasing or decreasing, power mobilisation, organism energising. Motivation reflects a human 

personality, his/her value hierarchy and his / her experiences, abilities and acquired skills. That is 

why we would like to stress how appropriate it is to test also attitudes and motivation to 

examined values when doing a research into values of an individual.  

3. Personality of the University Student 

A university student is considered to be an adult. How do we therefore understand the term 

adulthood of a university student? Some publications consider physical, mental and sociological 

adulthood (Štepanovič, R. 1987). Human biology states the end of physical development in the 

period of adolescence – the age between 16 and 21. The body has matured – related to the mental 

part. However, knowledge of psychology presents that the period of mental matureness is not 

identical with the one of physical adulthood. The mental development is not finished together 

with the physical one thus the student personality matures during his/her university studies – 

already in the first years the student shows basic signs of mental adulthood such as stability in 

thinking and activities, autonomy, ability to plan activities and life properly, responsibility and 

so on. A young man – university student – strengthens his self-esteem, starts to orientate in the 

world and life in an independent way although very often mistakes and faults – created under the 

influence of emotions and lack of life experience – may appear. Features of temper are being 

developed, religious and political opinions are being formed, their scale of values may be 

changing. Sociological adulthood could be the ability to act and live in a socially responsible 

way, to become a fully integrated member of the society and to create such values that are 

accepted and appreciated in a social and professional life. Therefore we can say that the students 

who enter the university are matured mostly physically and their mental and sociological 

adulthood is reached during their university studies. This is the space for education but also for 
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the influence to help to form the students´ value orientation. 

J. Vašutová (2002) divides students into two groups – according to the form of their study. 

The first group is formed by “traditional” students – those who study daily (daily form), 

adolescents and younger adult. The second group consists of “non-traditional” students – those 

of other forms of study – external students of higher age, or distant students. Those two groups 

do not differ only in the age of students. The differences could be found in their life roles, 

experience, attitudes, expectations, responsibility to their studies but also in barriers and their 

learning styles. 

The students of daily studies create a specific social group – their age is between 18 – 26. 

They are characterised as “younger adults on a certain level of intellect, with a certain level of 

life and study experience, with certain expectations and many of them with clear life aims” 

(Vašutová, J., 2002, p. 160). Their most significant goal is to study although some of them have 

part-time jobs even during a semester or exam period. As for their learning style, they are 

concentrated, creative and have developed systematic and critical thinking. The students live 

active university life, live in a dormitory and in a certain study group. Such environment together 

with academic and intellectual atmosphere of university affects forming attitudes and a scale of 

values of a university student personality.    

The students of other forms of study are usually between 30 – 45 years old, or more. The 

most often they belong to external or distant forms of study and their aim is to extend their 

qualification. They work and have often reached a certain status, they have life and professional 

experience. Learning and teaching processes require specific approaches and methods that could 

be covered by the discipline of andragogy, i. e. adult education. It is impossible to use for 

external students the same approach as in daily studies. The work demands setting practical 

tasks, it is necessary to aim at an individual learning style of every student and it is wise to let 

external and distant students enough space and time for acquiring knowledge. To change their 

scale of value may be hard as such students have already completed the development of their 

mental and sociological adulthood. 

Many factors may influence forming the university student´s scale of values and value 

orientation; one of the most significant is the personality of the university teacher and his / her 

relationship to students. The relationship teacher-student should not reflect the superior status of 

the teacher but it should form a partnership in order to make the educational process more 

effective, optimal and of a good quality. Such a partnership affects also students´ scale of values 

and enriches both – the student and the teacher as well. J Vašutová (1999) says that university 

teachers should have professional relationships with their students with only a certain extent of 

superiority – that could be called natural authority of the teacher. The teacher should bring in the 
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culture of relationships that are required, he / she should keep to principles, be tolerant, 

demanding not only his / her students but also himself / herself, friendly and respectful to 

his / her students´ personalities. The way the teacher behaves to his / her students reflects 

consequently in the way the students treat their teacher and influences the students´ motivation 

and attitude towards their university studies.   

Another important factor that influences the student is his / her colleagues – students of the 

same study group. Students identify with their study groups and usually present themselves as a 

unit. There are rare cases when students cannot integrate and accept the goals of their study 

group and become “individuals”. First students share their common study interest, they meet in 

the classrooms and later deeper interpersonal relationships could be created – typical as 

friendship, mutual respect and help. They may meet outside the classroom, on various cultural, 

sport or political occasions. There they could also form and modify their attitudes, life 

perception, generally respected values. 

