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Статтю присвячено дослідженню мовностилістичної специфіки ідіостилю американської пись-
менниці Е. Ґілберт на матеріалі англомовного роману “Eat, Pray, Love”. Зауважено, що в сучасному 
науковому дискурсі поняття «ідіостиль» не має єдиного визначення, але розуміється як індивідуальний 
стиль, індивідуальне мовлення, авторський стиль та є відображенням ментальності нації, світовід-
чуття й культурних цінностей автора. Під час дослідження було визначено, що жіноча проза є історич-
ним явищем, яке пройшло еволюцію розвитку й сформувало свої специфічні риси, що проявилися у тема-
тиці, образній системі, мовновиражальних засобах. Однак, найвиразнішою ознакою такої літератури 
є чітка гендерна приналежність, що дозволяє виділити її в окремий дискурс літературного процесу. 
Одним із визначних у творчості Е. Ґілберт є роман “Eat, Pray, Love”, заснований на реальних подіях і в 
певній мірі знайомить читача з самою авторкою, її життям, шляхом тривалого пошуку себе у цьому 
світі. Жанрово-тематичні особливості роману спонукали до реалізації власного авторського стилю, 
що відзначається вживанням різнорівневих мовних одиниць для створення культурного й національного 
колориту. Описуючи мандрівку країнами, Е. Ґілберт формує онімний словник, що інформує про місцезна-
ходження героїні, її оточення. Власне, топоніми й антропоніми активують історичні й культурні фено-
мени та звертають увагу на національну своєрідність різних народів. Визначено, що характерною озна-
кою ідіостилю Е. Ґілберт є використання епітетів, повторів, порівнянь, які творять образну систему 
і надають роману експресивності. Для вирішення релігійно-філософських питань авторка вдається до 
міркування, діалогічного мовлення з використанням простих речень, які показують процес пошуку під-
казок і відповідей, підкреслюють психічний стан, формують естетичні вподобання головної героїні. Під-
сумовано, що специфіка індивідуального стилю Е. Ґілберт полягає у виробленні власного індивідуального 
почерку, яким був написаний роман “Eat, Pray, Love”, завдяки чому він є яскравим прикладом жіночої 
прози та вирізняється з-поміж численних творів цього жанру.

Ключові слова: Е. Ґілберт, жіноча література, індивідуальний стиль, мовновиражальні засоби. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Твори американської письменниці Е. Ґілберт є 
джерелом натхненням для сучасників, адже її 
героїні – жінки, які намагаються знайти своє 
щастя у мегаполісі, на краю світу, щодня, це, 
власне, сама авторка, яка проживає кожен день у 
відповідності до свого настрою й доводить, що 
персонажі не вигадка, а цілком реальні особи, 
яких можна зустріти на вулиці, в супермаркеті, 
на лоні природи високо в горах. Неймовір-
ний успіх після публікації наступного роману, 
зустрічі з шанувальниками, численні інтерв’ю 

і лекції підштовхують до вивчення як образу 
самої авторки, так і її творчого доробку. 

Актуальність даної розвідки зумовлена 
антропоцентричною спрямованістю сучасних 
лінгвістичних студій до визначення індивіду-
ального стилю автора у контексті мовної осо-
бистості й породжуваним мовленням. Осмис-
лення проблем творчої постаті у контексті її 
світовідчуття й культурних цінностей дозво-
лить визначити специфічні риси ідіостилю 
Е. Ґілберт. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науковий дискурс навколо поняття «ідіостиль», 
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розпочатий В. Виноградовим, і нині відзнача-
ється активними диспутами. Окремі дослід-
ники (С. Єрмоленко, Л. Мацько, Н. Сологуб) 
«...вивчають творчість митця з погляду інно-
ваційних процесів у словотворенні, а його іді-
остиль – як відображення ментальності нації» 
[1, 6]. У творчості конкретного автора тексти 
формують модель, «…яка втілює цілісну оди-
ницю пізнання можливого світу. Витягнута 
з різних художніх текстів в одному ідіостилі 
письменника, вона являє собою лінгвотипо-
логічний варіант, який вичерпує цей ідіостиль 
письменника [5, 139].

Питання розрізнення ідіостилю й ідіо-
лекту (М. Михайлов, Н. Болотнова, Ю. Бори-
сенко, М. Федотова) та їхньої тотожності 
(В. Григор’єв, В. Карасик, Є. Криницина, 
В. Наумов), розуміння ідіостилю як мовної 
особистості (Ю. Караулова, О. Медведкова) 
спрямували студіювання індивідуального 
стилю митця.

Зокрема, системно-структурний підхід 
(В. Виноградов, В. Григорьеєв, В. Кухаренко, 
О. Северська) передбачає дослідження мовної 
структури образу автора з урахуванням вну-
трішніх єдностей стилістичних засобів худож-
нього твору. Образно-композиційний напрям 
(Г. Солганік) концентрується на розгляді осо-
бливостей ідіостилю, досліджуючи унікальні 
випадки використання мовленнєвих форм, 
образні метаморфози текстотворення та компо-
зиційні прийоми побудови прозаїчної строфи. 
Прихильники комунікативно-когнітивного під-
ходу (Н. Болотнова, О. Селіванова, В. Черняв-
ська) розуміють ідіостиль автора у реконструк-
ції індивідуального когнітивного простору.

Різноаспектне вивчення творчості Е. Ґіл-
берт детермінувало дослідження в літерату-
рознавчому А. Воейкова, Н. Гоца, О. Горєлова, 
Г. Моієєва, А. Стоянова, Е. Циховська) й лінг-
вістичному (Е. Шульгун, Л. Чайка, Л. Онучак) 
напрямках. 

Так, Е. Циховська розглядає роман «Їсти, 
молитися, кохати» у контексті літератури «чик-
літ» і визначає основну його суть: «пошуки 
свого «я», сумнівна екзистенція особистості, 
не доведена до сартрівської нудоти від світу, 
а зведена усього тільки до маленького локусу 
жіночих проблем, що розростаються до загаль-
нолюдських масштабів, адже якщо людина 
мікрокосм, то і її проблеми є мікрокосміч-
ними» [6, 313]. 

Н. Гоца, вивчаючи гендерну спрямованість 
авторського мовлення в жіночому мемуарному 
романі, підкреслює, що роман «Їсти, молитися, 
любити» є яскравим прикладом жіночої літе-

ратури, а майстерність авторки «… полягає в 
тому, що в авторському викладі вона викорис-
товує гендерно-спрямовані мовні експлікатори, 
що дають змогу читачеві глибше осягнути 
авторський задум твору» [2, 48]. Теми, пору-
шені Е. Ґілберт, спонукали авторку до викорис-
тання зображально-виразних мовних засобів, 
що розкривають специфіку твору, обумовлену 
гендерною приналежністю. 

М. Шульгун на матеріалі роману «Їсти, 
молитися, кохати» спробувала визначити сим-
воліку шляху як механізм самовизначення й 
екзистенційного пошуку особистості. Коміч-
ного ефекту Е. Ґілберт досягає завдяки само-
іронії, пародії на філософствування, гротес-
кному поєднанню різних сфер і «використовує 
низку стратегій оновлення травелогу й випро-
бовування його можливостей. Серед них – 
виразний діалогізм твору, автоіронія, автопа-
родія, провокація, гра, зміна оповідачем масок, 
театралізація» [7, 210]. 

Формулювання мети і завдань статті. 
Метою дослідження є визначення особли-
востей індивідуального стилю письменниці 
через комплексний аналіз мови англомовного 
роману “Eat, Pray, Love” та з’ясування обумов-
леної жанровою специфікою системи мовнови-
ражальних засобів. Мета дослідження зумов-
лює необхідність виконання таких завдань: 
обґрунтувати соціально-культурні й літера-
турно-естетичні засади творчості Е. Ґілберт; 
визначити соціальні умови виникнення жіно-
чої мемуарної літератури; виявити закономір-
ності системи мовних засобів письменниці; 
проаналізувати лексико-семантичні й лінгвос-
тилістичні ресурси ідіостилю Е. Ґілберт.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Жіноча проза або жіночі мемуари має свою 
історію виникнення й розвитку. Л. Волошук 
наголошує, що ««жіноча проза» спирається 
на потужну традицію, що бере свої початки 
з епохи Відродження, однак саме поняття і 
явище є «…неоднозначною категорією літера-
турознавства, оскільки для окреслення певного 
масиву художніх текстів застосовується моти-
вація за ознаками гендеру автора твору. Водно-
час «жіноча проза» має відповідну специфіку, 
що дозволяє виокремити цей пласт літератур-
ного потоку в окремий дискурс розвитку як 
національної, так і світової літератури» [3, 62].

Жіночу прозу як неоднозначну катего-
рію літературознавства визначає Г. Рижкова, 
яка вважає, що для «…виділення відповід-
ного масиву художніх текстів переважним 
чином застосовуються не жанрово-стильові чи 
ідейно-тематичні виміри, а мотивація за озна-
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ками гендеру автора твору… «жіноча проза» 
має й певну специфіку, що, власне, і дозволяє 
виділяти цей шар літературного потоку в окре-
мий ієрархічний рівень розвитку світової та 
національної літератури» [4, 19].

Дійсно, феномен жіночої прози тісно 
пов’язаний із статусом жінки в суспільстві, 
коли вона сама відстоювала права й інтереси. 
Після друку книги М. Уолстонкрафта «Захист 
прав жінок» (1792 р.) жінки отримали змогу 
не лише публікувати свої творчі доробки,  
а й брати участь у критичному літературному 
дискурсі, порушуючи серйозні морально-
етичні, соціальні, психологічні теми.

Сучасна жіноча проза сповнена глибоким 
психологізмом, що іноді досягає позамеж-
них масштабів. Зіткнення внутрішнього світу 
дорослих і дітей, конфлікт особистості з оточу-
ючим світом, неприйняття загальнолюдських 
цінностей спонукають до глибокого занурення 
у психологію або, навпаки, створюють умови 
для сатиричного висміювання й визначення 
абсурдності життєвих явищ. 

Своїми творчими відкриттями Е. Ґілберт 
зайняла провідне місце в сучасному літера-
турному процесі. Тематика її творів є актуаль-
ною, близькою, зрозумілою для читачів, а стиль 
написання є унікальним й вирізняється з-поміж 
інших авторів. Комплексне вивчення роману 
“Eat, Pray, Love” Е. Ґілберт дозволило визначити 
основні риси індивідуального стилю, який від-
значається використанням лексико-семантичних 
(оніми, авторські терміни) й лінгвостилістичних 
(епітети, порівняння, лексичні повтори) засобів, 
сформованих на основі культурно-естетичних 
засад і світовідчуття письменниці. 

Так, ономастичний словник авторки досить 
широкий і є джерелом інформації про духовну 
й мовну культуру різних народів, про місце 
перебування героїні, коло її інтересів. Власне, 
зафіксована ономастична лексика складається 
із антропонімів (Liz, Richard, Hillary Clinton, 
Muhammad Ali), топонімів (Bali, Іndonesia, 
Greenland, Beirut, Manhattan, New York, New 
Jersey, Saigon, Ethiopia, Lebanon), хрематоні-
мів (Ikea, Star Wars, New York City Ballet, Night 
School for Divorced Ladies), фіктонімів (Susan, 
Dario, Brian, Giovanni).

На сторінках роману згадуються історичні 
особи, до яких авторка зверталася за підписом 
уявної петиції, а використання фіктонімів обу-
мовлене тим, що усі персонажі є реальними 
людьми, яким було змінено імена на вигадані. 
Виняток становить дійовий персонаж Річард, 
який дав згоду на розкриття його імені й секре-
тів. Оніми є активним засобом творення образ-

ності. Так, легкість настрою Ліз передається 
через її відчуття Нью-Йорку (I walked home that 
night feeling like the air could move through me, 
like I was clean linen fluttering on a clothes-line, 
like New York itself had become a city made of rice 
paper and I was light enough to run across every 
rooftop (1, 26). – Повертаючись того вечора 
додому, я відчувала, як повітря проходить крізь 
мене, ніби я чисте лляне полотно, що сохне на 
вітрі; ніби Нью-Йорк зроблений із рисового 
паперу, а я сама така легка, що можу злетіти 
над дахами.), важка доля розуміється як автока-
тастрофа на трасі Нью-Джерсі (my life still looked 
like a multi-vehicle accident on the New Jersey 
Turnpike during holiday traffic (1, 23). – Доля і далі 
скидалася на масову автокатастрофу на трасі 
Нью-Джерсі під час канікул).

Сама Ліз використовує оригінальну терміно-
логію для позначення свого внутрішнього світу 
(Lake Inferior – Озеро Смутку, The Great Void – 
Велике Нічого, The Supreme Self – Вище Я), для 
підкреслення статусу розлученої (Divorce 
Internment Camp – концентраційний табір для 
осіб у процесі розлучення; Divorcées Without 
Borders – Розлучені без кордонів), для виокрем-
лення своєї великої місії відвідати конкретні 
країни (Three I’s – три букви "І"; Great Tri-State 
"I" Triumvirate – великий тріумвірат “І”).

Епітети є одними з найважливіших вира-
жальних засобів, що широко використовуються 
у художній літературі. Е. Ґілберт застосовує їх 
для створення образів й посилення прагматич-
ного ефекту. У досліджуваному романі було 
виділено наступні види епітетів: 1) з метою 
різностороннього опису людини, предмета, 
події або явища вживається декілька епітетів, 
що перебувають у препозиції: naked, skinny and 
intimidating Yogis – голі, сухоребрі і страховидні 
йоги; adorable little Swedish friend Sofie – чарівна 
маленька шведська подруга Софі; small, merry-
eyed, russet-colored old guy – дрібненький літ-
ній чоловік із веселими очима, смаглявою шкі-
рою червонявого відтінку; 2) складні епітети, 
виражені складним прикметником: little baby-
step wants – маленькі, як дитячий крок, поба-
жання; spring-loaded machine – пружинний 
механізм; merry-eyed, russet-colored old guy – 
літній чоловік із веселими очима, смаглявою 
шкірою червонявого відтінку; single-pointed 
focus – загострений з одного кінця; або поєд-
нанням прислівника з прикметником: radiantly 
beautiful Indian woman – чарівна індійська 
жінка; radically new question – радикально нове 
запитання; deliriously happy days – наркотично 
щасливі дні; easily foreseeable consequences – 
цілком передбачувані наслідки).

Борбенчук І. М., Забродська А. В. Мовностилістична специфіка ідіостилю Е. Ґілберт 
та її відтворення у романі “Eat, Pray, Love”
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Лексичні повтори підкреслюють душевні 
переживання Ліз з приводу усвідомлення 
думки про завершеність її шлюбу (I don’t 
want to be married anymore. I don’t want to live 
in this big house. I don’t want to have a baby 
(1, 10). – Я не хочу більше цього шлюбу. Я не 
хочу більше жити в цьому великому будинку. 
Не хочу мати дітей), конкретизують мету її 
подорожі як прагнення віднайти себе (It wasn’t 
so much that I wanted to thoroughly explore the 
countries themselves; this has been done. It was 
more that I wanted to thoroughly explore one 
aspect of myself set against the backdrop of each 
country, in a place that has traditionally done 
that one thing very well (1, 31). – Я не мала на 
меті «відкрити» ці три країни. Про них уже 
все написано і без мене. Радше воліла докладно 
дослідити себе саму на тлі кожної з них, 
себе – у тому місці, що славиться традицій-
ним вмінням щось одне робити дуже добре), 
визначають пригнічений психічний стан геро-
їні, яка не знає, що робити далі і намагається 
про це поговорити з Богом (Go back to bed, 
because I love you. Go back to bed, because the 
only thing you need to do for now is get some rest 
and take good care of yourself until you do know 
the answer. (1, 17). – Лягай спати, бо я тебе 
люблю. Лягай спати, бо єдине, що тобі зараз 
потрібно – це трохи відпочити і добре про 
себе подбати, поки надійде остаточна відпо-
відь на твоє запитання).

Індивідуальному стилю письменниці при-
таманне вживання простих речень, що влучно 
передають зміст і разом з тим сприяють експре-
сивності висловлювань. Зокрема, вони підкрес-
люють самотність Ліз (I am alone, I am all alone, 
I am completely alone (1, 9). – Я сама. Геть сама. 
Цілковито сама.; But nobody was there. I was just 
alone (1, 16). – Але поруч – нікого. Я була сама), 
її бажання встановити контакт із Богом (Hello, 
God. How are you? I’m Liz. It’s nice to meet you  
(1, 15). – Привіт, Боже! Як ти там? Я Ліз. Рада 
познайомитись). У розпачі дівчина просить під-
казати, що робити далі (I don’t know what to do.  
I need an answer. Please tell me what to do  
(1, 16). – Я не знаю, що робити далі.  
Мені потрібна підказка. Прошу, скажи, як мені 
вчинити) та вирішує, як саме їй подорожувати 
(Four months in each place. A year in total (1, 30). – 
По чотири місяці на кожну. Рік на все).

Е. Ґілберт часто вдається до порівнянь, що 
є «характерною рисою жіночого мовлення»  
[2, 49]. Формуючи яскраві образи, вони репрезен-
тують самобутній погляд і додають поетичності 
висловлюванням. Авторка порівнює приємні  

слова із пташкою і трюфелем (Every word was 
a singing sparrow, a magic trick, a truffle for me. 
(1, 25) – Кожне слово було пташкою, що спі-
ває, магічних фокусом, трюфелем, що тане у 
роті), а себе через рутинність відчуває примі-
тивним механізмом (I felt like I was some kind 
of primitive spring-loaded machine (1, 22). – 
Я почувалася так, ніби була якимось примітив-
ним пружинним механізмом).

Велике значення у романі відіграє віров-
чення і відповідні філософські розміркову-
вання й пошуки на релігійну тему. Господь – це 
величний Бог (magnificent God), Творець (The 
Creator), найпоетичніша маніфестація Божого 
імені (the most poetic manifestation of God’s 
name), той, що сидить на троні десь там за хма-
рами (a distant throne in the sky) Всесвіт (The 
Universe), а його служителями є великий вчи-
тель миру (great teacher of peace), індійський 
гуру (Indian Guru), духовний учитель (spiritual 
teacher), балійський цілитель (Balinese medicine 
man). Зафіксована релігійна лексика передає 
важливі постулати віруючої людини (The Bat 
Phone to the Universe прямий телефон до Бога; 
transcendent mystics трансцендентний досвід; 
religious tradition релігійна традиція; typical 
Christian conversion experience типове христи-
янське навернення; religious conversation релі-
гійні бесіди; newfound spirituality недавно від-
найдена духовність).

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Індивідуальний стиль американ-
ської письменниці Е. Ґілберт представлений 
широким спектром мовновиражальних засо-
бів, які актуалізують історичні й культурні 
феномени, відтворюють естетико-філософські 
погляди. Провідну роль у творенні простору 
відіграють топоніми, що складають карту ман-
дрівниці, є джерелом мовної й духовної куль-
тури різних країн, створюють образну систему 
визначних місць. Антропоніми й фіктоніми, 
називаючи героїв, надають відчуття реальності 
й правдивості переповіданої історії. Лексичні 
повтори вказують на психічні стани головної 
героїні від розпачу і болю до відчуття безмеж-
ного щастя. Численні епітети конкретизують 
явища, події, персонажів, створюючи специ-
фічний зрозумілий код між автором і чита-
чем. Структура побудови діалогічного мов-
лення, численні порівняння, епітети надають 
роману експресивності й підкреслюють особ-
ливості авторської мови. У перспективі дослі-
дження ми вбачаємо вивчення й інших творів  
Е. Ґілберт, що сприятиме розкриттю унікаль-
ності її творчого доробку. 
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The paper is a search of the linguostylistic specificity of an American writer E. Gilbert’s idiostyle based on the study 
of the novel "Eat, Pray, Love". It is noted that in modern scientific discourse there is no accurate definition for the notion 
"idiostyle", but it is generally viewed as an individual style, or speech, or the author’s style and is regarded to be the 
reflection of the author’s national mentality, worldview and cultural values. The authors of the paper put forward the 
idea that women’s prose is a historical phenomenon that has evolved and formed its own specific features, manifested in 
the subject matter, figurative system, and stylistic means and expressions of prosaic works. However, the most significant 
feature of this literary genre is its clear gender orientation, which allows distinguishing it as a separate type of literary 
discourse. One of the outstanding E. Gilbert’s works is the novel "Eat, Pray, Love". Being based on real events, it introduces 
the reader to the author herself, her lifestyle and a long search for herself. It is the genre-thematic features of the novel that 
induced the author to work out her own style, being marked by a specific set of language units of different levels used to 
create cultural and national flavour of the novel. Describing the journey through different countries, E. Gilbert forms an 
onym-dictionary that informs the readers about heroine’s location and surroundings. In fact, toponyms and anthroponyms 
activate historical and cultural phenomena and draw attention to the national identity of different peoples. It has been 
defined that the characteristic feature of E. Gilbert’s idiostyle is the use of epithets, repetitions, and comparisons, which 
form a figurative system and give the novel expressiveness. To solve religious and philosophical issues, the author resorted 
to reasoning as well as dialogic speech using simple sentences which show the process of finding clues and answers, 
emphasize her mental state, and form the aesthetic preferences of the heroine. It is concluded that the E. Gilbert’s specificity 
consists in inventing her own individual style, which resulted in creating the novel "Eat, Pray, Love", making it a striking 
example of women’s prose and making it stand out from a number of other works of this genre.

Key words: E. Gilbert, women’s literature, individual style, expressive means.
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У статті розглядається явище сугестивного впливу в рекламних повідомленнях, яке досягається 
шляхом використання усної народної творчості в ролі слоганів. Оскільки реклама є невід’ємною части-
ною буденності сучасної людини, вона слугує своєрідним важелем впливу на думки, емоції та почуття 
реципієнтів, моделюючи їхню соціальну поведінку та формуючи естетичні смаки. Основна мета будь-
якого рекламного повідомлення – привернути увагу та залишитись у пам’яті якомога більшої кількості 
реципієнтів. Саме фактори переконливості та сугестії, іншими словами – навіювання, є ключовими 
складниками вдалого рекламного повідомлення. Цей ефект посилюється включенням раніше сформо-
ваних суспільних кліше, а саме – крилатих виразів, які є стійкими висловами переважно фольклорного 
походження, що фіксують практичний досвід народу та його оцінку різних подій і явищ. У політичній 
боротьбі їх використання може впливати на настрої електорату, а на телебаченні цей вплив підсилю-
ється візуальними образами, що також асоціюються з певними історично сформованими уявленнями 
суспільства. Прислів’я та крилаті вирази є оптимальними засобами впливу, якими адресант кодує певну 
інформацію не лише з метою донесення її до адресата (читача, слухача), а й з метою актуалізації його 
уваги. Виражальні особливості цих одиниць спираються на високий ступінь узагальненості значення, на 
експресивно-емоційну наповненість, наявність стилістичного забарвлення та образність. Складність 
семантичної структури, зображальні якості, здатність утворювати асоціативні поля, оказіональні 
побудови зумовлюють активне функціонування фразеологізмів, крилатих висловів та паремій у реклам-
них текстах. Оскільки усна народна творчість відображає менталітет попередніх епох, який може 
суперечити сучасним уявленням про світ, важливу роль відіграють трансформації прислів’їв, серед 
яких: вживання наказового способу, заміна чи вилучення лексичних одиниць з виразу без зміни граматич-
ної форми, графічні та фонетичні трансформації, а також – використання прийому каламбуру. Таким 
чином, усна народна творчість слугує базисом для створення нових, неочікуваних, експресивних образів, 
мовної гри, які привертають увагу споживачів.

Ключові слова: Рекламний текст, слоган, сугестія, фольклор, прислів’я, трансформація, каламбур.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Реклама є невід’ємною частиною буденності 
сучасної середньостатистичної людини. Через 
значну поширеність у засобах масової інфор-
мації, вона слугує своєрідним важелем впливу 
на думки, емоції та почуття реципієнтів, моде-
люючи їхню соціальну поведінку та форму-
ючи естетичні смаки. З раннього дитинства 
ми пізнаємо світ в оточенні теле- та радіопо-
відомлень, яскравих банерів і плакатів, гучних 
слоганів і креативних гасел. Увага науковців 
до реклами як соціального, мовного та куль-
турного феноменів породжує нові теорії, що 
потребують подальших розвідок. Саме високий 

рівень впливу реклами на широку аудиторію 
додає актуальності темі дослідження, та моти-
вує вчених-лінгвістів до більш ретельного ана-
лізу рекламних текстів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У статті ми будемо опиратися на роботи таких 
вчених як Кутуза Н.В., Гузенко С.В., Кова-
ленко Н. Л., Стасюк Ю. М., Cook G, Greene P.J. 
та інших. Метою статті є дослідження явища 
сугестивного впливу у рекламних повідомлен-
нях. До основних завдань належать такі:

– надання загальної характеристики тер-
міну «сугестія»;

– опис лінгвістичних прийомів, що підви-
щують рівень сугестивного впливу в рекламі;
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– розгляд мовних особливостей функціо-
нування та трасформації крилатих висловів, як 
складових рекламних слоганів;

– дослідження явищ парадоксу та калам-
буру, що базуються на основі прислів’їв у 
рекламі.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Американський економіст та маркетолог 

Філіп Котлер визначає рекламу як безособову 
форму спілкування, що здійснюється через 
платні засоби масової інформації з чітко зазна-
ченим джерелом фінансування [11, c. 111]. Його 
колега та професор Паризької школи економіки, 
Даніель Коен, розглядає рекламу як підприєм-
ницьку діяльність, яка використовує творчі при-
йоми для створення переконливих повідомлень, 
що мають на меті просування ідей, товарів та 
послуг задля досягнення цілей рекламодавця, 
задоволення споживачів та розвитку соціаль-
ного та економічного добробуту [11, c. 113]. 

Як елемент масової культури, реклама не має 
конкретної цільової групи, про що свідчить її попу-
лярність серед різних верств населення. З цього 
випливає основна мета будь-якого рекламного 
повідомлення – привернути увагу та залишитись 
у пам’яті якомога більшої кількості реципієнтів. 
Саме фактори переконливості та сугестії, іншими 
словами – навіювання, є ключовими складниками 
вдалого рекламного повідомлення. 

Вперше термін «сугестія» було вжито у 
1866 році французьким лікарем Амбраузом 
Огюстом Ль’єбо. У ті часи навіювання було 
невід’ємною складовою гіпнотичної практики. 
У традиційній психології під сугестією розу-
міють сукупність різноманітних вербальних 
і невербальних засобів комунікації, що мають 
на меті вплинути на психічний стан реципієнта 
або спонукати його до певних дій [13]. Сьо-
годні ж можемо говорити про розвиток методів 
сугестії, для яких не потрібне введення об’єкта 
в стан зміненої свідомості. Головна мета навію-
вання полягає в безпосередньому зверненні до 
несвідомої частини розуму, оминаючи стадію 
інтелектуального осмислення. Якщо впливати 
на свідомість можна, використовуючи аргу-
ментоване переконання, то впливати на під-
свідомість вдається в умовах відсутності або 
тимчасового відключення свідомості, шляхом 
застосування прямих або непрямих сугестив-
них прийомів. Свідоме сприйняття інформації, 
як правило, відбувається вербальним шляхом, а 
несвідоме базується на емоціях, почуттях, ста-
нах [13]. Емоції, міміка, жести, психологічні 
стани, які є основою сугестії, мають прямий 
вплив на несвідому частину розуму, формуючи 
сприйняття навіюваних посилів як власних.

Існують такі лінгвістичні прийоми, які 
безпосередньо впливають на рівень сугестії в 
рекламному повідомленні:

– віддання переваги конкретним понят-
тям, замість абстрактних образів. На підсвідо-
мому рівні, слова, сенс яких легко собі уявити, 
сприймаються аудиторією краще, аніж ті, що не 
мають конкретного значення;

– евфонічність, яка досягається шляхом 
використання таких засобів художньої вираз-
ності, як алітерація, асонанс, гіпербола, рима, 
ритм та інші. Ефект милозвучності додає есте-
тичної значущості тексту рекламного повідо-
млення, та в позитивному ключі впливає на 
емоційний стан реципієнта;

– мовленнєва динаміка. Основні прийоми 
мовленнєвої динаміки, що здатні підвищити 
рівень сугестії: чітка дикція, сила голосу, широ-
кий діапазон інтонацій, використання пауз 
та ефекту несподіванки. Згадані вище еле-
менти здатні надати переконливості більшості 
рекламних повідомлень;

– емоційна насиченість, яка досягається 
шляхом ситуативного та доцільного викорис-
тання міміки та жестикуляції мовця. Саме ці 
фактори сприяють формуванню позитивного 
ставлення і довіри аудиторії;

– спонукання до певної дії шляхом вико-
ристання імперативу [8].

Беззаперечно, одним із найважливіших ком-
понентів рекламного тексту є слоган. Найбільш 
вдалим вважаємо визначення слогану як стис-
лого рекламного повідомлення, що передає 
основний зміст маркетингової кампанії і може 
існувати самостійно, незалежно від інших про-
дуктів рекламної інтеграції [2, c. 135]. Цінність 
слогану складають маркетингова та художня 
складові. Перша представляє слоган як інстру-
мент з підвищення рівня ефективності продажів 
та створення привабливої для клієнтів загальної 
картини фірми-виробника. У художній складо-
вій слоган постає у статусі літературного твору, 
що несе в собі естетичну цінність, яка досяга-
ється за допомогою широкого використання 
засобів художньої виразності [9]. Саме ця скла-
дова забезпечує якісне сприйняття повідомлення 
і ефект закріплення прочитаного у пам’яті. 

Тож перед маркетологами виникло законо-
мірне питання: «Чи можливо створити реклам-
ний слоган, який мав би безпосередній сугестив-
ний вплив на аудиторію?» Однією з відповідей 
на це запитання стало використання фразео-
логічних виразів та усної народної творчості 
у рекламі. З метою уникнення монотонності, 
фахівці у галузі реклами  шукають нові джерела 
для створення слоганів, а нерідко вдаються до 
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мовної гри, трансформуючи стійкі сталі вирази 
у рекламний слоган. Вживання елементів фоль-
клору у соціальному медіа-просторі часто 
використовується як прихований засіб маніпу-
ляції аудиторією. Їхня основна перевага поля-
гає в адаптивності, універсальності вживання 
та популярності серед різних прошарків насе-
лення. У політичній боротьбі їх використання 
може впливати на настрої електорату, на теле-
баченні цей вплив підсилюється візуальними 
образами, що також асоціюються з певними 
історично сформованими уявленнями суспіль-
ства. На ринку інтернет-послуг використанням 
прислів’їв досягається максимальне привер-
нення уваги до рекламованого продукту [12]. 

Прислів’я та крилаті вирази є оптималь-
ним засобом впливу, послуговуючись яким 
адресант кодує певну інформацію не лише з 
метою донесення її до адресата (читача, слу-
хача), а й з метою актуалізації його уваги. 
Виражальні особливості цих одиниць спи-
раються на високий ступінь узагальненості 
значення, на експресивно-емоційну наповне-
ність, наявність стилістичного забарвлення та 
образність, що, у свою чергу, зумовлює широкі 
можливості їх використання у мові реклами 
[4, с. 108]. Складність семантичної структури, 
зображальні якості, здатність утворювати асо-
ціативні поля, оказіональні побудови зумовлю-
ють активне функціонування фразеологізмів, 
крилатих висловів та паремій у рекламних тек-
стах. Таким чином, усна народна творчість слу-
гує базисом для створення нових неочікуваних, 
експресивних образів, мовної гри, які привер-
тають увагу споживачів [1, c. 59].

Механізм роботи слогана включає три 
основні етапи:

1. Звернення уваги та сприйняття слогана ауди-
торією рекламного повідомлення; побудова ідей-
ного зв’язку між слоганом та продуктом. Саме 
відсутність важливості привернення уваги всіх 
читачів, а фокусування лише на цільовій аудито-
рії робить використання прислів’їв ефективним 
засобом просування товару. 

2. Запам’ятовування та закріплення слогана 
у вигляді певного образу у пам’яті споживачів. 
Фахівці рекламної сфери зазначають, що найбільш 
ефективним інструментом запам’ятовування є 
повторення, тобто клієнт повинен якомога час-
тіше бачити і чути слоган. Саме на цьому етапі 
ефект сугестії прислів’їв та крилатих висловів 
виражається у повній мірі, адже вони укоріни-
лись у суспільну свідомість людей і не сприйма-
ються ними як суто елемент продажів. 

3. Звернення до підсвідомості реципієнтів. 
Саме це вимагається задля досягнення ефекту 

присутності, залученості. На цьому етапі важ-
ливим є не лише стимулювання позитивних 
емоцій, а також формування певних мотивів 
відповідно до цілей і задач рекламної кампанії. 
Залучення через слоган передбачає виникнення 
у реципієнта враження, що слоган звернений 
саме до нього, і тому він самостійно на рівні під-
свідомості зараховує себе до цільової аудиторії 
рекламованого товару чи послуги [4, c. 110].

Крилаті вирази володіють силою незапере-
чного аргументу при цілеспрямованої подачі 
інформації і, як будь-яка інформація, наді-
лена здатністю до сугестії, здатні впливати на 
підсвідомість і поведінку як окремої людини, 
так і всього суспільства. Однак усна народна 
творчість відображає менталітет соціуму 
попередніх історичних епох, який може супер-
ечити сучасним уявленням про місце і роль 
людини в суспільстві, саме ця суперечність 
зумовлює нагальну потребу трансформації 
прислів’їв та приказок у рекламних текстах, які 
вимагають реакції сучасного суспільства у пев-
ний конкретний проміжок часу [6, c. 471].

Можна виділити два основних види транс-
формації прислів’їв і приказок у рекламних 
слоганах: аналітичний і неаналітичний. 

При неаналітичній, тобто семантичній, 
трансформації складу прислів’їв, їхня сутність 
та склад залишаються незмінними – вони або 
сприймаються буквально, або набувають нових 
відтінків сенсу.

Аналітична (структурно-семантична) транс-
формація, яка найбільш часто зустрічається у 
сучасному рекламному дискурсі, заснована на 
внесенні змін до лексичного складу і / або гра-
матичної форми конкретного прислів’я. У свою 
чергу, цей вид трансформації можна поділити 
на два види:

1. Синтаксична трансформація, при якій 
прислів’я або приказка піддається морфоло-
гічним змінам шляхом переходу позитивної 
форми в негативну (включення негативної 
частки «не») або переходу негативної форми у 
ствердну (усунення частки «не»). 

2. Лексична трансформація передбачає екс-
плікацію (розширення компонентного складу, 
в результаті чого відбувається конкретизація 
будь-якого елементу виразу або усього виразу 
в цілому), заміну слова-компонента, яка робить 
вираз  більш експресивним, імплікацію (скоро-
чення компонентного складу) міну компонентів 
і скорочення компонентного складу одночасно 
[6, c. 478].

Такі перетворення забезпечують конкрети-
зацію значення, емоційну забарвленість та інші 
особливості, що властиві ефективним рекламним  

Босенко О. В., Чуланова Г. В. Використання фольклорних елементів як засобу сугестії у рекламних слоганах
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слоганам. При цьому важливо зазначити, що у 
рекламних слоганах різними мовами спостері-
гаються подібні мовні особливості, перш за все 
синтаксичні, але при цьому разючою є відмін-
ність у морфологічних особливостях реклам-
них текстів, що зумовлюється невідповідністю 
змісту і семантики граматичних категорій 
[7, c. 34]. Саме ці відмінності підсилюються 
використанням прислів’їв, ідіом, приказок 
тощо. Адже їх сприйняття пов’язано зі звер-
ненням до суспільної свідомості конкретної 
спільноти зі спільною історією та фольклором 
[1, с. 67]. 

Як було зазначено вище, вживання наказового 
способу (імперативу), є одним із базових атрибу-
тів сугестивного впливу в рекламі та забезпечує 
спонукання реципієнтів до певної дії: 

Наприклад, рекламний слоган україн-
ської дошки оголошень використовує імпера-
тив та трансформацію народної форми твор-
чості –  «На OLX заходь, роботу знаходь!» [16]. 
У цьому прикладі можна спостерігати зміну 
сталого виразу, який часто можна зустріти у 
народних казках та баладах – «Підеш направо – 
коня загубиш, підеш наліво – щастя знайдеш». 
Тобто окрім трансформації сенсу прислів’я, 
також змінюється його граматична форма – із 
дійсного у наказовий спосіб дієслова. 

Подібне використання наказового способу 
спостерігається також у рекламі кавового напою 
Nescafe, слоганом англомовного сегменту кам-
панії якої  було „ Awaken the Barista Within You!“ 
[19], що перекладається як «Розбуди баристу 
у собі!». Джерелом цього гасла слугує ста-
лий вираз, що існує у багатьох мовах і звучить 
як «будити у собі звіра». Ефективність цього 
гасла забезпечується зверненням до підсвідо-
мості реципієнта, у якій має виникнути асоціа-
ція із сильною та сміливою істотою, яка здатна 
на все, тобто образ звіра у позитивній конотації 
переноситься на образ баристи, яким пропону-
ється стати, придбавши рекламовану продукцію. 
Також ми вважаємо, що джерело для слогану 
фахівцями рекламної галузі було обрано досить 
правильно з огляду на ефективність його впливу 
на реципієнта, адже слово «awaken» («будити») 
має чітку асоціацію з ранком, з пробудженням, а 
саме цей час вигідно буде пов’язаний з кавовими 
напоями саме цього бренду. 

Також зустрічаються приклади трансформа-
ції прислів’їв та приказок зі зміною граматич-
ної структури виразу без зміни чи вилучення 
лексичних складових. Таким прикладом може 
слугувати досліджений нами рекламний сло-
ган британської транспортної компанії Virgin 
Trains – “Come, See, Conquer. Be Bound for 

Glory” [17]. Джерелом гасла слугує латинських 
крилатий вираз “Veni, Vidi, Vici.” («Прийшов, 
побачив, переміг.») та перекладається англій-
ською мовою як “I came; I saw; I conquered.”, 
але частіше застосовується без перекладу. 
У цьому прикладі досягнення ефекту впливу 
на реципієнта забезпечується трансформацією 
виразу у наказовий спосіб – «Приходь, побач, 
перемагай». 

Ще однією особливістю використання 
прислів’їв у рекламних слоганах є заміна чи 
вилучення лексичних одиниць з виразу без 
зміни граматичної форми [6, с. 475].

Так, у рекламному слогані української 
мережі магазинів побутової техніки та елек-
троніки Comfy було використано приказку 
«Мій дім – моя фортеця», яку було трансфор-
мовано у гасло «Мій дім – моя трибуна» [14]. 
Ця реклама була присвячена продажу відеотех-
ніки, тобто гасло націлене на створення вра-
ження присутності на трибуні вболівальни-
ків за умов перебування вдома за переглядом 
спортивних програм. Аналогічний прийом був 
застосований на платформі онлайн-продажів 
kryhitka.com у рекламному описі товарів для 
школи – «школа починається з портфеля» [15]. 
У цьому випадку джерелом слугує відомий 
вираз «театр починається з вішака», це забез-
печує асоціацію рекламованого товару як най-
необхіднішої речі для підготовки до школи. 

У англомовному рекламному сегменті 
прикладом подібної трансформації прислів’їв 
у рекламних слоганах може слугувати реклама 
готелів Hilton – „All roads lead to Hilton” [18], 
основою для якого є прислів’я «Усі дороги 
ведуть до Риму».

Також один з дієвих прийомів сугестії шля-
хом залучення уваги до торгової марки – вико-
ристання у слогані рими. Таким чином завдяки 
фонетичним особливостям римований вираз 
укорінюється у свідомості цільової аудиторії і 
асоціюється з брендом [8]. Прикладами ужи-
вання рими у рекламних слоганах є – «Карсил 
надає печійці сил.» (реклама медичного засобу 
«Карсил»), “Grace, space, pace.” (реклама авто-
мобільної компанії Jaguar). “Haribo macht Kinder 
froh und Erwachsene ebenso.” (реклама солодо-
щів фірми Haribo). Ці приклади підтверджують, 
що римування сприяє легшому фонетичному 
сприйняттю та запам’ятовуванню слогана.

Досить часто рекламісти вдаються до при-
йому каламбуру під час написання рекламних 
слоганів, що базуються на крилатих висловах 
з усної народної творчості. Однак їхня ефек-
тивність залежить від фактору зрозумілості, 
влучності застосування та наявності гуморис-
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тичного підґрунтя того чи іншого виразу. Калам-
буром називають мовне явище, що базується на 
структурних особливостях мови, таких як омо-
німія, буквальна чи фігуральна мова, ідіоми, 
багатозначність слова та багато інших особли-
востей у спробі створити гумористичне повідо-
млення. Він часто використовується в рекламі 
через легкість для запам’ятовування реципієн-
тами, а також через те, що гумор чудово працює 
як інструмент переконання, особливо у сфері 
маркетингу [10, c. 82]. Розглянемо декілька 
випадків використання каламбуру в рекламних 
слоганах та визначимо які маркетингові цілі за 
ними приховані.

1. Farley’s Baby Food: So Farley’s, so good.
“So far so good” («Поки що все добре») – це 

англійська ідіома, яка стверджує, що все йде так, 
як заплановано, в позитивному руслі. Однак в 
цьому вислові є тонкий натяк на почуття тривож-
ності та реалістичні очікування. Ідіому можна 
перефразувати як «Все йде добре, але завжди 
є варіант, щоб щось трапилося». Farley – ком-
панія, яка виробляє дитяче харчування. Компа-
нія базувала свій слоган на фонетичній та, пев-
ною мірою, візуальній подібності до згаданої 
ідіоми. Початкове трактування цього гасла не є 
цілковито позитивним. Аналогічно можна було 
б сказати: «Жодна дитина не померла від наших 
продуктів, тому все добре», що не сприяє пози-
тивному іміджу компанії. Інтерпретація, що 
використовується в цьому випадку з вдаван-
ням до прийому каламбуру, створена з метою 
привернення уваги та створення жартівливого 
ефекту. Ідіоматичний зміст нівелюється або 
принаймні зменшується заради більш букваль-
ного значення, яке у цьому випадку є синоні-
мом слова «добре». Це результат анафори при-
йменника «так». Однакова структура речень, 
кожне з яких починається із ідентичного при-
йменника з двома альтернативними прикмет-
никами (Фарлі, добрий) створює образ рівності 
між ними, в кінцевому підсумку, викликаючи 
думку про те, що слово «добре» можна пере-
фразовувати як «Фарлі», яке набагато позитив-
ніше, ніж перше тлумачення.

2. Weight Watchers Frozen Meals: Taste. Not 
waist.

У цьому випадку каламбур у слогані форму-
ється омонімічними особливостями слів талія / 
відходи та використанням рими. Weightwatchers – 
міжнародна компанія в галузі дієтичного харчу-
вання. Головна мета їхнього бізнесу – допомогти 
людям схуднути. Інтерпретувати вираз можна з 
огляду на звукову подібність слів талія та від-
ходи. З пропозицією продукту без відходів може 
виникнути кілька ідей. У цьому випадку від-

ходи можуть означати втрату їжі, грошей, часу 
або зусиль. Продукти компанії можуть бути 
дуже смачними, тому не потрібно позбуватися 
залишків, оскільки їх просто немає. У подібних 
слоганах використовуються короткі та прості 
речення, римування та гомофонічна гра слів. 
Загалом, слоган надає реципієнту позитивне 
повідомлення про товар та компанію. У цьому 
випадку каламбур використовується ефективно, 
і це, ймовірно, сприяє успіху реклами. 

3. IBM: I think, therefore IBM.
Всесвітньо відомий слоган IBM походить 

від крилатого виразу “I think therefore I am”  
(«Я думаю, отже – існую»). Латинська фраза 
«cogito, ergo sum» є відомим філософським 
висловом Рене Декарта. Він був перекладе-
ний багатьма мовами світу і став важливим 
елементом західної філософії. Використання 
цієї цитати у поєднанні з назвою компанії 
як слогану, безперечно є ефективним засо-
бом для створення бажаного образу компа-
нії. Усім, кому знайомий вислів Декарта, змо-
жуть миттєво його впізнати, не зважаючи на 
комерційну видозміну. Насправді сенс слогану 
можна інтерпретувати наступним чином: «хто 
досить розумний, щоб думати про таємниці  
Всесвіту, неодмінно обере продукт IBM». 
І хоча це лише один з можливих варіантів трак-
тування значення слогану, він насправді може 
сприяти бажаному рекламному ефекту.

4. Ihr Hunger ist uns’re Wurst.
Відомий слоган-каламбур німецької компа-

нії-виробника м’ясних та ковбасних виробів 
Bleyer & Wichert можна трактувати по-різному. 
Взявши за основу ідіоматичний вираз „Das ist 
mein Brot.“, що можна перекласти як «Це мій 
шмат хліба», де хліб слугує символом грошо-
вих прибутків, достатку, дещо видозмінивши 
лексичну структуру та додавши засоби гумору, 
компанія створила привабливий слоган та отри-
мала увагу клієнтів. Також, у німецькій мові іді-
оматичний вираз „Das ist mir Wurst“ є просто-
річним аналогом фрази «Мені все одно», але 
перше значення цього виразу можна трактувати 
як «Мені начхати на все, окрім ковбаси».

5. Wir produzieren Käse, der Rest ist nur 
Quark. (реклама магазину молочних товарів). 

Вищезгаданий слоган можна перекласти 
дослівно як «Ми виробляємо тверді сири, усі 
інші – кисломолочні», що на перший погляд 
здається нісенітницею. Для повного розу-
міння цього виразу слід згадати відомий 
вислів Рози Люксембург „Die Revolution ist 
großartig, alles andere ist Quark“, де вона вико-
ристала слово „Quark“ (кисломолочний сир) 
у значенні „Quatsch“ (сміття), тим самим  

Босенко О. В., Чуланова Г. В. Використання фольклорних елементів як засобу сугестії у рекламних слоганах
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створивши нове, сленгове значення слова. Тому 
вище згаданий слоган слід трактувати як «Ми 
виробляємо справжній сир, наші конкуренти – 
лише сміття». Цей вираз є прикладом дотеп-
ного використання прийому каламбуру у сло-
гані, але й одночасно викликає труднощі для 
розуміння, адже не у кожного клієнта виникне 
бажання шукати історичне підґрунтя побаче-
ного рекламного повідомлення.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Підсумовуючи наше дослідження, можемо 
стверджувати, що ввібравши мудрість поколінь 
та міцно вкарбувавшись у свідомості народу, 
фольклор становить високу культурну цінність 
в сучасних інформаційній та маркетинговій сфе-
рах, надихаючи професіоналів на появу нових 
креативних ідей. Фольклорні елементи забезпе-
чуюсь сугестивний вплив на реципієнта шляхом 
створення певного емоційного ефекту, адже вони 
містять у собі знайомі, добре осмислені на пере-
вірені століттями моделі національного компо-
нента комунікації. Використання трансформацій 

фольклорних елементів, а саме – зміни граматич-
ної форми, лексичного складу та комбінації цих 
двох засобів значно збагачує сучасні рекламні 
повідомлення, робить їх ефективнішими та лег-
шими для сприйняття масовою аудиторією. Вико-
ристання каламбуру також є розповсюдженим 
лінгвістичним прийомом для привернення уваги 
споживачів та формування позитивної конотації 
рекламного повідомлення. Однак, його ефектив-
ність залежить від фактору зрозумілості, влуч-
ності застосування та наявності гумористичного 
підґрунтя того чи іншого виразу. 

Серед напрямів для подальших досліджень з 
цієї тематики, ми б виділили такі:

– використання слів-архаїзмів та історизмів 
у рекламному дискурсі;

– трансформація сюжетів з народного фоль-
клору в рекламі;

–  дослідження явища каламбуру та його 
впливу на реципієнтів у різних аспектах  
соціального життя суспільства (політика, мис-
тецтво, кінематограф).
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The article deals with the phenomenon of suggestion in advertising, which is achieved by using folklore units as 
slogans. Advertising is an essential part of modern society environment and a kind of leverage with thoughts, emotions 
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and feelings of recipients. It models their social behavior and shapes aesthetic tastes. The main purpose of advertising 
is to attract attention and stay in the memory of the largest number of listeners. Persuasiveness and suggestion are 
key components of a successful advertising text. This effect is enhanced by the use of ancient social cliches, namely, 
idioms of predominantly folklore origin, reflecting the experience of a nation and their assessment of various events and 
phenomena. In political struggle, they can influence the electorate mood, and on TV, this influence is amplified by the use 
of audiovisual media. Proverbs and idioms are effective means of influence, as they allow the marketer to encode certain 
information, not only for the purpose of conveying it to the addressee, but also in order to keep their attention. Expressive 
features of these units are based on a highly generalized meaning, expressive and emotional values, stylistic coloring 
and imagery. The complexity of semantic structure, visual qualities, the ability to form associative chains, occasional 
constructions predetermine the active functioning of phraseological units, idioms and paremia in advertising texts. Since 
folklore reflects the mentality of previous generations, it can contradict modern ideas about the world. So an important 
role is played by transformations of proverbs, including: the use of the imperative mood, the replacement or removal of 
lexical units without changing the grammatical form, graphic and phonetic transformations, and the use of pun. Thus, 
folklore has become the basis for new, unexpected expressive images and word play that attract the attention of consumers.

Key words: Advertising text, slogan, suggestion, folklore, proverb, transformation, pun.
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У статті досліджено та описані використання типів лексичних скорочень що зустрічаються в 
газетних статтях; також описано особливості вживання лексичних скорочень та визначено основні 
функції, які виконують скорочення у публіцистичному стилі. В статті показано, що скорочені слова та 
абревіатури характерні для мови в цілому та для політичного дискурсу зокрема. Вони реалізують прин-
цип мовної економії та відображають словотворчі тенденції. Абревіатури – одиниці вторинної номі-
нації, співвіднесені зі словом. Вони використовуються з метою залучення уваги і розрахована на те, що 
адресат знає її комунікативне призначення і політико-культурне значення. В статті описано, що полі-
тичний дискурс є середовищем актуалізації додаткових значень абревіатур. Абревіатури є національно-
культурно маркованими мовними одиницями. У них відбивається національно-культурна специфіка 
позначуваних абревіатурами реалій, яка характеризується в мікро- і макро- контекстах. Абревіатури 
та скорочуванні слова не тільки зберігають традиції античної абревіації, але і розвиваються, відобра-
жаючи сучасні словотворчі тенденції. Найбільш частотними абревіатурами є ініціальні. З’ясування 
окремих закономірностей розвитку та функціонування абревіатур сприяє встановленню загальних 
закономірностей розвитку лексики мови. Сучасна інформаційна перенасиченість суспільного життя 
вимагає від суспільства пошуку шляхів стислого викладу подій та опису явищ, у тому числі і через ство-
рення нових номінативних одиниць-інформаційних за змістом та спрощених за формою мовних знаків. 
Тенденція до підвищення інформативної цінності мовного повідомлення є одним з важливих факторів 
розвитку мови як соціального явища. Вирішення поставлених завдань зумовило необхідність звернення 
до аналізу робіт з питань абревіації та скорочуваних слів. Але більшість лексичних новоутворень з ряду 
причин виявляються громіздкими і незручними в користуванні. Скорочення дозволяють дати цим новим 
назвам і позначенням набути більш короткої, компресивної форми при повному збереженні значення 
даних лексичних одиниць, економлячи час надходження інформації адресату. Ми дійшли до висновку, 
що сучасні англомовні абревіатури впливають на політичний дискурс інших лінквокультурних спільнот.

Ключові слова: скорочувані слова, скорочення, абревіатура, абревіація, дискурс, акроніми,  
лексичні одиниці.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Скороченні слова впевнено увійшли в сучасні 
мови, вони становлять значну частину слов-
никового складу, проникаючи практично в 
усі пласти лексики та широко застосовуються 

як в усному, так і, особливо, в писемному  
мовленні.

Скорочені слова та абревіатури характерні 
для мови в цілому та для політичного дискурсу 
зокрема. Вони реалізують принцип мовної еко-
номії та відображають словотворчі тенденції. 
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Абревіатури – одиниці вторинної номінації, 
співвіднесені зі словом. Вони використову-
ються з метою залучення уваги і розрахована 
на те, що адресат знає її комунікативне при-
значення і політико-культурне значення. Полі-
тичний дискурс є середовищем актуалізації 
додаткових значень абревіатур. Абревіатури  
є національно-культурно маркованими мов-
ними одиницями. У них відбивається наці-
онально-культурна специфіка позначуваних 
абревіатурами реалій, яка характеризується 
в мікро- і макро- контекстах. Абревіатури не 
тільки зберігають традиції античної абревіа-
ції, але і розвиваються, відображаючи сучасні 
словотворчі тенденції. Найбільш частотними 
абревіатурами є ініціальні. Сучасні англомовні 
абревіатури впливають на політичний дискурс 
інших лінгвокультурних спільнот.

Актуальність дослідження зумовлена зна-
чною кількістю скорочень у всіх мовних сти-
лях, а також розвиненою системою моделей 
абревіації у сучасних європейських мовах. 

Детальний аналіз особливостей скорочень 
у сучасній англійській мові допомагає виявити 
основні труднощі їх тлумачення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми скорочених лексичних одиниць як 
специфічного мовного явища привертали увагу 
багатьох вчених, а саме: В.Н. Ричкова, О.М. Мед-
відя, О.В. Палюха, C.М. Єнікєєвої, Л.М. Чумака, 
О.Л. Ільєнко та І.А. Камєневої та інших.

Незважаючи на те, що абревіація не завжди 
називається серед продуктивних способів сло-
вотвору, усі мовознавці, які досліджували цю 
проблему, визнають факт її наявності і поши-
реності у мові.

Формулювання мети і завдань статті. 
Мета дослідження – дослідити особливості 
використання скорочених слів у газетних тек-
стах. Для досягнення поставленої мети необ-
хідно виконати наступні завдання:

1) проаналізувати використання типів лек-
сичних скорочень що зустрічаються в газетних 
статтях;

2) описати особливості вживання лексичних 
скорочень;

3) визначити основні функції, які викону-
ють скорочення у публіцистичному стилі.

Об’єктом дослідження є скорочені слова, 
що вживаються у публіцистичному стилі.  
Предметом дослідження є особливості їх 
функціонування у мовленні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Необхідність дослідження структурних типів 
абревіатур зумовлена тим, що способи скоро-
чення слів надзвичайно різноманітні і набува-

ють різних форм: від ініціала до відрізків слів 
різної довжини та різних афіксів, а від цього 
залежить, наскільки утворена абревіатура може 
бути відтворюваною [1].

Аналіз структурних типів скорочень та їх 
субститутів свідчить, що структура скорочення 
визначається структурою вихідної одиниці. 
У дослідженні скорочень ми зважали на такі 
основні фактори:

– формальну структуру, тобто ступінь скоро-
чення відносно вихідної одиниці (до букви, до 
складу, до частини слова) з подальшою струк-
турною класифікацією;

– функціонування скорочень в реченні, наяв-
ність граматичних ознак.;

– фонетичну структуру, функціонування 
абревіатури в мовленні як слова.

Враховуючи ці фактори, ми розбили виді-
лені абревіатури на три основні групи:

1) ініціальні абревіатури: (алфабетизми та 
акроніми);

2) усічені слова: (афереза, синкопа, апокопа);
3) змішаний тип графічних скорочень (контр-

актури та поєднання букв та символів).
Акроніми становлять 73% (365 з 500) від 

виділених нами скорочень. У переважній біль-
шості акроніми пишуться з великої літери, без 
крапок між ними і, на перший погляд, можуть 
трактуватися як власні назви. Хоча цілком 
можливо, що таке написання вживається для 
того, щоб відрізнити їх від інших скорочень, 
чи, можливо, від інших повнозначних слів, які 
можуть співпадати з акронімами за формою. 
Наприклад, у аналізованих текстах ми зустріли 
абревіатури САР і сар. Капіталізований акронім 
САР – є скороченою формою словосполучення 
Civil Air Patrol. Скорочення cap – форма вжи-
вання іменників capsule (ампула з наркотиком) 
та сaptain (капітан).

Аналогічним може бути пояснення вживання 
написання великими і малими літерами акро-
німи САM – computer aided manufacturing та 
сam – camera. У газеті the Financial Times, ми 
виявили написання акроніма Nato у формі, що 
відрізняється від загальноприйнятої і наведеної 
у словниках – NATO. Більш того, така форма 
вживається у двох різних статтях різних авторів.

Ми виявили лише 13 абревіатур, що 
пишуться через крапку. Серед них цікавим 
видається приклад G.I. Joe: Siena Miller wore 
a piece for the Jimmy Kimmel Live! show and 
the G.I.Joe premiere [4]. Цей акронім вжива-
ється у англійській мові на позначення товар-
ного знаку іграшок для хлопчиків. Здебільшого 
це фігурки солдатиків та іграшкової військо-
вої техніки. Детальніший аналіз утворення  
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акроніма показує, що абревіатура GI, написана 
без крапок, вживається для передачі звуко-
буквенної абревіатури G.I.Joe, що означає 
«солдат» – скорочення від Government Issue – 
“державне майно”. Це слово набуло широкого 
вжитку під час другої світової війни і в сучасній 
англійській мові вживається також як дієслово: 

G.I. Joe – нести службу, наприклад, to G.I. the 
floor – дряпати підлогу. Крім того, ми виявили 
різне написання назви Environment Protection 
Agency: EPA у газеті the Financial Times та 
E. P. A. The Guardian.

Абревіації, здебільшого, підлягають бага-
токомпонентні терміни [2], наприклад, 
EBRD – European Bank for Reconstruction and 
Development, MFTS – Medium Term Financial 
Strategy. Як бачимо, абревіатури у газетних 
публікаціях вживаються значно частіше, ніж 
словосполучення, що є основою для їх творення. 
Літерні скорочення, іноді, зазнають графічних 
змін, набуваючи вигляду звичайної лексичної 
одиниці. Прикладом такої трансформації може 
слугувати абревіатура FTSE (Financial Times 
Stock Exchange) була згодом перетворена у 
Footsie: Since 1982 IG Index has offered the chance 
to bet on financial markets, too – the FTSE 100, or 
“Footsee” index, for example (The Economist).

Приклади усічень менш численні і становлять 
лише 4% від усіх виявлених нами скорочень:

The company is out of sync now… – апокопа
AdMob – апокопа
libs -liberal;
dept – department;
nukes nuclear – weapons;
eco – ecological;
Intel – international telecommunication;
Fed – federal.
Синкопа також часто вживається для скоро-

чення слів:
ctr – centre;
fwd – forward;
jr – junior;
shtg – shortage;
rqs – requirements;
ppd – prepaid.
Змішаний тип скорочень переважає над усі-

ченнями і становить 13 відсотків від усіх скоро-
чень, які ми виділили. Прикладом таких скоро-
чень можна назвати:

ALGOL (Algorithmic Language);
ATM machine (automated teller machine);
E-mail (Electronic mail) ;
M-way (Motorway);
X-rays – рентгенівські промені.
iPhone – intelligent telephone
iTune – intrinsic tune.

Лексичні абревіатури увійшли до словни-
кового складу мови, оскільки, вони функці-
онують в мовленні поруч з іншими словами і 
включаються в тлумачні словники з позначкою 
«abbr.». На користь скорочень як повноправ-
них одиниць словника свідчить і той факт, що 
вони подаються не в додатку до словника, а в 
основному тексті, в алфавітному порядку разом 
з іншими словами. Слід зауважити, проте, що не 
всі скорочення входять до словникового складу 
мови, а тільки ті, що є загальновизнаними і 
широко використовуються не лише в текстах, 
але і в усному мовленні та служать базою для 
утворення нових слів [3].

Акроніми переважають серед інших типів 
скорочень у публіцистичному стилі, в той час 
як усічення вживаються здебільшого у розмов-
ній мові та художній літературі. 

Спільність акронімів та усічення в плані 
вираження проявляється у зменшенні (скоро-
ченні) звукового складу слова чи словосполу-
чення. У плані змісту спільність виявляється 
у співвіднесеності скорочення з повним сло-
вом чи словосполученням, що позначають той 
самий концепт чи денотат, що й усічення.

 Однак, між явищами акронімії та усічення 
існують відмінності, що лежать у сфері співвід-
ношень між скороченням та його прототипом. 

Фонетичні відмінності між усіченим сло-
вом і його повним найменуванням зводяться 
до зменшення числа звуків або складів у слові. 
Частина, що залишилася, легко розпізнається 
носіями мови, як наприклад, у назві фірми 
Borsodchem. Співвідношення ініціальної абре-
віатури з прототипом носить інший характер. 
Утворення акроніма призводить не до скоро-
чення, а до повної зміни звукової форми слова 
чи словосполучення,

Отже, вживання абревіатур у газетних стат-
тях, з одного боку, сприяє економії місця на 
шпальтах газети, а з іншого боку, абревіатури 
часто є засобом привернути увагу читача, 
якому цікаво, що ж вона означає. Щодо думки 
деяких авторів про те, що вживання абревіатур 
може ускладнювати розуміння тексту, можемо 
зауважити, що в одному матеріалі рідко зустрі-
чається більше двох абревіатур і їх значення 
легко зрозуміти з тексту.

Як показав наш аналіз, що базується на мате-
ріалі електронних та друкованих англомов-
них газет і журналів (500 абревіатур), можна 
виокремити такі типи досліджуваних одиниць:

1. Конвенціональні, загальновідомі абреві-
атури, трактування яких не представляє труд-
нощів для читача. Їх референти легко віднов-
люються, а самі абревіатури замінили первинні 
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найменування, стали загальновживаними еле-
ментами лексичної системи мови. Такі абреві-
атури становлять значну частку досліджуваних 
одиниць. Вони, як правило, називають «постій-
них» актантів соціально-політичної та міжна-
родної арени. До них відносимо назви країн, 
спільнот, партій, урядових організацій такі як:

UNESCO – United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization;

EU – European Union,;
US – United States;
UK – United Kingdom;
NATO – North Atlantic Treaty Organization;
IBM – International Business Machines Corp.;
PM – Prime-Minister;
MP – Member of Parliament
2. Напівконвенціональні скорочення. Серед 

них часто використовуються назви приватних 
установ, політичних організацій, промислових 
організацій, а також назва будь-якої організації, 
що складається з кількох слів, наприклад:

CNRL – Canadian Natural Resources Ltd.;
CEPA – Canadian Environmental Protection 

Agency;
CT – Canada Trust.
Окремо хочемо зупинитися на способі пред-

ставлення повної назви у газетних статтях. Ми 
не будемо зупинятися на конвенціональних 
(загальновідомих) скорочених назвах, які, як 
ми зазначали вище, не потребують розшиф-
рування. Щодо напівконвенціональних скоро-
чень, ми виокремили два способи представ-
лення у тексті повної назви:

1) У заголовку чи підзаголовку вживається 
скорочення, а у тексті при першому ж згаду-
ванні подається повна назва. На відміну від 
текстів, скажімо, наукового стилю, в газетних 
статтях, які ми вивчали, після повної назви ско-
рочена назва не подається в дужках.

Таке представлення і розшифровує скоро-
чення і допомагає уникнути невірного тракту-
вання, якщо акронім вживається на позначення 
кількох різних повних назв. Наприклад, у заго-
ловку IPO is the largest for US this year є акро-
нім [8]. Словник дає кілька варіантів розшиф-
рування акроніма: IPO 1) – Internet Providers 
Organization; 2) Initial Public Offering. 

У першому реченні статті знаходимо роз-
шифрування акроніма: Shanda Games, China’s 
online gaming group has priced its Nasdaq share 
offering at the top of the range, raising $1.04 bn 
in the US’s largest initial public offering this year. 
Така форма подачі матеріалу запобігає непра-
вильному тлумаченню акроніма [5].

Крім того, у цьому ж реченні зустрічаємо ще 
три різні види скорочень: графічне $, синкопу 

bn та акронім US. Так у досліджуваних матеріа-
лах пояснювалися назви CIC – China Investment 
Corporation, LDP – Liberal Democratic Party, 
DPJ – Democratic party of Japan.

2) Спочатку в тексті подається повна назва, 
а далі по тексту вона вживається у скороченому 
вигляді.

Слід зауважити, що в переважній більшості 
випадків ці скорочення були однаковими.

У одній з публікацій, однак, ми зустріли 
неоднакове скорочення назви. Серед переліку 
фінансових установ Канади на початку тексту 
подається повна назва Тoronto Dominion Bank. 
Далі у тексті ця назва представлена у формі 
акроніма TDB, де ця назва зазнала ще й синтак-
сичного скорочення – слово Bank автор опус-
тив, оскільки, у реченні це слово може опусти-
тися без спотворення змісту висловлювання:

RBC and TD are two of only six banks worlswide 
that still enjoy a Moody’s triple-A credit rating. 
Щодо назви RBC – тут, вочевидь, таке скоро-
чення не вживається через позицію слова Bank 
у словосполученні [6].

Особливістю абревіатур, як ми зазначали 
вище, є їх тісний зв’язок з вихідною одини-
цею (словом чи словосполученням). Як субсти-
тути повних назв, скорочення виступають тими 
самими членами речення, набувають ознак тієї 
частини мови, до якої належать скорочені слова.

Серед найбільш поширених акронімів можна 
виділити EU та US. Вони вживаються як ско-
рочені позначення словосполучень European 
Union та the United States. 

У текстах вони можуть функціонувати у ролі 
означень, а також у формі присвійного відмінка, 
наприклад: EU-comission, EU Council, non-US 
countries, NH-hotels, EU’s. Загальні назви вжи-
ваються у формі множини: CDs. IPOs: Korea 
also have a strong IPOs.

Абревіатури можуть брати участь у подаль-
ших словотвірних процесах, наприклад, ставати 
базою для афіксації: CEOcracy − CEO+cracy. 
Цей акронім позначає номен політичної та еко-
номічної еліти країни (CEO – Chief Executive 
Officer)

Серед виділених скорочень зустрічаються 
і скорочення, доповнені суфіксами  –ie та –y. 
І хоч поза текстами публіцистичного стилю 
вживання цих суфіксів обмежене переважно 
іменами та зменшено-пестливими назвами, 
вони включаються і в дериваційне словотво-
рення інших слів. Наприклад, поєднання усі-
чення і суфіксації можна прослідкувати в сло-
вах: tobacco –  baccy, umbrella – brolly, Australian – Aussie/ 
Aussey, handkerchief – hankie/hanky, vegetarian –  
veg(g)ie, goalkeeper – goalie, underwear – undies та 
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інші. Ми не зустріли жодного випадку вжи-
вання цих одиниць без суфіксів, що дає під-
стави зробити висновок про те, що за такого 
способу словотвору скорочений варіант без 
суфіксації не має самостійного значення і в 
мові не вживається.

Серед виділених нами 500 скорочень 80% є 
скроченими іменниковими фразами, незначна 
частина представлена прикметниковими фра-
зами, наприклад, GRAS (Generally Recognized 
as Safe) – офіційне маркування США на ліках 
та продуктах харчування. TOW – Tube launched, 
Optically tracked, and Wire guided. 

Цей акронім останнім часом набув значного 
поширення у мові і функціонує у мові як імен-
ник тоу – протитанкова ракета, якою керують 
із застосуванням оптичних засобів слідкування.

Though hard he tried to be YAVIS, he failed. Акро-
нім YAVIS – young, attractive, verbal, intelligent, 
successful скорочена форма прикметника, яку не 
часто зустрічаємо у англійській мові [7].

Акроніми можна вважати структурно-сти-
лістичними еквівалентами словосполучень, 
які отримали право переважної циркуляції, а 
словосполучення слугують лише як засіб тлу-
мачення значення абревіатури. Скорочені варі-
анти – субститути опорних словосполучень з 

такою самою предметною співвіднесеністю, їх 
стилістичні синоніми.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Аналіз матеріалів газет  
The Guardian, The Financial Times свідчить про 
значущість абревіатур в мові загалом, і в полі-
тичному дискурсі зокрема. Словоскорочення є 
особливо значущими в ролі формантів інфор-
маційного потоку завдяки своїй особливій зна-
ковій природі. Найчастіше вживаються буквені 
ініціальні абревіатури та акроніми. 

Усічення і комбінований тип абревіатур 
зустрічаються рідше. Абревіатурам притаманна 
стислість, лаконічність форми та компресія, що 
і пояснює високу частотність їх вживання в 
сучасних газетах. 

Переважання двох, трьох або чотири бук-
венних ініціальних абревіатур пояснюється 
прагненням до моносилабізмів, милозвучності 
і семантичної конденсації, а також реалізації 
екстралінгвістичних чинників, таких як: еко-
номія місця і часу, швидкість передачі інфор-
мації, привернення уваги. Подальші перспек-
тиви дослідження планується спрямувати на 
дослідженні використання скорочуваних слів в 
комп’ютерній мережі та зробити порівняльний 
опис їх використань з публіцистичним стилем.
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The article investigates and describes the use of types of lexical abbreviations found in newspaper articles; also 
features of use of lexical reductions are described and the basic functions which carry out reductions in journalistic 
style are defined. The article shows that abbreviated words and abbreviations are characteristic of language in general 
and of political discourse in particular. They implement the principle of language economy and reflect word-formation 
tendencies. Abbreviations are units of secondary nomination associated with the word. They are used to attract attention 
and are designed so that the recipient knows its communication and political and cultural significance. The article 
describes that political discourse is an environment for updating additional meanings of abbreviations. Abbreviations are 
nationally and culturally marked language units. They reflect the national and cultural specificity of the realities denoted 
by abbreviations, which is characterized in micro- and macro-contexts. Abbreviations and abbreviated words not only 
preserve the traditions of ancient abbreviations, but also evolve, reflecting modern word-formation trends. The most common 
abbreviations are initial. Clarification of individual patterns of development and functioning of abbreviations contributes 
to the establishment of general patterns of development of language vocabulary. Modern information oversaturation of 
public life requires society to find ways to summarize events and describe phenomena, including through the creation of 
new nominative units, information in content and simplified in the form of language signs. The tendency to increase the 
informative value of the language message is one of the important factors in the development of language as a social 
phenomenon. The solution of the set tasks made it necessary to turn to the analysis of works on the issues of abbreviations 
and abbreviated words. But most lexical neoplasms for a number of reasons are cumbersome and inconvenient to use. 
Abbreviations allow these new names and designations to take on a shorter, more compressible form while fully preserving 
the meaning of these lexical items, saving time for information to the recipient. We have come to the conclusion that 
modern English-language abbreviations influence the political discourse of other link-cultural communities.

Key words: abbreviated words, abbreviations, discourse, acronyms, lexical items.



25

Гончарова О. О., Ковальчук І. В. Структурно-семантичні особливості слоганів  пісенного конкурсу Євробачення

УДК 81’1’373.48
DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-10.4

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОГАНІВ 
ПІСЕННОГО КОНКУРСУ ЄВРОБАЧЕННЯ

Гончарова Ольга Олегівна
кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри англійської філології  
та міжкультурної комунікації 

Інституту філології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

бульвар Тараса Шевченка, 14, Київ, Україна

Ковальчук Ірина Валеріївна
кандидат філологічних наук, 

асистент кафедри англійської філології  
та міжкультурної комунікації 

Інституту філології  
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

бульвар Тараса Шевченка, 14, Київ, Україна

У статті розглянуто структурно-семантичні особливості слоганів Євробачення, які дозволяють 
ефективно реалізовувати комунікативні цілі рекламної та іміджевої кампанії конкурсу. Увага приділя-
ється аналізу лексико-семантичних засобів, що транслюють суспільну місію конкурсу, яка визначається 
організаторами як укріплення стосунків та культурної співпраці між європейськими країнами, та ана-
лізу структурно-синтаксичних засобів, характерних для слоганів Євробачення. Стаття уточнює фор-
мулювання терміну «слоган», який визначається як коротке повідомлення, що ясно транслює основну 
концепцію бренда в межах певної рекламної чи іміджевої кампанії і поєднує інформативну, експресивну, 
сугестивну та естетичну функції. У статті розкривається завдання слогана в побудові бренду кон-
курсу, принцип відображення його місії через слоган та зв’язок слогана з країною проведення конкурсу. 
Дослідження визначає, що завдання слогана полягає в тому, щоб запропонувати аудиторії і сформувати 
у неї новий емоційний рівень відносин з конкурсом, викликати відчуття єдності і причетності до події. 
Виявлено, що найпоширенішими синтаксичними структурами, що відповідають вимогам компресії 
інформації, зменшення обсягу вербального компоненту, креолізації тексту та уніфікації форми слоганів 
стають імперативні і номінативні речення, а також використовуються дієприкметникові звороти та 
прості речення. Вивчаються функції слогану в рекламній комунікації. В статті наводяться результати 
дослідження персуазивної функції та ролі слогана у формуванні ідентичності бренду конкурсу. Вияв-
лено, що слоган встановлює прямий або асоціативний зв’язок між конкурсом та країною, що його при-
ймає. Аналіз лексико-семантичного наповнення слоганів Євробачення дозволив виділити такі смислові 
центри, які відображають місію конкурсу об’єднати народи, пропагувати музику і підтримувати ідею 
різноманіття, а саме семи "unity”, “music” та “diversity”. 

Ключові слова: рекламна комунікація, побудова іміджу, імперативні речення, номінативні речення, 
семантика.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
В сучасному світі в умовах стрімкого розви-
тку цифрових технологій, соціальних мереж та 
засобів масової комунікації людина потрапляє 
під майже необмежений цілодобовий інфор-
маційний вплив. Висока конкуренція за увагу 
споживача інформації примушує психологів, 
лінгвістів, маркетологів шукати засоби, які 
могли б привернути увагу потенційного адре-
сата, стимулювали б його до дії та передавали 
б у яскравій, символічній формі основну ідею 

повідомлення адресанта. Цим вимогам відпо-
відає слоган, який О. С. Ахманова визначає як 
«… коротке самостійне рекламне повідомлення, 
яке добре запам’ятовується і в яскравій, образ-
ній формі передає основну ідею рекламної кам-
панії та пояснює споживачу основну пропози-
цію» [1, 234]. Крім того, можна припустити, що 
в слоганах відображаються культурні та комуні-
кативні процеси, що відбуваються в суспільстві. 

Актуальність дослідження продикто-
вана тим, що аналіз слоганів успішних ком-
паній, які ведуть свою іміджеву політику  
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відповідно до сучасних тенденцій і своєчасно 
реагують на зміни в інших сферах життєді-
яльності суспільства, зробить внесок у розу-
міння тенденцій розвитку рекламної комуні-
кації та масової комунікації. У зв’язку з цим, 
варто дослідити компанію, яка довела свою 
життєспроможність, є відомою у всьому світі, 
постійно збільшує свою мультикультурну ауди-
торію, швидко реагує на виклики сучасності та 
є гравцем медійного простору [4]. Прикладом 
такої успішної діяльності може стати пісенний 
конкурс Євробачення (англ. Eurovision Song 
Contest), який часто називають просто “Євро-
бачення”, започаткований Європейською спіл-
кою радіомовлення і телебачення у 1956 році. 
У конкурсі в той час взяли участь музиканти з 
7 Європейських країн. Надалі конкурс прово-
дився щорічно, окрім 2020 року, в якому подію 
скасували через COVID-19. Сьогодні в Євро-
баченні беруть участь музиканти з 50 країн, а 
за подією слідкують прихильники із найвід-
даленіших куточків різних світу. У 2015 році, 
коли пісенний конкурс Євробачення святкував 
60-річницю свого існування, його було внесено 
в Книгу Рекордів Гіннеса як найдовший щоріч-
ний телевізійний музичний конкурс.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Рекламний слоган не раз ставав предметом дослі-
джень різних вчених, тому теоретичною базою 
для написання цієї статті послужили роботи 
українських лінгвістів (І. В. Гріліхес, В. В. Зірка, 
І. П. Мойсеєнко, С. О. Семецький, А. Д. Соло-
шенко, Г. В. Чуланова) та зарубіжних вчених 
(І. В. Арнольд, Ю. Н. Караулов, Дж. Ліч, І. Моро-
зова). Існує велика кількість визначень поняття 
«слоган». Більшість лінгвістів розглядають його 
як особливий вид повідомлення, тому визна-
чають його як висловлювання, тобто одиницю 
синтаксичного рівня мови [2; 5; 6]. І. Морозова 
стверджує, що «слоган – це коротке самостійне 
рекламне повідомлення, що може існувати ізо-
льовано від інших рекламних продуктів і являє 
собою стислий зміст рекламної кампанії. При 
цьому основними завданнями використання сло-
гана є: залучення (здатність слогана викликати 
раціональне позитивне ставлення до рекламова-
ного товару) і запам’ятовуваність» [7, 8]. 

Останнім часом дослідження спрямовані не 
лише на вивчення змісту та структури слогану, 
а й на вивчення функцій слогану як частини 
рекламного тексту. Досліджуються інформа-
тивна та персуазивна функції, способи впливу 
на адресата та роль слогана у формуванні іден-
тичності бренду. 

У своїй книзі «Англійська мова в рекламі: 
лінгвістичне дослідження реклами у Вели-

кій Британії», Джефрі Ліч стверджує, що сло-
ган – це коротка фраза, яка використовується 
компанією в її рекламі для зміцнення ідентич-
ності бренду [10, 137]. З його точки зору, сло-
ган є більш потужними, ніж логотип компанії, 
люди його легко запам’ятовують і декламу-
ють. Більше того, вчений стверджує, що сло-
гани мають чітко викладати основну ідею 
реклами, тобто вони повинні бути легко зро-
зумілими. Кеннет Клоу і Дональд Баак [9, 78] 
зазначають, що рекламний слоган – це легко 
запам’ятовувана вигадана фраза, яка стає клю-
човим моментом в побудові іміджу компанії для 
клієнта. А. І. Раду підкреслює, що для слогана, 
який є основним елементом будь-якої реклами, 
важливою умовою є виразність. Властивості 
слогану – емоційна насиченість, лаконічність, 
виклад суті рекламної пропозиції [8, 122].

Хоча немає єдиного визначення, яке б вклю-
чало всі характеристики та функції рекламного 
слогану, усі вищезгадані визначення мають 
спільну ідею – рекламний слоган – це фраза, 
яка пов’язує рекламований товар чи послугу з 
певним брендом чи компанією. Таким чином, 
слоган – це коротка помітна фраза, пов’язана 
з конкретним брендом, яка визначає, презен-
тує та допомагає клієнтам запам’ятати ключові 
поняття бренду чи самої рекламної кампанії.

Формулювання мети та завдань статті. 
Мета пропонованого дослідження полягає в 
тому, щоб виявити й охарактеризувати струк-
турно-синтаксичні та лексико-семантичні 
особливості англомовних слоганів у медійному 
просторі в комунікативному аспекті. Відпо-
відно до основної мети, в роботі вирішуються 
наступні завдання: 1) виявити соціокультурні 
особливості сучасного англомовного реклам-
ного дискурсу, 2) уточнити визначення поняття 
«слоган», 3) визначити синтаксичну структуру 
слоганів, 4) дослідити лексико-семантичне 
наповнення слоганів. 

Об’єктом дослідження виступає сучасний 
англомовний слоган який розглядається як лінг-
восоціокультурне явище в межах рекламного дис-
курсу. Предметом дослідження стало вивчення 
структурно-синтаксичних та лексико-семантич-
них особливостей слоганів Євробачення. 

Матеріалом дослідження слугували англо-
мовні слогани пісенного конкурсу Євробачення 
загальною кількістю 18 одиниць, які викорис-
товувались під час рекламної кампанії та прове-
дення конкурсу у період з 2002 по 2021 роки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Пісенний конкурс було започатковано із метою 
укріплення стосунків та культурної співпраці 
між європейськими країнами після закінчення 
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Другої світової війни. Із роками, конкурс ставав 
все більш популярним, що призвело до форму-
вання бренду “Євробачення” із типовими скла-
довими цього поняття: із 2002 року – слоган (за 
виключенням 2009 року), із 2004 року – загаль-
ний логотип, кольорова гама, текстова форма 
та шрифт, що асоціюються із конкурсом (див. 
рис. 1 та рис. 2), а також додаткові тематичні 
візуальні зображення, що супроводжують кон-
курс у певній країні відповідно до теми року та 
підсилюють важливість проведення конкурсу 
у контексті кожної країни (див. рис. 3). 

Рис. 1. Загальний логотип конкурсу з 2004 р.

Рис. 2. Приклади адаптації загального логотипу до країн

Рис. 3. Додаткові тематичні візуальні зображення

Основними тенденціями слогана Євроба-
чення є компресія інформації, зменшення обсягу 
вербального повідомлення, креолізація тексту 
та уніфікація форми повідомлення. Бачимо, що 
слоган встановлює прямий або асоціативний 
зв’язок між конкурсом та країною, що його при-
ймає і проводить. Слоган покликаний заціка-
вити, викликати бажання ознайомитися з кра-
їною проведення більш докладно, а також він 
встановлює контакт зі споживачем, налашто-
вує його на подальше знайомство з програмою, 
викликає цікавість, і відчуття причетності.

Отже, ми визначаємо слоган як коротке 
повідомлення, яке ясно транслює основну кон-
цепцію бренда в межах певної рекламної чи 
іміджевої кампанії і поєднує інформативну, екс-
пресивну, сугестивну та естетичну функції. 

Здатність слогана в стислій формі охаракте-
ризувати суть конкурсу в певній країні, виділя-
ючи її з ряду інших країн проведення, на нашу 
думку, визначається особливостями його син-
таксичної структури, компоненти якої несуть в 
собі заданий сенс, спрямований на реалізацію в 
рекламному тексті унікальної пропозиції через 
мовні засоби виразності, що роблять бренд кон-
курсу пізнаваним.

В проаналізованому мовному матеріалі пре-
валюють імперативні речення (9 речень, що 
складає 50% від загальної кількості слоганів). 
За своєю структурою, найбільш розповсю-
дженим є шаблон “дієслово у формі наказо-
вого способу + іменник”, наприклад Feel The 
Rhythm (2006, Греція), Share the Moment (2010, 
Норвегія), Light Your Fire (2012, Азербайджан) 
та Celebrate Diversity (2017, Україна). Проте, 
також зустрічаємо наступні структури:

– дієслово у формі наказового способу + 
складний додаток, наприклад: Feel Your Heart 
Beat (2011, Німеччина);

– дієслово у формі наказового способу + 
прислівник, наприклад: Come Together (2016, 
Швеція) та Open Up (2020/2021, Нідерланди);

– дієслово + інфінітив, наприклад: Dare to 
Dream (2019, Ізраїль)

Цікавим видається слоган #JoinUs (2014, 
Данія), оскільки в ньому використовується сим-
вол #, яким зазвичай послуговуються у соціаль-
них мережах для пошуку інформації за темою, 
таким чином закликаючи глядачів ділитися 
враженнями та обговорювати конкурс в спіль-
нотах онлайн. Прагматичним навантаженням 
цієї синтаксичної структури є заклик приєд-
натися до спільноти конкурсу чи налаштува-
тися на спільний емоційний стан. Такі слогани 
роблять прагматичне повідомлення більш екс-
пресивним, персональним та дієвим, оскільки 
безпосередньо мотивують слухачів чи глядачів.

Також відрізняється від інших прикладів 
слоган All Aboard! (2018, Португалія), в якому 
поєдналися, з однієї сторони, заклик до спіль-
ної дії, а з іншої – натяк на те, що Португалія є 
морською державою.

Номінативні речення використовувалися як 
слоган 7 разів, що складає 39%. Вони побу-
довані за схемою “(артикль) + прикметник + 
іменник” A Modern Fairytale (2002, Фінляндія), 
A Magical Rendez-vous (2003, Латвія) та True 
Fantasy (2007, Фінляндія) і є характерними на 

Гончарова О. О., Ковальчук І. В. Структурно-семантичні особливості слоганів  пісенного конкурсу Євробачення
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початку використання слоганів як складового 
компоненту бренду Євробачення.

Унікальними з точки зору структури номіна-
тивних речень серед слоганів конкурсу є наступні: 
присвійний зворот при посиланні на приналеж-
ність до неістоти (Confluence of Sound (2008, 
Сербія)); герундій, що використовується у якості 
іменника (Awakening (2005, Київ)); прийменнико-
вий зворот (Under The Same Sky (2004, Турція)). 

В якості слогана по одному разу (5,5%) 
використовувалися дієприслівниковий зворот 
(Building Bridges (2015, Австрія)) та просте роз-
повідне речення (We Are One (2013, Швеція)).

Мова в рекламі – це інструмент, який вико-
ристовують для впливу на адресата. Вона не 
просто дозволяє зрозуміло описати рекламо-
ваний об’єкт: за допомогою мовленнєвих засо-
бів можна керувати сприйняттям цього об’єкта 
адресатом [3]. Аналіз лексико-семантичного 
наповнення слоганів Євробачення дозволив 
виділити такі смислові центри, які відобража-
ють місію конкурсу об’єднати народи, пропагу-
вати музику і підтримувати ідею різноманіття.

Сема “unity” вербалізується в таких лексич-
них одиницях, як the same sky, to share, one, to 
join, building bridges, to come together, all.

М. Стамбул приймав Євробачення 2004 року, 
провідною темою та слоганом якого було 
“Under The Same Sky” (укр. “Під одним небом”), 
ідеєю яких було показати єдність Туреччини та 
Європи, незважаючи на те, що лише невелика 
частина території Туреччини географічно роз-
ташована на європейському материку.

Традиція використання слоганів під час 
проведення Євробачення перервалася на один 
рік у 2009, коли конкурс відбувся у м. Москва, 
Росія, хоча всі інші атрибути бренду були роз-
роблені організаторами конкурсу. І вже за рік, 
у 2010, звичай відновився, коли м. Осло, Нор-
вегія, запросило учасників “Share the Moment” 
(укр. “Розділи цю мить”). Цей слоган не лише 
закликав людей долучитися до свята на словах, 
але по всій Європі було організовано танцю-
вальні раптівки / юрбівки (англ. “flash mobs”), 
які транслювалися наживо під час конкурсу 
у перервах між виступами виконавців, таким 
чином надаючи можливість глядачам насправді 
взяти участь у події, незважаючи на їх локацію.

Конкурс 2013 року знову повернувся на тери-
торію Європи, а саме до Швеції, у м. Мальме. 
Слоган “We Are One” (укр. “Ми єдині”) мав на 
меті привернути увагу до рівності та єдності 
між конкурсантами та націями.

Наступного ж року, у 2014, сусідня країна 
Данія взяла курс на більш сучасний слоган-
заклик – “#JoinUs” (укр. “#ПриєднуйсяДоНас”). 

Це було запрошенням не тільки до публіки долу-
читися до перегляду прямої трансляції конкурсу 
та обговорення конкурсу в цілому, але також  
і відзеркаленням новітніх тенденцій до інтегра-
ції телерадіомовлення та соціальних мереж.

У 2015 році, організатори Євробачення  
у м. Відень, Австрія, також продовжили інкорпо-
рацію телебачення та соціальних медіа за допо-
могою постів із символом #, проте у слогані це 
відображення не знайшло. Ідея слогану “Building 
Bridges” (укр. “Будуючи мости”) полягала в тому, 
щоб популяризувати музику як силу для єдності, 
коли політичні та інші розбіжності між країнами 
залишаються осторонь на час проведення кон-
курсу. Варто зазначити, що “Building Bridges” 
також є назвою пісні, яку заспівав на відкритті 
конкурсу переможець 2014 року Кончита Вурст 
разом із ведучими програми.