Another significant factor is the family of the student. It is a place where he / she could 

solve his / her problems, talk to the people who understand him/her and could help. It is not only 

a place where the student is supported in a financial way but moreover in an emotional way; the 

student´s background is necessary for his/her healthy mental stability from the childhood until 

adulthood (Frýdková, E. – Mendelová, E., 2010). 

4. Survey of University Students´ Value Orientation  

The survey was carried out in the academic year 2010/11 as a part of a research project 

“Value orientation of children and young people and the influence of upbringing and education” 

(VEGA1/0238/11). The aim of the survey was to find out the preferences of individual values in 

the scale of values of university students. The survey was carried out in the Faculty of Arts, 

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia. We tried to find answers to the 

following questions: 

Which values are preferred and how important are they for the students? 

Are there any differences between the values of female and male students? 

Does their scale of values change when getting to higher grades?  

There were 180 respondents (students of bachelor daily studies of the programme Teaching 

academic subjects), 35 male and 145 female students. Out of the total number, there were 82 

students of the first grade / year, 30 students of the second and 68 students of the third 

grade / year. The average age was 21 for male and female students. The age gradually increased: 

in the first grade 20, the second one 21 and the third one 22 years old. 

In order to gain a complex and objective point of view, we had decided to use a 

standardised questionnaire by J. Vonkomer (1991) to find out value orientation, attitudes to the 

values and motivation to performance. The questionnaire consists of three independent parts: 
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1) The questionnaire to find out value orientation – provides us with information about 

preferences and value orientation of an individual. It highlights the level of the value orientation: 

a) educational, b) aesthetic, c) moral, d) economic, e) social. 

2) The questionnaire to find out attitudes towards the values – we may see the difference 

between the value orientation, accepting the value and positive attitude towards values that are: 

a) art, b) moral, c) economic, d) scientific, e) social, f) modern music, g) discipline, h) health. 

3) The questionnaire to find out the importance of motivational tools – incentives – to 

increase performance in a socially accepted/significant work. The questionnaire contains  

10 aspects of stimuli that are represented by the following motivational tools: a) satisfying one´s 

own interest, b) perceiving the reached goals / results, c) working conditions influence,  

d) flexible regime of work, or work pace, e) reward for work, f) possibility of promotion at work, 

g) perceiving work competition, h) perceiving the contribution of one´s effort for the society,  

i) perceiving positive assessment from one´s colleagues, j) perceiving positive assessment from 

one´s superior. 

5. Analyses of Results of the Survey and Comments on them  

In the first part of the questionnaire we aimed to find out students ´ value orientation, and 

their preferences of values. The respondents were asked to add points to assess responses – from 

1 (the least important) to 5 (the most important). Graph 1 shows the preferences depending on 

the sex of respondents. 

 

 

Graph 1. Preference of Values according to Male / Female Sex 

 

As we can see, there are differences in value preferences depending on the male or 

female sex. Male students prefer educational values (3.12) and the second position is dedicated 

to social values, nevertheless female students put social values on the first position (3.32). An 

order of the other value preferences is identical from the point of view of male or female 

respondents. The third place is occupied by moral values, the fourth place is taken by economic 
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values and the last position by aesthetic values. However, the discrepancies between the first and 

second position cannot be consider significant as the numbers of male and female respondents 

differ. Women tend to prefer social values – it is related to their psychological features. They are 

mostly described as those who have stronger emotional and social feelings with the affection to 

altruism in comparison with men.   

 

 

Graph 2. Value Preferences According to the Year of Studies 

 

According to the gained results it is visible that an order of value preferences does not 

differ much. The respondents in all the years of their studies stated the following order of values: 

the first position is taken by social values, the second one by educational ones, the third one by 

moral values, the fourth one by economic ones and the last place is occupied by aesthetic values. 

The positive aspect is that especially values that represent humanistic and democratic personality 

of a young person (social, educational and moral values) reached the highest score. 

In the second part of the questionnaire aimed at recognition of attitudes towards values, the 

score was between 1 and 8 points, where number 8 was put to the most preferred attitude of the 

student and 1 to the least preferred attitude. Graph 3 shows the results of attitudes depending on 

the sex of the students. 
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Graph 3. Attitudes towards Values according to Male / Female Sex 

 

We found out that male respondents showed their positive attitude towards health (5.69), 

moral values (5.56), scientific (4.92) and social values (4.53). Female respondents were also 

positive towards moral values (6.10), health (6.04), social (5.15) and scientific values (4.37). 