Вже за рік, у 2016 році, продовжилася тра-
диція закликів до єдності між націями, яку було 
реалізовано слоганом “Come Together” (укр. 
“Об’єднаймося”). Головний продюсер шоу в 
м. Стокгольм, Швеція, наголошував, що ідеї 
спільності та одностайності є так само важли-
вими у 21 столітті, як були й у 1950-х роках, 
коли конкурс було тільки засновано; що Євро-
бачення продовжує транслювати благородну 
мету та простягатись за межі кордонів, які роз-
діляють людство один від одного.

У м. Лісабон, Португалія, де проводилося 
Євробачення у 2018 році, слоганом було обрано 
“All Aboard!” (укр. “Всі на борт!”). В цьому гаслі 
поєднується натяк на історію країни, яка вже 
сотні років з’єднується із рештою світу через 
океан й досі є центром багатьох найважливіших 
морехідних шляхів, із закликом до міжнародної 
спільноти долучитися до конкурсу, об’єднатися 
заради спільного свята музики та творчості.

Сема “music” вербалізується в таких лек-
сичних одиницях, як to feel, rhythm, sound, beat.

У 2006, пісенний конкурс проводився у Гре-
ції – всього лише через два роки після гран-
діозного проведення у м. Афіни Літніх Олім-
пійських Ігор. Настрій греків святкувати, 
веселитися та насолоджуватися музикою знай-
шов своє відображення у слогані заходу: “Feel 
the Rhythm” (укр. “Відчувай ритм”).

2008 рік став знаменним для м. Белград, 
Сербія: країна також вперше стала перемож-
ницею конкурсу попереднього року. Слоган 
“Confluence of Sound” (укр. “Злиття звуку”) 
став алюзією в першу чергу на географічну 
особливість розташування міста: у м. Белград 
сходяться дві річки, Сава та Дунай; проте роз-
робники слогану також зазначили важливість 
музичний підтекст злиття музики воєдино, 
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злиття народів у пориві прославляння музики 
та творчості, що єднають.

Конкурс Євробачення 2011 року проводився 
у м. Дюссельдорф, Німеччина, слоганом якого 
був “Feel Your Heart Beat” (укр. “Відчуй биття 
свого серця”). Цей слоган було вдало візуалізо-
вано під час конкурсу: представлення кожного 
учасника відбувалося на фоні екрану із вели-
ким серцем у кольорах національного прапору, 
а також власне оголошення результатів голосу-
вання супроводжувалося звуками биття серця, 
що додатково викликало тривогу очікування та 
хвилювання у глядачів та музикантів.

Сема “diversity” вербалізується в таких лек-
сичних одиницях, як fairytale, rendez-vous, 
fantasy, diversity, dream, to open up, awakening.

Вперше ідея створити слоган Євробачення 
з’явилася під час підготовки до проведення 
пісенного конкурсу 2002 року у м. Таллінн, 
Естонія. Офіційний транслятор шоу вибрав 
слоган “A Modern Fairytale” (укр. “Сучасна 
казка”), який, на думку продюсерів шоу, дуже 
ємко передавав в собі сучасну історію Есто-
нії, а саме відновлення незалежності 1991 року 
та наміри увійти до Європейського Союзу, які 
були реалізовані вже за 2 роки, у 2004.

Наступного року, пісенний конкурс прово-
дився у сусідній країні – Латвії, м. Рига. Слога-
ном Євробачення 2003 було обрано “A Magical 
Rendez-vous” (укр. “Чарівна зустріч”). Тут при-
ховано натяк на те, що Латвія вперше прово-
дить конкурс на своїй території, та надзвичайно 
цим пишається.

Переможницею 49 конкурсу стала вико- 
навиця з України, Руслана, а, отже, конкурс 
2005 року повинен був проходити у м. Київ,  
Україна. Період кінця 2004 – початку 2005 року 
був досить складним для країни: держава пере-
жила низку протестів та різних актів грома-
дянської непокори, пов’язаних із результа-
тами виборів президента. Україна достойно 
пережила хвилю політичної нестабільності та 
вийшла на світову арену із новим внутрішньо- 
та зовнішньополітичним курсом, що відобра-
зилося й на слогані Євробачення того року – 
“Awakening” (укр. «Пробудження»).

Група із Фінляндії здобула перемогу вперше за 
історію участі країни у конкурсі. В 2007 м. Гель-
сінкі радо приймало Євробачення у себе в гос-
тях. Слоган “True Fantasy” (укр. “Справжня 
фантазія”) був обраний для того, щоб надихати 
дизайнерів конкурсу реалізувати нові безпреце-
дентні проекти та вразити всіх учасників заходу.

У 2012 році конкурс був найнезвичнішим з 
точки зору локації: вперше за історію Євроба-
чення учасники відправились у далеку подорож 

на Схід, до столиці Азербайджану – м. Баку. 
Азербайджан неофіційно часто називають 
“країна вогнів” (у перекладі з тюркської мови 
“азер” означає “вогонь”), тому символи вогню 
та вогнищ досить широко використовують при 
міжнародному позиціюванні країни. Це зна-
йшло своє відображення й у слогані конкурсу – 
“Light Your Fire” (укр. “Запали свій вогонь”). 
Організатори конкурсу також пояснили мета-
форичний задум цього слогану тим, що з дав-
ніх-давен люди збиралися разом біля багаття 
для спілкування, співу та танців, а пісенний 
конкурс Євробачення власне також є місцем, 
де виконавці та глядачі зустрічаються для того, 
щоб комунікувати, співати й танцювати.

У 2017 році, вже вдруге за 15 років, українці 
поділилися з європейцями своєю гостинністю 
під час проведення конкурсу у м. Київ, Україна. 
І знову у нелегкі для країни часи. “Celebrate 
Diversity” (укр. “Святкуймо різноманіття”) 
стало слоганом Євробачення того року, вмі-
щуючи в собі як біль останніх років, наслідків 
Революції гідності, так і нове ставлення кра-
їни на геополітичній картині світу. Окрім сло-
гану, також символічною була візуальна репре-
зентація конкурсу – логотип було створено за 
мотивами традиційної української прикраси – 
намиста, захисного амулету та символу краси 
та здоров’я, кожна намистинка якої оспівує 
індивідуальність і різноманіття.

Слоган конкурсу 2019 року “Dare to Dream” 
(укр. “Наважся мріяти”), що проходив у м. Тель 
Авів, Ізраїль, уособлював у собі заклик до смі-
ливості: сміливості мріяти, сміливості бути від-
важним, сміливості бути впевненим у собі. На 
думку організаторів конкурсу, слоган “Dare to 
Dream” також вміщує в собі всі цінності, які 
було покладено в ідею створення конкурсу: різ-
номанітність, інклюзивність, спільність.

Наступне змагання серед музикантів плану-
валося на травень 2020 року у м. Роттердам, 
Нідерланди. Слоган конкурсу було оголошено 
ще восени 2019 року: “Open Up” (укр. “Від-
крийся”). Його навмисно створили незавер-
шеним: Відкрийся іншим. Відкрийся музиці. 
Відкрийся… Будь-яке продовження буде пра-
вильним. Проте життя внесло свої корективи: 
конкурс було скасовано у березні 2020 року 
через пандемію коронавірусу. Тільки через 
рік, у квітні 2021 року, було остаточно під-
тверджено проведення конкурсу того самого 
року у травні із дотриманням всіх протиепі-
деміологічних заходів. Слоган залишився той 
самий – “Open Up”, проте, контекст та сприй-
няття цього виразу змінилися кардинально: 
“Відкрийся світу”.

Гончарова О. О., Ковальчук І. В. Структурно-семантичні особливості слоганів  пісенного конкурсу Євробачення
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Таким чином, проаналізувавши слогани 
пісенного конкурсу Євробачення за період з 
2002 по 2021 р., можна зробити висновок, що 
ідеї міжнародного співробітництва, миру та 
єдності виражені у всіх слоганах, що, власне, 
підтверджує основну мету проведення кон-
курсу та його місію. Крім того, слогани вста-
новлюють прямий або асоціативний зв’язок 
між конкурсом та країною, що його приймає і 
проводить, має соціокультурне підґрунтя, заці-
кавлює та викликає бажання ознайомитися з 
країною проведення докладніше.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Аналіз слоганів у формі імпера-
тиву показав, що прагматичним навантаженням 
цієї синтаксичної структури є зазвичай заклик 
до дії та єднання. Такі слогани роблять пові-
домлення більш експресивним, персональним 
та дієвим, оскільки безпосередньо мотивують 
адресата (слухачів, глядачів, прихильників) 
долучитися до події. 

Крім того, слоган встановлює прямий або 
асоціативний зв’язок між конкурсом та кра-
їною, що його приймає і проводить. Слоган 
покликаний зацікавити, викликати бажання 
ознайомитися з країною проведення більш 
докладно, встановлює контакт з адресатом, 
налаштовує його на подальше знайомство з 

темою конкурсу і її запам’ятовування, викликає 
цікавість.

Синтаксична структура слоганів Євроба-
чення представлена двома найпоширенішими 
моделями речень, а саме імперативними (50%) 
та номінативними (39%). Лексико-семантичне 
наповнення слоганів Євробачення обмежується 
трьома групами лексичних одиниць, що вер-
балізують семи “unity”, “music” та “diversity”, 
які, в свою чергу, транслюють місію пісенного 
конкурсу, яка полягає в забезпеченні міжнарод-
ного співробітництва, єдності, різноманіття та 
просуванні музики. Незважаючи на те, що сло-
гани Євробачення викликають численні асо-
ціативні зв’язки з різними країнами, в яких 
конкурс проводився, всі слогани зберігають 
першочергову властивість коротко та влучно 
транслювати глобальну місію пісенного кон-
курсу Євробачення та впливати на дії слухачів.

Подальші дослідження потенціалу слоганів 
вбачаємо в розгляді залежності лексико-семан-
тичного наповнення та прагматики повідо-
млення від лінгвокультурних особливостей кра-
їни, що приймає і проводить конкурс. Цікавим 
вважаємо дослідження стилістичних прийомів, 
використаних в слоганах пісенного конкурсу 
Євробачення, та ступеню креолізації слогану та 
логотипу.
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The article analyzes the structural and semantic features of the Eurovision slogans, which are used in advertising 
campaigns and contest branding to achieve the communicative goals and shape the image of the Eurovision Song Contest. 
Particular attention is paid to the analysis of lexical and semantic means that reflect the mission of the contest, which is 
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defined by the organizers as strengthening relationships and cultural cooperation between European countries, and the 
analysis of structural and syntactic means that are typical of Eurovision slogans. The article introduces the definition 
of the term "slogan", which is defined as a short message that clearly translates the basic concept of the brand within a 
particular advertising campaign and combines informative, expressive, persuasive and aesthetic functions. The article 
explains the task of the slogan that is to support the contest brand, describes the principle of the slogan that is to reflect 
contest mission through and studies the connection between the slogan and the country in which the contest takes place. 
The study states that the task of the slogan is to offer the audience a new emotional level, to evoke a sense of unity 
and engagement in the event. It is revealed that imperative and nominative sentences are the most common syntactic 
structures that meet such requirements as information compression, verbal component reduction, text creolization and 
slogan pattern unification. Apart from that, participial constructions and simple sentences are also used. The article 
focuses on a persuasive function of the slogan in advertising communication and presents the findings about the function 
and the role of the slogan in the brand identity formation. It was found that the slogan establishes a direct or associative 
link between the contest and the country that hosts and conducts it. The analysis of the lexical and semantic content of the 
Eurovision slogans allowed us to identify semantic groups that reflect the mission of the contest to unite people, promote 
music and support the idea of diversity, namely the semes "unity", "music" and "diversity".

Key words: advertising communication, image creation, imperative sentence, nominative sentence, semantics.
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ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ У ПРИГОДНИЦЬКОМУ РОМАНІ 
ДЖЕКА ЛОНДОНА «СЕРЦЯ ТРЬОХ»

Дерій Марина Анатоліївна
аспірантка кафедри світової літератури 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
вул. Остроградського, 2,  Полтава, Україна

У статті проаналізовано особливості втілення міфологічних мотивів у пригодницькому романі 
Джека Лондона «Серця трьох». Письменник, звертаючись до міфологічного матеріалу, його художньо 
опрацьовує, переосмислює згідно з власним баченням сучасного йому світу. Таким чином, митець роз-
глядає проблеми світобудови і створює свій міф, у якому розкривається його власне світосприйняття. 
Джек Лондон є яскравим представником духу свого часу – позитивістського, еволюціоністського, марк-
систського й фрейдистського XIX століття, водночас є творцем міфологічного світу, що однозначно 
має сакральний статус у свідомості читачів і не раз порівнювався дослідниками із сучасним героїчним 
епосом. У творах Джека Лондона часто можна спостерігати посилання на античний героїчний епос 
та міфологію. Наведені приклади втілення та інтерпретації міфу у творчості письменника. Обґрун-
товано використання містичних мотивів, які разом із міфологічними мотивами створюють унікаль-
ний стиль письменника. Міфологічні мотиви, які були використані Джеком Лондоном при написанні 
роману «Серця трьох» гармонічно поєднуються з мотивами містики, любові та пригоди, створюючи 
такі жанрові та стилістичні особливості роману, які і визначають художню цінність твору і його 
почесне місце у бібліотеці пригод світової літератури. Роман «Серця трьох» став одним із останніх 
творів Джека Лондона. Захоплена публіка оцінила новий стиль письменника, у якому поєдналася ком-
бінація цілої низки фабул і інтриг, накопичених світовою літературою та стрімкий розвиток подій з 
максимальним використанням засобів зображення та неперервних, як в калейдоскопі, зміною сцен та 
подій. Однією із основних якостей американської літератури завжди було прагнення до динамічності,  
Джек Лондон активно використав це в романі, поєднуючи з популярними у той час кінематографіч-
ними прийомами. Роман «Серця трьох» – це захопливий твір талановитого письменника, який зображує 
сильних, молодих, духовно багатих людей, людей чесних та достойних, які здатні ризикувати власним 
життям в ім’я справедливості та щастя інших.

Ключові слова: міф, міфологічні мотиви, Джек Лондон, пригодницький роман, скарби майя,  
мотив містики.

Використання міфологічних мотивів у літе-
ратурі духовно пов’язує минуле та сучасність, 
вони є своєрідним синтезом для створення нової 
літературної думки, яка не може бути створена 
базуючись лише на сучасних умовиводах.  

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Використання міфології завжди було популяр-
ним серед письменників, вони охоче втілю-
вали архаїчні та власне авторські міфологічні 
елементи у своєму творчому доробку. Пись-
менник, звертаючись до міфологічного мате-
ріалу, його художньо опрацьовує, переосмис-
лює згідно з власним баченням сучасного йому 
світу. Таким чином, митець розглядає проблеми 
світобудови і створює свій міф, у якому роз-
криває власну світоглядну філософську модель 
буття. У цьому контексті справедливим є визна-
чення поняття «міф» Т. Манна як основи життя, 
одвічної схеми, формули, за якою рухається 
життя, постійно відтворюючи щось із підсві-
домості» [2, c. 21]. У сучасному літературоз-

навстві питання використання міфології має 
велику популярність серед дослідників. Про-
блемами міфопоетики займалися багато дослід-
ників: С. Аверінцев, М. Бахтін, Я. Голосовкера, 
М. Еліаде, О. Лосєва, Ю. Лотман, Є. Мелетин-
ський, З. Мінца, В. Топоров, О. Фрейденберг, 
Я. Поліщук, М. Новікова, та ін.), і в даний час 
використання міфу у літературі є актуальним та 
потребує подальшого вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міфологічні мотиви, які використовує Джек 
Лондон у своїх творах набувають нових рис і 
значень. Авторське мислення накладається на 
мислення міфопоетичне, народжуючи по суті 
новий міф, дещо відмінний від свого прото-
типу. Закладений письменником сенс та під-
текст твору, заради вираження якого автор 
скористався міфологічними мотивами можна 
прослідкувати порівнявши первинний міф та 
авторський. Для виявлення глибинних смислів і 
значень, закладених авторським мисленням або 
його підсвідомістю, необхідно знати, яким 
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чином може відбиватися у творі міфологіч-
ний мотив. Як висловився Р. Барт: «Міфом може 
бути все». Роботи, пов’язані з міфами сучас-
ного світу – тому підтвердження. У колі міфо-
логічних елементів необхідно також згадати 
мотиви пов’язані з архетипами міфотворчого 
мислення. У статті Маркова «Література і міф: 
проблема архетипів» дається їх визначення як 
«первинних, історично вловимих або неусві-
домлюваних ідей, понять, образів, символів, 
прототипів, конструкцій, матриць тощо, які 
складають своєрідний «нульовий цикл» і одно-
часно «арматуру» всього універсаму людської 
культури» [4, c. 133]. 

Формулювання мети і завдань статті. 
Метою нашого дослідження є визначення 
міфологічних мотивів у романі «Серця трьох» 
(«Hearts of three», 1916) Джека Лондона. Мета 
ставить перед собою виконання наступних 
завдань: 

– дослідити особливості використання міфу 
у літературознавстві;

– вивчити використання міфології у твор-
чості Джека Лондона;

– визначити міфологічні мотиви у романі 
«Серця трьох».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Джек Лондон об’їздив світ від Далекої Півночі 
до Південних морів, від Канади до Австралії, 
досконало розкривши фаустизм західного куль-
турно-цивілізаційного типу Освальда Шпен-
ґлера. Але найбільш реалістичним уявним 
світом, що вийшов з-під його пера і став дру-
гою батьківщиною для стількох читачів з 
усього світу, є, звичайно, Клондайк. Пись-
менник є яскравим представником духу свого 
часу – позитивістського, еволюціоністського, 
марксистського й фрейдистського XIX сто-
ліття, водночас є творцем міфологічного світу, 
що однозначно має сакральний статус у сві-
домості читачів і не раз порівнювався дослід-
никами із сучасним героїчним епосом. У тво-
рах Джека Лондона часто можна спостерігати 
посилання на античний героїчний епос та міфо-
логію [7]. Можна сказати, що Клондайк є своє-
рідним прототипом сучасного героїчного епосу 
та міфопоетики Джека Лондона, яка протистав-
ляється сучасній західній цивілізації, водно-
час створюючи точки дотику й взаємоперехід 
між двома світами. Викликаючи ностальгічні 
почуття, пов’язані з ідеєю прабатьківщини, де, 
наче в алхімічному горнилі, гартується, очищу-
ється та кристалізується дух сильної людини, 
письменник робить цю трансформацію доступ-
ною для всіх охочих мандрувати на край світу 
на свій страх і ризик. 

Золотошукачі нагадують скандинавських 
вікінгів, чиї скарби, часто ховаючись ними 
навічно, насамперед були ознакою військової 
звитяги, й іспано-португальських конкістадо-
рів, що завойовують небачені простори у пошу-
ках міфічної країни Ельдорадо. «Як аргонавти 
в давнину» – не випадкова назва оповідання 
Джека Лондона, що справджується для усього 
циклу його творів, поєднуючи полювання за 
Золотим руном із догомерівського епосу з 
його історіями про золотошукачів Клондайку в 
єдину метаісторичну сагу. Реалізм Джека Лон-
дона, проста мова та особливий для його стилю 
роман увиразнюють міфологічні елементи у 
його творчості [3].

Роман «Серця трьох» став одним із останніх 
творів Джека Лондона. Даний роман не схожий 
ні на один із витворів мистецтва Джека Лон-
дона, річ у тім, що автор написав його для кіно 
за планом голлівудського кінорежисера Чарльза 
Годдарда. На жаль, за життя автора роман не 
було екранізовано, він був опублікований в 
газеті «Нью-Йорк джорнел-амерікан» весною 
1919 року, а через рік вийшов окремою книгою. 
Згодом, він набрав велику популярність серед 
читачів та глядачів. Захоплена публіка оці-
нила новий стиль письменника, у якому поєд-
налася комбінація цілої низки фабул і інтриг, 
накопичених світовою літературою та стрім-
кий розвиток подій з максимальним викорис-
танням засобів зображення та неперервних, як 
в калейдоскопі, зміною сцен та подій. Однією 
із основних якостей американської літератури 
завжди було прагнення до динамічності, Джек 
Лондон активно використав це в романі, поєд-
нуючи з популярними у той час кінематогра-
фічними прийомами.

Роман «Серця трьох» – це захопливий твір 
талановитого письменника, який зображує 
сильних, молодих, духовно багатих людей, 
людей чесних та достойних, які здатні ризику-
вати власним життям в ім’я справедливості та 
щастя інших. Сюжетно-концептуальна сторона 
роману визначила його оригінальний стиль. 
Різноманітність стилів у творі служить засо-
бом характеристики персонажів і створює мов-
ний фон роману. Цікавим елементами у творі є 
промова Сліпого Вождя бандитів, який втілює 
Сурову Справедливість, зловісне бурмотання 
жорстокого жреця племені Загублених Душ, 
містичне читання верховним жрецем майя 
рукопису, який написаний «вузлами» та яскраві 
іспанські промови, які включають у себе мета-
фори, епітети та порівняння. Промова Альва-
реса Торреса, коли він освідчується Леонсії 
має досить цікаві метафори: «I came to offer my 
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service in any and all ways you may command. 
My life, my honor, are at your disposal. Speak. I 
am your slave…I knew you when you were small, 
Leoncia, so very, very charmingly small, and I 
loved you always. No, listen! Please. My heart must 
speak. Hear me out. I loved you always. But when 
you returned from your convent, from schooling 
abroad, a woman, a grand and noble lady fit to 
rule in the house of the Solanos, I was burnt by 
your beauty. I have been patient. I refrained from 
speaking. But you may have guessed. You surely 
must have guessed. I have been on fire for you ever 
since. I have been consumed by the flame of your 
beauty, by the flame of you that is deeper than your 
beauty» [11].

Сучасників письменника приваблювало в 
романі віра в цінність техногенної цивілізації, 
для нашого покоління цінним є поєднання осо-
бистої відваги, мужності і стійкості, яка поєдну-
ється з «первісним началом», зберігаючи людя-
ність у будь-яких життєвих ситуаціях. Важливе 
місце у романі займає гумор, який має відтінок 
злої іронії, персонажі не втрачають почуття 
гумору навіть у важких ситуаціях, коли, здава-
лося б, дивляться в очі смерті.  Роман «Серця 
трьох» можна назвати поліфонічним за своїм 
жанром, адже у ньому присутні елементи прак-
тично усіх напрямів сучасної літератури, твор-
чий діапазон письменника надзвичайно широ-
кий та не має чітких сюжетних ліній і мотивів. 
Безперечно, жанр пригодницької літератури 
до того часу пройшов великий плодотворний 
шлях еволюції розвитку, використання міфоло-
гічних мотивів є одним із активних прийомів у 
пригодницькій літературі. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Міфологічні мотиви у романі: 
золотошукачі, які нагадують скандинавських 
вікінгів, древні племена з язичницькими обря-
дами, печери з древніми скульптурами богів, 
древні письмена «вузлами», заховані скарби, 
закляття тощо. Прослідковуючи міфологічні 
мотиви у романі «Серця трьох», ми виявили 
їхнє гармонічне поєднання з мотивами міс-
тики та зіткнення сучасних людей з представ-

никами древніх цивілізацій.  У художню реаль-
ність роману постійно втручаються дивні, 
часто воскреслі персонажі, маги, мумії, диво-
вижні павуки та змії, які мають чаклунські 
сили та особливе призначення, таке як охорона 
входу до печери чи охорона древнього скарбу. 
Мотив прославлення богів яскраво виражений 
у романі. Герої Джека Лондона часто попада-
ють у численні містичні племена, де перво-
зданна дикість розбійників та туземців гармо-
нічно поєднується з владою невідомих богів та 
духів, древніх цивілізацій, письмових пророцтв 
та послань, магічних заклинань та неосяжних 
для нашого мозку звичаїв та обрядів. Візьмемо 
за приклад яскравого персонажа «Ту, Що 
Мріє» – царицю загубленого у Кордильєрах, 
забутих Богом і людьми племені Загублених 
Душ. На перший погляд холодна та жорстока 
цариця нагадує читачам відьму з таємничими 
силами, але згодом автор розкриває у ній нові 
для нас риси, вона як звичайна жінка бажає 
любові, ніжна та тендітна. Цариця, яка воло-
діє величезними багатствами, ставиться з бла-
городним презирством до дорогоцінностей, 
які вона називає просто «скельця». У романі 
можна зустріти багато містичних і сюжетних 
загадок: герої шукають таємничий скарб пірата 
сера Генрі Моргана, які зберігають у собі вели-
чезні багатства та пам’ять про людські злочини, 
боги майя захищають свої скарби у Корди-
льєрах чудовиськами та таємничими рукопи-
сами, які може прочитати лише одна людина 
на землі – верховний жрець. Яскравими еле-
ментами у творі, які підсилюють міфологічний 
мотив є назви печер, місцевостей, доріг, пле-
мен та богів. Візьмемо за приклад стежку «Слід 
Стопи Бога», богиню Чії та її чоловіка, бога 
Сонця Хцатцтля [6, c. 410]. 

Тож, міфологічні мотиви, які були використані 
Джеком Лондоном при написанні роману «Серця 
трьох» гармонічно поєднуються з мотивами міс-
тики, любові та пригоди, створюючи такі жанрові 
та стилістичні особливості роману, які і визнача-
ють художню цінність твору і його почесне місце 
у бібліотеці пригод світової літератури.
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THE EMBODIMENT OF MYTHOLOGICAL MOTIVES IN JACK LONDON’S 
ADVENTURE NOVEL «HEARTS OF THREE»

Derii Maryna Anatoliivna
PhD student at the Department of World Literature 

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University
2, Ostrohradskoho Str., Poltava, Ukraine

The article analyzes the peculiarities of the embodiment of mythological motives in Jack London’s adventure novel 
«Hearts of Three». The writer, turning to the mythological material, artistically processes it, rethinks it according to his 
own vision of the modern world. Thus, the artist considers the problems of the universe and creates his own myth, which 
reveals his own worldview. Jack London is a bright representative of the spirit of his time – positivist, evolutionist, Marxist 
and Freudian XIX century, at the same time he is the creator of the mythological world, which clearly has a sacred status 
in the minds of readers and has been compared by researchers with modern heroic epics. In Jack London’s works, one can 
often see references to ancient heroic epics and mythology. Examples of embodiment and interpretation of the myth in the 
work of the writer are given. The use of mystical motives is substantiated, which together with mythological motives create 
the unique style of the writer. The mythological motives used by Jack London in writing the novel «Hearts of Three» are 
harmoniously combined with motives of mysticism, love and adventure, creating such genre and stylistic features of the 
novel, which determine the artistic value of the work and its honorable place in the library of world literature. The novel 
«Hearts of Three» became one of Jack London’s last works. The enthusiastic audience appreciated the new style of the 
writer, which combined a combination of a number of plots and intrigues accumulated in world literature and the rapid 
development of events with maximum use of imagery and continuous, as in a kaleidoscope, changing scenes and events. 
One of the main qualities of American literature has always been the desire for dynamism, Jack London actively used it in 
the novel, combining with the then popular cinematic techniques. 

Key words: myth, mythological motives, Jack London, adventure novel, Mayan treasures, mystic motif.
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This article outlines the theoretical and methodological background underlying contemporary understanding 
of the concept of narrative in science, which requires a deep and comprehensive theoretical analysis of related 
literature. It brings in the limelight the evolution of the concept of narrative. Once an object of interest and 
research exclusively in literary studies, narrative as a research object has travelled a long epistemological 
way to finally become one of the central research domains in most modern humanities, social sciences, and 
natural sciences such as history, historiography, anthropology, sociology, philosophy, cultural studies, theology, 
law, medicine, psychotherapy and, thus, has become the domain of truly interdisciplinary research. This shift, 
called “Narrative turn” was triggered by the understanding that the functioning of various forms of knowledge 
(personal, universal, socially or institutionally driven) can only be interpreted through their narrative nature. 
Therefore, it has been necessary to trace the change of the concept of narrative in parallel to the major shifts 
both in linguistic as well as in philosophical scientific paradigms, reaching far beyond conventional strictly 
philological science. While within Structuralist paradigm research was centred exclusively on formal and 
content structure of a narrative, seeking to reveal universal narrative models and universal paradigmatic and 
syntagmatic relations between elements, Pragmatic paradigm focused its attention on features of narratives to a 
communicative situation, socio-cultural factors influencing narrative production and comprehension, pragmatic 
functions, conditions and purposes of narration. In the Cognitive-Discursive paradigm, the narrative started 
to be viewed as a means, an instrument and a form of ordering subjective experience and situational models 
of speakers. Finally, the latter understanding has triggered the interest in narrative analysis within philosophy, 
psychology and sociology, resulting in truly interdisciplinary research. 

Key words: narrative, narrative turn, linguistic paradigms, postmodern philosophy.

Problem statement. Traditional narrative 
studies originate from the ideas of Aristotle 
in his “Poetics” and deal with novels, short 
stories, fairy-tales and other literary genres. 
Such studies were rather intuitive and focused 
primarily on relationships between fiction and 
reality, as well as on the structure of the plot, 
characters, spatio-temporal parameters, the 
narrator’s point of view, and symbols and styles 
furnishing literary storytelling. To the extent 
that the relationship between narrative structures 
and their verbal expression was not described, 
this approach was quite unsystematic. There 
was also no definition of narrative, and the fact 
that, for example, a novel is a narrative was 
simply taken for granted [23, 6-7]. In addition, 
narratives arising in everyday communication, 
narratives-in-interaction were not taken into 
account whatsoever. However, with the onset of 
deep and comprehensive philological research, 
the situation has been changing considerably and 
rapidly, and finally, narrative research has gained 
unprecedented interest in academia. Interestingly, 
the narrative has travelled a long way from being 
an object of scrupulous research, first in literary, 
and later in linguistic studies, to becoming a key 

methodological instrument in various aspects of 
multidisciplinary studies in humanities.

Taking this into account, the purpose of this article 
is to outline the theoretical and methodological 
background underlying modern understanding 
of the concept of narrative in science, which 
requires a deep and comprehensive theoretical 
analysis of related literature. This aim presupposes 
the necessity to trace the change of this concept 
parallel to the major shifts both in linguistic and 
philosophical scientific paradigms, reaching far 
beyond conventional strictly philological science.

The analysis. The second half of the twentieth 
century has witnessed the advent of Structuralism, 
an intellectual movement and paradigm, originating 
in the work of the Swiss linguist Ferdinand de 
Saussure. The ideas of Structuralism gave rise to 
a change of approaches applied in human sciences, 
including literary studies, where the interest in 
narratives gradually transformed into a separate 
branch – Narratology. The attention of researchers 
was centred on the formal and content structure 
of a narrative. Narratology proposed a method of 
text reduction to the set of its structural units, such 
as spheres of action and functions, and explained 
certain correlations between these units.
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New ideas were developed by the Formalist 
school (Eichenbaum, Shklovskiy, Tomaszewskiy), 
who were the first to propose the dichotomy fabula 
vs. sjuzhet, which became the starting point for the 
development of global narrative models by R. Barthes 
in terms of récit vs. narration, T. Todorov in terms 
of historie vs. discours, and G. Genette in terms of 
récit vs. histoire vs. narration [9, 12-13; 22, 175-189]. 
Broadly speaking, these authors were seeking to 
distinguish between categories that related to what is 
told (the plot of a story) and how it is told (the ways 
the elements of the plot are arranged).

The structural study of classical narrative, which 
led to a revolution in the field, was made in 1928 by 
V. Propp in his fundamental work “Morphology of the 
Folktale” [19]. Propp offered the idea that the text of 
a fairy tale is built according to an invariant structure 
and consists of a limited set of functions arranged in 
some universal sequence, where ’function’ is defined 
as “the act of a character defined from the point of 
view of its significance for the course of the action” 
[19, 21]. Propp identified a total of 31 functions, 
among which absentation, interdiction, violation of 
interdiction, reconnaissance, trickery, etc. Having 
grouped these functions in ’cycles of actions’, Propp 
concluded that all characters in any fairy-tale could 
be resolved into broader character functions such as a 
villain, dispatcher, helper, donor, hero, etc. [19].

These first structural and functional approaches 
were further developed in the works of French 
Structuralists. In particular, in 1950 E. Souriau 
published “Les Deux Cent Mille Situations 
dramatiques” (Two hundred thousand dramatic 
situations), in which his analysis of European 
drama resulted in distinguishing six functions and 
five methods of their combinations which provide 
a total of 210,141 various dramatic situations. 
Functions in Souriau’s theory (which are designated 
by proponent zodiac signs), e.g. ’strength’, ’will’ 
and ’desire’, constitute the main driving force of 
action. The dramatic situation is understood as 
a specific set of functions in their interaction (as 
cited in 6, 34].

The next step towards developing narrative 
theory was made by A. Greimas in 1966. This 
French scholar developed the actantial model, 
in which an actant is understood as a class of 
concepts, combining different roles in one function 
and related to other actants on three axis: ’desire’, 
’power’ and ’knowledge’ [12].

Along with literary studies of narrative 
within the Structuralist movement, new theories 
were developed in the field of anthropology, 
especially linguistic anthropology. The prominent 
anthropologist C. Lévi-Strauss in his paper “The 
Structural Study of Myth” (1955) analyzed myths 

as a system of signs in their paradigmatic and 
syntagmatic relations drawing upon an approach 
similar to Saussure’s in linguistics. Lévi-Strauss 
sought to explain the fundamental cognitive 
categories of the human mind through myths. 
These categories are formed by a series of binary 
oppositions called ’mythemes’: nature and society, 
man and woman, left and right, etc. All these 
dichotomously organized mythemes make up 
a structure, the ’armature’ of myth. According 
to Lévi-Strauss, myths are variations of some 
fundamental themes, which can be reduced to 
certain universal paradigmatic structures [13]. 
Even though the syntagmatic relations and the 
content in a myth (story/narrative) may vary, the 
paradigmatic relations in any story remain similar 
across cultures [13]. This suggests the existence 
of universal mental operations of classification 
and organization of reality, which underlie all 
narratives, artificial or natural, spontaneously 
appearing in everyday talk. 

With the change of linguistic paradigm from 
Structuralism to Pragmatics, the interest in narrative 
studies made another shift. While the structuralists 
took into account only artificial narratives (like 
myths, fairy tales, novels, etc.), seeking to 
determine systemic relations that underlie narrative 
(such as universal structure, roles of author and 
reader, actions, actors and their functions in the 
construction and development of the narrative), 
Pragmatics finally brought into spotlight stories 
told in everyday communication. Understood as the 
product of the communicative activity, natural oral 
narratives finally became the objects of interest of 
narrative research. Therefore, researchers focused 
their attention on the problems of defining features 
of narratives to a communicative situation, specific 
socio-cultural factors that influence production and 
comprehension of the stories, pragmatic functions, 
conditions and purposes of generating stories.

Cognitive-discursive paradigm that seeks to 
explain the relationship between the operations 
of thinking and consciousness and their reflection 
in speech and discursive structures has influenced 
the vision of narrative as a complex discursive 
phenomenon that can demonstrate the features of 
structuring knowledge about certain events in the 
real world according to cognitive mechanisms and 
patterns/models of production, comprehension 
and reproduction. The narrative started to be 
viewed as a means, an instrument and a form of 
ordering subjective experience and situational 
models of speakers [cf. 5; 7]. The narrative mode/
way of categorizing reality underlies the creation 
of the speaker’s model of the situation and their 
identity in this situation, based on a combination of 
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subjective experiences with the dominant models 
of conceptualizing such situations, which in their 
turn are predetermined by dominant discourses, 
socio-cultural scenarios, everyday and institutional 
ideology and other factors.

According to Brokmeier & Harre, the narrative 
became “not just a new empirical subject of 
research [...] but a new theoretical approach, a new 
genre of philosophy of science”, and the narrative 
turn “is to be seen as part of larger tectonic shifts 
in our cultural architecture of knowledge following 
the crisis of the modernist episteme” [3, 39]. 
Therefore, it seems necessary to outline major 
changes in the philosophy of science in the late 
twentieth century, which led to and resulted in 
what is known as Narrative Turn.

According to the Brokmeier & Harre, “in most 
disciplines the positivist philosophy that led to serious 
misunderstandings of science has been sharply 
criticized, opening up new horizons for interpretive 
investigations which focus on social, discursive and 
cultural forms of life, as opposed to a futile search for 
universal laws of human behaviour” [3, 39]. Science 
gave up the dream of comprehensive knowledge 
and accepted the idea of instability, exclusion of 
determinism and recognition of temporality, which 
created a new attitude to the world. These factors 
gave way to a high degree of scientific interpretative 
activity. The interest of researchers now moved from 
scientific analysis of objective phenomena to the 
study of subjectivity. An individual, an active social 
subject, being the holder of cultural knowledge and 
certain personal experience, who is subjectively 
recreating and generating meanings through texts, 
becomes a link to new scientific findings. As Lyotard 
notes, “knowledge finds its validity not within 
itself, not in a subject that develops by actualizing 
its learning possibilities, but in a practical subject 
humanity” [14, 35].

Although the philosophy of the twentieth 
century was mainly concerned with language and 
studied how language relates to the world and what 
“"leading” sciences and technologies have had to 
do with language” [14, 3], it was the postmodern 
philosophy that produced a significant impact on 
the modern vision of narrative and made it possible 
to expand the range of narrative problems. The 
analysis of language functioning started to be 
employed to study patterns of existence not only of 
individual actors (speakers), but also the conformity 
with natural laws of existence of the whole culture, 
which is deeply infiltrated in various discourses.

Postmodernism spawned the interpretation of 
consciousness as a set of texts and has acknowledged 
the possibility of multiple interpretations of each 
text beginning to examine society and culture as 

a unity of decentered structures. As part of this 
philosophy, the fundamental impossibility of 
unambiguous interpretation of text/discourse is 
made prominent, as any text is now understood 
as being based on a large array of unconscious 
knowledge and is a part of a larger whole, the 
context, the limits of which are impossible to 
determine accurately and completely. 

This gave rise to the problem of subjective 
perception of the world by every individual, and, 
therefore, to reality interpretations. As noted by 
Bakhtin, “the the problem of the multiplicity of 
reality reflected in the text, the authors creating the 
text, the performers of the text (if they exist) and 
finally the listeners or readers who recreate and in 
so doing renew the text – participate equally in the 
creation of the represented world of the text” [1, 253]. 
They add their mostly subjective interpretation, 
based upon individual experience and the broader 
system of cultural codes and regulations. 

It should also be noted that the role of the 
scientist has changed as well. Previously scientists 
were considered to be objective observers, but now 
they have become part of the social and linguistic 
construction of everyday life. Given that any scientist 
is a member of a particular society, their interpretative 
procedures are only partially considered to be strictly 
logical and scientific but rather based on the common 
knowledge shared with other members of the society 
they belong to. All these facts made it possible for 
Postmodernism to assert the inevitability of multiple 
and endless interpretive processes and epistemological 
priority of common, ordinary knowledge, the major 
form of which is narrative.

Narratives, as Lyotard argues, “determine 
criteria of competence and/or illustrate how they 
are to be applied. They thus define what has the 
right to be said and done in the culture in question, 
and since they are themselves a part of that culture, 
they are legitimated by the simple fact that they do 
what they do” [14, 23]. The narrative is the key to 
identifying and revealing specific ways of world 
conceptualizing and individual representation of 
this world by a narrator. 

The understanding that functioning of various 
forms of knowledge (personal, universal, socially or 
institutionally driven) can only be interpreted through 
their narrative nature resulted in narrative appearing 
to be in the spotlight not only of Narratology, but also 
humanities, social sciences, and natural sciences such 
as history, historiography, anthropology, sociology, 
philosophy, cultural studies, theology, law, medicine 
and psychotherapy [8, 518].

Modern philosophy considers narratives as 
mechanisms of human existence organization, as a 
means of forming, understanding and representation 
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of the narrator’s identity. But, according to Brockmeier 
& Harre, the concept of narrative is too often used 
as if it is only a word to describe a specific ontology 
[3, 47-49]. However, this term should be used rather 
as an expression of models of organizing and ordering 
our experience, which makes it meaningful in a 
variety of communicative situations; as a condensed 
set of ’rules’ that include what is conformed and 
successfully operating in the framework of specific 
cultural canon. Thus, narratives are integrated into 
general cultural and personal experience, which 
results in the stories that we tell, or the “stories that 
we live by” [16]. But it should be noted that language 
users do not always operate with narratives that are 
imposed by culture; their stories can both support and 
protest against the dominant social practices, which is 
also a manifestation of identity [8; 20]. For example, 
Frey identified the following narrative structures of the 
human identity: ’comedy’ (negates social norms and 
conventions that inhibit desire), ’romance’ (idealized 
past and tradition), ’tragedy’ (showing the defeat of the 
hero and his expulsion from the society), ’satire’ (takes 
issue with previous versions of narrative structures 
when they cannot cope with the task of building a life 
of meaning) (as cited in 2, 131).

The postmodern paradigm argues that the 
speaker’s image of the ’self’ and the possibility of 
understanding the ’self’ and their lives is inextricably 
linked to the textual and dialogical interpretation of 
the world. This idea has influenced psychology and 
psychoanalysis, where research and analysis are 
centred on personal narratives. Narrative psychology 
argues that human identity is reflected in narrative, 
as there is the analogy between understanding of a 
text and understanding of the ’self’. As Sarbin noted, 
“people think, perceive, imagine, and make moral 
choices according to narrative structures“ [21, 8]. We 
interpret ourselves through narrative or continuous 
self-interpretation, and by doing so, we allocate 
certain events in the flow of life that have meaning 
for us and are loaded with evaluative power.

Although the approaches in narrative 
psychology differ, according to McAdams, they 
agree on six common principles. The first principle 
lies in the idea that ’the self is storied’ [17, 244]. 
The identity or ’the self’ then is “both the storyteller 
and the stories that are told” [17, 244]. The second 
principle, as defined by McAdams, is that ’stories 
integrate lives’ by bringing together “different self-
ascribed tendencies, roles, goals, and remembered 
events into a synchronic pattern”, and it is through 
the narrative that people try to “derive general/
semantic meanings from particular/episodic 
experiences in life” [17, 244]. The third principle is 
that ’stories are told in social relationships, which 
means that stories are congenial with expectations 

and norms of a given society [17, 245]. The next 
principle is that ’stories change over time’. As 
McAdams explains, some events and memories 
of them may become more salient for a person or 
may fade away over time, which happens due to 
changes in the social position of a person, their 
goals, concerns and motivations [17, 246]. Identity, 
as reflected in narratives, is not understood as 
something stable, but rather as variable and fluid, 
changing along with its socio-cultural environment 
and trying to find its place in semantic coordinates 
of the era. The fifth principle, ’stories are cultural 
texts’, encompasses the idea that narratives being a 
product of a certain culture, are created according 
to its norms, rules, values and traditions, and in this 
way are capable of reflecting the culture, wherein 
they were created [17, 246]. The last principle listed 
by McAdams is that ’some stories are better than 
others’ [17, 247-248], either from the standpoint of 
evaluation of their coherence or complexity or a 
moral perspective the stories suggest – as any story 
revolves around actors and actions, which can be 
judged as being good or reproachable in a given 
society. Dominant narratives of culture and values   
determine the form of narratives. Every person just 
chooses, and/or adapts available narrative forms 
(genres) to construct their stories according to their 
understanding of the socio-cultural reality.

In psychoanalytic therapy heuristic and 
communicatively significant individual cases or 
autobiographies of people are studied to construct 
typical models of mental structures on their basis. 
This analysis of narratives is largely based on the 
ideas of intertextuality, multiple interpretations, 
and inherence of text and context that dictates its 
assessment; and is carried out by using content 
analysis techniques. Thus, psychoanalytic therapy 
appears to be a set of strategies of interpretation. 
It introduces two definitions of narrative: wide – 
as the process of generating stories, as a narration 
in general; and narrow – as a specific, clearly 
defined form of narrative, which is characterized 
by conflict and its solution and, consequently, 
changes in the state of actant or the situation at the 
end of the narrative as opposed to its beginning 
[5; 10; 21]. Narratives of personal experience 
in psychoanalytic therapy are meant to change 
the patient’s life by retelling it, offering another 
interpretation, and constructing a more satisfactory 
experience. The basic technique of narrative therapy 
is externalization, which is a linguistic practice 
that helps people to separate themselves from the 
problem-saturated stories that they perceive as their 
own identity by looking at their problems being 
off-stage [18, 18]. Anthony Giddens considers 
psychoanalysis as a genre of biographical truth, 
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a theoretical and therapeutic resource for the 
creation of reflexive-organized narrative about 
self-serving as a defence mechanism because 
autobiographical thinking became a constitutive 
element of identity in contemporary social life 
[11, 53-54]. Thus, within psychology narrative 
can serve as a theoretical approach (in narrative 
psychology), and as an object of empirical analysis 
(in psychoanalytic or narrative therapy). 

The problem of reflection and formation of 
identity in the narrative becomes an equally 
important object of research in sociology. 
According to Franzosi, sociologists should study 
narratives, as “narrative texts are packed with 
sociological information, and a great deal of our 
empirical evidence is in narrative form” [8, 517]. 
Sociologists consider narratives as a form of 
human behaviour, as social actions arising under 
certain conditions and circumstances, and are 
guided by other participants in communication. It 
is by means of narrative that the life of a person 
becomes a meaningful whole, and social life, in 
its turn, is reflected as the interplay of individual 
stories. The current stage of sociological research 
is characterized by consistent narrativization, and 
social scientists formulate following postulates of 
narrative sociology [15, 21-22]: 1) all socialized 
individuals are storytellers who are constantly 
involved in situations of potential storytelling;  
2) most speech acts and self-representations 
contain at least some elements of narrative;  
3) narrators offer different versions of the same 
events to different listeners at different times; 
4) narratives are potential sites both of conflict/
competition and cooperation/consensus; 5) different 
levels of narrative competence and uncertainty of 
subjective positions may result in incompleteness 
of narratives; 6) narratives range from the personal 

to the institutional to the cultural, exist for varying 
lengths of time, and are subjected to change; 7) as 
information without interpretation does not exist, 
all sociological data are already interpreted; 8) all 
sociological facts take the form of narrative, as 
they are processed through some story structure 
that renders events as factual; 9) data collection 
presupposes entering respondents’ lives that are 
partly formed by still unfolding stories. Hence, 
research subjects will likely tell different stories 
about the same events at different times to different 
listeners; 10) sociology can only be a science of 
interpretations. Sociology has agreed that specific 
linguistic mechanisms and variables constituting 
narratives underlie and reflect social relations 
relevant for the field of their primary interest: 
gender, age and class, social roles and status, etc. 

Conclusions. Narrative, once the object of 
interest and research in literary studies, has travelled 
a long epistemological way to become one of the 
central research domains in modern humanities. 
The advent of postmodern philosophical thought 
with its interest in human identity, the global 
tendency of humanities to explore different 
aspects of our life through language and speech 
realized in narratives gave rise to the syncretism 
of methodological tools and approaches applied 
across sciences, along with the possibility of 
interdisciplinary research. As a result, such 
interdisciplinary branches of scientific research as 
psycholinguistics, sociolinguistics, linguocultural 
studies, cognitive linguistics, forensic linguistics, 
to name but a few, have gradually gained ground. 
All these branches investigate specific phenomena 
of psychological, social, cultural, cognitive, 
forensic etc. interest as reflected in language and 
speech, with narrative being either an object or a 
tool of such investigation.
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ВІД ВИТОКІВ НАРАТИВНИХ СТУДІЙ ДО «НАРАТИВНОГО ПОВОРОТУ»
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У даній статті викладаються теоретичні та методологічні основи сучасного розуміння поняття 
наративу в науці, що вимагає глибокого й всебічного теоретичного аналізу відповідної літератури. Передусім, 
ця стаття висвітлює еволюцію розвитку поняття наративу. Колись об’єкт інтересу дослідників виключно в 
літературознавстві, наратив як об’єкт дослідження пройшов довгий епістемологічний шлях, й, нарешті, став 
однією з центральних областей дослідження більшості сучасних гуманітарних, соціальних і природничих наук, 
таких як історія, історіографія, антропологія, соціологія, філософія, культурологія, теологія, право, медицина, 
психотерапія й, таким чином, наратив став об’єктом міждисциплінарних досліджень. Така зміна, що називається 
«Наративним поворотом», була викликана завдяки усвідомленню науковцями того, що функціонування різних 
форм знання (особистого, універсального, соціального або інституційного) можна інтерпретувати тільки через 
їх наративну природу. Таким чином, необхідно було простежити зміни поняття наративу паралельно з основними 
змінами як лінгвістичних, так і філософсько-наукових парадигм, що виходить далеко за рамки традиційної суто 
філологічної науки. У той час як в рамках структуралістської парадигми дослідження були зосереджені виключно 
на формально-змістовній структурі наративу, виявленні універсальних наративних моделей та універсальних 
парадигматичних і синтагматичних відношеннях між елементами, прагматична парадигма зосередила свою 
увагу на особливостях наративів з огляду на комунікативну ситуацію, соціокультурні факторами, що впливають 
на породження й розуміння наративу, прагматичні функції, умови й цілі розповіді. У когнітивно-дискурсивній 
парадигмі наратив став розглядатися як засіб, інструмент й форма упорядкування суб’єктивного досвіду та 
ситуативних моделей мовців. Власне, саме таке розуміння викликало інтерес до наративного аналізу в філософії, 
психології та соціології, що й призвело до широкого кола міждисциплінарних досліджень.

Ключові слова: наратив, наративний поворот, лінгвістичні парадигми, постмодерністська філософія.
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У мовознавстві натепер значуща увага приділяється вивченню мовленнєвої діяльності як засобу акти-
візації людських взаємовідносин. Пріоритетним вважається розгляд динамічних мовленнєвих феноменів, 
які регулюються когнітивною діяльністю зокрема. З’ясовано, що газетний інтернет-дискурс характери-
зується реалізацією негативної, позитивної чи нейтральної тактик. Категорія оцінки є невід’ємним еле-
ментом у когнітивній діяльності людини, де оцінне бачення себе, ближніх та інших життєвих реалій 
є повсякденною мовленнєвою діяльністю людини з позицій власних ціннісних орієнтирів. Запропонована 
стаття розглядає контекстуальні cиноніми в аспекті оцінної семантики на матеріалі медичної тема-
тики в газетному інтернет-дискурсі. Завдання статті полягає у з’ясуванні ролі контекстуальних синоні-
мів як засобів реалізації категорії оцінки у створенні емоційності та експресивності. Фактичним мате-
ріалом дослідження послугувала вибірка із статей британських періодичних видань “THE GUARDIAN” 
та “THE TELEGRAPH”. Запропонований персуазивний тип дискурсу містить численні оцінно-синонімічні 
структури. Принагідно зазначимо, що під час формування контекстуальних прагмем у дискурсі, з опер-
тям на модель поля, була представлена структура контекстуальної моделі ментальної репрезентації 
контекстуальної ситуації, яка містить ядро (ситуація) як егоцентричне явище та периферію (оцінки, 
емоції, власний досвід). На матеріалі медичної тематики у газетному тексті було виокремлено контек-
стуально-синонімічні прагмеми, які є засобами реалізації позитивної оцінки, негативної оцінки, біполярної 
оцінної структури та нейтральної оцінки. Встановлено, що контекстуально-синонімічні одиниці сприя-
ють інтенсифікації ілокутивної мети адресанта. У процесі дослідження було виявлено прагмеми із гра-
даційною семантикою, а саме: дія+градація, ознака+градація. З’ясовано, що в основі контекстуально- 
синонімічної одиниці знаходяться імпліцитно-метафоричні контекстуально-синонімічні конструкції. Вияв-
лені випадки різночастиномовного ряду контекстуальних синонімів, у яких міститься біполярна градація 
прагмем. Досліджено стилістичні випадки іронії та ампліфікації. Контекстуальні синоніми як засоби вто-
ринної номінації містять у своїй структурі вторинні смисли з посиленою інформативною значущістю. 

Ключові слова: контекстуальні синоніми, прагмема, контекст, контекстуальна модель,  
оцінка, градація.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
В умовах глобалізації, мас-медійні тексти стали 
одним із динамічних та потужних рушіїв тран-
слювання суспільної думки. Газетні тексти, які 
так активно та цілеспрямовано відображають 
злободенні проблеми громадськості, вельми 
наповнені яскравою експресією, лексичною 
забарвленістю та оцінною конотацією. Оцін-
ний компонент газетного тексту охоплює попу-
лярні тексти різної спеціалізації, які, передусім, 
розкривають нагальні проблеми міжнарод-
ного спрямування. Синонімія як експресивно-
оцінне явище є одним із комплексних завдань 
лінгвістики, яке досі не отримує остаточного 
вирішення, незважаючи на численні ґрунтовні 
та поодинокі зусилля у напрямку теоретичного 
осмислення і практики укладання словників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Натепер мовознавчі дослідження вказують на те, 

що контекстуальна синонімія є багатоаспектним 
явищем, яке досліджувалось і продовжує розви-
ватись у розрізі дослідження лексичної семан-
тики [1; 7; 10; 11; 12; 17]. Сучасне мовознавство 
надає широкий спектр досліджень в аспекті 
вивчення категорії оцінки, які зорієнтовані на: 
прагмасемантичний аспект оцінки як катего-
рії у рекламних текстах [6]; оцінка в медійному 
дискурсі на матеріалі журнальних статей [15]; 
вивчення аксіологічних аспектів прагмалінгвіс-
тики на матеріалі категорії оцінки [5]; оцінка 
у фокусі функціонально-комунікативної пара-
дигми [4]. Однак, на сьогодні відсутні ґрунтовні 
дослідження контекстуальної синонімії на мате-
ріалі медичної тематики у світлі оцінної семан-
тики в сучасній англійській мові. 

Постановка завдання. Метою дослідження 
є виявлення семантичних характеристик кон-
текстуальних синонімів в аспекті оціночної 
номінації на матеріалі британської періодики 



45

Казимір І. С. Контекстуальні синоніми як засоби оцінки в газетному інтернет-дискурсі

медичної сфери. Матеріалом дослідження 
послугувала вибірка із 50 статей британських 
періодичних видань “THE GUARDIAN” та 
“THE TELEGRAPH”. Поставлена мета перед-
бачає виконання таких завдань: обґрунтувати 
доцільність розгляду категорії контекстуальної 
синонімії в аспекті оцінної семантики; виокре-
мити контекстуально-синонімічні прагмеми на 
позначення позитивної, негативної, нейтраль-
ної оцінки та біполярної оцінної структури; 
дослідити стилістичні випадки іронії та амплі-
фікації на матеріалі контекстуально-синоніміч-
них прагмем медичного дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Невід’ємною 
складовою людської діяльності, як зауважує 
професорка Г. Приходько, є процес оцінювання, 
який актуалізується у процесі пізнання та 
обробки навколишньої дійсності через проек-
цію власного досвіду [9, 66]. Відомо, що оцінка 
(evaluation, stance or appraisal) – це складник 
конотативного компонента семантичної струк-
тури мовної одиниці, який репрезентує став-
лення носіїв мовлення до позначеного. Оцінка 
є текстовою категорією, яка підпорядковується 
інформативності і виражає ставлення автора, 
його функції у тексті, дійових осіб, імовірного 
реального чи модельованого авторською сві-
домістю і гіпотетичного читача до описуваних 
подій [11, 438 – 439]. Т. Космеда, зауважує, що 
оцінка в аспекті семантики – це категорія, що 
об’єднує усі засоби, які має сучасна мова у сво-
єму розпорядженні для категоризації й позна-
чення розмаїття оцінних значень, що мотиву-
ються зв’язками між мовцем і дійсністю [5, 31].

Вченими прийнято розрізняти два типи оці-
нок у публіцистичному тексті, відкриті (екс-
пліцитні) та закриті (імпліцитні) [9; 8; 17; 16]. 
І. Іванкова у своїй праці виокремлює спосіб 
передачі імпліцитної оцінки у вигляді мета-
форичної структури. Так, мовляв, метафора 
є потужним інструментом впливу на читача, 
який пов’язаний з емоційною сферою [3, 94]. 
Імпліцитність сприймається вченими як путів-
ник неявного використання мови, з невідпо-
відністю між висловом та переданим значен-
ням [16]. Вивчаючи категорію контекстуальної 
синонімії (далі КС), слід звернути пильну увагу 
на той факт, що синонімія є явищем мовленнє-
вого плану. Численні дискусії та неоднознач-
ність самого терміну унеможливлює та збід-
нює розгляд синонімії у руслі лише семантики. 
Загальновідомо, що слово в аспекті мовної сис-
теми володіє референцією, яка орієнтується 
лише на об’єкт. У той час як слово у форматі 
мовлення звертається до реципієнта та контек-
стуального оточення. 

Так, розглядаючи проблему контекстуаль-
ної синонімії варто опиратися на семантичний, 
синтаксичний та прагматичний складники. 
Важливу роль у формуванні досліджуваних 
нами контекстуальних прагмем у дискурсі віді-
грає контекст, який є ментальною репрезента-
цією тієї чи тієї ситуації у вигляді контекстуаль-
ної моделі (далі КМ). КМ відтворює дискурсну 
когерентність та семантико-прагматичні інтен-
ції автора. За моделлю поля зобразимо КМ у 
вигляді дворівневої схеми, у якій ситуація як 
егоцентричне явище формує ядро, яке містить: 
місце, час та обставини. Навколо конкретної 
ситуації будується периферія (оцінки, емоції). 

 

Оцінки 
 

Емоції 
 

Особистісні 
знання адресанта 

Місце 
Час 

Обставини 

Рис. 1. Структура контекстуальної моделі  
у газетному дискурсі

Представлена контекстуальна модель, що 
характеризує газетний дискурс здатна форму-
вати позитивно-негативний відтінок контек-
стуально-синонімічних прагмем, які у свою 
чергу, покликані інтенсифікувати ілокутивну 
мету мовця. Актуально, вважаємо, у нашому 
дослідженні долучити вивчення імпліцитно-
експліцитної оцінки засобами вторинної номі-
нації – контекстуальними синонімами. Так, 
розмежування лексичного значення і виокрем-
лення синонімів у мовній системі реалізу-
ється на основі денотативного значення [7, 79]. 
Т.А. Чаюк зауважує, що лексичний рівень мови 
актуалізується у наступних комунікативних 
сценаріях: схвалення – похвала – захоплення / 
несхвалення – осуд – обурення; області оціню-
вання (предметну, особисту, подієву, фактичну 
тощо), об’єкти оцінки, форми оцінювання [14]. 
Розглянемо детальніше явища імпліцитно-екс-
пліцитної оцінки на матеріалі контекстуально-
синонімічних прагмем.

Контекстуальні синоніми у двох наступних 
прикладах активізують позначення позитивної 
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оцінки з допомогою контактних прагмем, які 
мають позитивне забарвлення: young, healthy, fit. 
Поява КС спричинена асоціативними зв’язками 
(a priori, молодий – здоровий): It found that 15% 
of these young, healthy women had an induced 
labour without a recorded medical indication [The 
Guardian 04/06/2021]. Even though vaccines 
have weakened the link between the virus and ра 
дуальності, we are seeing young, fit people suffer 
from long Covid [The TELEGRAPH 06/06/2021].

Спостерігаємо випадок суб’єктивної оцінної 
структури з допомогою прагмем (Vaccination – the 
most patriotic thing) у промові президента Дж. Бай-
дена про важливість та необхідність вакцину-
вання: In a Fourth of July address on Sunday, Joe 
Biden called vaccination “the most patriotic thing 
you can do”, saying the US had moved into a new 
phase of virus response. But he also warned that 
while the country is “closer than ever to declaring 
our independence from a deadly virus”, the effort 
was not complete. “We’ve got a lot more work to do,” 
he said [The Guardian 05/07/2021]

Шляхом адгерентної конотації, ситуативно 
актуалізується аксіологічно-іменний контексту-
альний синонім ’freedom’, який у наведеному 
оцінному контексті позначає відчуття свободи у 
разі подолання небезпечної хвороби: Zero Covid – 
Freedom Day [The TELEGRAPH 09/07/2021].

За сприяння пресупозиції, у межах одного 
оцінного контексту знаходимо прагмеми-
контроверсиви на позначення негативної та 
позитивної оцінки (relaxed-rising/ relaxed/
recovering) щодо ситуації поширення коронаві-
русної інфекції у контекстуальних групах ’спо-
кійний – зростаючий’, ’спокійний – той, хто 
одужує’. Дві наведені групи є контроверсив-
ними, а тому можуть трактуватися ’контексту-
альними антонімами’: The six groups are relaxed 
and rising (stringency score under 70; increase in 
weekly cases); relaxed and recovering (stringency 
score under 70; decrease in weekly cases) [The 
TELEGRAPH (09/07/2021].

Характерною рисою газетного дискурсу є 
сугестивний потенціал його лексичних оди-
ниць. У нашому випадку це – актуалізація 
дієслівних прагмем на позначення діяльності 
’to stay informed – to stay ahead’ [The Guardian 
25/06/2021]. Як свідчить вибірка, КС експлі-
цитно активізують негативну оцінку в межах 
контексту, як-от: The impact of these policies, 
will be felt most by people who are vulnerable, 
disadvantaged, marginalised or young [The 
Guardian (07/07/2021)]. Ад’єктиви ’vulnerable, 
disadvantaged, marginalised, young’ з опертям на 
асоціативне (конотатемне) підгрунтя КС ство-
рюють потрібний зміст ситуації, у котрій опи-

суються “вразливі” групи людей щодо зара-
ження коронавірусної інфекції.

Позначення негативної оцінки, в основі 
якої знаходяться імпліцитно-метафоричні кон-
текстуально-синонімічні конструкції (Festival 
Republic – сultural vacuum – psychological 
crowd), утворені за моделлю концептуальної 
інтеграції транслюють сценарій ризику зара-
ження інфекції внаслідок проведення масштаб-
ного фестивалю: 

Benn, who is also managing director of Festival 
Republic, the UK promoter of festivals including 
Reading and Leeds, Download and Wireless, said 
there has been a “cultural vacuum” since the start 
of the pandemic, but that now “the lid is being 
lifted off that vacuum and, gosh, the air is going to 
explode outwards”.<…>

The “psychological crowd” of a festival 
poses a significant risk, he said [The Guardian 
11/07/2021].

Фактичний матеріал вказує на те, що контек-
стуальні синоніми-прикметники (sycophantic, 
spineless, hypocritical) інтенсифікують нега-
тивний настрій автора. Так, Танманджіт Сінгх 
Дхесі, член парламенту Великої Британії, з 
негативною оцінкою вказує на улесливість, 
лицемірність та безхребетність урядових дій 
щодо змісту невиправданого політичного гасла 
“рухатися вперед” (’It’s time to move on’): Dhesi 
said: “Having experienced such painful, personal 
sacrifices, like many others, imagine our collective 
disgust when in order to curry favour with the 
prime minister’s chief adviser, we see sycophantic, 
spineless, hypocritical government ministers 
lining up to defend the indefensible, saying, ’It’s 
time to move on,’ with some even having the gall to 
tell us that they too go for a long drive when they 
need to get their eyesight tested [The Guardian 
07/07/2021]. Для створення емоційного змісту, 
Девід Бауер, головний спеціаліст лаборато-
рії щодо розмноження вірусу РНК послуго-
вується у своїй промові іронічними засобами, 
вираженими контекстуальними синонімами-
прикметниками (a cold-hearted, self-interested) 
щодо важливості вакцинування усіх задля збе-
реження себе та ближніх: It can come across 
as idealism, but it’s not – there’s a cold-hearted, 
self-interested motivation behind all of it [”The 
Guardian (03/07/2021)].

За заувагами О. Бердіної, дієслова з града-
ційною семантикою є мовним засобом відобра-
ження когнітивних структур, що належить до 
системи пізнання світу. У формуванні градо-
семи беруть участь градуатори різного ступеня 
актуалізації градуальності в семантичній струк-
турі лексичної одиниці [2, 3]. Так, у нашому 
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дослідженні знаходимо семантичну комбінацію 
дія+градація. Стилістичне забарвлення наведе-
них дієслівних форм контекстуальних синоні-
мів уможливлює реалізувати конкретні дії з боку 
невідомого чоловіка (shouting, swearing, getting 
very close and ’squaring up’) та дії у відповідь 
медичних працівників (to acknowledge our error 
and apologise, and offer to discuss) з допомогою 
хвилеподібної семантичної градації прагмем як 
оціночних семантичних знаків, у яких яскраво 
виражений прагматичний компонент:

The man was aggressive enough that we called 
999 – shouting, swearing, getting very close 
and ’squaring up’ to us, despite my attempts to 
acknowledge our error and apologise, and offer 
to discuss.” “leave me ALONE!!”, “Fuck off”,  
“U really trying to kill me” and “Why would  
I come for an untested, experimental, killer 
vaccination…?”[The Guardian 14/07/2021].

Контекстуальні синоніми-прикметники 
(untested, experimental, killer) є засобами уви-
разнення градації з допомогою стилістич-
ного засобу ампліфікації, тоді як прагматично 
спрямований контекстуальний-прикметник 
“killer”, який має найбільш експресивний сту-
пінь вираженості ознак експресії викликатиме 
переживання у адресата. Вартим уваги є випа-
док прагмем із градаційною семантикою на 
позначення кольору (ознака+градація): Green 
countries, Amber countries, Red countries [The 
TELEGRAPH 29/08/2021]. У цьому контексті 
відбувається зближення значень на основі пові-
домлення про ступінь епідеміологічної ситуа-
ції у місті, районі чи країні. Кожна зона перед-
бачає встановлення карантинних правил та 
запровадження посилених заходів на тій чи тій 
території. Спостерігаємо випадок різночасти-
номовного ряду із контекстуальних синонімів, 
у якому прослідковується біполярна градація 
прагмем, яка покликана інформувати адресата 
щодо суттєвих позитивних / негативних наслід-
ків вакцинації: to take part in the vaccination 
program – “war crime” – best protection – a 
route to a normal life [The Guardian 14/07/2021]. 
Прикладом біполярної структури є прагмеми 

I-behaviour (flouting rules, holding house parties, 
choosing not to get vaccinated) та We-behaviour 
(wearing masks, social distancing and self-
isolating, communal) [The Guardian 06/07/2021].

У світлі теорії вторинної номінації контек-
стуальні синоніми як засоби інтенсифікації 
суб’єктивної оцінки отримують нове забарвлення 
та образну тональність у конкретній ситуації. 
Так, американський вчений та науковець Ентоні 
Фаучі називає процес утримання людей від вак-
цинування “ідеологічною ригідністю”: On Sunday 
Anthony Fauci, chief medical adviser to Joe Biden, 
said he did not rule out the possibility of recommending 
a third shot. Fauci also deplored what he described as 
“ideological rigidity” stopping people from getting 
shots [The Guardian 12/07/2021].

На матеріалі оцінно-дієслівних прагмем (to 
evolve – to mutate) актуалізується негативна 
оцінка процесу народження небезпечного вірусу:

“The Delta variant is dangerous and is 
continuing to evolve and mutate, which requires 
constant evaluation and careful adjustment of the 
public health response,”Ghebreyesus said [The 
TELEGRAPH 03/07/2021]. Контекстуальні сино-
німи є засобами реалізації нейтральної оцінки: 
Moderna vaccine – “multivalent” vaccine. У цьому 
випадку характеризується підвид новітньої вак-
цини [The TELEGRAPH (09/07/2021)].

Можемо стверджувати, що на матеріалі медич-
ної тематики у газетному тексті, з опертям на 
прагматичний компонент, контекстуальні сино-
німи є засобами реалізації авторської думки і 
переконання адресата. Очевидним є те, що кон-
текстуальні синоніми позначають вторинну номі-
націю об’єкта, у якій прослідковується негативна, 
позитивна чи нейтральна оціночна номінації. 
На матеріалі текстів медичного спрямування у 
газетному дискурсі, було виокремлено контексту-
ально-синонімічні оцінні структури, які є засо-
бами реалізації позитивної оцінки, негативної 
оцінки, біполярної оцінної структури, нейтраль-
ної оцінки. Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у частиномовному вивченні контексту-
альних синонімів в аспекті оцінної семантики на 
матеріалі політичного дискурсу.
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CONTEXTUAL SYNONYMS AS A MEANS OF EVALUATION 
IN NEWSPAPER INTERNET – DISCOURSE

Kazymir Iryna Serhiivna
Candidate of Philological Science, 

Senior Lecturer at the English Language Department
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A significant attention in linguistics is now greatly paid to the study of speech activity as a means of initiating 
human relationships. The dynamic speech phenomena, which are regulated by cognitive activity are of the advantage 
consideration. Newspaper internet – discourse is characterized by the implementation of negative, positive or neutral 
tactics. The category of evaluation is believed to be an integral element in a person’s cognitive activity, where the evaluation 
of himself, others and other realities of life is a person’s daily speech activity in terms of their own values. The given article 
is aimed at considering contextual synonyms in the aspect of evaluative semantics on the material of medical articles 
in the newspaper Internet-discourse. The goal of the article is to clarify the role of contextual synonyms as a means of 
implementing the category of evaluation in creating emotions and expressiveness. The factual material of the study was a 
selection of articles from the British periodicals “THE GUARDIAN” and “THE TELEGRAPH”. The proposed persuasive 
type of discourse contains numerous evaluative-synonymous structures. Formation of contextual pragmemes in the 
discourse, a contextual model of mental representation of a contextual situation was presented, which contains the core 
(situation) as an egocentric phenomenon and periphery (evaluations, emotions, personal experience). The investigated 
synonymous pragmemes were singled out on the material of medical articles in the newspaper text, which are the means 
of realization of positive evaluation, negative evaluation, bipolar evaluation structure, neutral evaluation. It has been 
established that contextually-synonymous units assist the process intensification of the addressee’s illocutionary goal. In 
terms of the given research, pragmemes with a gradational semantics were identified, namely: action + gradation, quality 
+ gradation. It has been found that the contextually-synonymous units are based on implicit-metaphorical contextually-
synonymous constructions. It has been revealed the cases of contextual synonyms with a bipolar gradation. Stylistic cases 
of irony and amplification have been studied. Contextual synonyms as a means of secondary nomination contain in their 
structure secondary meanings with enhanced informative significance.

Key words: contextual synonyms, pragmeme, context, contextual model, evaluation, gradation.

Казимір І. С. Контекстуальні синоніми як засоби оцінки в газетному інтернет-дискурсі



50

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 10, 2021
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 10, 2021

UDC [811.111.+811.161.2]81’367+81’25
DOI https://doi.org/10.32447/2663-340X-2021-10.8

USAGE OF FILLER AND “EMPTY” WORDS IN ENGLISH AND UKRAINIAN

Karaban Viacheslav
Doctor of Philological Sciences, 

Full professor at the department of theory and practice of translation from English,
Institute of Philology, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine

Verba Lidiia 
Candidate of Philological Sciences,

Full professor at the department of English philology and intercultural communication,
Institute of Philology, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine

Karaban Anna 
Candidate of Philological Sciences,

Associate professor at the department of English philology and intercultural communication,
Institute of Philology, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv
60, Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine

This paper looks into correspondences of filler use in English and Ukrainian, their semantics, and the problem 
of their translatability. The study was carried out under the working hypothesis that such speech disfluencies as 
filler and empty words are paid little, if any, attention by translators either for lack of language competence or 
in an attempt to produce a more fluent target text. The assumption for this study was that the English language is 
more lax and forgiving of speech disfluencies as well as less restrictive in terms of filler use. The research attempts 
to explain the discrepancies in filler and empty word use and methods of their translation employing a corpus-
based approach. The findings show such weak areas in translating filler and empty words as monocomponent 
fillers enjoying a higher rate of translatedness as opposed to multicomponent elements, with onomatopoeic 
fillers remaining the biggest challenge; at the same time, the lexical density and variety of fillers in target 
languages experiences a decrease while inaccuracy of the equivalents increases. To amend the aforementioned 
practices the paper uses its conclusions to provide the basis for the following changes to be made in this area, 
namely: compiling larger corpora of a non-normative language (parallel and otherwise), adding an emphasis 
in translator training as to limiting their role in normalization and sanitation of the target text. The problem of 
overtranslation and disregard of translating pragmatic meaning as opposed to purely lexical were observed in 
the material studied and are viewed as potential avenues for future research.

Key words: speech disfluency, translatability, filler words, corpus-based approach, semantics, pragmatic 
meaning, lexical density and variety, English-Ukrainian translation.

Introduction. Language competence comes  
with some strings attached, recognizing disfluencies 
and interpreting them correctly, to name just a few. 
Filler and empty words have become somewhat 
of languages’ dark secrets that everybody knows 
about, but nobody acknowledges or addresses. 
They make speech disfluent, they bring down 
the level of conversation and act as shortcuts in 
stereotyping. In spoken language, they are just 
unavoidable, even in fiction, movies, and TV, 
they are just there, hanging around to create an 
illusion of natural speech. So how do we go about 

translating them? How do we bring the element of 
spontaneity and normalcy into the target text? Or 
even should we? This research will hopefully shed 
some light on the filler use and translation as well 
as their translatability altogether. 

Theoretical framework. The study of the filler 
word phenomenon hails dates back to the time of 
Leonard Bloomfield’s Language [1, 186] where he 
introduced them as “hesitation forms”, viewing fillers 
from the perspective of syntax, and positing that 
«when a speaker hesitates, English and some other 
languages offer special parenthetic hesitation-forms».
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The recent years both in the English-speaking 
and non-English speaking countries (Ukraine 
included) have seen a significant upsurge in the use 
of fillers, otherwise referred to as ’pause fillers’, 
’empty words’, ’hesitation forms’ or, as they are 
popularly called in Ukraine, ’parasite words’. We 
regard filler words as semantically eroded (to a 
varying degree) words and phrases that ’fill’ pauses 
in speech arising from hesitation, nervousness or 
the speaker’s lack of linguistic competence.

The problem of filler equivalence across 
languages comes with a set of questions which 
this study tries to sort out: does their use across 
languages carry the same connotation, say, that of 
a register change, or that of a marker of a social 
group, or simply relaying the lack of control people 
experience under the emotional influence; how 
does that affect their translatability and to what 
extent equivalence can be achieved?

The pragmatic nature of fillers or discourse 
particles, as suggested by Siegel [7, 5] is such 
of “higher order speech acts, mediators between 
mentality and the real world, part of a participation 
framework, tacit performatives or evincives”. 
While in English discourse particles are commonly 
accepted to have a dual semantic and pragmatic 
role and their use, although frowned upon, is still 
prevalent and overshadowed by the importance of 
the role they play in speech, in Ukrainian usage 
fillers are far less accepted, and although they 
serve similar semantic and pragmatic functions, 
speakers are more likely to sacrifice those for the 
sake of avoiding disfluencies. Ukrainian linguists 
go as far as hypothesizing that the filler infestation 
in Ukrainian is to a major degree a result of the 
intervention of other cultures and languages, 
the primary sources being, at a rough estimate, 
Russian and English. Masko [3,35] maintains 
that “a strong intervention by foreign cultures 
(mainly Russian and Anglo-American) leads to 
an unreasonably intensive use of borrowed … 
fillers and exclamations of foreign origin.” In a 
recent contrastive study, Pradana [4, 468-476] 
states the prospective interest of filler production 
to translation studies, in particular, in the realm of 
interpretation.

The basic premise of complete equivalence 
for fillers in English in Ukrainian is impossible, 
based solely on the difference in idiosyncrasies of 
languages. While they belong to the same discursive 
category, their role and function have rather 
different implications across the languages. Thus, 
this foray will focus on where these discrepancies 
stem from as well the prospective semantic and 
pragmatic equivalents for translation of fillers from 
English into Ukrainian and vice versa. 

The aim and methods of research. Since this 
is preliminary research, and building substantial 
parallel corpora is a long-term undertaking even for 
a team of scholars, not to mention individuals, for 
the purposes of this study small, sample versions 
of such prospective parallel corpora were used 
(both Ukrainian-English and English-Ukrainian 
corpora are SL to TL fiction translation ones). To 
come up with the solution to the problem of filler 
translatability and translation practice, we have 
forayed into a contrastive study of parallel English-
Ukrainian corpus to establish the most commonly 
used correspondences for such discursive particles, 
as well as the adequacy or necessity of such 
counterparts.

To observe the frequencies of filler use in 
English and Ukrainian, we turned to corpus 
methodology. The first stage included registering 
the filler use in comparable English and Ukrainian 
corpora. The next step required the collection of 
sample English-Ukrainian and Ukrainian-English 
corpora to compare the ratio of these frequencies. 
The final stage of the research involved the 
analysis of similarities/dissimilarities and factors 
influencing those.

The hypothesis for this research stage was that 
the English language is characterized by more 
frequent uses of fillers and lesser restrictions on 
their use. To verify this premise, we used the fiction 
sections of the British National Corpus (1) and the 
Corpus of the Ukrainian Language (2), obtaining 
the following results (the most representative, i.e. 
frequently used fillers, are provided below):

Table 1
English fillers in The British National Corpus 

Filler Frequency Density
well 23379 0.1375

you know 12139 0.0714
i mean 5319 0.0312

like 4176 0.0245
er 868 0.0052

um (uhm) 646 0.0038
huh 534 0.0031

Table 2
Ukrainian fillers in The Corpus of the 

Ukrainian language 
Filler Frequency Density

ну 5992 0.0221
знаєш (знаєте) 2455 0.0090

е (ем) 259 0.0038
хм 112 0.0004

The results obtained made it possible to arrive 
at the following conclusions: English fillers 
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are far more frequently used and, hence, more 
acceptable in fiction; the use of English fillers 
is more balanced, while in Ukrainian there is 
an observable preference for the use of the “all-
purpose” filler word “ну”; English fillers are much 
more varied, with words and phrases favored over 
sound representations, meanwhile, the Ukrainian 
language leans towards mono- and disyllabic 
words and sound-representations.

While translation scholars view the elimination 
of fillers as part of translation “cleanup” or, as 
Kenny [2, 2-4] puts it, “sanitation”, the distribution 
of frequencies is more revealing in the nature of 
fillers, and their use might better account for the 
translator’s reluctance to use fillers as more of a 
language use competence, rather than a subjective 
drive to normalize the target text.

The next stage in dealing with filler frequencies 
was comparing the above results with frequency 
percentages from sample parallel corpora. A sample 
English-Ukrainian parallel corpus was based on 
fiction translations from English to Ukrainian and 
comprises the source text portion (347,231 words) 
and the target text portion (28,2905 words), while 
a sample Ukrainian-English parallel corpus was 
based on fiction translations from Ukrainian into 
English, and comprises the source text portion 
(281,109 words) and the target text portion 
(246,687 words). Therefore, before even looking 
into whether the elimination of fillers is as rampant 
a phenomenon as it is hypothesized to be, the 
“shrinking” of the target text is quite significant – in 
the English-Ukrainian corpus it is almost 19 %, and 
in the Ukrainian-English, roughly 12.5 %, so while 
language use norms might be driving the “sanitation” 
of the target text (elimination not exclusive to just 
fillers, but profanities, etc.), the reduction in the 
target text size is a bigger trend overall.

To look into whether trends in use frequencies 
correlate not only between sample corpora but 
established corpora versus sample parallel ones, 
the data is presented and analyzed separately.

Table 3
Filler ratios in the sample English-Ukrainian 

parallel corpus
English 

filler
Fre- 

quency Density Ukrainian 
filler

Fre- 
quency Density

well 364 0.1048 ну 218 0.0770

you know 54 0.0155 знаєш 
(знаєте) 46 0.0162

i mean 48 0.0013 е (ем) 9 0.0003
like 21 0.0060
er 27 0.0077

um(uhm)/
huh 2 0.0004

The frequencies for the top three English 
fillers are in line with the data from the BNC (1), 
although slightly deviating to a lower frequency 
of the filler use, while sound-representing fillers 
account for a comparatively larger number. The 
target text data is more revealing in a sense that 
the frequencies of the filler use are more similar to 
those of the source text rather than the data from 
the Corpus of the Ukrainian language (2), which 
in turn could testify to the fact that, although the 
elimination does occur (the numbers are lower in 
the target text by 15 to 41%), the frequency of the 
filler use in the target text is higher than in original 
Ukrainian texts. That is why moving forward we 
should take into account the premise that these 
could be the signs of translators’ overcorrecting, 
and rather than working within the constraints and 
limitations of the target language filler use, they 
opt for overtranslation and favor equivalence on 
the lexical, rather than pragmatic, level. 

Table 4
Filler ratios from the sample 

Ukrainian-English parallel corpus
Ukrainian 

filler
Fre- 

quency Density English 
filler

Fre- 
quency Density

ну 194 0.0690 well 225 0.0912
знаєш (зна-

єте) 45 0.0160 you 
know 63 0.0255

i mean 3 0.0001

In the Ukrainian-English parallel corpus, trends 
are more difficult to reveal, as seen from the corpus 
data above. The Ukrainian language (in fiction, in 
particular) is more resistant to the use of fillers 
on the whole, although it should be noted that the 
frequencies are more reminiscent of those in the 
English-Ukrainian sample corpus, rather than the 
accepted use of fillers (which is still similar, but 
lower). What is notable here is that the process of 
the target text “sanitation” is much more evident, 
while, generally, English is characterized by a 
higher frequency of the filler use, for the English 
target text showed a drastic decrease in sound-
representing filler-words which were eliminated 
completely from the target text. This could mean 
that while translators still undertranslate, on the 
opposite end, we can observe that the frequencies 
of the filler use in the target text are higher than 
in the source text by 14-29%. This is a significant 
upswing, considering that “sanitation” would have 
meant quite the opposite. Thus, we do not regard 
filler words as subject to a “cleanup” in the target 
language; contrarily, they are rather more in line with 
one of the translation universals, normalization, 
as defined by Scott [5, 112; 6] – “the translator’s 
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sometimes conscious, sometimes unconscious 
rendering of idiosyncratic text features in such a 
way as to make them conform to the typical textual 
characteristics of the target language”. 

Hence, our assumption would be that translation 
“sanitizes” the target text exclusively in sound-
representing fillers, not for the target text to fit in 
with the characteristics of target language use, but, 
rather, for the text to fit in with the characteristics 
of written English, rather than English oral speech, 
thus normalizing writing, which is not necessarily 
required and could be one of the areas for 
improvement, i.e., actually translating or introducing 
a sound-representing filler when the target language 
use would normally prompt their use.

Research findings. If we delve into practicalities 
of translation, we can observe general strategies 
for the filler and empty word translation from 
English to Ukrainian (eliminating up to 40-50% 
of fillers, without further introducing extra fillers 
into the target text) and from Ukrainian to English 
(while some fillers can be removed, the majority of 
those should be translated, while in other contexts 
that normally trigger the filler use in English, up to 
30-40% could be added in the target text).

 Returning to semantic equivalents, it should 
not go unnoticed that within those general strategies 
more precise tactics are still to be put forward, 
particularly regarding the contexts and frequencies 
where fillers could be eliminated/added. In this 
aspect, we turned to contextual dictionary Glosbe 
(3) based on translation memories, i.e., parallel 
corpora, to try to establish traditionally acceptable 
correspondences for filler and empty words in 
translation from English to Ukrainian:

 1) Based on the results, the following 
conclusions were drawn - in roughly 50% of the 
instances, “well” is in fact translated as “ну”, 
although with a register restriction, i.e., the target 
text is open for fillers only if it itself is in low/
colloquial register; in 40% of the instances, there 
is no lexical equivalent, but in roughly 24%, 
translation acquires an emphatic tone due to 
syntax or lexicon change; the rest 10% account for 
varied contextual equivalents “що ж”, “так”, 
“вочевидь” and arise rather out of the need for 
an equivalent than the context of the target text 
prompting the use of the filler.

2) “I mean” is translated in 88% of the 
instances of its use predominantly via word-for-
word translation of the phrase “Я маю на увазі” 
and “Я розумію” (which is rather unfortunate, 
as Ukrainian correspondences are not necessarily 
pragmatic or discursive equivalents, for they are 
not discourse particles in Ukrainian, but rather 
direct semantic equivalents); in this context, we 

believe the introduction of a true discourse particle 
(filler) like “тобто”, “ну”, “направду” is more 
appropriate (which is true for 12% of translated 
instances), while, in our opinion, elimination 
thereof is still preferable.

3) As it is evident from the parallel corpora, the 
equivalence of “you know” and “знаєш (знаєте)” 
is confirmed by the margin of translatability being 
around 94%; though superficially it is similar 
to the correspondence above (resembling word-
for-word translation), the Ukrainian counterparts 
have already undergone semantic erosion, i.e., in 
Ukrainian, they function as fillers as well, probably 
due to the influence/interference of English 
(language contamination through translation).

4) English “like” does not have a direct 
translation correspondence in Ukrainian, but 
this could be easily amended by introducing any 
Ukrainian filler of similar frequency. Audibly filled 
pauses like “uhm”, “um”, “huh”, “er”, etc., on 
the whole, remain untranslated, in roughly 17% 
they are rendered as Ukrainian “хмм”, “хм”, “е”, 
“а”, which is within the idiosyncrasy of Ukrainian, 
without paying as much attention to registering 
phonological phenomena in text.

The results of Ukrainian-English 
correspondences can be summed up as follows:

1) The highest translatability is observed with 
“ну” at approximately 92%, its equivalent being well 
in 89% of the instances of use, and “so”, “now”, 
“you know” and “like” accounting for the rest. 

2) The situation with “знаєш (знаєте)” is 
quite similar to “I mean”/“Я маю на увазі” in 
a sense that the Ukrainian filler is rendered into 
the target language almost without a fault, but 
not always through an equivalent English filler 
(“you know” indeed accounts for the majority 
of correspondences), but rather a direct semantic 
equivalent (“know” - not as in “you know”, 
“realize”) in more than a quarter of the instances.

3) Sound-representing “ем”/“хмм” are 
translated in roughly half of the instances via 
equivalent sound-representing fillers “uh”/“hmm” 
(singular use of “eh”), which is a place for 
improvement in doing translations, as this seems 
to be the weakest point for both English-Ukrainian 
and Ukrainian-English pairs.

Conclusions and directions for future 
research. Overall observations of the 
aforementioned correspondences provide insight 
into areas where there is room for improvement 
of filler and empty word translation, both on a 
higher level (establishing the norm of the filler use 
and then adhering to it, in line with the universal 
of normalization) and on a lower one (tracking 
the prevalent correspondences in filler translation 
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and assessing their fit within the target language 
idiosyncrasy, thus suggesting adjustments be made 
on a case-to-case basis).