 

 

Graph 4. Attitudes towards Values according to the Year of Study 

 

Similar results were found out from the point of view of the year of study. The respondents 

stated the most positive attitude towards health, social, moral and scientific values. In the first 

(6.15) and second (6.38) grades, moral values reached the highest score; in the third grade it was 

health (5.91). The most positive attitude within the whole group was described towards moral 

values (6.00), health (5.98), social (5.03) and scientific values (4.48). 

The last part of the questionnaire was aimed at recognition of importance of motivational 

tools – incentives – to increase performance in a socially accepted / significant work. The 

questionnaire contained 10 items of stimuli that represent motivational tools. We state the results 
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within the whole group of respondents as we did not find out any significant differences. The 

most important motivational tool is the item of satisfying one´s own interest (7.63), the second 

motivational factor is the item of perceiving the reached goals / results (7.31), and the third one 

is the item related to the reward for work (6.53). Less important factors are considered to be 

items of perceiving work competition (4.49) and working conditions influence (4.49). Graph 5 

shows the complex evaluation of motivational tools within the whole group. 

 

 

Graph 5. Motivational Tools within the Whole Group of Respondents 

 

6. Conclusion 

According to the findings and the results of the survey related to value orientation of 

students we could summarise that the values connected to social and educational part of 

a personality are dominant. These values create necessary conditions for optimal development of 

the student´s personality. This could be confirmed also by attitudes and preferred motivational 

tools found out with university students. Family plays a very important role and its influence 

reflects in the recognised values of the survey. As T. Zaťková (2009, p. 57) says: “family is a 

place where a child for the first time meets his social roles, for the first time gets into interaction 

with a social environment, learns to fulfil requirements and expectations that the society 

demands. This is the process that forms basis of value orientation from childhood of a student. 

However, we still consider it important to monitor and influence the development of value 

orientation of students. Their personality matures throughout the whole period of their studies 

and this is the space for us to influence mental and sociological adolescence of young people. 
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КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ 

 
 

Н. И. ПАНАСЕНКО 
ФИТОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ РОМАНСКИХ, 

ГЕРМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ (ОПЫТ 

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО И КОГНИТИВНОГО АНАЛИЗА): 
[монография]. –– Черкассы : Брама-Україна, 2010. –– 452 с. 

 

Для современной лингвистики характерны исследования, ориентированные на 

описание когнитивных аспектов языковых единиц, на установление связи их значений с 

разными видами деятельности и с обработкой информации. Этим исследованиям 

свойственно видеть в языке доступ к работе сознания, к осуществлению познавательных 

процессов, к концептуализации и категоризации окружающего мира. Каждое новое 

исследование, рассматривающее формы объективизации и структурации человеческого 

опыта, имеет значительную ценность, так как связано с языковым инструментарием самой 

науки. Этим исследованиям гарантирована непреходящая актуальность с учетом 

постоянных обновлений в языковой парадигме науки в связи с расширением и 

накоплением новых знаний.  

Монография Н. И. Панасенко находится в русле таких исследований и поэтому 

актуальность ее несомненна. Она определяется как экстралингвистическими факторами, 

так и чисто лингвистическими. К экстралингвистическим факторам относится, прежде 

всего, развитие когнитивных наук: таких, как теория информации и когнитивная 

психология, из которых лингвистика заимствует понятия структур знания, обработки 

информации, фреймовой модели представления знаний, концентуализации и 

категоризации. С лингвистической точки зрения актуальность данной монографии 

определяется как раз когнитивным ракурсом, заявленным автором в самом названии 

работы и раскрывающимся в ходе исследования номинативной деятельности человека и 

ее речемыслительных оснований. 

Н. И. Панасенко вышла в область важных теоретических обобщений и, 

проанализировав сущность процессов номинации и выявив основные понятийные 

категории, отразившиеся в названиях лекарственных растений, каналы получения 

информации и этапы когнитивной деятельности человека по познанию растительного 

мира, выдвинула гипотезу о том, что в исследованном слое лексики воплощен опыт 

человека по познанию природы и использованию этих знаний в целительной 

деятельности.  