As this paper is merely a preliminary inquiry 
into a corpus approach to translatability of filler and 
empty words, we argue that there are many avenues 
of prospective investigation in this field: 1) building 
larger parallel corpora to cross-check the findings 
and verifying if the hypothesis still holds true when 

testing on more representative corpora; 2) foraying 
into spoken-language filler use and translation in 
English and Ukrainian could provide a better toolkit 
for recognizing and dealing with speech disfluencies 
in machine translation with the abovementioned 
language pair; and, finally, 3) tracking filler use and 
the corresponding translation patterns could be of 
value in machine translation for a currently fuzzy 
area of a non-normative language. 
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У статті досліджується відповідність використання слів-паразитів у англійській та українській мовах, їх 
семантика та проблема їх перекладу. Дослідження проводилося на основі робочої гіпотези, що таким збоям мов-
лення, як слова-паразити та порожні слова, перекладачі приділяють мало уваги або через брак мовної компетенції, 
або через намагання створити більш плавний цільовий текст. Припущення цього дослідження полягало в тому, 
що англійська мова є менш нормативною та допускає мовні збої, а також менш обмежує мовця у вживанні слів-
паразитів. У статті робиться спроба пояснити розбіжності у використанні слів-паразитів та порожніх слів 
в англійському та українському мовлення та методах їх перекладу, використовуючи корпусний підхід. Висновки 
підкреслюють такі слабкі місця у перекладі cлів-паразитів та порожніх слів: монокомпонентні слова-паразити 
мають більшу ймовірність бути перекладеним на відміну від багатокомпонентних елементів, тоді як ономато-
пеїчні слова-паразити залишаються найбільшою проблемою; в той же час, щільність та різноманітність таких 
слів у мовах перекладу зменшується, а натомість неточність еквівалентів зростає. Для того, щоб змінити вищез-
гадану практику, на основі отриманих висновків пропонуються наступні зміни, які необхідно внести у цій галузі 
дослідження, а саме: укладання більших корпусів ненормативної мови (паралельних та не тільки) і збільшення уваги 
у навчанні перекладачів щодо обмеження їх ролі у нормалізації та санації цільового тексту. Аналіз проблем надмір-
ного перекладу та ігнорування передавання прагматичного значення у перекладі з англійської українською мовою на 
відміну від суто лексичного значення розглядаються як потенційні напрями майбутніх досліджень. 

Ключові слова: хезитація, перекладність, слова-паразити, корпусний підхід, семантика, прагматичне 
значення, лексична щільність і різноманітність, англо-український переклад.
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Українська література романтизму прагне сформувати адекватну відповідь російському колоніаль-
ному дискурсу. Автори-романтики звертаються до глорифікування козацької історії як «золотої доби» 
доколоніального минулого України, яке протиставляється метропольній моделі світу. Однак контрдис-
курсивні практики українських письменників у художній стратегії проєктування україноцентричного 
простору наслідують методи імперської культури. У романтичних текстах 1830-40-х років сконстру-
йовано монологічну картину, у якій голос Іншого витіснено на марґінеси тексту. Водночас зацікавлення 
історичними темами привносить у літературу осмислення українських мілітарних конфліктів з польським 
суспільством у XVII ст., яке маркується як головний ворог українства. Така ситуація демонструє перехре-
щення колоніального та контрдискурсивного досвідів (російська антипольська політика співпадає із тра-
дицією барокової літописної критики шляхти), а також прагнення українських романтиків кинути виклик 
російському колоніальному наративу не безпосередньо, а через використання образу поляка як символіч-
ного посередника. Одновекторність історичної візії минулого у текстах романтиків призводить до від-
сутності будь-якої комунікативної ситуації між польським та українським світами, оскільки мілітарно-
лицарська модель потвердження національної окремішності провокує тотальне винищення опонента, 
виключаючи можливість діалогу з ним. У текстах Миколи Гоголя «Тарас Бульба» та Тараса Шевченка 
«Гайдамаки» з’являється постать героя, який належить до іншого етнокультурного простру, що дозво-
ляє йому стати посередником в екзистенційному протистоянні українців і поляків. Однак стратегія пер-
сонажа-медіатора активізує форми прихованого опору імперії через використання «маски крутія», яка 
відображає зовнішню лояльність метропольним цінностям та водночас опонує їм. Образ Іншого в іпос-
тасі медіатора дозволяє українським героям проникнути у ворожий табір не за допомогою сили зброї, 
а інтелектуальної діяльності, перетворитися на «свого серед чужих» та оприсутнити власний голос у 
середовищі опонента. Водночас модель посередництва проявляється і у поемі «Сон» Тараса Шевченка, де 
ліричне Я героя стає провідником у пізнання світу імперії та спроб позбутися інфантильного переживання 
національної травми. Залучення героя медіатора для пошуку діалогу між різними національними проєк-
тами постає стратегією розширення контрдискурсивної відповіді метропольному дискурсу. 

Ключові слова: колоніальний дискурс, контрдискурс, антиколоніальний наратив, образ Іншого, 
медіатор.

Постановка проблеми. В українській літе-
ратурі 1830–40-х років романтизм здобуває 
особливу художню цінність, оскільки апе-
лює до питання історичної пам’яті, що в умо-
вах колоніальної дійсності набуває актуальної 
перспективи поступу духовного життя україн-
ства. Зрештою, інтерес до минувшини надавав 
українським інтелектуалам в Російській імперії 
легальний шанс до пізнання та продукування 
питомо національних етнокультурних ціннос-
тей у публічній площині тогочасної гуманітар-
ної сфери метрополії. Відтак саме письменство 
стало простором формування стратегій тожса-
мості українців та опору російському й поль-
ському культурному домінуванню.

Сучасна постколоніальна критика наголо-
шує, що за своєю природою контрдискурсивні 
моделі прагнуть наслідувати метропольний 

наратив, хоча і в оберненій системі цінностей. 
Антиколоніальний культурний спротив ставить 
собі за мету поруйнувати імперську систему 
цінностей репрезентації світу, але використовує 
для цього методи колоніального дискурсу. Вко-
ріненість культурного колоніалізму для еліти 
підкореного народу постає зразком успішної 
моделі, а, отже, її концептуальне наслідування 
привносить у літературу підкореного етносу 
імперську заідеологізованість культурної сфери 
та монологічну комунікативну стратегію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В основі постколоніального прочитання літе-
ратурних текстів лежить практика виявлення 
взаємозв’язку між політикою колоніалізму та 
схваленням її у текстах інтелектуалів і пись-
менників, що належать до імперських сус-
пільств. Втім представники постколоніалізму 
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не обмежуються лише критичним переосмис-
ленням метропольної візії світу, а й зосеред-
жують увагу на антиколоніальному спротиві, 
аналіз якого є не менш важливим у контексті 
осмислення наслідків домінування імперії. 
Загалом під постколоніальною критикою варто 
розуміти саме метод критичного аналізу і коло-
ніального, й антиколоніального досвідів.

Культурний колоніалізм вибудовує струк-
тури осмислення «залежних» народів та їх 
духовного життя, які часто набувають форми 
опозиційного протиставлення «вищості» коло-
нізатора і його мистецької, політичної та еконо-
мічної сфер над «нижчістю», периферійністю 
буття колонізованого. Імперська рецептивна 
матриця ґрунтується на стереотипному сприй-
нятті Іншого, на знеціненні та ревізуванні 
історичного доколоніального минулого, на 
обмеженні культури субалтерна в рамках етно-
графічного простору.

У сучасній вітчизняній літературознавчій 
науці з’явилося кілька постколоніальних студій 
російсько-українських літературних відносин. 
До цієї проблеми зверталися Марко Павлишин 
[6], Мирослав Шкандрій [12], Ярослав Полі-
щук [8], Тамара Гундорова [4], Олена Юрчук 
[13] та інші. 

Марко Павлишин вважає, що насправді цін-
ність постколоніального аналізу має полягати 
не лише у практиках викриття агресивних форм 
культурного домінування та солідаризування із 
колишніми жертвами колоніалізму, а й у пошуку 
спільних точок дотику та усуненні протиріч між 
культурами, що довгий час перебували на різних 
щаблях імперської ієрархії цінностей [6, 240]. 

Тамара Гундорова наголошує, що застосування 
постколоніальної теорії щодо східноєвропейської 
культури має певну методологічну специфіку. 
У першу чергу, це стосується відкидання расо-
вого чинника у розумінні практик колоніалізму, 
що є наріжним каменем в осмисленні стосунків 
імперії і колонізованого в «третьому світі». Нато-
мість актуальнішої ролі набувають «/…/ питання 
пам’яті, свідчення і травми, які також від початку 
наявні у постколоніальному дискурсі, та все ж 
не є провідними для нього» [4, 27]. Таке мето-
дологічне переорієнтування стосується того, що 
постсовєтський культурний простір потребує як 
осмислення трагічних подій, пов’язаних із полі-
тикою геноциду тоталітарно-імперськими режи-
мами, так і позбавлення «культурної амнезії», 
накинутої метропольним уніфікуванням совєт-
ського літературного середовища.

Ярослав Поліщук стверджує, що українській 
літературі впродовж кількох століть прище-
плювали колоніальний комплекс, який навіть 

із появою незалежної держави не втратив 
свого негативного впливу. Відтак у формально 
постколоніальних умовах культурні моделі 
імперського наративу зберігають вплив на 
сучасність. Така ситуація призводить до того, 
що метропольні стереотипи щодо тожсамості 
української нації «/…/ консервують прикметні 
риси колоніальної залежності», що провокує 
до «нагнітання уявних страхів» та «навіть істе-
ризує обʼєкт критики» [8, 77]. Сучасне укра-
їнське гуманітарне поле перебуває в стані 
внутрішнього зосередження на «старих» про-
блемах, які нікуди не зникають та прирікають 
до ігнорування актуальних відгуків сьогодення.

Формулювання мети статті. Мета статті 
полягає у спробі простежити особливості 
контрдискурсивної стратегії українського 
романтизму 1830-40-х років. Поставлена мета 
дослідження конкретизується у таких завдан-
нях. 1. Простежити художні моделі опору 
метропольному дискурсу в текстах романтиків 
першої половини ХІХ віку. 2. З’ясувати пере-
осмислення художнього досвіду антиколоні-
альної репрезентації українського світу крізь 
призму моделі героя-медіатора. 3. Окреслити 
форми представлення Іншого в контрдискур-
сивному наративі українського романтизму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ідеалізування в романтичній літературі козаць-
кого періоду як «золотої» доколоніальної 
доби постає спробою не лише зосередитись 
на українському історичному наративі, але й 
водночас оприсутнити моделі протистояння 
російській колоніальній історіографії. В укра-
їнській фольклорній традиції, яка для роман-
тиків була джерелом натхнення, саме козацтво 
перетворилося на символ активного захисника 
рідного краю від зазіхань зовнішніх ворогів. 
Козакофільська тенденція українського роман-
тизму дозволяла глорифікувати минувшину  
XVII-XVIII ст. та протиставити крізь призму 
літературних візій імперській військовій силі 
власну мілітарну потугу. Однак найпосутнішою 
стратегією вітчизняної романтичної літератури 
постає артикуляція окремішності українського 
національного світу від сусідніх етнокультур-
них спільнот в історичній ретроспективі, у якій 
відбувається зіткнення різних історичних про-
єктів, конкурування наративів минулого.

Українська романтична література пропо-
нувала зазвичай монологічний варіант пред-
ставлення минулого, лишаючи на марґінесах 
Іншого, що стало результатом практики наслі-
дування метропольної моделі з її «замовчу-
ванням» голосу периферії. Поява героя-медіа-
тора, який забезпечує комунікацію між двома 
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національними просторами, постає спробою 
витворення полілогічної картини, у якій між 
категоріями «свій» та «чужий» з’являється пер-
спектива вибудовування комунікаційних міст-
ків. Зрештою, присутність у текстах такого 
комунікатора дозволяє відкрити й іншу пер-
спективу прочитання українського етнокуль-
турного середовища, оскільки з’являється нова 
оптика сприйняття власного «Я».

Романтизм на початку ХІХ віку сигналізує не 
лише про трансформацію естетичних цінностей 
європейської культури, але й виразно демон-
струє зміну ідейних координат, у якій поет отри-
мує абсолютну свободу творчості, але водночас 
і відповідальність перед колективом за форму-
вання нових смислів у символічному просторі 
нації. Елітарність нового мистецтва лише поси-
лює увагу до унікальності митця та його світо-
відчуття, сакралізуючи його як посередника між 
божественним та буденним. Апелювання роман-
тиків і до різних епох, і до різних реальностей 
витворює особливу атмосферу у художньому 
тексті, лишаючи за героєм чи автором експлі-
кацію смислових кодів, медіацію між сакраль-
ними та профанними символічними проєкці-
ями. Романтична література витворює особливу 
сферу художньої дійсності, цілісність якій надає 
медіатор, який здатний до пошуку балансу між 
різними аксіологічними системами. Тарас Шев-
ченко у «Перебенді» вибудовує саме такий тип 
героя-медіатора, який забезпечує комунікатив-
ний зв’язок між Богом та людьми. Перебендя 
здатний підлаштовуватись до запитів сучасності 
та пошуків вічних істин. Саме інакшість прота-
гоніста дозволяє оприсутнитись у світі категорій 
буденності та сакральності, надати їм сенсу в 
одній системі цінностей.

В українській літературі 1830-40-х років 
стратегія художнього відображення сусідніх 
етнокультурних спільнот опирається на модель 
«свої» - «чужі», у якій вітчизняний національний 
світ репрезентовано як монофонічну систему, 
що протистоїть зовнішнім викликам. Автори-
романтики прагнули зануритись в український 
культурний простір та вибудувати його розлогу 
картину, у якій образ Іншого витіснено на мар-
ґінеси. У такій ситуації комунікування у вимірі 
письменства зазвичай зводиться до вибудову-
вання одновекторної моделі репрезентації укра-
їнського світу. Натомість образи представників 
сусідніх етносів (поляків, євреїв, росіян) спро-
єктовано із залученням стереотипних підходів, 
що дозволяє авторам маркувати їх як головних 
антагоністів. Так, у романтичній літературі часто 
зустрічається апелювання до історичних подій 
XVII ст. про передачу православних церков поль-

ськими магнатами в оренду єврейським підпри-
ємцям, що трактується українськими авторами 
як піковий момент національного та релігійного 
визискування українців напередодні Хмельнич-
чини. Такі епізоди присутні і в драмі «Переяслав-
ська ніч» Миколи Костомарова, й у повісті «Тарас 
Бульба» Миколи Гоголя, хоча сучасні дослідники 
наголошують, що стереотип із «ключами від 
церкви» є швидше історіографічною гіперболіза-
цією, ніж історичним фактом [9]. 

Імагологічні образи в текстах українського 
романтизму потрапляють у залежність від прак-
тик художньої стереотипізації Іншого, який 
перетворюється на об’єкт, що насилає на долю 
українства усілякі страждання та нещастя. Нега-
ція представників польського та єврейського 
світів постає наслідком колоніальної травми 
українства, оскільки романтики у літературних 
текстах колективний ресентимент спрямову-
ють на етноси, які довгий час сприймали один 
одного як конкуренти. Втім така практика вод-
ночас свідчить і про те, що інтелектуали україн-
ської колонізованої нації прагнуть усю енергію 
зосередити на критиці не сучасної російської 
метропольної системи, а на національні проєкти 
таких же підкорених націй (поляки, євреї), якими 
є і самі українці. Подібна модель дозволяє не 
вступати у безпосередній конфлікт з імперським 
дискурсом, а опонувати йому через критику 
посередників, які є традиційними «ворогами» 
для українського наративу минулого. Водночас 
витворюється візія «нормальності» сучасності, 
у якій свідомо «не помічається» колонізоване 
сьогодення, а нація продовжує існувати в уяві як 
автономна одиниця, хоча виключно в історичній 
ретроспективі.

У романтичній прозі 1830-40-х років у зобра-
женні історичної тематики домінує репрезен-
тація виключно українського досвіду. Однак у 
повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» та поемі 
Тараса Шевченка «Гайдамаки» вітчизняна 
візія стикається із потребою діалогу з Іншим, 
оскільки не здатна самотужки подолати екзис-
тенційну прірву. 

Микола Гоголь та Тарас Шевченко витво-
рюють модель мілітарного протистояння коза-
цтва натиску польського національного про-
єкту на український світ. Воєнні конфлікти 
між українцями та поляками у XVII-XVIII ст. 
для романтиків постають будівельним матері-
алом для конструювання історичного наративу 
у тонах трансформацій національних проєк-
тів ХІХ віку. Відтак українська візія минулого 
апелює до сили козацьких військових загонів, 
що сприймаються безальтернативними захис-
никами рідного краю та втілюють потугу доко-
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лоніальної України. Прикметно, що і в «Тарасі 
Бульбі» Миколи Гоголя, і в «Гайдамаках» 
Тараса Шевченка наголошено на козацько-гай-
дамацьких війнах із поляками як справедливій 
відплаті за знущання та визискування україн-
ського народу, а сам польський простір постає 
середовищем всесвітнього зла: «/…/ курінні 
отамани після короткої ради постановили всім 
військом рушати прямо до Польщі, оскільки 
звідти пішло все зло /…/» [3, 82]. 

В українській романтичній літературі можна 
часто спостерігати використання художніх при-
йомів щодо негації образу поляка. Такі моделі 
негативної стереотипізації сформовано ще в 
козацьких літописах XVIIІ ст., у яких доміну-
ючими постають релігійно-соціальні факти 
конструювання Іншого. Так, Самійло Величко, 
характеризуючи польсько-українські взаємини 
середини ХVII ст., наголошує на тому, що «/…/ 
поляки, маючи ще більшу, ніж раніше, заздрість 
і недоброхітство, почали великими податками й 
бідами обтяжувати й озлоблювати Русь, що була 
під їхньою владою, і козаків у самій Польщі та 
на Україні /…/» [2, 40]. Саме в літописній літе-
ратурі формується своєрідний національний 
стереотип щодо поляка як представника сили, 
яка ставить собі за мету національне, соціальне 
та релігійне винищення всього українського. 
У подібній семіотичній матриці осмислює 
представників польської нації і автор «Історії 
Русів», до історичної візії якої часто зверта-
лися й українські, і російські романтики, наго-
лошуючи на знущаннях поляків «над нещас-
ним народом Руським», що «перевершили міру 
щонайтемніших варварів» [5, 80].

Барокову модель репрезентації Іншого 
продовжено і в романтичних текстах 1830-
40-х років. Зокрема, Тарас Шевченко у «Гай-
дамаках» маркує поляків, як «ляхи скажені», 
що «Украйну катували» [11, 158], хоча згодом 
і наголошує на братовбивчому характері поль-
сько-українських протистоянь, винуватцями 
яких постали «Ксьондзи, єзуїти» [11, 167]. 
Однак у романтизмі польський світ переважно 
представлено як антагоністичний, з яким укра-
їнці ведуть праведну війну, здійснюють спра-
ведливу відплату. Відтак у ситуації «святої 
помсти» витворюється світ, у якому єдиною 
можливою опцією «діалогу» лишається вини-
щення ворога або героїчна смерть. У повісті 
Миколи Гоголя фабульні лінії і Тараса Бульби, 
і його сина Остапа завершуються саме таким 
логічним фіналом, який лише потверджує 
національну аксіологічну модель: безкомпро-
місна боротьба з польськими представниками 
та самопожертва заради батьківщини. Втім у 

випадку «Гайдамаків» Тараса Шевченка кінець 
історії Гонти практично співпадає зі смертю 
синів («Сини мої, сини мої! / На ту Україну / 
Дивітеся: ви за неї / Й я за неї гину» [11, 187]), 
які є частиною і польського світу («Католики… 
бо нас мати…» [11, 183]) і, отже, теж опиня-
ються за межею «своїх», а тому приречені на 
фізичну смерть. І хоча поховання тіл бать-
ком дозволяє повернути їх в український світ 
(«козацьке мале тіло» [11, 186]), але для самого 
Гонти це перетворюється не на героїчну заги-
бель, а на розчинення «в диму» минулого. Сто-
сунки між поляками та українцями в історичній 
ретроспективі у текстах романтиків переважно 
усталюють перспективу взаємного винищення 
без спроб до пошуку порозуміння.

Така одновекторна спрямованість козаць-
кого світу не завжди здатна знайти відповіді 
на виклики міжнаціонального протистояння. 
У повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя та 
поемі «Гайдамаки» Тараса Шевченка комуні-
кацію між українським та польським світами 
здійснює герой-медіатор, який стає частиною 
двох непримиренних таборів. Євреї Янкель 
і Лейба, інакшість яких увиразнена, у першу 
чергу, на етнокультурному рівні, і для поль-
ського, і українського середовища постають 
«своїми Іншими». У «Гайдамаках» постать 
єврея негативно маркована як героями зі стану 
шляхти («/…/ проклятий жиде» [11, 139]), так і 
гайдамацтва («/…/ жид поганий / Над козаком 
коверзував» [11, 137]), а сам Лейба стає жерт-
вою і одних, й інших. Зрештою, і Янкель вря-
тований Бульбою від страти запорожцями, 
піддається постійній зневазі та насильству у 
польському таборі («А нашому братові і пейси 
обскубуть, і з пики зроблять таке, що глянути 
страшно /…/» [3, 107]). Однак таке упереджене 
ставлення до представників єврейської нації не 
заважає стати саме їм своєрідним медіатором 
між поляками та українцями в діалозі, який 
вони не здатні вести безпосередньо між собою. 
Посередницькі функції і Янкеля, і Лейби дозво-
ляють не лише дізнатися новини з табору супро-
тивника, але й зустрітися чи визволити своїх. 
Тарас Бульба окреслює важливу особливість 
Янкеля, якої він сам не може досягти, оскільки 
«ви й чорта обдурите, бо знаєте всякі штуки» 
[3, 100]. З позиції запорозького козака перевага 
єврея полягає саме у вмінні використовувати не 
прямолінійні методи, а власну вигадливість, яка 
дозволяє не зброєю, а розумом досягти резуль-
тату там, де лицарська відвага безсила.

Прикметно, що в літературі романтизму 
відбувається накладання антиколоніального 
наративу на колоніальні моделі (російська 
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імперська антипольська риторика збігається 
із українською традиційною критикою поль-
ського світу). Вибудовування літературної про-
єкції України «поза імперією» втім штовхає 
авторів до витворення в метропольному дусі 
монологічної картини, у якій відкидається пер-
спектива комунікації з Іншим, що призводить 
до ситуації постійного онтологічного зіткнення 
у воєнному конфлікті українського та поль-
ського світів. Однак поява у такій моделі героя-
медіатора дозволяє знайти форму спілкування з 
Іншим через посередника, а відтак і підважити 
безальтернативність мілітарного чинника як 
єдино можливої стратегії утвердження націо-
нального простору. 

Посередництво героя з іншого етнокультур-
ного середовища у конфлікті двох національ-
них проєктів, що в умовах першої половини  
ХІХ віку опинилися в силовому полі колоніа-
лізму, активізує форми прихованого опору імпе-
рії через використання інтелектуальних прак-
тик, а не лише усталення героїко-лицарської 
моделі. Втім така участь медіатора набуває пев-
них форм крутійства, оскільки герой змуше-
ний відображати зовнішню лояльну метрополії 
форму, але водночас втілює проти неї підривну 
діяльність. Дослідниця Олена Юрчук розглядає 
маску крутія у контексті творчості Івана Котля-
ревського, наголошуючи на завуальованій формі 
поєднання колоніальної та антиколоніальної 
стратегій [14, 91]. На нашу думку, така модель 
постає актуальною і у випадку Миколи Гоголя, 
враховуючи його свідоме прагнення стати час-
тиною російської імперської літератури. Однак 
письменник досягає цього результату за допо-
могою героїв із неросійського середовища, 
оскільки у другій редакції «Тараса Бульби» 
(1842) перетворив українське козацтво на аполо-
гетів російських націоналістичних ідей [1, 398], 
хоча така форма і набуває виразного опизицій-
ного характеру, оскільки потвердження імперії 
відбувається за рахунок потуг Іншого. 

У тексті Миколи Гоголя герой-медіатор 
Янкель вводить Бульбу у простір гри і «пере-
вдягання» («Він пристав на пропозицію Янкеля 
перевдягнутися іноземним графом, який 
начебто приїхав з німецької землі» [11, 104]), у 
якому він відмовляється від героїко-патріотич-
ної моделі, вдаючись до крутійської поведінки 
не типової для його світу. Маскарадне пере-
творення Тараса на німецького аристократа, 
в образі якого «ніхто з його козаків не впізнав 
би» [11, 104], виводить його поза систему цін-
ностей його ж національного простору, але 
водночас надає можливість обійти заборони, 
стати своїм серед чужих та отримати мож-

ливість для оприсутнення власного голосу у 
середовищі своїх ворогів («– Чую! – пролунав 
голос Бульби серед могильної тиші, і вся тьма-
тьмуща народу здригнулася водночас» [3, 109]). 
Відтак запропонована героєм-медіатором гра в 
«перевдягання» із владною потугою польського 
центру дозволяє досягнути Бульбі основного 
бажання («/…/ я хочу побачити Остапа, сказати 
йому бодай одне слово» [3, 100]), а відтак відо-
бражає приховану форму опору метропольній 
системі цінностей, у якій польський світ відграє 
роль символічного посередника між антиколо-
ніальною стратегією українства та російським 
колоніальним дискурсом. Водночас це дозволяє 
реалізувати модель потвердження нестереотип-
них форм репрезентації національного буття.

Герой-медіатор у поемі Тараса Шевченка 
«Гайдамаки» також обирає крутійську гру, час-
тиною якої стають персонажі з українського 
світу, однак його сюжетна історія оприявлює 
не лише досвід особистого виживання в умовах 
тотального суспільного конфлікту, але й стра-
тегію активного перегравання метропольного 
наративу за рахунок нетрадиційних прийомів 
опору імперії. Однак на початку Тарас Шев-
ченко маркує образ єврея у традиційно негатив-
ному світлі («Жидюга / Дрижить, ізгнувшись / 
Над каганцем: лічить гроші / Коло ліжка, кля-
тий» [11, 139]), така імагологічна інтерпрета-
ція превалює як у національній, так і в метро-
польній культурах. Проте вже навіть початкова 
репрезентація Лейби окреслює його спромож-
ність до опору силі, яка чинить над ним насиль-
ство, оскільки брутальний напад конфедератів 
вдається відвести від себе та своєї родини, хоча 
і ціною життя титаря та його доньки. «Перевдя-
гання» Лейби («В киреї козачій» [11, 173]) свід-
чить про вихід його поза межі особистого світу, 
перехід на рівень колективних інтересів та гри 
між різними військовими таборами.

Зрештою, крутійство Лейби дозволяє 
Галайді не лише дізнатися про долю коханої, 
але й проникнути у шляхетський табір та звіль-
нити Оксану. Втім посередництво шинкаря між 
польським та українським світами необхідне 
лише Яремі, який, як і Тарас Бульба, шукає допо-
моги Іншого для порятунку близької людини не 
мілітарним шляхом. Гра Лейби, у яку він втягує 
і Галайду («Гонту забавляйте» [11, 174]), стосу-
ється не лише шляхетського середовища, але й 
гайдамацького, оскільки останні прагнуть слі-
дувати лініями ірраціональної відплати ворогам 
та пошуків власної героїчної смерті. Фактично, 
герой-медіатор у «Гайдамаках» не просто веде 
за собою протагоніста, а штовхає його до пере-
ймання власної ролі та до творення самостій-
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ного маскарадного дійства («І. Галайда / З. Гон-
тою танцює. / А. Залізняк бере кобзу» [11, 174]), 
у якому вдається переграти і своїх, і чужих. 
Співпраця Лейби і Яреми окреслює практику 
творення нової моделі контрдискурсивного 
опору метропольному дискурсу, у якій антико-
лоніальні форми не переплітатимуться з коло-
ніальними. Найголовнішим наслідком такого 
діалогу з Іншим стає вибудовування альтерна-
тиви мілітарно-пафосній боротьбі з імперією, 
у якій раціональна гра із монологічною візією 
минулого дозволяє концептуально розширити 
горизонти національного світосприйняття.

Однак у літературі українського роман-
тизму 1830-40-х років у формуванні поліфоніч-
ної контрдискурсивної моделі спрацьовує не 
лише постать медіатора як Іншого, але й героя, 
зануреного у національну аксіологію. У поемі 
«Сон» (У всякого своя доля) Тарас Шевченко 
знову ж таки вдається до крутійського дій-
ства, де ліричний герой обирає різні маски для 
репрезентації українського колонізованого та 
російського метропольного світів. Оповідач 
свідомо надягає для себе личину людини, що 
не веде високоморальний спосіб життя («Отак, 
ідучи попідтинню / З бенкету п’яний уночі» 
[11, 267]), яка дозволяє йому оминути пафосні 
форми представлення сакралізованої постаті 
поета, і, через заземлення у буденність, окрес-
лити практики підривного осмислення метро-
польного дискурсу.

Ліричний герой поеми Тараса Шевченка 
постулює свій зв’язок із українським середови-
щем («А ти, моя Україно, / /…/ Я до тебе літа-
тиму / З хмари на розмову» [11, 268]), однак 
потрапляє у ситуацію ірреального буття («Лечу 
й прощаюся з землею» [11, 267]), у якій власне й 
отримує здатність до погляду на світ з-за «синіх 
хмар». Така оптика сприйняття світу надає мож-
ливість протагоністу з дистанції спостерігати 
реалії і України, і столиці імперії, а відтак опи-
нитися у певній віддаленості і від колонізова-
ного, і від метропольного світів. Наратор у поемі 
«Сон» постає посередником у знайомстві субал-
терна зі метропольним простором, який, на від-
міну від рідного краю, є повністю незнайомим 
і потрапити до якого можливо лише після від-
мови від власної ідентичності на користь імпер-
ської (« – «Так як же ти / Й говорить не вмієш / 
По-здешнему?» [11, 273]). 

Власне образ ліричного героя представляє 
розщеплення на дві іпостасі: емоційно вразливу 
душу («Чого ти сумуєш? / Душе моя убогая» 
[11, 268]) та суворе раціональне Я. Таке роз-
двоєння постає наслідком колоніальної травми, 
що розшаровує колективну свідомість понево-

леного етносу, провокуючи його до впадання у 
невротичні стани. «Душа убогая» схильна до 
інфантильного сприйняття світу та ігнорування 
проблем, спровокованих втручанням імперії в 
україноцентричний простір. Натомість емоційно 
нестабільній та пасивній моделі протиставлено 
активне пізнання метрополії та її аксіології. 
Проєкція Я ліричного героя поеми стає своєрід-
ним посередником для «душі убогої» в осяганні 
імперії та спробі вийти з її тіні, віднайти шлях до 
подолання національної розпорошеності.

Для протагоніста світ імперії постає 
об’єктом прискіпливого вивчення, основним 
методом такого дослідження організму імпе-
рії є спостереження: «дивлюся» [11, 275]. Така 
оптика «знайомства» із метропольним світом є 
спробою застосувати імперський арсенал інте-
лектуального підкорення поневолених націй у 
зворотному напрямі. Так, Едвард Саїд зазначає, 
що інтелектуальне панування орієнталізму над 
Сходом опирається на владу, яку здобувають 
саме завдяки знанням про об’єкт дослідження. 
Однак термін «влада – знання» дослідник 
запозичує із праці Мішеля Фуко «Наглядати і 
карати». Французький мислитель наголошує 
на нерозривному зв’язку між «владою» і «зна-
нням», оскільки обидва поняття наснажують та 
витворюють одне одного: «/…/ нема ані влад-
них відносин, які б не створювали відповідної 
царини знань, ані знань, які б водночас не зале-
жали від владних відносин і не становили їх» 
[10, 36]. Едвард Саїд відзначає особливу роль 
здобутої європейськими гуманітаріями інфор-
мації у парадигмі «влада – знання», бо саме 
«мати знання про /…/ річ – це панувати над 
нею, мати над нею владу» [7, 48]. Дослідження 
різних аспектів орієнтальної теми провокувало 
до систематизації матеріалу, класифікації, а 
відповідно і до творення ієрархічної моделі. 
Ліричний герой поеми Тараса Шевченка, ося-
гаючи метропольний центр, здобуває знання 
(«Тепер же я знаю: / Це той первий, що роз-
пинав / Нашу Україну, / А вторая доконала / 
Вдову сиротину» [11, 275-276]), які дозволяють 
повернути колонізованому владу над власним 
історичним наративом та національною систе-
мою цінностей, а також позбутися імперської 
оптики сприйняття світу.

Висновки. Український романтизм сфор-
мував потужну контрдискурсивну відповідь 
метропольному дискурсу. Ідеалізація козацької 
минувшини у художніх текстах 1830-40-х роках 
дозволяє українським інтелектуалам вибуду-
вати історіософський міф, який стане каталіза-
тором для творення україноцентричного наці-
онального проєкту. Водночас глорифікування  
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доколоніального минулого України підважує коло-
ніальний наратив та його стратегію марґіналізації 
етнокультурного простору підкореної нації.

Втім українська антиколоніальна страте-
гія набуває рис одновекторності репрезентації 
українського середовища, витісняючи на дру-
горядні ролі Іншого, що постає результатом 
наслідування прийомів колоніального дискурсу. 
У зображенні сусідніх етносів у історичній 
ретроспективі можна спостерегти поєднання 
метропольної (антипольська риторика після 
повстання 1831 року) та української (тради-
ційна барокова критика польської шляхти) прак-
тик. Відтак у текстах романтиків домінує пер-
спектива потвердження власного національного 
простору шляхом військового домінування. 
Така модель не лише копіює метропольне услав-
лення мілітарної потуги, але витворює ситуа-

цію безальтернативної дійсності: або перемога 
над ворогом, або героїчна смерть. Однак поява 
у «Тарасі Бульбі» Миколи Гоголя та «Гайдама-
ках» Тараса Шевченка героя-медіатора дозво-
ляє розширити практики репрезентації укра-
їнської візізї минулого та віднайти ефективні 
форми латентного спротиву імперії. Медіатор 
дозволяє відновити діалог між конкурентними 
національними проєктами, а також позбутися 
монологічної саморепрезентації, оприсутнити 
власний голос у середовищі Іншого. Водночас 
подібне посередництво актуалізує «крутійську 
гру» зі смислами, встановленими колоніаль-
ним та антиколоніальним дискурсами. Постать 
медіатора відкриває перед українськими геро-
ями простір для «перегравання» метропольної 
аксіології та конструювання нової моделі контр-
дискурсивної відповіді.
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THE MEDIATOR CHARACTER IN THE SYSTEM 
OF COUNTERDISCURSIVE PRACTICES OF UKRAINIAN ROMANTICISM
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Ukrainian literature of Romanticism seeks to form an adequate response to Russian colonial discourse. Romantic authors 
turn to the glorification of Cossack history as the “golden age” of Ukraine’s pre-colonial past, which is opposed to the 
metropolitan model of the world. However, the counterdiscursive practices of Ukrainian writers in the artistic strategy 
of designing a Ukrainian-centric space imitate the methods of imperial culture. Thus, in the romantic texts of the 1830s 
and 1840s, a monologue picture was constructed in which the voice of the Other was pushed to the margins of the text. 
At the same time, the interest in historical topics brings to the literature the understanding of Ukrainian military conflicts 
with Polish society in the 17th century, which is marked as the main enemy of Ukrainians. This situation demonstrates 
the intersection of colonial and counterdiscursive experiences (Russian anti-Polish policy coincides with the tradition of 
Baroque chronicle criticism of the nobility), as well as the desire of Ukrainian romantics to challenge the Russian colonial 
narrative not directly but using the image of the Pole as a symbolic mediator. The one-vector historical vision of the past in 
the texts of the Romantics leads to the absence of any communicative situation between the Polish and Ukrainian worlds, 
as the military-knightly model of confirmation of national identity provokes the total annihilation of the opponent, excluding 
the possibility of dialogue with him. In the texts of Mykola Gogol’s “Taras Bulba” and Taras Shevchenko’s “Haidamaki”, 
the figure of a hero who belongs to another ethnocultural space appears, which allows him to become a mediator in the 
existential confrontation between Ukrainians and Poles. However, the strategy of the mediator character activates the forms 
of hidden resistance of the empire using a “mask of coolness”, which reflects the external loyalty to metropolitan values   and 
at the same time opposes them. The image of the Other in the guise of a mediator allows Ukrainian characters to enter the 
enemy camp not by force of arms, but by intellectual activity, to become “a friend among the foes” and present their voice 
among the opponent. At the same time, the model of mediation is manifested in the poem “A Dream” by Taras Shevchenko, 
where the lyrical self of the character becomes a guide in learning about the world of the empire and attempts to get rid of 
the infantile experience of national trauma. Involving the mediator character to find a dialogue between different national 
projects is a strategy to expand the counter-discursive response to the metropolitan discourse. 

Key words: colonial discourse, counterdiscourse, anticolonial narrative, the image of the Other, mediator.
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ЗВУЖЕНИЙ РЯД СУРЯДНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ: 
ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ 

ЧИННИКИ ЛІМІТАТИВНОСТІ

Комлик Наталія Юріївна
аспірант кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
вул. Остроградського, 2, Полтава, Україна

Стаття є спробою нового погляду на природу сурядних словосполучень та їхню типологію. Ці синтак-
семи розглянуто в контексті комунікації як її реальні одиниці. Наголошено на важливості дослідження 
взаємозв’язку синтаксичного ряду та сурядних словосполучень: перший зумовлює формально-грама-
тичну модель других, а самі сурядні словосполучення реалізують семантичну наповненість у реченні як 
ряди його однорідних членів. Замість узвичаєного поділу цих словосполучень на відкриті та закриті аргу-
ментовано доведено з опорою на філософські категорії кінечного та безкінечного доцільніше викорис-
тання термінів «сурядні словосполучення розширеного ряду», «сурядні словосполучення звуженого ряду», 
для яких відповідно є можливим / неможливим додавання потенційних компонентів. Досліджено особли-
вості словосполучень звуженого ряду, проаналізовано ті формально-граматичні та семантичні чинники, 
що зумовлюють їхню лімітативність. Ідеться про протиставні сполучники, які є формально-граматич-
ними організаторами словосполучення; морфологічну природу та сполучувальну можливість його ком-
понентів; особливості внутрішньорядного зв’язку між першим і другим конституентом; комунікативну 
ситуацію та комунікативний намір мовця. Установлено, що для звужених рядів, як і для сурядних слово-
сполучень розширених рядів, характерною є незамкненість. Доведено те, що протиставні відношення 
можуть виникати не між одиничними компонентами, а між блоками однорідних. Такі сурядні слово-
сполучення є результатом міграційних явищ у системі словосполучення, що певною мірою репрезентує 
філософську ідею взаємоперетворення кінечного в безкінечне та навпаки. Установлена закономірність 
засвідчує, що сурядні словосполучення не абстракті одиниці мови, а складники живої комунікації, яка 
відіграє чи не найголовнішу роль у виборі, кількісному складі та організації їхніх компонентів.

Ключові слова: сурядне словосполучення, незалежна координація, комунікація, синтаксичний ряд, 
лімітативність, нелімітативність, звужений синтаксичний ряд, розширений синтаксичний ряд.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Докорінна зміна мислення, а тому й світогляду 
людини ХХІ століття вимагає  перегляду тра-
диційних постулатів мови, зокрема на синтак-
сичному рівні. Сакраментально граматисти 
минулого сторіччя не виділяли сурядні слово-
сполучення в мові, а поєднання повнозначних 
слів на зразок береза і дуб, цукерки або печиво, 
темно, але тепло розглядали не як словоспо-
лучення, а як сполуки слів; отже, про якусь 
класифікацію сурядних словосполучень у лінг-
вістиці не йшлося. Однак у наш час стала вже 
звичною спроба аналізу сурядних словоспо-
лучень та їхніх різновидів. Прибічники цього 
погляду диференціюють аналізовані конструк-
ції залежно від кількісного складу на відкриті та 
закриті структури, наголошуючи на специфіч-
ності зв’язку, який існує між компонентами, – 
незалежній координації [3, 31]. Актуальність 
розвідки зумовлена відсутністю чіткої уніфіко-
ваної класифікації сурядних словосполучень у 
вітчизняному мовознавстві, а також потребою  

дослідження формально-граматичних та семан-
тичних чинників притаманної їм нелімітатив-
ності та лімітативності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Нову концепцію про словосполучення, 
відмінну від традиційної, відстоюють у своїх 
лінгвістичних розвідках В. Бабайцева, В. Бєло-
шапкова, І. Вихованець, П. Дудик, О.  Мельни-
чук, М. Плющ, М. Степаненко, Л. Шевченко, 
К. Шульжук,  І. Ющук та ін. Спільним для всіх 
праць, присвячених аналізу сурядних слово-
сполучень є те, що їхні компоненти потракто-
вано як рівноправні й можуть утворювати від-
криті або закриті ряди. Питання синтаксичного 
ряду, яке є одним із ключових у формально-
граматичній типології сурядних словосполу-
чень, у різні часи інтерпретували Ф. Буслаєв, 
М.  Греч, І. Кучеренко, Д. Овсянико-Куликов-
ський, П. Превлевський, О. Смаль-Стоцький, 
О. Шахматов, у сучасній лінгвістиці А. Загнітко, 
А. Прияткіна, Т.  Радіонова у контексті дослі-
дження однорідних членів речення. Однак 
і досі немає вичерпної праці, у якій би було  
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здійснено всебічне студіювання взаємозв’язку 
категорій «синтаксичний ряд» та «сурядне сло-
восполучення».  

Формулювання мети і завдань статті. 
Метою цієї статті є дослідження формально-
граматичних та семантичних чинників ліміта-
тивності сурядних словосполучень звуженого 
ряду. Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання таких завдань: 1) проаналізувати 
відношення між синтаксичним рядом та суряд-
ним словосполученням; 2) розкрити специ-
фіку звужених рядів сурядних словосполучень;  
3) дослідити формально-граматичні  та семан-
тичні чинники лімітативності сурядних слово-
сполучень цього типу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сурядні словосполучення є одиницями мови й 
мовлення одночасно, оскільки мова як ідеальна 
система забезпечує формально-граматичну 
організацію, за її законами утворюються певні 
структурні моделі словосполучень, а жива кому-
нікація – засіб реалізації їхнього семантичного 
контенту через речення. Узвичаєним є погляд, 
що словосполучення, сурядні зосібна, є буді-
вельним матеріалом речення, проте останні – 
це лише «результат реалізації сполучувальних 
можливостей слів і словоформ. Тільки фразео-
логічно зв’язані сполуки, які фактично за зна-
ченням дорівнюють одному слову, можна роз-
глядати як будівельний матеріал для речення» 
[1, 145].  Словосполучення і речення творяться 
синхронно, і тільки інтонація та інтенція мовця 
розмежовують описувані синтаксичні одиниці. 
Абстраговано, поза спілкуванням, сурядні сло-
восполучення, як і підрядні, виконують номіна-
тивну функцію, але в складі речення їхня роль 
модифікується: вони утворюють ряди однорід-
них членів речення, які збагачують семантику 
самого речення, конкретизують, деталізують, 
уточнюють уже відоме слухачеві або читачеві 
про предмети, явища, процеси [2, 146]. 

Синтаксичний ряд – одиниця, яка має вагоме 
значення для розкриття формально-грама-
тичної організації сурядних словосполучень, 
проте досить розмито потрактована в лінгвіс-
тиці. Найбільш точну дефініцію знаходимо в 
А.  Загнітка,  який розглядає синтаксичний ряд 
як «найпростіший тип конструкцій з паралель-
ними членами, яка включає такі функціональні 
різновиди: 1) однорідні члени речення; 2) нео-
днорідні, але сурядні члени; 3) пояснення;  
4) уточнення; 5) включення» [5, 554]. До дифе-
ренційних ознак ряду уналежнено такі:  суряд-
ний зв’язок між компонентами, загальна спів-
віднесеність із спільним членом речення, 
логіко-семантична схожість, наявність рівно-

правних відношень сурядності, морфологічна 
однотипність компонентів [7]. Синтаксичний 
ряд утворюється лише за наявності внутріш-
нього синтаксичного зв’язку, який реалізують 
сполучники або інтонація.  Сурядні словоспо-
лучення мають усі ці параметри. Варто, однак, 
зробити невелику ремарку щодо морфологічної 
однотипності їхніх компонентів: це важлива, 
але факультативна ознака, позаяк у текстах 
різних дискурсів активно функціюють сурядні 
словосполучення, представлені гетерогенними 
компонентами: В ці часи ви чуєте і над собою, 
і перед собою, і з а собою, і праворуч, і ліво-
руч шум – свист качиних крил (2, 212); І в цьому 
підморгуванні, в посмішці було навіть щось 
завзяте, злорадне, торжествуюче (1, 21). 