Бессонова О. Л. Рецензия на монографию Н. И. Панасенко «Фитонимическая лексика в системе 
романских, германских и славянских языков (опыт ономасиологического и когнитивного анализа)».  
–– Черкассы : Брама-Україна, 2010. –– 452 с. 
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Хотелось бы также отметить, что общие закономерности возникновения изучаемой 

лексики, ее ономасиологические и когнитивные характеристики выявлены на материале 

восьми европейских языков романской, германской и славянской групп. Впервые дается 

стратификация системы названий лекарственных растений по разным параметрам: по 

словообразовательным и ономасиологическим моделям, по семантическим падежам, по 

понятийным категориям, отраженным в названиях, по каналам получения информация, по 

этапам когнитивной деятельности, по способам представления знаний. Все это позволило 

по-новому осознать и оценить этот пласт лексики как системный, объединенный своим 

содержанием, имеющий свои закономерности развития, свои национальные и 

культурологические особенности. 

Рецензированная монография состоит из двух глав. Главное достоинство первой 

главы "Основы ономасиологического анализа фитонимов в романских, германских и 

славянских языках" заключается, на наш взгляд, в комплексном анализе избранной лексики, 

причем каждый этап анализа является логическим развитием предыдущего. Так, 

ономасиологический анализ использует и развивает результаты структурно-семантического 

анализа, и сам, в свою очередь, подготавливает когнитивный анализ. Автор подчеркивает 

роль каждого вида анализа: структурно-семантический анализ позволил выявить 

закономерности образования и существования фитонимической лексики в языковых 

картинах мира; ономасиологический анализ выявил понятийные механизмы порождения 

названий для обозначения окружающего нас мира растений. Таким образом, каждый новый 

вид анализа позволяет по-новому увидеть избранный пласт лексики. 

Вторая глава монографии "Когнитивный ракурс семантики фитонимов в романских, 

германских и славянских языках" продемонстрировала умение автора строить 

собственную стратегию интерпретации поставленных в этом разделе проблем. Рассмотрев 

базовые понятия когнитивной лингвистики и категорию как познавательную форму 

мышления, человеческую деятельность и процесс категоризации в семантике фитонимов, 

Н. И. Панасенко описывает национальные картины мира и культурологический аспект 

языка, иллюстрируя данный материал большим количеством примеров. 

Заслуживают внимания также разделы, посвященные способам обработки  знаний о 

внешнем мире в семантике фитонимов (раздел 2.4), чувственный опыт как источник 

знаний о мире (раздел 2.5) и фреймовая модель как структура представления знаний 

(раздел 2.7). Наиболее информативна и интересна интерпретация этапов чувственного 

восприятия мира, связанная с каналами получения информации, основными из которых 

являются зрение, осязание, обоняние и вкус. Информация о физических, полезных и 
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других свойствах растений, полученная человеком по различным каналам, кодируется в 

названиях растений. Анализ названий лекарственных растений в контексте теории 

падежной грамматики дал возможность описать целительную деятельность человека.  

Так постепенно, этап за этапом, раскрываются особенности названий лекарственных 

растений как класса лексических единиц, в которых зафиксированы различные этапы и 

стороны познавательной (созерцательной и практической, лечебной) деятельности человека.  

Н. И. Панасенко успешно справилась с поставленной целью комплексного описания 

номинативного и концептуального пространства системы фитонимов. Ее монография 

представляет собой масштабное, комплексное, фундаментальное исследование, имеющее 

несомненную научную ценность. Нельзя не отметить в то же время, что помимо 

собственно научных результатов монография Н. И. Панасенко имеет и еще одну 

особенность. Мир названий лекарственных растений настолько богат, разнообразен и 

интересен, что рассыпанные в большом количестве по страницам монографии названия 

создают совокупный эстетический эффект: лингвист не может остаться равнодушным, 

встречаясь с такими названиями, как франц. Liseron de champs ʻполевая ящерица’ – 

Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.), нем. Blauer Pantoffel ʻсиняя домашняя туфля’ – 

Аконит репчатый (Aconitum napellus L.), англ. Crane's-bill ʻжуравлиный нос’ – Герань 

луговая (Geranium pratense L.), русск. Всем травам мать – Тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium L.), укр. Братик-i-сестричка – Фиалка трехцветная (Viola tricolor L.), 

польск. Mniszek ʻмонашек’ – Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), 

чешск. Noháček ʻнечто маленькое, имеющее большую ногу’ – Безвременник осенний 

(Colchicum automnale L.), словацк. Kozia brádka ʻкозья бородка’ – Арника горная (Arnica 

montana L.). Эти и многие другие примеры можно также найти и в приложении к 

монографии, где дается графическое изображение лекарственных растений и наиболее 

яркие мотивировочные признаки, лежащие в основе их номинации. 

Рецензируемая монография имеет большое практическое значение. Разработанные 

принципы и методы могут быть использованы при исследовании других пластов лексики 

и терминологических систем и в других европейских и не европейских языках. 

Представленные в монографии результаты могут быть интересны студентам 

филологических специальностей, магистрантам, аспирантам и преподавателям.  

 

О.Л. Бессонова 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас 

взяти участь у роботі Десятої міжвузівської конференції молодих учених "Сучасні 

проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур".  

Планується робота таких секцій: 
1. Проблеми граматики та словотвору. 

2. Стилістика і переклад. 

3. Лексична (діахрона та синхрона) семантика і фразеологія. 

4. Зіставне і типологічне вивчення мовних явищ. 

5. Вербалізація когнітивних структур у мовній картині світу. 

6. Проблеми лінгвопрагматики. 

7. Новітні технології у викладанні іноземних мов. 

8. Жанр, стиль, художня комунікація  у світовій літературі. 

 

До участі у конференції запрошуються докторанти, аспіранти, здобувачі, а також 

кандидати філологічних наук, доценти (віком до 35 років). 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька, французька. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

‒ Обсяг тез – не більше 3 повних cтор., формат А 4, без нумерації сторінок. За 

бажанням автора цей обсяг може бути перевищений на умовах оплати кожної додаткової 

сторінки (повної або неповної) з розрахунку 20 грн. за кожну. 

‒ Інтервал – 1. 

‒ Шрифт № 14 Тіmes New Roman. 

‒ Поля – 2 см з усіх боків. 

‒ Прізвище й ім'я друкуються у верхньому правому кутку жирним курсивом. 

‒ Назва міста друкується нижче прізвища жирним курсивом. 

‒ Назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом. 

‒ Список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку. 

‒ Посилання на літературу нумеруються в тексті статті у квадратних дужках [3: 22-23].  

‒ Обсяг бібліографії не більше 5 посилань. 
 

Зразок: 

Білецька Олена 

Донецьк 

 

АНГЛІЦИЗМИ У СКЛАДІ ТРИКОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Дідівська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л. П. Дідівська. – Київ: Наук. 

Думка, 1982. – 171 с. 

2. Стернин И.А. О национальном коммуникативном сознании / И. А. Стернин // 

Лингвистический вестник. – Вып. 4. – Ижевск, 2002. – С. 87-94.  
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3. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts [Електронний 

ресурс]: Projekt der BBA der Wissenschaften. – Berlin: Alexander Geyken Redaktion, 2006. – 

Режим доступу до словника: http://www.dwds.de. 

 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 1 грудня 2011 р. вислати:  

1) анкету учасника,  

2) текст тез у форматі MS WORD 97-2003 (.doc),  

3) відгук наукового керівника  

на електронну адресу оргкомітету конференції: conference.donnu@gmail.com. У темi 

iмейлу обов’язково вказуйте повнiстю iм’я та прiзвище учасника конференції. Назви 

файлів – за прізвищем автора, наприклад, Петров В.В. (тези).doc, Петров В.В. (анкета).doc. 

  

Тези, подані й оформлені з порушенням вимог, оргкомітетом не розглядаються! 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Десятої наукової конференції молодих учених 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

Прізвище, ім’я, по батькові: 

Тема доповіді (ОБОВ’ЯЗКОВО вказати назву секції): 

Науковий ступінь: 

Наукове звання: 

Місце роботи: 

Посада: 

Науковий керівник (для здобувачів та аспірантів): 

Домашня адреса (будь ласка, вказуйте точно Ваш ІНДЕКС):  

E-mail: 

Контактний телефон: 

Варіант участі: 1) заочна участь з публікацією; 2) особиста участь з доповіддю та 

публікацією 

Потреба у житлі на час конференції. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 

Факультет іноземних мов Донецького національного університету запрошує Вас 

взяти участь у роботі Міжвузівської наукової студентської конференції «Зіставне 

вивчення германських та романських мов і літератур». 