Важливо наголосити, що особливості фор-
мальної організації та семантичний вимір 
досліджуваної синтаксеми найповніше прояв-
ляється в конструкціях з однорідними членами 
речення, «що перебувають в однакових синтак-
сичних відношеннях з одним із членів речення 
і поєднуються сурядним зв’язком» [10, 427]. 
Як уже зазначалося, сурядні словосполучення 
в структурі речення виконують функцію саме 
однорідних членів. Виникає питання про від-
ношення між поняттями «синтаксичний ряд», 
«однорідні члени речення» та «сурядні слово-
сполучення». Як зазначає Т. Радіонова, «про-
стежується корелятивність сурядності з напря-
мами реалізації синтаксичних зв’язків та їхніх 
формальних виявів, однорідності – із законо-
мірностями формально-граматичної будови 
речення, ряду – з тенденціями побудови синтак-
сичних конструкцій, специфіки їх семантико-
синтаксичної організації, з посіданням спільної 
комунікативної значущості та з підпорядкуван-
ням єдиній семантиці» [8, 74]. Отже, ряд – це 
глобальна синтаксична категорія, що органі-
зовує певну синтаксичну одиницю (речення, 
його частину або словосполучення) за допомо-
гою сурядності, яка експлікує свій формально- 
граматичний та семантико-синтаксичний 
потенціал через однорідні члени речення, у 
вигляді сурядних словосполучень.

Сурядні словосполучення – це словосполу-
чення, сформовані за участю повнозначних слів, 
що перебувають у відношенні відносної неза-
лежності, реалізовують свої формально-грама-
тичні особливості та семантичне наповнення 
у складі речення, утворюючи одиниці, компо-
ненти яких виконують ідентичну синтаксичну 
функцію. Той факт, що до його складу може вхо-
дити більше двох компонентів, які при цьому 
зберігають свою відносну рівноправність, 
ставить  ці словосполучення в антагонічну  
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опозицію до підрядних. Орієнтуючись на 
такий критерій, як компонентний склад, лінг-
вісти поділяють сурядні словосполучення на 
дві великі групи: 1) з відкритим сурядним 
зв’язком; 2) із закритим сурядним зв’язком. 
Відкриті сурядні словосполучення допускають 
«теоретично й практично необмежену кількість 
компонентів» [4, 46], а зв’язок між ними «може 
реалізовуватись за допомогою різнофункціо-
нальних сурядних сполучників, безсполучни-
ково або різним поєднанням обох цих засобів»; 
закриті ж «утворюються з двох компонентів» 
за допомогою зіставно-протиставних сполуч-
ників [там само]. Предметом пропонованого 
дослідження є останні. На нашу думку, дореч-
ніше послуговуватися термінами «сурядні сло-
восполучення розширеного ряду» та «сурядні 
словосполучення звуженого ряду». Підставою 
для вирізнення відкритого ряду є філософська 
категорія нескінченності, яка «виражає невід-
ривно пов’язані між собою протилежні сто-
рони об’єктивного світу, необмежену множину 
просторових структур світу, принципову неза-
мкненість всіх матеріальних систем, нество-
рюваність та незнищуваність світу, вічність 
його буття, кількісну невичерпність явищ світу, 
нескінченну багатоманітність його властивос-
тей, взаємозв’язків форм буття та тенденцій 
розвитку» [9, 14]. Однак при потенційному 
додаванні нових компонентів до сурядного сло-
восполучення відкритого типу прагматично 
рано чи пізно таке кількісне збільшення буде 
призупинено, що зумовлюється низкою чинни-
ків, про які йтиметься далі. Подібно до цього 
підвалиною генерування закритих сурядних 
словосполучень є філософське вчення про опо-
зиційну до нескінченності категорію кінечного, 
«яка характеризує будь-який визначений, обме-
жений об’єкт» [11, 272]. Сурядні словосполу-
чення як семантико-синтаксичні складники 
речень Вона не біжить, а летить, червона-
червона на сліпучо-білому фоні, випроставши 
трубу (хвіст) і витягши мордочку (2, 218), 
Вони йшли тими вулицями, де люди не жили, а 
тільки торгували (1, 32), Тут же, замкнута у 
цю розкішну, але прокляту горницю, вона і не 
має до кого промовити слово, не має від кого 
почути жалісну одмову і співчуття (5, 406) є 
лімітативними, тобто утворюють закритий ряд 
із двох компонентів. Така організація слово-
сполучення корелює із природою кінечного у 
філософії. Самі ж філософи говорять, що засо-
бом самодосконалості цієї категорії є вичерпні 
ознаки про той або той фрагмент дійсності. 
Вони наголошують і на тому, що їй харак-
терна «міра, яка допускає можливість виходу 

за її межі, тобто заперечення даного кінеч-
ного, переходу чи перетворення його в інше» 
[11, 272]. Спостереження за процесом зміни 
кінечного, під час якого відбувається постійний 
вихід за його кордони, підводить до ідеї безкі-
нечного. Тому, як бачимо, у філософії кінечне й 
безкінечне перебувають не в абсолютній опози-
ції, а в діалектичній єдності: «по-перше, будь-
який кінечний об’єкт пов’язаний із безкінечним 
різноманіттям інших кінечних обєктів «поза 
собою» (екстенсивна безкінечність); по-друге, 
кінечне вміщує в собі безкінечне як вираження 
всезагальних, інваріантних характеристик 
(інтенсивна безкінечність) [11, 272–273]. Піз-
нання світу полягає саме в тому, що ми «зна-
ходимо і конструюємо безкінечне в кінцевому, 
вічне – у тимчасовому» [6, 548].  У площині 
синтаксису словосполучення спостерігаємо 
також перехідні процеси відкритості у закри-
тість і навіть навпаки. Відкрите сурядне сло-
восполучення в реченні Немов чарівні декора-
ції – / жасмин, троянди і бузок (6, 92) можна 
звузити до двокомпонентності: Немов чарівні 
декорації – / жасмин і троянди. За такої опе-
рації ряд, однак, не перетворюється в типовий 
закритий, проте це ілюструє маргінальні явища 
в системі словосполучення.

 Як зауважує П. Дудик, «закритість суряд-
них словосполучень певною мірою умовна, 
бо, зрештою, кожну з обох частин таких слово-
сполучень можна однотипно, в якомусь одному 
плані розгорнути, поширити» [4, 48]. У реченні 
Не краса красить, а розум (8, 161), з одного 
боку, два компоненти вступають у протиставні 
зв’язки, з іншого, – кожен конституент можна 
розширити, додавши до нього супровідний, 
і тоді опозиція утворюється між блоками лоз 
єднальними відношеннями: Не краса і сила 
красить, а розум і доброта. 

Отже, сурядні словосполучення неліміта-
тивної природи, у яких засобом зв’язку є роз-
ділові та єднальні сполучники, належать до 
словосполучень розширеного ряду; лімітативні 
словосполучення із протиставними сполучни-
ками формують сурядні словосполучення зву-
женого ряду. 

Найважливішим формально-граматичним 
чинником утворення типових  сурядних слово-
сполучень звуженого ряду є природа протистав-
них сполучників, до яких належать а, але, та  
(у значенні але), зате, проте, однак. Їхня семан-
тична специфікація стає підґрунтям творення 
конструкцій із внутрішньорядною опозицією, 
яка виникає у процесі зіставлення двох компо-
нентів (блоків), що можуть позначати матері-
альні та ідеальні об’єкти навколишнього світу, 
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їхні ознаки, дії чи стани: А в нас яку не вдариш 
кайлом скелю – / зі всюди рине кров, а не вода  
(6, 270); Ясна річ, що бекас – не собака, а птиця, 
але кожен мисливець знає, що полювати бекаса 
без собаки, це все одно, що справляти весілля 
без музики (2, 225); Зажурився, засмутився…/ 
Вдень не їсть, а серед ночі / Плаче, бідний, 
та зітхає, / Сну не знають його очі (3, 8); Не 
нарікай на тьму злостиво, / А краще засвіти 
свічу (7, 430). Якщо ж протиставлення виникає 
не між двома компонентами, а між субрядами 
однорідних, це «не руйнує, а навіть, скріплює 
їхню двокомпонентність, синтаксичну дво-
членність, поділ на дві частини, які поєднані 
тільки одним граматичним зв’язком, переважно 
сурядно-протиставним» [4, 48]: Дівчина схо-
пилася на ноги, відхилилася від Гріті, але не 
злякалася його, не скрикнула від несподіванки,  
а засміялася (4, 28); Поборюся з нею, батьку, / 
Та не силою ручною / І не зброєю зо спіжу, / 
Але серцем і чуттям (9, 301).

Не менш вагомим фактором є сполучувальна 
здатність частин мови. Як відомо, сурядні  
і підрядні словосполучення утворюють лише 
повнозначні слова. Класичною моделлю суряд-
ного словосполучення є поєднання гомогенних 
компонентів: Нестаток, і тяжка робота,  
і натуга / Зорали зморшками чоло (9, 30); Це, 
може, навіть і не вірші, / а квіти, кинуті тобі 
(6, 21). Поширений тип становлять сурядні сло-
восполучення гетерогенного складу, які харак-
терні для розширених рядів. До них здебільшого 
належать ті словосполучення, які розкривають 
різні сутності об’єктів:  Ізумрудна, блискуча, 
з перлистою ніжною піною / Хвиля котиться, 
грає, співаючи пісню дзвінку, / І сміється до 
сонця, і вабить раптовою зміною, / І пустує, 
і плеще, цілуючи скелю стрімку…(3, 24); Вони 
там перед нашими рядами / Бліді, втомлені, 
поганенько вбрані, / Та к зброї кождий мов при-
ріс руками (9, 43). Якщо в сурядних словоспо-
лученнях розширеного ряду єднальні та розді-
лові сполучники запроєктовані на потенційне 
примноження компонентів, то характер проти-
ставних сполучників обмежує сполучуваність 
слів у словосполученнях звуженого ряду, що 
зумовлює його лімітативність. Між компонен-
тами таких словосполучень виникає абсолютна 
або контекстуальна антонімія, яка передбачає 
наявність саме двох слів, однокласових чи різ-
нокласових, що так само посилює протиставні 
відношення: Дівчина стояла з квітами, але 
сумна; Їй допоможе не купа улесливих слів, а 
одне, щире; Це вперше борщ для родини при-
готувала не мати, а вона;  Будинок був недо-
будований, але красивий. 

З одного боку, усі сурядні словосполучення 
вирізняються рівноправністю та незалежністю 
компонентів, а з іншого – спостережено осо-
бливого роду зв’язки всередині словосполучень 
звуженого ряду. У словосполученнях розумний, 
але злий; не багатство, а щастя; утомлений, 
проте щасливий через специфіку сполучника 
перший компонент семантично ніби «сильніший» 
і вимагає змістової протилежності від іншого, 
чого не можемо сказати про словосполучення на 
зразок красивий і розкішний, дощ і сніг, цукерки 
або печиво, ні квітів, ні трав, у яких експліцитно 
заявляє про себе повна паритетність компонентів. 
Отже, відносна зовнішня рівноправність безпосе-
редньо пов’язана з внутрішньою підпорядкова-
ністю другого конституента першому.

Для повного розуміння природи сурядних 
словосполучень, важливо розглядати їх не ізо-
льовано, а як невід’ємні одиниці комунікації, 
що забезпечує реалізацію їхньої формально-
граматичної моделі як складника речення та 
семантичного плану. Лімітативність того чи 
того сурядного словосполучення звуженого 
ряду детермінована також ситуацією спілку-
вання, у якій вони генеруються, та інтенцією 
самого спікера. Саме від останнього залежить, 
чи в опозиції опиняться два компоненти, чи про-
тиставні відношення виникнуть між блоками 
однорідних. Аналізуючи протиставне сурядне 
словосполучення не хвались, а молись, яке вхо-
дить до структури речення Не хвались, а Богу 
молись (8, 302), можемо припустити, метою 
мовця було наголосити саме на такій прита-
манній кожному вірянинові моральній якості, 
як скромність. Маємо повчальний зміст, експлі-
кований через протиставлення двох суперечли-
вих дій. Однак компоненти цього лімітативного 
словосполучення можна розширити на зразок 
не хвались, не веселись, а молись і кайся. Це 
словосполучення також належить до звужених 
конструкцій, зберігає протиставні відношення, 
але вже між цілими блоками, і є семантично 
багатшим порівняно з першим. Тут уже потен-
ційною метою комунікатора є протиставити 
життя крізь призму світських, буденних дій 
людини та духовних, які ведуть до очищення. 
Саме мета мовця є ключовою, хоч і не єдиною, 
у встановленні меж лімітативності сурядних 
словосполучень звуженого ряду.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Сурядні словосполучення важ-
ливо розглядати у зв’язку із категорією син-
таксичного ряду, який репрезентує специфіку 
їхньої формально-граматичної організації. 
На противагу узвичаєним термінам «відкриті 
сурядні словосполучення» та «закриті сурядні 

Комлик Н. Ю. Звужений ряд сурядних словосполучень:  
формально-граматичні та семантичні чинники лімітативності
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словосполучення» доцільніше послуговуватися 
термінами «сурядні словосполучення розши-
реного ряду», які являють собою синтаксичні 
утворення з потенційним нарощенням компо-
нентів, поєднаних єднальними, розділовими 
сполучниками або інтонаційно, та «сурядні 
словосполучення звуженого ряду» – конструк-
ції, що складаються з двох компонентів на 
основі протиставних відношень і передбачають 
розширення конституентного складу в кожній 
частині. На лімітативність сурядних словоспо-
лучень впливають різні чинники. Це передусім:  

1) природа протиставних сполучників, які 
беруть участь у формально-граматичній орга-
нізації словосполучення; 2) морфологічна 
природа та сполучувальна можливість компо-
нентів, що структурують словосполучення;  
3) особливий внутрішньорядний зв’язок між 
першим і другим компонентом; 4) комуніка-
тивна ситуація та комунікативний намір мовця. 

Перспективи подальших розвідок убачаємо 
в детальному вивченні впливу семантичних 
чинників на лімітативність сурядних словоспо-
лучень звужених рядів. 
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NARROWED RANGE OF COORDINATE PHRASES: 
FORMAL-GRAMMATICAL AND SEMANTIC FACTORS OF LIMITATION
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The article is an attempt to take a new look at the nature of the coordinate phrases and their typology. Coordinate 
phrases are syntactic units that can contain more than two full words of equal meaning, as opposed to subordinate 
ones, that necessarily have a main and a subordinate component. Coordinate phrases are considered in the context of 
communication as their real units. The importance of studying the relationship between the syntactic range and coordinate 
phrases is emphasized: the range determines the formal-grammatical model of the phrase, and the coordinate phrases 
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themselves realize the semantic content in the sentence as rows of its homogeneous members. Instead of the usual division 
of these phrases into open and closed, it is argued based on the philosophical categories of finite and infinite, it is more 
appropriate to use the terms “coordinate phrases of extended range”, “coordinate phrases of narrowed range” for 
which it is possible/impossible to add potential components. The article investigates the peculiarities of phrases of a 
narrowed range, analyzes the formal-grammatical and semantic factors that determine their limitation. These include 
the nature of opposing conjunctions, which are the formal-grammatical organizers of the phrase; morphological nature 
and the combined possibility of the components included in the phrase; features of intraline connection between the first 
and second components; communicative situation and communicative intention of the speaker. It is noted that narrowed 
ranges, like coordinate phrases of extended ranges, may be characterized by openness. There are many examples of such 
phrases, where opposing relations arise not between single components, but between blocks of homogeneity in modern 
discourse. Such coordinate phrases are the result of transients in the system of phrases, which to some extent represents 
the philosophical idea of the mutual transformation of the finite into the infinite and vice versa. It proves once again that 
coordinate phrases are not abstract units of language, but components of living communication, which plays perhaps the 
most important role in the choice, number and organization of their components. 

Key words: coordinate phrase, independent coordination, communication, syntactic range, limitation, non-limitation, 
narrowed syntactic range, extended syntactic range.
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The given article aims at describing: how the rhetorical strategies are used in the Ted Talks presentations 
and how the rhetorical strategies complement to create the speech effect. Rhetorical strategies are defined as the 
mechanisms used through wording during communication acts that encourage action or persuade the audience. 
These language devices are actively applied across Ted Talk speakers to manage the listener’s views. The topicality 
of the paper is predetermined by modern understanding communication as the process that empowers others, forms 
connections, influences making decisions, motivates change, and makes a difference in people’s lives. A language 
is a powerful tool that can make huge changes if the right word is used at the right time and in the right place. The 
lack of communication skills to select appropriate verbal and nonverbal means to get the message to the audience 
in the right way by using powerful and effective words makes communication almost impossible. Storytelling and 
humour are under our research as two main rhetorical strategies mainly used by Ted Talk speakers. Thus, the 
research pays attention to the important point that rhetoric involves language as a strategic response to a situation, 
and rhetoric is the use of language as a symbolic means of inducing cooperation in beings that by nature respond to 
symbols. Ted Talk by Brene Brown The Power Of Vulnerability is under the rhetorical analysis. While performing 
the rhetorical analysis the following research steps have been made: determining rhetorical situation and purpose; 
defining and understanding rhetoric as a framework for how speakers inform and persuade audience; analyzing 
how these speakers use a variety of rhetorical strategies and Ted Talk genre to make an impact on their audience; 
demonstrating an understanding of the relationship between intention, audience, and genre.

Key words: rhetoric, strategy, storytelling, humour, speech, ethos, logos, pathos.

Introduction. Rhetoric is the study of how we 
organize and employ language effectively, and 
thus it becomes the study of how we organize our 
thinking on a wide range of subjects [2]. Rhetoric 
has been defined as the energy inherent in emotion 
and thought, transmitted through a system of signs, 
including language, to others to influence their 
decisions or actions [12]. Many studies in recent 
years have investigated the principles of rhetoric 
[7]. Therefore, the results of these studies came 
to reveal techniques, strategies, structural patterns 
and characteristics. This is a useful contribution 
that suggests again that rhetoric is simply part of 
who we are as human beings. When we express 
emotions and thoughts to other people with the 
goal of influencing or persuading them, we are 
engaged in rhetoric. 

We’d like to focus our attention on the 
important point that rhetoric involves language 
as a strategic response to a situation, and rhetoric 
is the use of language as a symbolic means of 
inducing cooperation in beings that by nature 
respond to symbols [7]. The language people use 
to define their experiences expresses attitudes and 
understandings of the world and creates motives 
in others through the construction of social reality 

[4]. In this aspect, it is possible to expand the 
definition of rhetoric as art to include other goals 
such as achieving clarity through the structured 
use of symbols, awakening our sense of beauty 
through the aesthetic potential in symbols, or 
bringing about mutual understanding through 
the careful management of common meanings 
attached to symbols [8]. The aim of the research is 
to investigate the Rhetoric of TED Expert Public 
speakers. 

The research objectives are:
1) to outline the scope of research of public 

speaking discourse; 
2) to single out the rhetorical strategies of Ted 

Talk speakers.
The object of the study is Ted Talk public 

speaking discourse.
The subject of the study is the rhetorical 

strategies of Ted Talk speakers.
The research methods are the methods of 

rhetorical analysis, pragmatic analysis. The process 
of completing a rhetorical analysis presupposes 
the use of different rhetorical strategies. Pragmatic 
analysis refers to a set of linguistic tools which are 
used to develop systematic accounts of discursive 
public speeches, particularly discursive strategies. 
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Theoretical Framework. Since times 
immemorial eloquence was highly appreciated in 
ancient India, China, and Africa, also among the 
Aztec culture and other pre-European communities 
of South and North America. Moreover, in classical 
Greece and Rome, public speaking began to thrive 
in the educational sphere and civic life. Public 
speaking was also under extensive investigation 
in Aristotle’s rhetoric (the third century B.C.). 
This outstanding work is still considered the most 
important research in this subject, and many of 
its principles are followed by public speakers 
nowadays. Cicero, the great Roman leader gave his 
public speeches to defend principles of liberty and 
dedicated his several works to oratory holistically. 
Over many centuries, many other famous 
thinkers have thoroughly studied such issues as a 
language – speech – rhetoric (the Christian preacher 
St. Augustine, the Roman educator Quintilian, the 
British philosopher Francis Bacon, the medieval 
writer Christine de Pizan, and the American critic 
Kenneth Burke) [1]. Communication researchers 
have provided increasingly scientific fundamentals 
for understanding the strategies and techniques of 
effective speeches [8]. The ability to communicate 
well is one of the most crucial language skills to 
develop today. 

Research Findings
TED Talks, an acronym for Technology, 

Entertainment and Design, acts as one of the 
most recognised new forms of communication 
and generally innovative ideas that exist in the 
world [1, 40]. TED was founded in 1984 by the 
influential architect Richard Saul Wurman out 
of the convergence of three main branches: 
technology, entertainment and design. One of the 
most influential and popular websites that offer 
new information in the form of videos is TED 
Talks. TED Talks is a video platform that offers a 
variety of information for free on the Internet. The 
genre specification of a TED speech stems from its 
stiff local-temporal format and carefully prepared 
essence.

TED Talks is a hybrid genre that incorporates 
several other genres, such as lectures by university 
professors, newspaper articles, conference 
presentations, scientific television programmes, 
thus combining different semiotic models, 
namely conversation, writing, video and sound. 
Since 2007 the international TED conference 
has successfully proved itself as one of the most 
prominent formats for the diffusion of ideas around 
the world. The conference disseminates its content 
under the slogan “ideas are worth spreading”. 
Consequently, TED Talks public speeches institute 
represents a new object of pragmatic-linguistic 

research. Public TED Talks should be interpreted 
as the epitome and recognition of an idea in the 
process of communication. Ted Talks has turned 
into a viral video platform and a worldwide 
community of influential and passionate speakers. 

TED speeches are characterised by features 
such as: 

1. conciseness; 
2. structural and logical reasoning; 
3. transparency;
4. clarity; 
5. high degree of authority and credibility; 
6. persuasiveness [5]. 
There are three basic parts of persuasion in Ted 

Talk speeches: 
1. ethos (credibility of the speaker);
2. logos (the logic behind any conclusions 

drawn by the speaker); 
3. pathos (emotional appeal or ability to create a 

connection between the speaker and his audience) [5]. 
These key elements lie at the base of any 

successful public speech. Firstly, to share thoughts, 
ideas, observations a speaker should have a certain 
level of knowledge about the chosen topic (that is 
ethos). Secondly, to make sure that the message is 
perceived and understood by the audience in the 
right way, the message must be conveyed clearly, 
informatively and logically (that is logos). Thirdly, 
to capture and hold the undivided listeners’ 
attention the speaker has to create an emotional 
connection with the audience (that is pathos). 

Let us analyse the extract of Ted Talk by Brene 
Brown “The Power Of Vulnearbility” [3]: So, I’ll 
start with this: a couple years ago, an event planner 
called me because I was going to do a speaking 
event. And she called, and she said, “I’m really 
struggling with how to write about you on the little 
flyer.” And I thought, “Well, what’s the struggle?” 
And she said, “Well, I saw you speak, and I’m 
going to call you a researcher, I think, but I’m 
afraid if I call you a researcher, no one will come, 
because they’ll think you’re boring and irrelevant.”  
And I was like, “Okay.” And she said, “But the 
thing I liked about your talk is you’re a storyteller. 
So, I think what I’ll do is just call you a storyteller.”

The introduction of the Talk establishes ethos 
and pathos simultaneously: I was going to do a 
speaking event. the thing I liked about your talk 
is you’re a storyteller. So, I think what I’ll do is 
just call you a storyteller.” In this way the presenter 
earns her credibility, talking about her storytelling 
skills: So, I’m a researcher-storyteller, and I’m 
going to talk to you today – we’re talking about 
expanding perception – and so I want to talk to you 
and tell some stories about a piece of my research 
that fundamentally expanded my perception and 
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really actually changed the way that I live and love 
and work and parent. In addition, her position as 
a research professor at the University of Houston 
Graduate College of Social Work studying 
vulnerability, courage, authenticity, and shame for 
the past 10 years also adds credibility to her speech.

Logos: The things I can tell you about it: it’s 
universal; we all have it. The only people who don’t 
experience shame have no capacity for human 
empathy or connection. No one wants to talk about 
it, and the less you talk about it the more you have 
it. What underpinned this shame, this “I’m not 
good enough,” – which we all know that feeling: 
“I’m not blank enough. I’m not thin enough, rich 
enough, beautiful enough, smart enough, promoted 
enough.” The thing that underpinned this was 
excruciating vulnerability, this idea of, in order for 
connection to happen, we have to allow ourselves 
to be seen, really seen.

Moreover, the classical theory and practice of 
rhetoric are concerned with argumentation and 
persuasion [2]. The rhetorical analysis embraces 
the following questions: 

Table 1
The rhetorical analysis

1. What is the communicative situation?
2. Who is the speaker?
3. What is their intention of speaking? (Ranging from 
attacking or defending, encouraging or discouraging 
from certain action, praising or blaming, teaching, 
motivating, fascinating, etc.).
4. Who makes up the audience?
5. Who is the intended audience?
6. What are the values and emotions of the audience  
to appeal to?
7. What is the content of the message?
8. Can you summarize the main idea?
9. How does the speaker address the audience’s reason 
and their emotions?
10. What is the form in which it is conveyed?
11. What is the structure of the communication;  
how is it arranged?
12. What genre is the speech conducted in?
13. What figures of speech are used?
14. What is the style and emotional tone of the speech?
15. How do the expression side and the content side 
correspond to each other? 

Ted Talk speech undergoes 5 main Cicero’s 
canons as well:

The invention in Ted Talk. Ted Talks speakers 
teach their audience something new. An unfamiliar 
or unexpected element in Ted presentation shakes 
up the audience and provides a different perspective. 
The purpose of Ted Talk is to inform, educate 
and inspire the audience. The speech is inspiring 

when the audience is given a new perspective on 
the world in which they live. A speaker may use 
his strong, convincing language to elicit intrigue 
and curiosity. His great pitch makes the topic 
interesting, persuades the audience to want to 
know more. For instance, Ted Talks speakers start 
with a grabber, giving the audience a chance to see 
their personal connection to the topic through such 
rhetorical technique as storytelling. 

Disposition in Ted Talk. TED Talks involve 
interaction between the speaker and the audience. 
The key principle is to remember that the speaker’s 
job is to give to the audience, not take from them. 
Here the communicative intention of the speaker 
is to exercise communicative influence on the 
audience to disperse a certain idea. However, before 
a certain idea can be disseminated, the speaker 
needs to convince the audience of its rationality. 
To this end, the speaker makes extensive use of 
discursive strategies. 

Eloquence in Ted Talk. It is built on the tone of 
the voice; the way the speaker handles his words; 
the emotional colouring of sentences; pauses, 
rhythm and pace, word emphasis, etc. Their story 
or message sparks a reaction with the audience. 
In this way, they create a vocal landscape filled 
with colour. By using intonation and emphasis, 
the speaker directs the listeners’ attention to the 
big ideas. The more sophisticated the speaker’s 
vocabulary, the more options the speaker has to 
communicate his desired message. An eloquent 
speaker chooses the words with care, understands 
the power of words.

Delivery in Ted Talks deals with the process of 
effective using paralanguage and body language. 
The body language of effective Ted Talks speakers 
is neutral, open, defined, and strong.

Researching Ted Talks, we paid attention to 
storytelling as a rhetoric strategy. 

The importance of storytelling as a rhetoric 
strategy in Ted Talk speeches is undeniable. 
Storytelling can be defined as a structured narrative 
account of real and imagined events that are widely 
used in public speaking as a means for sharing, 
interpreting and offering the content of the story 
to the listeners [13]. The pragmatic function of 
storytelling is to grab the audience’s attention and 
set up an atmosphere of mutual trust and respect 
with listeners. Storytelling is used as a rhetoric 
strategy for a variety of pragmatic purposes which 
include: make statistical data, graphics and facts 
more vivid and interesting; relieving tension; 
making important points of the presentation 
memorable; establishing an emotional connection 
with the particular audience; emphasizing the 
message; introduce controversial issues; encourage 

Kryknitska I. O. Ted Talk as an object of rhetoric research
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thinking; shape peoples’ beliefs; raise the energy 
level of the group; motivate people to act [6].

The best stories involve true facts from speakers’ 
lives, self-effacing humorous facts about past 
mistakes, challenges and failures, success stories 
of people and the history of business. Effective 
stories are: relevant to the subject; simple and 
short; eliminating inconsequential detail; the plot 
of the story involves the lesson. 

In Ted Talk The Power Of Vulnerability [3] there 
are myriads of reasons why this speech is connected 
with so many people. Brene’s ability as a ’storyteller’ 
is one of them. Her storytelling rhetoric strategy 
embraces her following communicative actions:

1) She starts the talk with a story, and performs so 
in a simple and conversational way clear to anyone… 
“So, I’ll start with this…a couple of years ago….”

2) The speaker involves dialogue with the 
public by replaying some parts of the talk into the 
scenario. It is light and humorous; it still has a clear 
point. That is a key rhetoric element that introduces 
the speaker as an effective ’researcher-storyteller’.

3) The speaker introduces herself and her 
speaking role to us by going back in time 
professionally and picking another relevant story 
to set an appropriate communicative context in a 
rather human and funny way. Again, she does it so 
simply and effectively with the following: “This is 
where my story starts…”

4) She proceeds to share the trajectory of her 
professional career and research through personal 
stories which are chosen for relevance and shared 
conversationally. For instance, the first meeting 
with her therapist, Dianna, is brought to life through 
the dialogue and accompanying facial expressions 
and reactions. We are engaged in human terms, and 
with humour. Brene pauses and acknowledges…

“…as you know…it’s not going to turn out well…”
Humour is another rhetoric strategy. 
Ted Talk speakers use humour to connect, 

engage and entertain their audiences.
When used properly, humour is a powerful tool 

in any speaker’s arsenal and it can have tremendous 
pragmatic benefits: 1. It creates a bond with the 
audience. A speaker who uses humour well comes 
across as more human, more likeable [10]. Humour 
puts an audience at ease and makes people more 
receptive to your ideas. 2. It energizes people and 
keeps them engaged. It is observed when we laugh, 
our heart rate increases and that keeps us stimulated 
and alert. 3. It can provide emotional relief for 
the audience. Many talks are serious and many 
talks are emotionally challenging for an audience. 
Well-placed humour can give your audience some 
much-needed relief in an otherwise serious talk. 
4. It helps the audience remember the speaker’s 

points. Laughter improves memory and cognitive 
function. This helps the audience remember ideas 
in the talk. 5. It leaves a good impression of the 
speaker on the audience.

People will forget what is said, people will 
forget what was done, but people will never forget 
how a speaker made them feel.

Thus, using humour in Ted Talks can: 1. Build 
rapport with the audience, especially in the initial 
stages of the speech. 2. Emphasize the points to be 
remembered by the audience. 3. Keep the audience 
engaged. 4. Let the audience see the human side of 
the speaker. 5. Lighten up heavier subject matter.  
6. Put the audience at ease [11]. 

Brene Brown began her presentation with a 
short anecdote: A couple of years ago, an event 
planner called me because I was going to do a 
speaking event. She said, “I’m really struggling 
with how to write about you on the little flier.” 
And I thought, “Well, what’s the struggle?” And 
she said, “Well, I saw you speak, and I’m going to 
call you a researcher but I’m afraid if I call you a 
researcher, no one will come because they’ll think 
you’re boring and irrelevant.” And I was like, 
“Okay.” And she said, “But the thing I liked about 
your talk is you’re a storyteller. So, I think what I’ll 
do is just call you a storyteller.”

Another example of Brene’s usage of humour is: 
If there’s anyone who wants their life to look like 
this, it would be me, but it doesn’t work. Because 
what we do is we take fat from our butts and put 
it in our cheeks. Which just, I hope in 100 years, 
people will look back and go, “Wow.”

Eventually, we would like to accentuate on 
nonverbal aspects of communicative behaviour of 
Ted Talk speakers:

1. Addressing the audience as if they are having 
a casual-informative conversation with each 
person. 

2. Nonverbal actions are: 
a) simple smile makes the audience feel more 

comfortable and at ease;
b) steps towards the audience in case to 

encourage or persuade the audience; 
c) making eye contact while speaking to make 

sure that the audience is involved and engaged;
d) using hand gestures that emphasize the words, 

keeping the audience’s attention by varying their 
gestures, incorporating the head, arms and hands; 

e) using positive gestures to sway the audience; 
f) their voice holds power and can project; 
g) using slow and measured breathing to pace 

the speech;
h) pausing to emphasize key points. 
Therefore, when it comes to rhetoric, it’s not 

just a figure of speech, but a valuable tool that can 



75

allow the person to assess the situation and deal 
with it accordingly to produce a pragmatic effect 
on the audience.

Conclusions
The research emphasizes the significance of 

rhetoric strategies used by Ted Talk public speakers 
to gain a pragmatic effect. TED Talks is defined 
as a hybrid genre that incorporates several other 
genres, such as lectures by university professors, 
newspaper articles, conference presentations, 
scientific television programmes, thus combining 
different semiotic models, namely conversation, 
writing, video and sound [9]. Using the methods 
of rhetorical we have achieved the set objective of 

the research. Rhetorical strategies used by Ted Talk 
speakers are to actualise them as speech person. 
These strategies help them to express themselves, 
structure their thoughts and influence the audience.

The research has revealed the characteristics of 
TED speeches (conciseness; structural and logical 
reasoning, transparency, clarity; high degree 
of authority and credibility; persuasiveness). 
However, three basic parts of persuasion in Ted Talk 
speeches have been discovered: ethos (credibility 
of the speaker); logos (the logic behind any drawn 
conclusions); pathos (as an emotional appeal). The 
main rhetorical strategies under the study used by 
Ted Talk speakers are storytelling, humour, etc.
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TED TALK ЯК ОБ’ЄКТ РИТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Крикніцька Ірина Олександрівна
кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри англійської мови факультету перекладознавства 
Київського національного лінгвістичного університету

вул. Велика Васильківська 73, Київ, Україна 

Метою цієї статті постає використання риторичних стратегій у презентаціях Ted Talk. Стаття також 
передбачає дослідження того аспекту яким чином риторичні стратегії сприяють створенню мовленнєвого 
ефекту з боку адресанта на адресата. Риторичні стратегії визначаються як механізми, що застосовуються 
через вербальне та невербальне оформлення під час певного комунікативного акту, що спонукає до дії та переконує 
аудиторію. Ці вербальні та невербальні засоби активно застосовуються мовцями Ted Talk задля того, щоб 
ефективно управляти думкою аудиторії. Актуальність дослідження зумовлено сучасним розумінням комунікації 
як такого процесу, що заряджає інших, формує міжособистісні зв’язки, впливає на прийняття рішень, мотивує 
на позитивні зміни і змінює життя людей на краще. Невміння обирати відповідні вербальні та невербальні 
засоби для конкретної аудиторії робить комунікацію майже неможливою. Сторітеллінг і гумор розглядаються у 
цьому дослідженні як основні риторичні стратегії, що вдало використовуються Ted Talk мовцями. Таким чином, 
дослідження фокусує увагу, по-перше, на риториці, що досліджує мову як стратегічну відповідь на комунікативну 
ситуацію, і, по-друге, на риториці як на використанні мови у символічних засобах, що сприяє кооперації мовців, 
які реагують на ці символічні засоби. У центрі нашого риторичного аналізу перебуває виступ Brene Brown на Ted 
Talk під назвою The Power Of Vulnerability (Сила Вразливості). Здійснюючи риторичний аналіз Ted Talk промови, 
такі дослідницькі кроки були виконані нами: визначення риторичної ситуації та мети; ідентифікація та розуміння 
риторики як тієї наукової рамки, згідно якої мовці інформують та переконують свою аудиторію; аналіз того, як 
мовці використовують цілий спектр риторичних стратегій і жанр Ted Talk задля того, щоб здійснити вплив на 
свою аудиторію; демонстрація розуміння відношень: інтенція, аудиторія, та жанр.

Ключові слова: риторика, стратегія, сторітеллінг, гумор, мовлення, етос, логос, патос.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСЕМ  

У КОРПУСІ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

Макарук Лариса Леонідівна
доктор філологічних наук, доцент,

професор кафедри прикладної лінгвістики 
Волинського національного університету імені Лесі Українки

просп. Волі, 13, Луцьк, Україна

Статтю присвячено дослідженню мультимодальних лексем та синтаксичних конструкцій. На 
основі проаналізованого ілюстративного матеріалу встановлено, що частина сучасних англомовних 
синтаксичних конструкцій змінила свій статус з мономодальних на мультимодальні. Причиною цьому 
слугує інформаційна революція, яка уможливлює імплементацію комунікаційних трансформацій на 
всіх можливих рівнях, починаючи від графічного і завершуючи текстовим. Установлено, що кількість 
засобів невербальної природи, які входять до складу однієї синтаксичної конструкції, не є фіксова-
ною та варіюється залежно від кожного конкретного випадку. Серед них трапляються такі, у яких 
фігурує лише один складник невербальної природи або кілька в рамках однієї лексеми чи синтаксичної 
конструкції загалом. Ідентифіковано й такі, у яких нема жодного вербального складника. Вибір від-
повідної одиниці невербальної природи зумовлений тематикою й переважно відповідає змісту тексту. 
У корпусі ілюстративного матеріалу виявлено низку невербальних одиниць, які максимально уподі-
бнюють заміщуваній лексемі задля забезпечення читабельності й упізнаваності. Вартим уваги є і той 
факт, що часто до складу мультимодальної лексеми входить один складник невербальної природи, 
який є віддзеркаленням повної назви продукту. Це свідчить про зміну семіотичних парадигм й потребу 
в переосмисленні наявних підходів до розгляду знаків та знакових систем, оскільки спостерігаємо існу-
вання знака у знакові, що є цілковитим дубляжем одного і того ж предмета. З огляду на проаналізо-
вані приклади маємо підстави стверджувати, що мультимодальні лексеми – це одиниці, які утворені 
шляхом поєднання виключно невербальних одиниць, які за формою відповідають кодифікованим алфа-
вітним графемам; або вербальних кодифікованих графем та невербальних, сукупність яких утворює 
одиницю, яка, на відміну від класичної лексеми, має не лише відмінний план вираження, але й до певної 
міри трансформує план змісту. 

Ключові слова: мультимодальна лексема, мультимодальна синтаксична конструкція, засоби, знак.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Сучасні англомовні медіа увиразнені за раху-
нок функціювання невербальних складників 
як засобів, що мають потужний комунікативно-
прагматичний потенціал. Їхня кількість, склад, 
форма та інші параметри не є фіксованими, а 
мимоволі змінюються залежно від потреб та 
викликів, творцями та очевидцями яких ми 
є нині. Малоймовірно, що сучасного читача 
й глядача цікавлять рекламні блоки, у яких 
домінують готові мовні формули, кліше, стан-
дартні літерні позначки. Замовники рекламної 
продукції зорієнтовані на просування товару 
чи послуги на ринку, а стратегія та тактика їх 
реалізації їм нецікаві. Нині майже неможливо 
заволодіти увагою реципієнтів, пропонуючи їм 
відповідну продукцію за посередництвом звич-
них засобів, зводячи до мінімуму використання 
невербальних складників, а подекуди й зовсім 
уникаючи їх (Макарук, 2019). 

Проведений аналіз сучасних англомовних 
рекламних текстів свідчить, що не лише вер-
бальна складова частина реклами, але й візу-
альна її частина потребують ретельного лінг-
вістичного обґрунтування, оскільки її не можна 
ототожнювати з декоративними елементами. 
Візуальний складник виконує насамперед 
інформативну функцію, уточнює та розкри-
ває зміст повідомлення, надаючи йому додат-
кової семантики. Вважаємо, що в рекламі гра-
фічний компонент має не факультативний, а 
обовʼязковий статус.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Поліаспектне дослідження стилістичних осо-
бливостей реклами представлене в робо-
тах і вітчизняних, і зарубіжних учених, 
зокрема І.А. Гусейнової (Гусейнова, 2011), 
В.В. Зірки (Зирка, 2014), Т. Кейко (Keiko, 1999), 
Г. Кука (Cook, 2001), П. Лестера (Lester, 2006), 
Н.С. Лисої (Лиса, 2001), Л.Л. Макарук (Мака-
рук 2014; Макарук 2018; Макарук, 2019;) 
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О.В. Медвєдєвої (Медведева, 2008), Дж. Пікена 
(Picken, 1999). Однак графічні складники у 
рекламі, на відміну від вербальних, малодослі-
джені. В окремих розвідках їх згадують лише 
побіжно, що й зумовлює актуальність вибра-
ної проблематики. 

Мета роботи полягає у докладному аналізі 
реклами, до складу якої входять невербальні 
засоби, що сприяють зміні статусу графем, лек-
сем та синтаксичних конструкцій, та зумовлює 
потребу в розв’язанні таких завдань:

– окреслити специфіку засобів невербальної 
та паравербальної природи, які виконують роль 
графем та лексем у сучасному англомовному 
комунікативному просторі;

– обґрунтувати їхні структурні, семантичні 
та прагматичні особливості;

– на підставі зібраного корпусу ілюстратив-
ного матеріалу сформулювати дефініції понять 
«мультимодальна графема» та «мультимо-
дальна лексема».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз ілюстративного матеріалу свідчить, що 
до складу рекламних текстів входять паравер-
бальні ресурси. Уважаємо, що не існує таких 
ресурсів, які можна вважати зайвими, однак 
можна виокремити такі, які виконують друго-
рядну роль. Нині гомогенна реклама – явище 
досить рідкісне, а гетерогенна – звичне, й набу-
ває все більшого поширення й вагомості (Мака-
рук, 2019). За словами І.А. Гусейнової, залу-
чення зображальних та інших невербальних 
компонентів забезпечує не лише економію часу 
і зусиль творців рекламних текстів, але й робить 
їх більш переконливими (Гусейнова, 2011: 90). 
Очевидно, найефективнішою рекламою можна 
вважати мультимодальну, оскільки поєднання 
різноманітних засобів створює оптимальні 
умови для сприйняття та коректного розуміння 
запропонованого матеріалу.

Американський дослідник П. Лестер ствер-
джує, що найбільш впливові, значущі й куль-
турно важливі ті повідомлення, у яких однако-
вою мірою та належним чином використовують 
слова й зображення (Lester, 2006). На нашу 
думку, лише комплексне, однак збалансо-
ване використання вербальних і невербаль-
них засобів сприяє успішній реалізації інтен-
цій рекламодавців і значно збільшує кількість 
потенційних клієнтів. Погоджуємося з думкою 
І.А. Гусейнової (Гусейнова, 2011), що рекламі 
притаманні прийоми контамінації, які привер-
тають увагу масового реципієнта до обʼєкта 
рекламування; порушення граматичних пра-
вил; заміна графем; ненормативне викорис-
тання великих і малих літер.

Цілком поділяємо міркування Дж. Пікен, що 
вербальний та візуальний компоненти реклам-
ного тексту можуть бути повністю узгодже-
ними (ілюстрація демонструє рекламний про-
дукт); зовсім неузгодженими, але встановлення 
між ними звʼязків приводить до актуалізації 
додаткових значень і асоціацій; зумисно неузго-
дженими (Picken, 1999). Правомірним вважа-
ємо твердження, що зображення в рекламі віді-
грає провідну роль. Візуальна частина реклами 
здатна проілюструвати вербальну інформа-
цію й активізувати її образність, виразність, а 
в єдності з вербальним компонентом створити 
нові додаткові значення. Відмінність між зобра-
женням і текстом полягає в тому, що для сприй-
няття тексту потрібен час. З огляду на те, що 
текст лінійний, то необхідні певні затрати часу 
й розумових зусиль для усвідомлення ключової 
думки. Зображення ж доступне для сприйняття 
кожній людині, яка опанувала систему кодів і 
символів, притаманних традиціям певної куль-
тури. Зауважимо, що візуальний ряд здатний 
не лише миттєво привернути увагу адресата, 
але й швидко передати значну частку інформа-
ції, закладеної в ньому без прочитання тексту 
(Макарук, 2019).