 

Планується робота таких секцій: 

1. Словотвір германських і романських мов. 

2. Граматичний склад германських і романських мов. 

3. Лексична семантика. 

4. Фразеологія германських і романських мов. 

5. Стилістика і переклад. 

6. Когнітивні та прагматичні дослідження германських і романських мов. 

7. Проблеми історичної поетики у світовій літературі. 

8. Методика викладання іноземних мов. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

‒ Обсяг тез – не більше 2 повних cтор., формат А 4, без нумерації сторінок 

‒ інтервал – 1 

‒ шрифт № 14 Тіmes New Roman 

‒ поля – 2 см з усіх боків 

‒ ім'я, прізвище друкуються у верхньому правому кутку 

‒ назва міста друкується нижче прізвища 

‒ назва статті друкується посередині великими літерами жирним шрифтом 

‒ список літератури друкується наприкінці в алфавітному порядку 

‒ посилання на літературу нумеруються в тексті статті у квадратних дужках [3: 22-23].  

‒ обсяг бібліографії не більше 5 посилань. 
 

Зразок 

Білецька Олена 

Донецьк 

 

АНГЛІЦИЗМИ У СКЛАДІ ТРИКОМПОЗИТІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Дідівська Л.П. Словотвір, синонімія, стилістика / Л. П. Дідівська. – Київ: Наук. 

Думка, 1982. – 171 с. 

2. Стернин И.А. О национальном коммуникативном сознании / И. А. Стернин // 

Лингвистический вестник. – Вып. 4. – Ижевск, 2002. – С. 87-94.  

3. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts [Електронний 

ресурс]: Projekt der BBA der Wissenschaften. – Berlin: Alexander Geyken Redaktion, 2006. – 

Режим доступу до словника: http://www.dwds.de. 

 

Бажаючим взяти участь у конференції необхідно до 1 лютого 2012 р. вислати 

1) анкету учасника,  

2) текст тез у форматі MS WORD 97-2003 (.doc),  

3) відгук наукового керівника  

на електронну адресу оргкомітету конференції: conference.donnu@gmail.com. У темi 

iмейлу обов’язково вказуйте: «Студентська конференція», повнiстю iм’я та прiзвище 
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учасника конференції. Назви файлів – за прізвищем автора, наприклад, Петров В.В. 

(тези).doc, Петров В.В. (анкета).doc. 

Тези, подані й оформлені з порушенням вимог, оргкомітетом не розглядаються! 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА 

Міжвузівської наукової студентської конференції 

(усі поля обов’язкові для заповнення) 

 

Прізвище, ім’я: 

Тема доповіді: 

Назва секції: 

Домашня адреса (будь ласка, вказуйте точно Ваш індекс):  

E-mail: 

Контактний телефон: 

Варіант участі: 1) заочна участь з публікацією; 2) особиста участь з доповіддю та 

публікацією 

Потреба у житлі на час конференції. 

 

  



Панасенко Н. И. Фитонимическая лексика в системе романских, германских и славянских языков (опыт 
ономасиологического и когнитивного анализа) : [монография]. –– Черкассы : Брама-Україна, 2010. –– 
452 с. 
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НОВІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ 

 
 

Н. И. ПАНАСЕНКО 
ФИТОНИМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СИСТЕМЕ РОМАНСКИХ, 

ГЕРМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ  

(опыт ономасиологического и когнитивного анализа) :  
[монография]. –– Черкассы : Брама-Україна, 2010. –– 452 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В монографии представлены результаты ономасиологического и 

когнитивного анализа фитонимической лексики в разноструктурных 

языках. Детально описываются зона базиса, признаковая зона и 

атомарные предикаты названий лекарственных растений, которые автор 

рассматривает как результат номинативной и когнитивной деятельности 

человека. Анализируются базовые понятия когнитивной лингвистики 

(ментальный лексикон, картина мира, концепт, способы представления 

знаний). 

Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов 

филологических специальностей гуманитарных факультетов. 
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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, 
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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 

e-mail: fim.fcl@donnu.edu.ua; srg-journal@yandex.ru 
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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 представляют 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 

2011, том 8, № 2 (23) 

 

 168 

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.fcl@donnu.edu.ua; srg-journal@yandex.ru 
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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.fcl@donnu.edu.ua;  

srg-journal@yandex.ru 

 

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) 
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