О.В. Медвєдєва виділяє декілька типів 
зображень: документальне, малюнкове, сати-
ричне й динамічне (Медведева, 2008). Беручи 
до уваги їх гетерогенність, зазначимо, що, 
крім перерахованих вище видів зображень, 
запропонованих дослідницею, важливе місце 
посідають й інші графічні компоненти, пере-
лік яких нефіксований і навряд чи може бути 
таким, оскільки людська фантазія невичерпна, 
а технології здатні створювати безмежну, нелі-
мітовану кількість різних комбінацій, не лише 
переставляючи місцями певні елементи, але 
і створюючи нові, увиразнюючи їх інновацій-
ними спецефектами. 

Серед константних елементів реклами (заго-
ловку, підзаголовку, зачину, тексту рекламної 
пропозиції, висновку або прескриптора, ехо-
фрази, слогана) немає жодного, з яким би могли 
не відбуватися графічні девіації, субституції та 
будь-які інші прийоми, які виходять за межі 
усталених норм і правил. Рекламу створюють та 
проплачують на ринку за принципами, супереч-
ливими нормативним в аспекті орфографічного, 
синтаксичного чи стилістичного оформлення, 
оскільки товар «виживає» завдяки неординар-
ності й нестандартним способам експресії, 
використаним для представлення традиційних 
і звичних товарів і послуг. Усталені стилістичні 
засоби, на відміну від засобів мультимодальної 
стилістики, не можуть повною мірою реалізу-
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вати поставлену мету рекламодавців і швидко 
привабити потенційних клієнтів. Погоджує-
мося, що використання стилістичних прийомів 
у тексті значно підсилює вплив на аудиторію. 
Колоритні графічні засоби привертають увагу 
реципієнтів, змушують їх детальніше озна-
йомитися зі змістом повідомлення та краще 
запамʼятовуються.

Звернемо увагу на кілька рисунків, які свід-
чать про те, що словосполука, яка є назвою 
батончика, містить половину кокоса, який 
власне й входить до його складу. Бачимо, що 
графему “o” заміщено половиною кокоса. Ця 
словосполука є мультимодальною, оскільки 
містить компонент невербальної природи. Він 
цілком відповідає вибраній концепції, оскільки 
передусім є продуктом харчування, і за фор-
мою та розмірами є фактично ідентичним до 
кодифікованої алфавітної графеми. Маємо під-
стави вести мову про мультимодальну лексему 
та мультимодальну словосполуку. Принагідно 
зауважимо, що під цими термінами розуміємо 
одиниці, до складу яких входять не лише гра-
феми вербальної природи, а й невербальної. 
Особливо актуальними такі мультимодальні 
комбінації є у сфері маркетингу. Це унаочнені 
візуальні засоби, які апелюють до візуального 
каналу сприйняття інформації та сприяють під-
вищенню попиту на товар. Слід також зазна-
чити, що наявність елемента невербальної при-
роди у складі мультимодальної словосполуки 
не ускладнює прочитання цієї назви.

 
Рис. 1. America’s 10

Рисунок 2 також демонструє назву конди-
терського виробу “Mackintosh’s”. До її складу 
не входить невербальний складник, однак час-
тина першої кодифікованої алфавітної графеми 
зазнала видимих трансформацій. Йдеться про 
графему “M”, яку розгалузили таким чином, 
що вона сягає частини передостанньої “h”. Як 
наслідок, утворюється умовна дужка (пара-
солька), що символізує протекцію. Візуалізо-
вана графічно стратегія також свідчить, що ця 
назва мультимодальна. Саме трансформація 
першої графеми та можливість її з’єднання 
з іншою дублюють значення самої назви, 
оскільки саме під цим розуміємо плащ, який не 
є водопроникним, а отже, і символізує захист, 
про що наголошує й умовна дужка. Навряд чи 

цей кондитерський виріб може від чогось захи-
щати, але сама графіка дає підстави стверджу-
вати, що всі ці вироби, зокрема його складники, 
є хорошої якості, оскільки компанія дорожить 
власною репутацією, а тому і сировиною, яку 
використовує, та продуктами, які виготовляє. 

 
Рис. 2. Nestle

Особливо цікавим є наступний приклад 
мультимодальної словосполуки-назви “Love 
hearts”. Друга графема першої лексеми має 
колір, який відрізняє її від інших. Більше того, 
всі інші графеми, крім другої графеми першої 
лексеми, прикрашені зірочками. Вартим уваги є 
й те, що саме аналізованій графемі надано образ. 
Розуміємо, що це умовне обличчя людини, яка 
переживає позитивні емоції. Важливо, що саме 
таку форму мають ці солодощі, які знаходяться 
всередині упаковки. Ця позначка не має нічого 
спільного з людським серцем, але є конвенцій-
ною одиницею, якій надано значення любити. 
Припускаємо, що продуценти вважають, що 
цей продукт є настільки хорошим, що викликає 
любов та приязнь до нього. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Sainsbury’s

Звернемо увагу й на те, що лексему можна 
вважати мультимодальною й у разі, якщо замі-
щенню підлягає принаймні частина кодифікова-
ної графеми. Наведений приклад свідчить, що 
графема “i”, яка складається з двох елементів, 
є мультимодальною. Крапка, яка входить до її 
складу, є цукеркою, стовідсоткове відображення 
якої можна знайти в упаковці. Отже, наведений 
приклад дає підстави стверджувати про існу-
вання мультимодальних лексем. Вони утворю-
ються шляхом поєднання графічних вербаль-
них та невербальних засобів. Більшість графем 
у наведених прикладах є кодифікованими, лише 
одна графема не є кодифікованою через зміну її 
частини, а саме крапки графеми “i”. 

Макарук Л. Л. Структурно-семантичні особливості сучасних англомовних лексем 
у корпусі мультимодальних рекламних текстів
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Рис. 4. The American Candy

Вартими аналізу вважаємо й наступні 
рисунки, зокрема рис. 5. У назві відомого батон-
чика графема “o” частково трансформована. Як 
і у низці інших випадків, описаних вище, натра-
пляємо на мультимодальну графему, а тому 
маємо підстави вести мову про мультимодальну 
лексему та словосполуку. Назва “Coffee crisp” 
свідчить, що до складу цього продукту входить 
кава. Загальновідомо, що цей напій має бути 
гарячим, щоб належним чином відчути його 
смак. Гаряча рідина має здатність парувати, що й 
відображено всередині графеми “o”. Це непряма 
репрезентація продукту; завдяки власне графіці 
бачимо ілюстрацію одного із процесів, який 
нерозривно пов’язаний зі смаком рекламованого 
продукту, оскільки входить до його складу.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 5. Ebay

Слід звернути увагу й на кондитерський виріб 
під назвою “Wigwag”. Він має незвичну форму. 
Його проілюстровано на обкладинці продукту. 
Назва частково імітує сам продукт за рахунок 
трансформації графем. Причому це стосується 
фактично їх усіх. І цей випадок належить до спек-
тра мультимодальних, оскільки графеми не є коди-
фікованими, а дещо видозміненими за рахунок 
прагнення бути максимально подібним до про-
дукту, який власне й має таку назву. Отже, лексема 
є мультимодальною і у тому разі, коли графеми є 
видозміненими та відрізняються від усталених.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 6. Food network

На рис. 7 натрапляємо на мультимодальну 
синтаксичну конструкцію. Спершу видається, 

що замість традиційної тарілки маємо справу з 
тарілкою у вигляді серця, оскільки йдеться про 
День закоханих. Однак вербальна частина пові-
домлення уможливлює й інше трактування та дає 
змогу висловити власні почуття за одним із при-
йомів їжі. Що саме сказати у цьому випадку допо-
магає зрозуміти серце, яке, за замовчуванням, 
асоціюється з коханням. Такий приклад є підтвер-
дженням того, що нині продуценти тяжіють до 
використання графічних складників невербаль-
ної природи, які є добре зрозумілими у сучасному 
світі й не потребують додаткових пояснень.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 7. Marco Polo

Коротко обґрунтуємо і синтаксичні особ-
ливості рис. 8 та 9. Це реклама шкідливої їжі 
для тих, хто має уже залежність від снеків. 
Особливого колориту на фоні фактично двох 
кольорів надає вербальне речення, що нагадує 
формулу. Бачимо дробову відповідність (Salt + 
Fat), останній компонент якої піднесено до ква-
драту. Цікаво, що саме ці компоненти, на думку 
продуцента, сприяють хрумкості продукту 
(Satisfying Crunch), про що зазначено у зна-
меннику. Далі автор пропонує дію множення, 
стверджуючи, що це створює приємні смакові 
відчуття (Pleasing Mouth Feel), що в кінцевому 
результаті призводить до того, що саме від 
такої їжі стають залежними (A Food Designed to 
Addict). Вочевидь, що така реклама належить до 
спектра нетрадиційної. Саме у цьому випадку 
завдяки вербальним компонентам зрозумілою 
є її сутність. Хоча й невербальні математичні 
позначки відіграють далеко не останню роль. 
Бачимо, що мультимодальні речення можуть 
утворюватися шляхом поєднання знаків Х, =, 
дужок (), цифр та вербальних одиниць. На фоні 
рекламованого товару цей текст-пояснення дає 
змогу зрозуміти ключову ідею та зробити влас-
ний вибір на користь чи не на користь цього 
продукту. 

Вартим уваги вважаємо й останній приклад, 
який, окрім заголовку, не містить вербального 
складника. У цьому випадку маємо підстави 
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вести мову не лише про лексичний та синтак-
сичний рівні, але й про текстовий. Зауважимо, 
що таких ребусних текстів в англомовному мас-
медійному комунікативному просторі є досить 
багато. Для американців відповідь на питання 
є очевидною. Під цими зображеннями зашиф-
ровані добре відомі продукти, які є не надто 
сприятливими для здоров’я. Як бачимо, мульти-
модальні речення сформовані внаслідок симбі-
озу зображень як ключових візуальних складни-
ків, знаків арифметичних дій, знаку пунктуації.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 Рис. 8. Pinterest            Рис. 9. Quotes Gram

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо 
таке: якщо у складі синтаксичної конструкції 
є принаймні один елемент невербальної при-
роди, то таку конструкцію вважаємо мульти-
модальною. На нашу думку, мультимодальна 
графема – це компонент лексеми, яку макси-

мально уподібнюють алфавітній позначці шля-
хом заміни або надавання їй специфічних ознак 
і можливостей за рахунок використання одного 
чи кількох невербальних або паравербальних 
ресурсів замість однієї одиниці алфавіту. Муль-
тимодальна лексема формується шляхом спо-
лучення алфавітних графем та будь-яких інших 
семіотичних ресурсів.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, у сучасному англомовному 
масмедійному комунікативному просторі натра-
пляємо на широкий спектр візуальних графічних 
компонентів, які впливають на способи репре-
зентації інформації, зокрема продуктів хар-
чування, та змінюють маркетингову політику. 
Використання таких засобів не є випадковим, 
а продиктоване тим, що реципієнти постійно 
прагнуть осягнути великий спектр інформа-
ції, використовуючи при цьому мінімум ресур-
сів. Корпус ілюстративного матеріалу свідчить, 
що графеми, лексеми та синтаксичні конструк-
ції нині набувають статусу мультимодальних та 
впливають на сприйняття інформації.

Перспективними вважаємо подальші роз-
відки, спрямовані на дослідження мультимо-
дальної реклами, у якій чільне місце посідають 
невербальні засоби, які зумовлюють потребу в 
переосмисленні теорії знаків та знакових систем.
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STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES 
OF MODERN ENGLISH LEXICAL UNITS 

IN THE CORPUS OF MULTIMODAL ADVERTISING TEXTS
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This article is devoted to the study of multimodal lexical units and syntactic constructions. Taking into account the 
illustrative material which has been analysed, it has been identified that a certain portion of modern English-language lexical 
units as well as syntactic constructions have changed its status from monomodal to multimodal. Information revolution 
served as a key reason for that and made it possible to implement communication transformations at all levels, from graphic 
to textual. It has been shown that the number of non-verbal devices which are included in a single syntactic construction is 
not fixed, and varies in each case. Among these constructions there are some in which there is only one component of a non-
verbal nature, or several within one lexical unit or a syntactic construction in general. Those which do not contain any verbal 
components have also been identified. The choice of a non-verbal unit which is appropriate in each case is determined by the 
subject and primarily corresponds to the content of the text. A number of non-verbal units which were identified in the corpus 
of the exemplifying material are very similar to the substituted lexical unit. This technique is used to ensure comprehensibility 
of an advertisement. It should also be noted that the multimodal lexeme often includes one non-verbal component which 
reflects the full name of the product which is being advertised. This indicates a change in semiotic paradigms and the need 
to rethink existing approaches to the consideration of signs and sign systems, as we observe the utilization of a pictorial sign 
within a lexical unit which duplicates the actual sense of the lexical unit itself. On the basis of the examples which have been 
analysed, we have a reason to conclude that multimodal lexemes are units which are formed by combining exclusively non-
verbal units which correspond in form to the codified alphabetic graphemes; or verbal codified graphemes and nonverbal 
ones which combination forms a unit which differs from the classical one. Multimodal units not only embody a different plan 
of expression, but also to some extent transforms the plan of the content.

Key words: multimodal lexeme, multimodal syntactic construction, device, sign.
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EINFLUSS DER EXPANSION AUF DAS FUNKTIONIEREN 
DER PHRASEOLOGISMEN IN WERBETEXTEN

Mashchenko Anna-Mariia Andriivna
Lektorin des Lehrstuhls für deutsche Philologie 

Nationale Linguistische Universität Kyjiw
Welyka-Wassylkiwska-Straße, 73, Kyjiw, Ukraine

Стаття присвячена дослідженню найпоширенішого, але недостатньо вивченого виду модифікації 
фразеологізмів у рекламних текстах – експансії, тобто розширення фрази за допомогою введення до 
її складу розширювачів різного характеру. Дослідження побудоване на матеріалі модифікованих фра-
зеологізмів (включно з виразами з ускладненим, але непереосмисленим значенням) німецької друкованої 
реклами. Наукова розвідка має за мету дослідження впливу експансії на функціонування фразеологіз-
мів у рекламному тексті. Її завдання полягають у виявленні характерних особливостей розширювачів, 
їх впливу на семантику трансформованих виразів, на зміну їх кількісних та якісних характеристик у 
порівнянні з вихідними. Аналіз матеріалу здійснювався з опорою на методи фразеологічної ідентифіка-
ції, фразеологічного опису, адекватного опису лексикографічного типу як різновиду компонентного ана-
лізу та контекстологічного аналізу. Дослідження дало можливість визначити різницю між характе-
ром функціонування прикметників та прислівників як розширювачів фрази. Розширювачі-прикметники 
в синтаксичній ролі означень, тісно пов’язані з іменником фразеологізму,  теж стають його складовою 
частиною і посилюють враження реципієнта від рекламованого предмета. Слід зауважити, що таку 
ж функцію виконують і розширювачі, які утворюють атрибутивні складні слова з іменником фразео-
логізму. Розширювачі-обставини, синтаксично пов’язані з фразеологічною одиницею як єдиним цілим, 
належать до її найближчого оточення, а не безпосередньо до її складу. Ступінь емотивності та екс-
пресивності такої модифікації залежить від особливостей розширювача. Прислівники-розширювачі, які 
чисельно значно поступаються прикметникам, мають тісний синтаксичний зв’язок зі всім фразеоло-
гізмом або з однією з його складових частин і, як правило, уточнюють або модифікують його коно-
тативні  особливості. Найбільш яскравими можна вважати модифікації фразеологічних одиниць, що 
призводять до гри слів, та розширення прислів’їв, що полягають у неочікуваному продовженні знайомих 
кожному представникові мовної спільноти виразів. Аналіз кількісних та якісних характеристик транс-
формованих фразеологізмів вказує в переважній кількості випадків на чисельне зростання конотатив-
них множників, що свідчить про звуження значення, та на позитивне значення більшості цих множни-
ків, що є показником поліпшення значення.   

Ключові слова: модифікація, трансформація, експансія, слово-розширювач, екстенсіонал,  
розширення значення, поліпшення значення, конотативний множник. 

Darlegung des Problems im Allgemeinen 
und Begründung seiner Aktualität. Die Werbung 
ist ein geplanter Kommunikationsprozess, 
dessen Ziel in der bewussten Beeinflussung des 
Lesers besteht. Im Hinblick darauf werden in 
Werbetexten auffällige Sprachmittel eingesetzt, 
die den Adressaten beeindrucken sollen. Zu diesen 
Sprachmitteln zählen auch Phraseologismen, in 
deren semantischer Struktur konnotative Merkmale 
wie Bewertung, Emotivität und Expressivität 
überwiegen.

Die erwähnten Merkmale kommen besonders 
deutlich in den transformierten Phraseologismen 
zum Vorschein, unter denen in der Regel 
Phraseologismen verstanden werden, die nach 
I. Arnolds Meinung “relevanten Veränderungen an 
ihrem lexikalischen Bestand, ihrer syntaktischen 
Struktur und ihrer Semantik unterworfen waren, 
deren Ergebnis die Gegenüberstellung der usuellen 
Form des Phraseologismus und seiner okkasionellen 

Form ist” [1, 89]. H. Burger weist dabei auf die 
Nichtentsprechung dieser Phraseologismen 
der im Wörterbuch fixierten Form und auf die 
Abhängigkeit der Veränderungen vom Kontext 
hin [10, 114]. Nach V. Bilonozhenko wird der 
Begriff der Transformation am deutlichsten durch 
strukturell-semantische Veränderungen illustriert 
[4, 167], zu denen nach H. Burger Expansion, 
Reduktion, Substitution und Kontamination 
gehören [11].  

Analyse der letzten Untersuchungen 
und Publikationen zum Thema. Die 
Modifikationen der Phraseologismen standen 
stets im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler 
einheimischer und ausländischer Linguisten, 
unter denen sowohl namhafte als auch angehende 
Wissenschaftler zu erwähnen sind (A. V. Kunin, 
I. I. Černyševa, A. L. Koralova, W. Fleischer, 
H. Burger, V. M. Bilonozhenko, I. S. Hnatjuk, 
T. V. Sdichovska, I. I. Orel, I. O. Taraba, 
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R. Kwašniak, G. Schmale u. a.). Aber in ihren 
Arbeiten werden viele wichtige Probleme nicht 
betrachtet, darunter auch solche, die der häufigsten 
Art der Modifikation – der Expansion – gelten. 
Außer Acht sind die stehenden Ausdrücke mit 
“erschwerter”, aber nichtübertragener Bedeutung 
geblieben sowie der Einfluss verschiedener Arten 
der Erweiterung auf die Semantik des Ausdrucks, 
quantitativer und qualitativer Aspekt des Einsatzes 
von Ergänzungswörtern etc. Der vorliegende 
wissenschaftliche Beitrag ist gerade der Expansion, 
d. h. der Erweiterung des Ausdrucks durch die 
Einführung in seine phraseologische Basis von 
präpositiven, interpositiven oder postpositiven 
Ergänzungselementen gewidmet, die nach 
unserer Meinung einer weiteren gründlicheren 
Untersuchung bedarf. Im Rahmen dieses Beitrags 
werden 75 erweiterte Phraseologismen aus den 
Werbetexten der deutschsprachigen Zeitschriften 
“Brigitte”, “Schöner wohnen” und “Psychologie 
Heute” analysiert, die 59,5% von allen darin 
vorhandenen modifizierten Ausdrücken 
ausmachen. 

Das Ziel des vorliegenden wissenschaftlichen 
Beitrags besteht darin, herauszufinden, wie sich die 
Erweiterung des Ausdrucks auf die Eigenschaften 
des betreffenden Phraseologismus auswirkt, wozu 
die Lösung der folgenden Aufgaben verhilft: die 
morphologischen, strukturell-syntaktischen und 
semantischen Eigenschaften der Ergänzungen 
von Phraseologismen zu analysieren, den Einfluss 
dieser Ergänzungen auf die Semantik von 
transformierten Ausdrücken zu verfolgen und die 
Art der Veränderung des modifizierten Ausdrucks 
im Vergleich zum Ausgangsausdruck  festzustellen. 

Darlegung des Hauptmaterials der 
Untersuchung. Es sei bemerkt, dass in der 
vorliegenden wissenschaftlichen Abhandlung 
nicht nur Idiome, sondern auch Ausdrücke mit 
phraseomatischer Bedeutung mitbetrachtet 
werden, die A. V. Kunin als getrennt geschriebene 
Spracheinheiten mit erschwerter, aber 
nichtübertragener Bedeutung versteht [5, 141]. 
Dabei lassen wir uns von V. N. Telias Meinung 
leiten, dass “der Korpus der Phraseologie nicht 
die in der Sprache festgesetzten, sondern die von 
einem Wissenschaftler entsprechend diesen oder 
jenen Kriterien ausgesonderten Einheiten umfasst” 
[7, 81]. Die bekannte Germanistin E. Riesel wies 
bei der Analyse der stehenden Redewendungen 
nichtphraseologischen Typs (bei V. A. Kunin sind 
es Ausdrücke mit phraseomatischer Bedeutung) auf 
ihre mögliche funktional-stilistische Markierung 
hin sowie auf die oft auftretende Eigenschaft, zur 
Hervorhebung inhaltlich wichtiger Wörter durch 
Betonung und Rhythmik beizutragen [15, 90].

Bei der Analyse der Veränderungen von 
phraseologischen Einheiten im Prozess ihrer 
Modifizierung ist es notwendig, die Besonderheiten 
der phraseologischen Bedeutung zu berücksichtigen, 
die nach der Meinung der Linguisten komplizierter 
als die lexikalische Bedeutung ist, weil sie sich 
durch den Grad der Wiedergabe eines bestimmten 
Merkmals, durch seine hohe Intensität auszeichnet 
[8, 8], denn in der phraseologischen Bedeutung 
überwiegt die Konnotation [3, 83]. Der Meinung 
von O. O. Selivanova folgend, verstehen wir 
die Konnotation als “zusätzliche Komponente 
der Bedeutung einer Spracheinheit, die ihren 
gegenständlich-logischen Inhalt durch subjektive 
Schattierungen von Bewertung, Emotionalität, 
Expressivität, funktional-stilistischer Färbung 
ergänzt sowie durch Schattierungen, die durch 
soziale, ideologische, kulturelle, situative Aspekte 
der Konnotation bedingt sind” [6, 281]. Bei der 
Analyse und Zusammenstellung der Bedeutungen 
von Phraseologismen und ihren Modifikationen 
bedienen wir uns der von I. V. Arnold 
vorgeschlagenen adäquaten Beschreibung 
lexikographischen Typs als eine Art der 
Komponentenanalyse [2, 80-88]. Es werden noch 
in der Arbeit die Methoden der phraseologischen 
Identifikation, der phraseologischen Beschreibung 
und der kontextologischen Analyse eingesetzt.

Aus der Untersuchung resultiert, dass die 
Phraseologismen der Werbetexte am häufigsten 
durch Adjektive und Adverbien erweitert werden. 
Dabei können die Adjektive in deklinierbarer Form 
(d. h. als Attribute) und in undeklinierbarer Form 
(d. h. als Adverbialbestimmungen) auftreten. Die 
deklinierbare Form ist eng mit dem Substantiv als 
einem der strukturellen Teile des Phraseologismus 
verbunden und befindet sich in seinem Orbit. Das 
Ergänzungsattribut fixiert die Aufmerksamkeit 
des Rezipienten auf einer bestimmten Eigenschaft 
des angebotenen Produkts: “Feuchtigkeit spenden 
>intensive Feuchtigkeit spenden (1 b, 75), 
Anregungen erhalten > spannende Anregungen 
erhalten” (1 a, 57), Tipps geben > wertvolle Tipps 
geben (2 a, 88).

Es sei bemerkt, dass genauso enge Verbindung 
mit dem Substantiv des Phraseologismus den 
nichkongruierenden Ergänzungsattributen eigen 
ist, die durch ein Substantiv ausgedrückt werden, 
was man am folgenden Beispiel beobachten kann: 
“Tränen der Rührung in die Augen treiben” 
(1 d, 14).

Bei der durchsichtigen inneren Form des 
Ausgangsphraseologismus können adjektivische 
Erweiterer als völlig neutrale Ergänzungen dienen, 
sie können aber auch dem Ausdruck eine besondere 
Expressivität verleihen, vgl.: “neue Akzente 
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setzen – außergewöhnliche Akzente setzen” 
(3 b, 147). Das Attribut neu “erst seit kurzer Zeit 
vorhanden” [13, 705] verändert den neutralen 
Charakter des Ausdrucks nicht, es verdeutlicht 
nur die Eigenschaft. Das expressive Attribut 
außergewöhnlich “das normale Maß übertreffend” 
[13, 105] präzisiert die Bedeutung des neutralen 
Phraseologismus Akzente setzen “richtungsweisend 
sein” [12, 38], das jetzt ganz anders vom Leser 
empfunden wird als der Ausgangsausdruck und 
größeres Interesse des Adressaten hervorruft.

Das Attribut zum Phraseologismus mit 
undurchsichtiger innerer Form beeinflusst 
die Intensität des Ausdrucks und dient zur 
Verdeutlichung des Inhalts. So lesen wir in der 
Werbung für die Kleidung mit Raubkatzenmuster, 
das lange Zeit modisch bleibt: “Das 
Raubkatzenmuster hat sich über einige Saisons 
zum echten Dauerbrenner entwickelt” (1 e, 36). 
Das unterstrichene Adjektiv mit der Bedeutung 
з “nicht gefälscht, nicht kopiert” [13, 250] in 
Verbindung mit dem Substantiv Dauerbrenner 
betont die Beständigkeit des Musters und 
verleiht dem Ausdruck Glaubwürdigkeit. In der 
Werbung für eine neue Brotsorte lesen wir: “Zu 
dem bewährten Mix aus Sauerteig und sechs 
Urgetreidesorten haben wir vitalstoffreiche 
Urgetreidesprossen hinzugefügt – sie geben dem 
Brot einen nussig-säuerlichen Kick” (2e, 46). 
Das Substantiv des unterstrichenen Ausdrucks ist 
ein Wort mit unklarer Herkunft [12, 401], das auf 
das deutsche Küken (Duden) oder das deutsche 
kieken [13, 550] zurückzuführen ist, was zu dem 
Phraseologismus dieser Werbung gar nicht passt. 
Nur der lexikalische Bestand des Textes (Sauerteig, 
Urgetreidesorte, Urgetreidesprossen, Brot), 
sowie der unterstrichene adjektivische Erweiterer 
(nussig –“mit Nussgeschmack”, säuerlich - “ein 
wenig sauer”) geben dem Leser zu verstehen, dass 
es um den Geschmack der neuen Brotsorte geht.

Es ist von Interesse, die Bedeutung der 
Phraseologismen, die über attributive Ergänzungen 
verfügen (wie farbenfrohe Akzente setzen, 
spannende Anregungen erhalten, intensive 
Feuchtigkeit spenden, ein echter Blickfang sein) 
mit der Bedeutung von ihnen strukturell ähnlichen 
Ausdrücken zu vergleichen, deren Adjektive nicht 
zu Erweiterern, sondern zu den unmittelbaren 
Bestandteilen des Phraseologismus gehören, die 
abhängig von der Thematik und den Möglichkeiten 
des Usus variiert werden können (eine besondere 
Note, eine festliche Note, eine feminine Note, 
eine persönliche Note, eine individuelle Note 
verleihen). Den Einsatz solcher Ausdrücke im 
Text kann man am Beispiel der Werbung für 
eine Uhr im klassischen Muster illustrieren: 

“Eine Uhr im klassischen Look ist ein zeitloser 
Begleiter, der sich immer neu stylen lässt – zum 
Kleid am Abend genauso wie zum sportlichen 
Outfit am Tag, dem die Uhr eine feminine Note 
verleiht” (1 h, 121). Eine feminine Note drückt 
einen einheitlichen Begriff aus, der ohne Adjektiv 
seinen Sinn verliert. Im Gegenteil enthalten die 
attributiven Ergänzungen zwar wesentliche, aber 
doch zusätzliche Informationen. So weist das 
Adjektiv im Ausdruck farbenfrohe Akzente setzen 
auf grelle Farben, spannende Anregungen ist eine 
Bezeichnung für den Zustand eines Menschen, ein 
echter Blickfang zeugt davon, dass der betreffende 
Gegenstand echt, unverfälscht ist. Im Ganzen 
verstärken alle genannten Erweiterer konnotative 
Besonderheiten des Phraseologismus. 

Undeklinierbare adjektivische Ergänzungen, die vor 
allem in der Rolle einer Adverbialbestimmung der Art 
und Weise auftreten, beziehen sich nicht auf einen der 
einzelnen Bestandteile des Phraseologismus, sondern 
auf den Phraseologismus als Ganzes. Sie befinden 
sich außerhalb des Orbits des Phraseologismus und 
gehören zu seiner nächsten Umgebung: “perfekt in 
Szene setzen” (1 c, 27), “ständig in Gebrauch sein” 
(1 c, 204), “gut in Form sein” (1 f, 119). Der Grad ihrer 
Emotivität oder Expressivität ist von der Bedeutung 
des Adjektivs abhängig, das sowohl ganz neutral 
wie ständig “so, dass etwas immer da ist” [13, 931] 
als auch sehr expressiv sein kann wie tierisch Spaß 
machen (4), wo tierisch in der Bedeutung “sehr 
intensiv” [13, 982] auftritt.

Die ergänzenden Adverbien sind begrenzt an 
ihrer Zahl. Das häufigste ist ganz, eine bestimmte 
Rolle spielen auch gar nicht, gar nichts, voll, 
völlig, viel, mehr, schlicht, quasi, erst recht. Sie 
können auf die Verstärkung der Eigenschaft, ihren 
Grad, ihren großen Umfang, auf die Eindeutigkeit 
der Erscheinung, auf die Handlung, die trotz 
jemandes Verbots erfüllt wird, etc. hinweisen. 
Ihre charakteristische Eigenschaft ist eine enge 
syntaktische Verbindung mit dem Phraseologismus 
oder mit einem seiner Teile, dem sie unmittelbar 
gelten. Davon zeugen die unten angeführten 
Beispiele, in denen die Erweiterer nach unserer 
Meinung die konnotativen Besonderheiten des 
Ausdrucks ergänzen oder modifizieren. 

 Um das modische grafische Muster geht es 
in der Werbung für moderne Kleidung: “Dadurch 
bekommt jedes Outfit eine ganz persönliche Note” 
(1 e, 41). Das Adverb ganz, das eine verstärkende 
Bedeutung hat, [13, 373], wird in den lexikalischen 
Bestand des Phraseologismus eingeführt und 
unterstreicht die Einmaligkeit des Musters der 
angebotenen Kleidung.

Der Autor der Werbung “Große Squareformen 
sind jetzt wieder voll im Trend” (1 g, 47) 
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popularisiert große Brillen quadratischer Form, 
indem er die Verstärkung voll gebrauchtі (voll 
“vollkommen, sehr”) [13, 1096].

In der Werbung für langersehnte Frühlingsreisen 
“Grund zur Freude: der Frühling ist bald da – 
und mit unseren Reise- und Ausflugtipps fällt das 
Warten gar nicht schwer” (3 e, 117) verneint das 
ergänzende Adverb gar nicht das Adjektiv schwer, 
mit dem es eng syntaktisch verbunden ist, und 
betont die Wichtigkeit der ersten Reisen der Saison 
(gar nicht ist die Verstärkung einer Verneinung) 
[13, 374].

Am auffälligsten ist wohl der Einsatz in den 
Werbetexten von erweiterten Sprichwörtern und 
von Wortspielen. Die Werbung für Wandfarbe 
Brillux heißt: “Kleider machen Leute und 
Fassaden Häuser” (3 e, 135). Die Benutzung von 
Sprichwörtern als Volksschöpfung gibt dem Autor 
die Möglichkeit, sich dem von Kind auf bekannten 
national-kulturellen Wortgut zuzuwenden und 
die konnotativen Besonderheiten durch eine 
unerwartete Fortsetzung aus einem anderen Bereich 
des Lebens zu verstärken. Nur ein Buchstabe wird 
zum Wort Auswahl in der Werbung für schmucke 
Häusermodelle hinzugefügt: “Treffen Sie Ihre (H)
auswahl” (3 d), aber dieser einfache Griff hilft dem 
Autor die Aufmerksamkeit des Lesers aktivieren, 
ruft bei ihm ein Lächeln hervor und lässt ihn das 
Angebot aufmerksamer betrachten. 

Eine besondere Art der Modifizierung der 
deutschen Phraseologismen ist die Erweiterung 
mit Hilfe von attributiven Substantiven, deren 
Bestimmungswort einer adjektivischen Erweiterung 
gleichgesetzt werden kann, wo das Adjektiv 
attributiv gebraucht wird. Der Untertitel eines 
Werbetextes über die Einrichtung des Raums und 
Farbgebung der Möbelstücke heißt: “Sofa und Sessel 
spielen hier die Hauptrolle” (3 a). Der Ausdruck 
eine Rolle spielen hat die Bedeutung “wichtig, 
bedeutsam sein” [12, 412]. Das unterstrichene 
zusammengesetzte Substantiv der Werbung 
hat eine erschwerte Bedeutung “die wichtigste 
oder eine der wichtigsten Rollen” [13, 454] und 
unterscheidet sich von dem Ausgangsausdruck 
durch den höchsten Grad der Eigenschaft. 
Der Designer hält die Farbe der genannten 
Möbelstücke nicht einfach für wichtig, sondern für 
überaus wichtig. Eine ähnliche Wechselbeziehung 
zwischen dem Ausgangsphraseologismus 
(Basisphraseologismus) und dem transformierten 
Phraseologismus kann man auch in der Werbung für 
Bioprodukte “Clasen Bio” verfolgen: “Manchmal 
überkommt uns Heißhunger – und dann ist es gut, 
wenn wir vorbereitet sind” (1 i, 42). Wenn Hunger 
“das Bedürfnis, etwas zu essen” ist (13, 505), so 
ist Heißhunger – “ein sehr starker Appetit auf eine 

bestimmte Speise” [13, 460], d. h. der höchste Grad 
des Hungers. Im Hinblick auf die metaphorische 
Übertragung des zusammengesetzten Wortes 
kann man es als besonders emotiv und auffällig 
einschätzen.

Als Präzisierung tritt der modifizierte 
Phraseologismus in der folgenden Werbung für die 
Küche des Restaurants “Klosterhof” auf: “Wahre 
Gaumenfreude bietet das gemütliche Restaurant 
Klosterhofstuben: Regionale Küche mit modernen 
Akzenten – hier isst man gerne gesund!” (1 f, 149). 
Freude bieten hat die Bedeutung “Freude machen, 
erfreuen” und wird präzisiert mit Hilfe des 
Ergänzungssubstantivs Gaumen “Organ, mit dem 
man schmeckt” [13, 376], das auf  feinen Geschmack 
der im Restaurant angebotenen Gerichte andeutet, 
was noch stärker durch das Erweiterungsadjektiv 
wahr betont wird, das  “so, wie man es sich nur 
wünschen kann” bedeutet [13, 1112].

Um eine Präzisierung geht es auch in der 
Werbung für Pralinen, Wein und andere traditionelle 
und ausgesuchte Produkte: “Von traditionell 
hergestellten Pralinen über handgemachte Pasta 
bis hin zu edlen Weinen und erlesenen Spirituosen: 
Das Angebot auf www.delinero.der lässt jedes 
Feinschmecker-Herz hochschlagen” (1 c, 32). Der 
Phraseologismus jmds. Herz schlägt hoch (höher) – 
ein Ausdruck, der zum hohen Stil gehört – weist 
auf freudige Erwartung hin: “erwartungsvoll, voll 
freudiger Erregung” [12, 343]. Die Erweiterung 
Feinschmecker “j-d, der gern sehr gute, raffiniert 
zubereitete Speisen isst, Gourmet” [13, 330] nennt 
das Subjekt der freudigen Erwartung.

Diese Art Erweiterung kann mit Erweiterung 
eines attributiv gebrauchten Adjektivs gleichgesetzt 
werden, das unmittelbar zum Substantiv als 
Bestandteil eines Phraseologismus gehört, wenn 
man ihre syntaktische Rolle im Ausdruck und ihre 
semantischen Besonderheiten meint.

Es ist auch von Interesse, den Einfluss der 
Erweiterungen auf den Charakter der Veränderung 
an Semantik der Phraseologismen im Werbetext 
zu verfolgen. Im Großen und Ganzen können die 
Veränderungen der Bedeutung von lexikalischen 
Einheiten in zwei Aspekten beobachtet werden: 
im Quantitativen (Erweiterung und Verengung 
der Bedeutung) und Qualitativen (Verbesserung 
und Verschlechterung der Bedeutung). Bei der 
Erweiterung der Bedeutung geht es um die Zunahme 
von nominalen Möglichkeiten der lexikalischen 
Einheit, d. h. um die Vergrößerung des Extensionals 
(der Gesamtheit von mit dem betreffenden Wort 
bezeichneten Gegenständen), deren Ursache die 
Demontage eines oder einiger Semenmerkmale ist, 
und bei der Verengung – um den entgegengesetzten 
Prozess [9, 192; 14, 210]. Die Verbesserung und 

Mashchenko A-M. A. Einfluss der expansion auf das funktionieren der phraseologismen in werbetexten
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Verschlechterung der Bedeutung hängen mit 
der Zunahme der konnotativen Multiplikatoren 
zusammen, die dem Ausdruck bewertende 
Charakteristika verleihen und angenehmen oder 
unangenehmen Eindruck machen.

Die Analyse der Werbetexte hat ergeben, 
dass die Erweiterung der Phraseologismen durch 
Adjektive in beliebiger Form, durch Substantive 
im Genitiv sowie durch das Bestimmungswort der 
attributiven substantivischen Zusammensetzungen 
als Präzisierungen dienen, die dem Ausdruck 
zusätzliche Informationen verleihen, Intensivität 
der Handlung oder den Grad der Eigenschaft des 
Gegenstandes verstärken und auf solche Weise 
dem Phraseologismus neue Semenmerkmale 
zugeben, die die Zahl der möglichen konnotativen 
Multiplikatoren vergrößern und dadurch das 
Extensional verengen. So bezeichnen beispielsweise 
farbenfrohe Akzente – die Aufmerksamkeit nicht 
allen Farben, sondern nur den grellen Farben 
gegenüber, gut in Form sein hebt nicht einfach 
eine gute Körperverfassung, sondern nur eine sehr 
gute, Tränen der Rührung in die Augen treiben 
heißt nur vor Rührung und nicht aus einem anderen 
Grund weinen, eine Hauptrolle spielen – nur die 
wichtigste Rolle und nicht irgendwelche andere. 

Bei der Erweiterung durch ergänzende 
Adverbien bekommt der jeweilige Ausdruck 
in der Regel neue konnotative Eigenschaften 
verschiedener Art. Wie es sich aus den höher 
angegebenen Beispielen ergibt, verstärkt das 
Adverb ganz die Bedeutung des Wortes oder des 
Ausdrucks, zu dem es gehört (eine persönliche Note 
zeugt von  der Eigenartigkeit des Gegenstandes 
bzw. der Erscheinung, eine ganz persönliche 
Note  akzentuiert die Eigenartigkeit), das Adverb 
voll umreißt den Umfang der Bedeutung (im Trend 
sein weist auf  das  Image eines Gegenstandes oder 
einer Erscheinung hin, voll im Trend sein betont 
einen großen Umfang). Aber in Verbindung mit 
einer Negation können solche Ergänzungen die 
Bedeutung eines Phraseologismus von Grund auf 
verändern. So bekommt der Ausdruck das Warten 
fällt j-m schwer “etw. macht jemandem viel 
Mühe” [13, 882] bei der Erweiterung mit Hilfe 
der verstärkenden Negation gar nicht (13, 374) die 
entgegengesetzte Bedeutung und entspricht dem 
antonymischen Ausdruck leich fallen “j-m keine 
Mühe machen” [13, 618].

 Beim Einsatz von Sprichwörtern haben die 
Verfasser der Werbetexte die Möglichkeit, die 
Aufmerksamkeit des Rezipienten auf den von seiner 
Kindheit an bekannten Ausdruck zu lenken, um 
dann auf eine ganz andere Thematik umzuschalten, 
d. h. die Thematik des zweiten Teils zu ändern 
und beide Teile miteinander zusammenzustellen. 

Das Sprichwort Kleider machen Leute hat die 
Bedeutung “gepflegte, gute Kleidung hebt das 
Ansehen” [12, 409]. Den zweiten, modifizierten 
Teil des Ausdrucks Fassaden machen Häuser 
kann man nach der Analogie als “schöne, gepflegte 
Fassaden heben das Ansehen” interpretieren, 
Die Ausdrücke unterscheiden sich nur durch das 
Subjekt der Handlung, die Konnotation wird aber 
völlig beibehalten. 

Ähnliche semantische Veränderungen kann 
man auch im Ausdruck “(H)auswahl treffen” 
beobachten. Den Ausgangsphraseologismus 
Auswahl treffen versteht man gewöhnlich als 
“etw. aus einer Menge aussuchen”. Im Hinblick 
darauf kann man den modifizierten Ausdruck 
als “ein Haus aus einer Menge von Häusern 
aussuchen” interpretieren. Im Gegensatz zum 
Ausgangsausdruck, der den Charakter der 
Gegenstände der Auswahl nicht beschränkt, geht 
es im modifizierten Ausdruck nur um Häuser, was 
das Extensional bedeutend verengt.

Schlussfolgerung und Perspektive der 
weiteren Untersuchungen. Die Erweiterung von 
Phraseologismen erfolgt meistens mit Hilfe von 
Adjektiven und Adverbien. Am Rande sind auch 
Erweiterungen von Parömien und Wortspiele zu 
erwähnen. 

Die adjektivischen Erweiterer in der 
syntaktischen Rolle des Attributs sind eng mit dem 
Substantiv als Bestandteil des Phraseologismus 
verknüpft, gehören ihrer Semantik nach in seinen 
Orbit und haben einen ergänzenden Charakter oder 
verleihen dem Phraseologismus eine besondere 
Ausdruckskraft.

Eine spezifische Erscheinung der deutschen 
Sprache ist die Erweiterung des Phraseologismus 
durch die Bildung von attributiven 
Zusammensetzungen, deren erster Komponente die 
gleiche Funktion eigen ist wie dem ergänzenden 
Adjektiv in der Rolle eines Attributs.

Die undeklinierbaren ergänzenden Adjektive 
verbinden sich nicht mit einem der strukturellen 
Teile des Phraseologismus, sondern mit dem 
Phraseologismus als Einheit, gehören zu seiner 
nächsten Umgebung und können sowohl neutral 
als auch äußerst expressiv sein. 

Die ergänzenden Adverbien, die recht begrenzt 
an der Zahl sind, sich aber durch Häufigkeit 
ihres Gebrauchs auszeichnen, sind ein Merkmal 
der Alltagsrede und bezeichnen den Umfang, 
das Maß, die Stufe der Eigenschaft oder ihre 
Verstärkung, Eindeutigkeit der Erscheinung oder 
die Handlung, die trotz eines Verbots geschieht. 
Sie zeichnen sich durch eine sehr enge Verbindung 
mit dem Phraseologismus oder mit einem seiner 
Strukturteile aus. 
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Die Analyse verschiedener Arten der 
Erweiterung von Phraseologismen weist darauf 
hin, dass fast alle Erweiterer mit unbedeutender 
Ausnahme zusätzliche Elemente in die 
phraseologische Bedeutung einbringen, indem 
sie die Zahl der konnotativen Multiplikatoren 
vergrößern und somit das Extensional verengen. 
Im qualitativen Aspekt kann die Bedeutung des 

stehenden Ausdrucks durch den Einsatz von 
Erweiterungen verstärkt, präzisiert oder (in den 
meisten Fällen) verbessert werden, was voll und 
ganz dem Charakter der Werbetexte entspricht. 

Im Kontext der weiteren Untersuchungen 
wäre es zweckmäßig, auch die anderen Arten der 
Modifikationen von Phraseologismen näher zu 
betrachten. 
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THE INFLUENCE OF EXPANSION ON THE FUNKTIONING 
OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ADVERTISING TEXTS

Mashchenko Anna-Mariia Andriivna
Lecturer at the Department of German Philology

Kyiv National Linguistic University
73, Velyka Vasylkivska Str., Kyiv, Ukraine

The purpose of the scientific reconnaissance is the investigation of the influence of the most commonly used but yet 
insufficiently studied type of phraseological units modification - expansion – on the functioning of phraseological units in an 
advertising text. Its tasks are to identify the characteristic features of  words-expanders, their influence on the semantics of 
transformed expressions and on the change of their quantitative and qualitative characteristics as compared to the original 
ones. The tasks fulfillment and the goal achievement became possible owing to the use of the methods relevant for this 
study: phraseological identification, phraseological description, adequate description of lexicographic type as a sort of 
component analysis and contextual analysis. This study is based on sampling from advertising texts of popular German-
language magazines. The results of the analysis of this material show that phraseological units of  advertising text are most 
commonly expanded by means of adjectives and adverbs. Being in  close correlation with the noun of phraseological unit, 
the expanders-definitions also become its integral part and direct  a reader’s attention to the important features of  advertised 
subject. The same function is characteristic of the words-expanders forming attributive compound words with a noun of 
phraseological unit. The modifiers mentioned above have different influence on denotative and connotative peculiarities 
of phraseological unit. Unlike expander-definitions, expanders-adverbials are syntactically connected with this unit as an 
integral whole and thus belong to the nearest surrounding of phraseological unit and not to its composition. The level 
of emotiveness and expressiveness of modification depends on the characteristics of expander. The number of adverbs-
expanders is considerably less as compared to adjectives, they have close syntactic connection with  phraseological unit or 
one of its constituent parts, and most commonly specify or modify its connotative features. Advertisement creators reach the 
brightest transformations by means of expanding proverbs and  adding  unexpected continuation to the expressions which are 
familiar to each representative of linguistic community. The review of the investigated phraseological units in quantitative 
and qualitative aspects demonstrates, on the one hand, an increase of the number of connotative multipliers in the marginal 
majority of modifications, which is an indicator of meaning narrowing, and on the other hand, the positive meaning of the 
most of these multipliers which make a pleasant impression on a recipient, which is an indicator of meaning improvement.

Key words: modification, transformation, extension, word-expander, extensional, connotative factor, narrowing of 
word meaning, improvement of word meaning.
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Статтю присвячено розкриттю екстралінгвальних причин, які мають в українському перекладоз-
навстві негативний вплив на адекватність відтворення обсценізмів в українсько-німецьких і німецько-
українських перекладах творів художньої літератури, а також у кіноперекладах. Аналіз фактичного 
матеріалу дав змогу виявити тенденцію, яка засвідчує певне послаблення рестрикцій як щодо вивчення 
обсценної лексики, зокрема матизмів, в українській лінгвістиці, так і стосовно функціонування цієї лек-
сики в українськомовній спільноті. Установлено, що причини певної неадекватності перекладу обсценіз-
мів мають етно- й соціокультурні витоки та діахронічно залежать від соціокультурної ситуації, яка 
визначає етикетні норми, чинні на тому чи іншому етапі розвитку лінгвосоціуму. Саме орієнтування 
українських перекладачів на соціокультурну ситуацію, передусім моральні настанови в українському сус-
пільстві, змушує їх часто ігнорувати адекватність передачі іншомовної обсценної лексики українською 
мовою. Це пов’язано передусім з тим, що українці ще й досі перебувають під впливом етикетних норм 
спілкування радянського часу, коли існували жорсткі вимоги стосовно функціонування ненормативних 
слів і словосполучень. Ці норми створили підґрунтя для меліоративних настанов у радянській, а тепер 
в українській лексикографії, унаслідок чого активновживані фактично в усіх верствах українськомовної 
спільноти обсценізми майже не фіксуються тлумачними й перекладними словниками, що, у свою чергу, 
створює труднощі і для перекладачів. Виявлено, що нині в українському перекладознавстві започатку-
валася тенденція до здійснення більш адекватного відтворення іншомовних обсценізмів. Це пов’язано 
передусім з тим, що перекладачі стали залучати еквівалентні відповідники української мови з огляду на 
те, що внаслідок демократизації українського суспільства частина лексики української мови перейшла 
від низького стилістичного регістру до нейтрального. Ця тенденція простежується і в українській 
лексикографії, оскільки в цій царині вже з’явилися словники ненормативної, зокрема обсценної, лексики.

Ключові слова: обсценізм, ненормативна лексика, стилістичний регістр, переклад, еквівалент, 
лексикографічна фіксація.

Вступ. У попередніх розвідках я неодно-
разово наголошував, що українські мово-
знавці приділяють недостатньо уваги про-
блемі вивчення обсценної лексики, зокрема в 
царинах лексикографічної (фразеографічної) 
і перекладацької практик [4; 5; 6]. Це особ-
ливо помітно на тлі того факту, що, наприклад, 
німецькі, австрійські та швейцарські лінгвісти 
досліджують питання, пов’язані з функціону-
ванням обсценізмів німецької мови і її варіан-
тів, уже досить тривалий час [див., напр.: 10; 
11; 12; 13].

Основними причинами цього контрасту є, на 
мій погляд, такі:

1) українські лінгвісти дещо «соромляться» 
або певною мірою ігнорують обсценну лек-
сику, оскільки дійсно знакові праці з цієї про-
блематики досі є нечисленними [див., напр.: 1; 
2; 7; 8; 9]. Здебільшого мовознавці займаються 
питаннями «вищих» прошарків ненормативної 
лексики – сленгом, арго, жаргоном, суржиком, 
евфемізмами й дисфемізмами;

2) навіть в епоху глобалізації та демократиза-
ції українського суспільства, мовознавці свідомо 
чи підсвідомо притримуються меліоративних 
настанов радянської лексикографії (фразеогра-
фії), яка нав’язувала рестрикції щодо фіксації 
обсценних лексичних / фразеологічних одиниць;

3) українські лінгвісти не реагують достат-
нім чином на неабияку динаміку сьогоднішніх 
мовних змін, оскільки залишаються чинними 
застарілі норми щодо стилістичного маркування 
активновживаної лексики української мови, 
тобто норми не відповідають актуальним зсу-
вам лексичного складу по вертикалі стилістич-
них регістрів (прикладом тут може слугувати 
той факт, що у зв’язку із пострадянським пері-
одом демократизації українського суспільства 
частина лексики української мови перейшла від 
низького стилістичного регістру до нейтраль-
ного, однак україністи, передусім словникарі, 
належним чином на це не відреагували);

4) частина населення України знахо-
диться і донині під впливом норм радянського  
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етикету, коли існувала величезна прірва між 
нормованим і розмовно-невимушеним мовлен-
ням, посилювана вимогою до дотримання норм 
спілкування в усіх галузях публічної діяль-
ності радянської людини, яка стимулювалася 
жорсткими рестрикціями стосовно функціону-
вання зниженої лексики в радіомовленні, кіно- 
та друкованій продукції.

Спільною для названих причин є їхня діахро-
нічна залежність від соціокультурної ситуації, 
оскільки саме остання визначає етикетні норми 
та ціннісні настанови на тому чи іншому часо-
вому відтинку розвитку певного лінгвосоціуму. 
Сьогоднішня соціокультурна ситуація в Укра-
їні ще й досі не позбавлена рудиментів радян-
ського періоду у вигляді деяких етикетних норм 
в українськомовній спільноті та меліоративних 
настанов у лексикографії. Наслідком цього є 
те, що активновживані в усіх верствах україн-
ської спільноти обсценізми, зокрема матизми, 
фактично не фіксуються як тлумачними, так і 
перекладними словниками. Виникає парадокс: 
іноземець, вивчаючи українську мову, не має 
можливості засвоїти один з актуальних її плас-
тів – обсценну лексику (мат), через що виника-
ють численні комунікативні девіації. Не допо-
магає виправити ситуацію і стрімкий розвиток 
електронних словників, оскільки тут простежу-
ється значне відставання українського мовоз-
навства від західноєвропейського.

Мета статті. Викладені вище причини 
мають не лінгвальні, бо всім мовам, принай-
мні європейським, властиві обсценізми, а екс-
тралінгвальні (етно- й соціокультурні) витоки, 
оскільки вони пов’язані зі сприйняттям обсцен-
ної лексики як українськими мовознавцями, 
так і українським суспільством у цілому. Зва-
жаючи на те, що переклад є діяльністю, яка 
спрямована не лише на відтворення мовного, 
але й культурного змісту, передача обсцен-
ної лексики становить неабияку проблему для 
перекладачів. Саме орієнтування українських 
перекладачів на соціокультурну ситуацію, 
передусім моральні настанови в українському 
суспільстві, змушує їх часто ігнорувати адек-
ватність передачі іншомовної обсценної лек-
сики українською мовою. З огляду на це метою 
пропонованої статті є висвітлення тенденції, 
що намітилася в українському перекладознав-
стві стосовно долання екстралінгвальних пере-
шкод на шляху до досягнення адекватності 
німецько-українського й українсько-німецького 
перекладу обсценізмів у творах художньої літе-
ратури та в кіноперекладі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Той факт, що українські словникарі не фіксують  

належним чином обсценну лексику, призвів, у 
свою чергу, до того, що перекладачі, не маючи 
підтримки з боку лексикографів, часто побою-
ються порушувати етичні норми носіїв цільової 
мови. Тому їм не вдається, як правило, досягти 
адекватності при відтворенні українською 
мовою обсценізмів у німецькомовних текстах 
(ідеться як про мовні моменти (напр., експре-
сію), так і про мовленнєві (напр., прагматичну 
ситуацію)), напр.:

(1) Jetzt war’s dieser Junge mit seinem 
unerschöpflichen Fundus an neuen Gerüchen, 
dieser mit Gold gar nicht aufzuwiegende kleine 
Dreckskerl, der ausgerechnet jetzt, in der 
geschäftlichen Aufbauphase, die syphilitischen 
Blattern bekommen mußte und die eitrigen Masern 
in stadio ultimo! (2, 127). – А тепер цей хло-
пець з його невичерпним запасом нових запахів, 
цей малий задрипанець, якого не можна оці-
нити навіть на вагу золота, який саме тепер, 
у такий важливий момент, лежить із сифі-
літичною віспою та гнилим кором in stadio 
ultimo! (1, 121);

(2) Einige Käfer, die er fing, produzierten, 
während er sie verarbeiten wollte, eklig stinkende 
Sekrete, und Ratten, wohl aus Angst, schissen ihm 
in seine olfaktorisch hochempfindlichen Pomaden 
(2, 224). – Деякі жуки з тих, що вдавалося 
йому впіймати, виділяли нестерпно смердючу 
секрецію, коли він хотів їх обробити, а щури, 
мабуть, спереляку, випорожнялися просто в 
його високочутливі помади (1, 211);

(3) Es stank nach saurem Wein, nach Schnaps, 
nach Schweiß und Pisse, nach Kinderscheiße und 
nach verkohltem Fleisch (2, 296). – Смерділо 
кислим вином, горілкою, потом і сечею, дитя-
чим проносом і смалятиною (1, 277);

(4) Es stanken die Straßen nach Mist, es 
stanken die Hinterhöfe nach Urin, es stanken 
die Treppenhäuser nach fauligem Holz und nach 
Rattendreck, die Küchen nach verdorbenem Kohl 
und Hammelfett […] (2, 4). – Вулиці смерділи 
гноєм, задвірки – сечею, коридори – гнилим 
деревом і щурами, кухні – затхлою пилюкою 
[…] (1, 3).

Як бачимо, німецькі лексеми Dreckskerl, 
scheißen, Kinderscheiße, Pisse, Rattendreck зна-
чною мірою втратили при перекладі прагма-
тичне навантаження, оскільки перекладачка – 
І. Фрідріх – не наважилася залучити стилістично 
знижені українські еквіваленти в тексті пере-
кладу. Це можна пояснити тим, що переклад 
«Парфумів» з’явився вперше 1993 року в жур-
налі «Всесвіт», тобто в той час, коли вживання 
ненормативної лексики на пострадянському 
мовознавчому просторі було значною мірою 



93

обмеженим, а перекладачі на той момент ще 
не мали опори на авторитетні словники зниже-
ної лексики української мови. Нині в арсеналі 
перекладача є, наприклад, праці О. Гаврилів [1] і 
Л. Ставицької [7], що дає змогу здійснити більш 
адекватний переклад наведених вище прикладів:

(1a) А тепер цей хлопець з його невичерпним 
запасом нових запахів, цей малий засранець 
(або вилупок), якого не можна оцінити навіть 
на вагу золота, який саме тепер, у такий важ-
ливий момент, лежить із сифілітичною віспою 
та гнилим кором in stadio ultimo!;

(2b) Деякі жуки з тих, що вдавалося йому впій-
мати, виділяли нестерпно смердючу секрецію, 
коли він хотів їх обробити, а щури, мабуть, спере-
ляку, срали просто в його високочутливі помади;

(3c) Смерділо кислим вином, горілкою, 
потом і сциклинням, дитячим лайном і сма-
лятиною;

(4d) Вулиці смерділи гноєм, задвірки – сечею, 
коридори – гнилим деревом і щурячим лайном, 
кухні – затхлою пилюкою […].

Нинішнє покоління перекладачів є вже більш 
гнучким у питанні морально-етичних норм, тому 
й переклад обсценної лексики здійснюється більш 
адекватно. Навіть, коли мова йде не про німецько-
український, а українсько-німецький напрям 
перекладу, оскільки сучасні українські письмен-
ники не цураються у своїх творах ненорматив-
ної лексики. М. Ткачівська [8, 286–290] наводить 
численні приклади влучного відтворення німець-
кою мовою обсценних слів у перекладених тво-
рах Ю. Андруховича, С. Жадана, Т. Прохаська, 
Ю. Винничука та ін., напр.:

(5) І зрадити музику, свою музику, бо ті 
корови слухали винятково всяке гімно типу 
«Лєйся, пєсня!». – Und die Musik verraten, seine 
eigene Musik, denn diese Kühe hörten nichts als 
allen möglichen Schlagerscheiß;

(6) Мені не подобались піонери. В них стільки 
гімна було. – Die Pioniere mochte ich nicht.  
Da waren so viele Arschlöcher dabei;

(7) Як лоха, – додав Владік. – Wie einen 
Blödarsch, – fügte Wladik hinzu;

(8) «Ви, що лохи?» – хоробриться Какао, 
відчуває все-таки, мудак, що він на своїй тери-
торії. – «Seid ihr eigentlich bescheuert?» – Kakao 
wird mutiger, der Arsch spürt seinen Heimforteil;

(9) Якесь падло – ти його знаєш. –  
So ein Arsch – du kennst ihn;

(10) Хахаль напрочуд вчасно попередив, щоби 
більше ноги моєї в Гальки не було, інакше порве 
мені очко на німецький хрест. – Der Verehrer 
warnte mich schroff, aber überraschenderweise 
rechtzeitig, nicht mehr in Halkas Nähe zu kommen, 
sonst würde er mir den Arsch in Einzelteile zerlegen;

(11) За що, Італіє, я так тебе люблю? За те, 
що дмеш у дупу кораблю. – Wofür, Italien, lieb 
ich dich mehr und mehr? Weil mein Schiff sinkt wie 
Arsch im Meer!;

(12) Метушливу зграю роздягнутих відьом 
з обвислими цицьками та задницями. – Der 
aufgeregte Schwarm nackter Hexen mit hängenden 
Titten und Ärschen.

Особливо актуальною проблема відтворення 
обсценної лексики постає у царині кінопере-
кладу, де дуже чітко простежуються кроскуль-
турні відмінності щодо норм функціонування 
ненормативної лексики, передусім у розмов-
ному мовленні. Ще зовсім недавно українські 
перекладачі не дозволяли собі порушувати 
межі морально-етичних норм, успадкованих 
українським суспільством від радянського пері-
оду. Однак сьогодні ситуація суттєво змінилася, 
оскільки демократизація українського суспіль-
ства значною мірою послабила ці норми. Ура-
ховуючи це, перекладачі здійснюють досить 
адекватний переклад іншомовних обсценізмів, 
бо перестали побоюватися залучати еквіва-
лентні відповідники української мови. До того 
ж, вони вже мають у своєму арсеналі словники, 
тому «не соромляться» послуговуватися навіть 
матизмами [приклади за: 3]:

(13) «Verpisst euch vom Schulhof, oder ich 
trete in eure haarlose Ärsche und poliere eure 
Fressen!». – «Ану швидко відпердолилися зі 
шкільного подвір’я, поки я не спустився і не 
надавав по вашим ніжним дитячим дупам  
і пикам!»;

(14) «Leck mich, die Scheißkinder können 
mich mal». – «Та пішла ти! Ці кляті діти ще 
кип’ятком від мене сцяти будуть!»;

(15) «Romeo, ich bin keine Schlampe für 
eine Nacht». – «Ну ні, Ромео, я не продажне 
дівчисько на одну ніч!»;

(16) «Wo ist mein Push-Up? – Wozu denn? 
Du siehst aus wie eine Nutte, wenn du deine 
Mini-Möpse hoch quetschst». – «Хто взяв мій 
пуш-ап? – Навіщо тобі? Будеш як шльондра, 
якщо свої цицьки до підборіддя піднімеш»;

(17) «Wichser! – Das sagen wir aber nicht im 
Unterricht». – «Дрочко! – Так не можна казати 
на уроці!»;

(18) «Und Sarah mit den fetten Titten». –  
«І Сара з величезними буферами».

Утім, сам процес підбору українських екві-
валентних відповідників до німецьких обсцен-
них лексем, який займає у перекладачів досить 
багато часу, значно спростився б, якби мово-
знавці, що працюють у цій царині, завжди 
видавали друком свої здобутки та напрацю-
вання. Мова може йти, наприклад, про перспек-

Мізін К. І. Причини неадекватного відтворення обсценної лексики в німецько-українських перекладах



94

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 10, 2021
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 10, 2021

тивний проєкт словника М. Ткачівської, який 
існує поки що у вигляді дисертаційного додатка 
[8, 638]. У ньому авторка подає не лише німецькі 
еквівалентні лексеми до українських ненорма-
тивних слів, але й наводить численні приклади 
українсько-німецьких і німецько-українських 
перекладів цих слів у творах художньої літера-
тури. Прикметно, що М. Ткачівська зафіксувала 
поширенні жаргонізми, сленгізми, арготизми 
та обсценізми, яких словникарі ще донедавна 
уникали, напр.:

(19) «В ПАДЛО, не мати бажання – 1) 
einfach zu faul. ♦ …їм просто в падло було нас 
доганяти… (СЖБМ, с. 127). – …vielleicht waren 
sie einfach zu faul, uns hinterher zu rennen…  
(с. 125); 2) keinen Bock haben* hatte, gehabt. 
♦ …самому преподобному, очевидно, просто 
в падло її корегувати… (СЖДМ, с. 29). – …
Hochwürden selbst hat aber anscheinend keine 
Böcke, sie zu korrigieren… (с. 37)» [8, 641];

(20) «ЛАХУДРА, -и, ж.; жрм; зневажл. Жінка 
легкої поведінки (СтЖ). – Schlampe f =, -n. ♦  
Ну добре, там були ще ці дві лахудри з райцентру, 
заспокоювала вона свої не в міру стрімкі висновки 
(ЮАДО, c. 191). – Ach, ja, die zwei Schlampen aus 
der Kreisstadt, beschwichtigte sie ihre voreiligen 
Schlussforderungen (c. 214)» [8, 648];

(21) «БЛЯХА-МУХА, у ролі виг., евфем., 
просторозм., лайл. – уживається для вираження 
досади, роздратування, обурення (СтБТ) – 1) 
verdammt noch mal ♦ …їздять Європою і хал-
турять по клубах, кар’єра, бляха-муха, ніщо 
так не страждає від часу, як кар’єра… (СЖБМ,  
с. 41) – …sie touren durch Europa und tingeln durch 
die Klubs, die Karriere, verdammt noch mal, nichts 
leidet unter der Zeit so sehr wie die Karriere…  
(с. 45); 2) verflixt noch mal ♦ Бляха-муха! – 
вигукнув Гладкий Хіппі (ЛДПЯ, с. 44) – Verflixt 
noch mal! – rief der Glatte Hippie (с. 49); 3) 
Scheiße f =, kein Plural ♦ Нам аби, курва, якось 
до ранку, бляха-муха, додав я… (ЮАП c. 288) – 
Damit wir, Scheiβe auch, bis morgen früh überleben 
können, fügte ich hinzu… (с. 316); 4) Teufel 
auch, m -s, = ♦ …пам’ятай, бляха-муха, що ти 
із гордого роду Ганів, … (СЖДМ с. 159) – …
vergiss nicht, Teufel auch, dass du aus dem stolzen 

Geschlecht der Hans bist, und die Hans, verdammte 
Scheiße… (с. 178); ♦ Ото був, бляха-муха, 
патріота кавалок (ЛДПЯ, с. 20) – Teufel auch, 
der war ein echter Patriot (с. 26); 5) rattenscharf 
♦ …робоча династія, бляха-муха, але тут 
виходить його мама-буфетниця… (СЖБМ,  
с.  124) – …Arbeiterdynastie, rattenscharf, und da kommt  
seine Mutter, das Büfetthäschen angelaufen…  
(с. 121)» [8, 654].

Висновки та перспективи дослідження. 
У пропонованій статті розкрито екстралінг-
вальні причини, які негативно впливають на 
адекватність відтворення обсценізмів в укра-
їнсько-німецьких і німецько-українських 
перекладах творів художньої літератури та 
в кіноперекладах. Установлено, що етикетні 
норми спілкування радянського часу ство-
рили підґрунтя для меліоративних настанов 
в українській лексикографії, унаслідок чого 
активновживані фактично в усіх верствах укра-
їнськомовної спільноти обсценізми майже не 
фіксуються тлумачними та перекладними слов-
никами. Ці норми стали причиною того, що 
в українському суспільстві функціонування 
обсценної лексики є досі жорстко регламен-
тованим, хоча внаслідок процесів демократи-
зації частина лексики української мови пере-
йшла від низького стилістичного регістру до 
нейтрального, що створило парадоксальну 
ситуацію, коли українці активно послугову-
ються обсценізмами, особливо в розмовно-
побутовому режимі спілкування, але водночас 
«соромляться» це визнати. Однак аналіз фак-
тичного матеріалу дав змогу виявити тенден-
цію, яка засвідчує певне послаблення останнім 
часом рестрикцій як щодо вивчення обсценної 
лексики, зокрема матизмів, в українській лінг-
вістиці, так і стосовно функціонування цієї лек-
сики в українськомовній спільноті.

Запропонована наукова розвідка є тільки 
частиною перекладацького аналізу обсценної 
лексики, тому на перспективу залишаються 
численні питання, зокрема ті, що стосуються 
відтворення обсценізмів в українсько-англій-
ськомовних кіноперекладах і перекладах 
художніх творів.
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REASONS FOR AN INADEQUATE CONVEYING OBSCENE LEXICON 
IN THE GERMAN-UKRAINIAN TRANSLATIONS
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The article reveals the extralingual reasons which in the Ukrainian translation studies have a negative influence on the 
adequacy of conveying obscene words in the Ukrainian-German and German-Ukrainian translations of belles-lettres, as well 
as in cinema translations. The analysis of the factual material made it possible to disclose a tendency to weaken restrictions 
on studying the obscene lexicon, vulgarisms in particular, in the Ukrainian linguistics as well as on functioning of this lexicon 
in the Ukrainian community. It has been found that the reasons for a certain inadequacy of translation of obscene lexicon 
have their ethno- and sociocultural background and depend diachronically on the sociocultural situation that establishes 
etiquette norms valid at a definite stage of development of linguosociety. It is the orientation of the Ukrainian translators 
to the sociocultural situation, first of all to the moral attitudes in the Ukrainian society, that makes them often ignore the 
adequacy of conveying foreign obscene lexicon into Ukrainian. It is connected primarily with the fact the Ukrainians are still 
influenced by etiquette norms of communication of the Soviet times when there existed strict requirements for functioning 
of foul language words and word combinations. These norms have created the basis for meliorative attitudes in the Soviet 
lexicography and nowadays in the Ukrainian one. Consequently, the obscene lexicon actively used in all strata of the 
Ukrainian community has been rarely fixed in explanatory or translation dictionaries which in its turn causes difficulties for 
translators. It was revealed that in the Ukrainian translation studies there started a tendency to convey the foreign language 
obscene lexicon more adequately. This is primarily due to the fact that translators began to involve the equivalents of the 
Ukrainian language considering that a part of the Ukrainian lexicon has moved from a low stylistic register to a neutral one 
owing to the democratization of the Ukrainian society. This tendency can also be traced in the Ukrainian lexicography since 
in this area dictionaries of foul language words, in particular of obscene lexicon have appeared.

Key words: obscene lexicon, foul language words, stylistic register, translation, equivalent, lexicographic fixation.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ 
АНГЛІЙСЬКИХ УРБАНОНІМІВ, КОСМОНІМІВ ТА ВЛАСНИХ ІМЕН
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старший викладач кафедри англійської мови
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У статті розглядаються групи англійських власних імен у системі антропонімів, а саме: урбаноніми 
(назви вулиць англійських міст, будинків), космоніми (власне ім’я зони космічного простору, галактики, 
зоряної системи (сузір’я) та власні імена, що входять до структури художнього твору; їхня історія та 
специфіка їх відбору авторами у літературних творах. Власне ім’я (антропонім) надається особі при 
народженні, в рідкісних випадках його обирає для себе доросла людина (при зміні імені), має функцію 
індивідуалізації, тобто називає (ідентифікує) одиничний, єдиний, неповторний факт дійсності, в даному 
разі – людину. Власні назви, а саме урбаноніми, складають значну частину лексики англійської мови, і 
заслуговують того, щоб їх ретельно вивчали та досліджували. Більшу частину космічних назв склада-
ють прізвища учених, жіночі імена та земні географічні назви. Нові космічні назви беруть саме із цих 
джерел. Власні імена, що входять до структури художнього твору, органічно зв’язані із його змістом. 
Вивчення імен у художньому творі, тобто художньої ономастики, випливає, у першу чергу, з потреби 
глибокого розуміння художнього твору. Однією із основних передумов реалістичності художнього твору 
є відповідність використовуваних у ньому власних імен закономірностям національної ономастичної 
системи. Тому й недивно, що багато відомих письменників спостерігали над іменами людей, ретельно 
працювали над ономастичним матеріалом. Вдало обране ім’я стає додатковим засобом характерис-
тики персонажу, посилює емоційне враження від усього твору. Наразі літературні імена або їхні дери-
вати, як англійські, так і українські, часто стають офіційними іменами. Є тенденція використовувати 
їх у діловій обстановці, у пресі, публічних виступах.

Ключові слова: власні англійські імена, космонім, урбанонім, історія, художній твір, критерії відбору.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Однією із основних передумов реалістичності 
художнього твору є відповідність використо-
вуваних у ньому власних імен закономірнос-
тям національної ономастичної системи. Тому 
й недивно, що багато відомих письменників 
спостерігали над іменами людей, ретельно пра-
цювали над ономастичним матеріалом. Вдало 
обране ім’я стає додатковим засобом харак-
теристики персонажу, посилює емоційне вра-
ження від усього твору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Антропонімами займалася низка зарубіжних уче-
них, таких як О.А. Леонович, О.В. Суперанська, 
В.А. Ніконов, Л.М. Щетінін, Л. Р. Н. Ешлі, Л. Урданг.

Астронімами займалася низка як вітчизня-
них (Ю.О. Карпенко, І.М. Кочан, М.Л. Худаш, 
П. Чучка), так і зарубіжних (Г. Ф. Артемова, 
О.А. Леонович, Л. Р. Н. Ешлі) учених.

Дослідниками визначено, що власні назви 
займають значне місце у складі англійської 
мови. Вони слугують для найменування людей 
і тварин, географічних та космічних об’єктів 
різних класів, а також різних об’єктів матері-
альної і духовної культури.

Формулювання мети і завдань статті. 
Мета статті – прослідкувати історію 
виникнення та критерії відбору англійськомов-
них урбанонімів, космонімів та власних літера-
турних імен, що входять до групи онімів.

Для вирішення мети необхідно розв’язати 
такі завдання:

– дати характеристику урбанонімів, космоні-
мів та власних імен у літературі;

– визначити лексичні групи урбанонімів;
– проаналізувати критерії відбору автором 

літературного твору власних імен. 
Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Назви пабів є урбанонімами, оскільки 
паб – типово внутрішньоміський об’єкт. Роз-
ряд урбанонімів об’єднує назви найрізнома-
нітніших видів внутрішньоміських об’єктів, 
таких, як вулиці, площі, різноманітні будівлі, 
і усі ці об’єкти розрізняються за своїм харак-
тером і призначенням. Ось чому російський 
вчений О.А. Леонович вважає, що до назв 
англійських пабів можна застосувати тер-
мін «рекреаційно-ділова назва», тому що він 
дозволяє точно визначити характер пабу як 
об’єкту і одночасно винести його в окрему 
групу урбанонімів [4].
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У Великій Британії нараховується біля 
66 тисяч пабів. Навіть у відносно невеликих 
містечках з населенням у 50-60 тис. людей є 
сотні пабів. Ми розглянемо найвідоміші паби, 
розміщені у великих містах, назви яких є у 
туристичних довідниках, рекламних виданнях, 
словниках.

Виникнення пабів у Великій Британії, а, від-
повідно, та їх назв, відноситься до ХV-ХVI ст.,  
коли паб став набувати своїх характерних 
рис, які відрізняли його від простої таверни. 
У той час назв пабів просто не існувало. Через 
неграмотність населення надпис на виві-
сці замінював певний символ, що вказував на 
характер закладу, наприклад, власник таверни 
прив’язував жмут вічнозеленої рослини на жер-
дину (al-stake), що символізувало бога вино-
робства Бахуса, який завжди зображувався із 
виноградним листям. У середньовічній Англії 
ця вивіска трансформувалась у назву The Bush, 
у такому вигляді існує й донині [4]. 

Нерідко ці емблеми жартома інтерпрету-
валися у мовленні простого люду, і The Black 
Swan перетворювався у The Muddy Duck, а The 
Rose – у The Cauliflower, The Swan & Lyre –  
у The Goose and Gridiron. Так, емблеми на виві-
сках були свого роду назвами, але назвами мов-
чазними. Та вони не завжди вказували на харак-
тер закладу. Назви пабів практично не говорять, 
що приховує вивіска, за винятком тих випад-
ків, коли паб названо за іменем броварні, що 
робиться суто у рекламних цілях [4].

У назвах пабів закарбовані як сучасні явища  
і події, так і речі, що стали надбанням англійської 
історії, її багатої національної культури, що ввій-
шли в обіг, літературні алюзії, англійські звичаї, 
традиції, звички. Назва пабу свідчить про епоху, 
в яку його було відкрито, кому він належить, що 
знаходилося поряд з ним, хто його відвідував – 
оскільки назви упродовж століть практично не 
змінювалися. Це дозволяє стверджувати, що 
назви пабів є своєрідним джерелом історичної 
та країнознавчої інформації [4]. 

Можна визначити 8 основних лексич-
них груп, які лягли в основ номінації пабів:  
1) геральдика; 2) обігові літературні алюзії;  
3) релігія; 4) місце знаходження пабу; 5) істо-
ричні події та особистості; 6) мореплавання;  
7) розваги; 8) характеристика самого пабу.

У назвах пабів, пов’язаних із геральдикою 
(особливо геральдикою членів королівської 
сім’ї ), власники закладів намагались відо-
бразити свої почуття вірнопідданих престолу, 
даючи назви своїм закладам за емблемами 
королів, наприклад: The White Lion (герб Еду-
арда IV), The White Swan (герб Генріха IV), The 

Bull’s Head (герб Генріха VІІІ), The Crown, The 
King’s arm. Причому поряд із назвою на вивісці 
зображена й сама емблема. Зв’язок геральдики 
із історією відображена у назві пабів The Red 
Rose та The White Rosе – за гербами Ланкасте-
рів та Йорків у Війні Червоної та Білої троянд.

Ряд пабів носять імена відомих літературних 
героїв – Falstaff, Oliver Twist, Sherlock Holmes. 

Релігійні назви пабів наразі трапляються 
рідко, але можна назвати нейтральні The Adam 
& Eve, The Trip to Jerusalem, The Angel.

Назви за місцем знаходження пабу дають 
нам інформацію про те, що знаходиться чи зна-
ходилося поблизу пабу, або що вплинуло на 
створення його назви, таким чином, несе істо-
ричну цінність: The Gate (по сусідству з цим 
пабом є ворота церкви, в’язниці, житлового 
будинку), With the Beatles (біля музею групи).

Назви Пабів за історичними подіями та 
історичними особистостями є відгуком на 
важливі історичні події певної епохи: The 
Saracen’a Head, The Turk’s Head (нагадування 
про війни хрестоносців), The Cromwell’s Head.

Паби, що носять назви шостої групи (море-
плавання), знаходяться в основному у портових 
містах і відвідують їх лише моряки: The Anchor, 
The Trafalgar, The Captain Flint.

Сьома група – паби із назвами спорту та 
розваг (часто перегонів): The Flying Dutchman, 
The Why Not (імені жокеїв), The Bell (як приз на 
перегонах). 

Характеристика самого пабу: його вид, вла-
штування, кухня, напої, що там подаються: The 
White House, The Red House The Blue House, The 
Green Lattice; The round of Beef, The Shoulder of 
Mutton, The Boar’s Head, The Chester Cheese; The 
Jug and Glass, The Full Quart, The Punch Bowl [4].

Так, урбаноніми вказують на оригінальність 
(унікальність назви), характеристику самого 
закладу, на його географічне розташування, на 
відданість престолу, англійським монархам, 
іншим історичним особистостям, літературним 
героям та представникам релігійних конфесій.

Основна функція антропонімів полягає в 
тому, що ім’я, прізвище та ім’я по батькові 
і фактично, і юридично виступають як засіб 
ідентифікації людини у суспільств. 

Особливе місце займають власні імена у 
системі стилістичних засобів у англійській 
літературі. Однією із основних передумов 
реалістичності художнього твору є відповід-
ність використовуваних у ньому власних імен 
закономірностям національної ономастичної 
системи. Тому й недивно, що багато відомих 
письменників ретельно працювали над ономас-
тичним матеріалом для посилення емоційного 
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враження від усього твору та характеристики 
персонажу [3].

Так, власні імена, що входять до структури 
художнього твору, органічно зв’язані із його 
змістом.

Розглянемо англійські власні імена та особ-
ливості їх відбору письменниками у англій-
ськомовних художніх творах. 

Кожне літературне ім’я отримує при «наро-
дженні» певне стилістичне навантаження. 
Щетінін Л.М. виділив такі групи імен, класифі-
куючи імена літературних героїв за їхньою сти-
лістичною функцією у творах:

1. Нейтральні імена, присвоєння яких най-
більш типово для головних героїв англійської 
літератури. Найбільш характерний тип – міс-
цеві імена, утворені із прізвиськ: Forsythe, 
Domby, Copperfield.

2. Описові імена, що містять пряму чи 
непряму характеристику їх носіїв: Sir Deadlock, 
Mr. Krook, Mr. Tangle, Headstone, Oxhead, 
Rasehellfrida.

3. Пародійні імена, серед яких автор виді-
ляє так звані імена-стереотипи, стилістична 
функція яких – вираження масовості, стерео-
типності означених осіб. Ч. Діккенс широко 
використовував ці імена (Bleak House): Boodle, 
Doodle, Duffy, Guffy. 

4. Асоціативні імена, які своєю зоровою та 
звуковою формою викликають у читача асо-
ціації, що уточнюють і поглиблюють характе-
ристику персонажів: Miss Flite, Mr. Toots, Mrs. 
Pipchin, Murdstone [5].

У епоху класицизму автори часто запозичу-
вали чи створювали літературні імена на базі 
класичних мов, латинської та грецької: Clarissa, 
Leonidas, Evelina. Класичні власні імена часто 
запозичувалися разом із персонажами з грецької, 
римської і біблійної міфології: Adam, Eve, Gabriel, 
Faun, Sylvio (герої творів Мільтона та Марвелла). 

Для комедії характерні етимологічні імена, 
релевантні якостям персонажів: Mistress 
flippant «легковажна»; Lord Aimwell «добра 
мета»; Lady Touchwood «аби щось не трапи-
лося» (забобонне); John Brute «тваринний»;  
Mr and Mrs. Honeymoon «медовий місяць»; 
Miss Tattle «балаканина».

Автори сентиментальних романів наділяють 
своїх героїв мелодійними, звучними власними 
іменами: Pamela, Clarissa, Tristan.

Романтизм вирізняється протилежними тен-
денціями: у одних творах зустрічаються реальні 
імена: Lemuel Gulliver, Robinson Crusoe, Captain 
Bob Singleton; інші відрізняються екзотич-
ною антропонімією: Rowena, Athelstane, Guy 
Mannering.

Неперевершеним майстром імен та пріз-
вищ залишається У. Теккерей. У нього є багато 
прикладів прозорих імен, що етимологізуються 
без контексту і релевантні якостям персона-
жів: солодкоголосі Archbishop of Mealypotatoes 
Charles Honeyman, місіонер Silas Hornblower; 
пастор Felix Rabbits від лат. Felix «щасливий» 
rabbit «кролик» Rebecca Sharp (від англ. sharp – 
гострий, хитрий, шахраюватий, дотепний, про-
бивний) та ін. 

Власним іменам у творах видатних письмен-
ників відведена роль своєрідних, дуже лаконіч-
них – в одному слові – характеристик. Наприклад: 
Lord Cattertino «Лорд Базіка», John Jaw «Джон 
Брех» (букв. Джон Щелепа) Island of Leaphigh 
«острів Високостриб». Такі імена-ярлики насичу-
ють текст усілякими символами [4].

Основне значення антропонімів у худож-
ньому творі – якісна характеристика персона-
жів. Сюди можна віднести імена, які звичайно 
є такими, що говорять самі за себе, значущими, 
такими, що характеризують. Ці імена користу-
валися популярністю у представників класики; 
певне поширення отримали вони і у письмен-
ників-реалістів, які використовували їх із сати-
ричним навантаженням.

Так, англійські письменники не лише 
сприяли популяризації імен, але й самі ство-
рювали нові. Так, Джонатан Свіфт створив 
два власних імені: Vanessa та Stella. Герої п’єс 
У. Шекспіра віддали свої імена багатьом англій-
цям. Дякуючи Шекспіру увійшли у широкий 
вжиток такі імена, як Silvia, Julia, Celia, Juliet, 
Jessica, Ophelia, Viola. 

Саме у творах імена виступають деталлю, 
через яку можна простежити особливості 
образного мислення письменника [4]. 

Наразі літературні англійські імена або їхні 
деривати часто стають офіційними іменами, що 
використовуються у публічних виступах, діло-
вій обстановці, у пресі.

Власні імена у творах художньої літератури 
часто відіграють суттєву роль, допомагаючи 
авторам найефективніше зобразити дійсність 
та самих персонажів [3]. 

Серед цієї групи антропонімів космічні назви 
займають свою нішу, оскільки означають особливу 
і вельми суттєву ділянку оточуючого нас світу.

Космонім (від гр. космос – впорядкованість, 
порядок, мир, лад, небокрай, світобудова) – 
власне ім’я зони космічного простору, галак-
тики, зоряної системи (сузір’я): Milky Way, the 
Andromeda Galaxy, the Big Bear Constellation, 
Cassiopeia Constellation. 

Космічні назви полегшують запам’я- 
товування космічних об’єктів, а саме сузір’їв. 
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Здавна вони слугували орієнтирами, надійним 
засобом, що дозволяв легше засвоїти конфігу-
рацію зоряного неба [2].

Майже усі космічні назви нині «мовчать». 
Їхнє історичне значення чи то приховане від 
сучасної людини (The Vega star), чи відкрите 
своєю поверхневою стороною (The Winged 
Horse – Pegasus). Та ці назви можуть розказати 
багато цікавого і повчального, якщо розібра-
тися у мовних зв’язках та умовах їхньої появи. 

Більшість космічних назв – звичайні, зрозу-
мілі нам слова: Lion, Swan, Twins, Whirlpoool 
Galaxy. А інші незрозумілі лиш тому, що взяті 
без перекладу з арабської, грецької чи латинської 
мови. Головна зірка сузір’я Тельця – Альдебаран 
(Aldebaran), що в перекладі з арабської означає 
та, що йде після, услід. Ця зірка ніби наздоганяє 
Плеяди (the Pleiades чи Seven Sisters) [2].

У нашій Галактиці, Галактиці Чумацького 
Шляху (Milky Way Galaxy) біля 200 мільярдів 
зірок. Чумацький Шлях – туманна смуга, яку 
добре видно у ночі без місяця. Була названа 
так у давні часи (від латин. Via Lactea). Слово 
«галактика» утворено від грецького слова 
«гала», що означає «молоко». 

Із Землі без телескопу можна спостерігати 
лише три галактики, дві з них мають назви 
Магелланові Хмарності: Large Magellanic Cloud 
і Small Magellanic Cloud.

Третя галактика – туманність Андромеди: 
the Andromeda Galaxy, Andromeda Nebula 
(nebula – туманність), Great Andromeda Nebula, 
Andromeda Spiral Nebula. Інші галактики, які 
вже можна розгледіти озброєним оком, мають 
досить цікаві і незвичайні назви: the Sculptor 
Galaxy (або the Silver Coin Galaxy, the Silver 
Dollar Galaxy), Pinwheel Galaxy, Sombrero 
Galaxy, Sunflower Galaxy, Tadpole Galaxy, 
Whirlpool Galaxy (названа так через візуальну 
схожість із виром) [1].

Кратери – наймасовіша і найспецифічніша 
форма місячного рельєфу. Традиційно їх нази-

вають іменами учених, в основному астрономів: 
the Crater of Copernicus, Neil Armstrong’s Crater. 
Серед назв кратерів є й імена українських та 
російських учених: Chernyshev, Konstantinov, 
Kovalevskaya, Krasnov, Vernadskij,

Vetchinkin, etc. Craters. Так склались тради-
ції селенонімії [1].

Рослини, дорогоцінні каміння, абстрактні 
поняття, фізичні и психічні стани людини, пріз-
вища учених, жіночі імена та земні географічні 
назви: нові космічні назви беруть саме із цих 
джерел. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Так, у статті зазначено, що урба-
ноніми складають значну частину лексики 
англійської мови, та вказують на оригінальність 
(унікальність назви), характеристику самого 
закладу, на його географічне розташування, на 
відданість престолу, англійським монархам, 
іншим історичним особистостям, літературним 
героям та представникам релігійних конфесій.

Слід зазначити, що англійськомовні назви 
космічних об’єктів у своїй більшості є досить 
актуальними ономастичними назвами нашого 
часу від назв дорогоцінного каміння до пріз-
вищ, жіночих імен та земних географічних 
назв. Нові космоніми беруть свої назви саме із 
цих джерел. 

Наразі англійські літературні імена або їхні 
деривати часто стають офіційними іменами.  
Є тенденція використовувати їх у діловій обста-
новці, у пресі, публічних виступах. 

Щодня в англійській мові з’являються нові 
слова на позначення різних об’єктів, назв кни-
жок та літературних чи кіногероїв, прізвиськ 
людей та кличок тварин, технічних процесів, 
витворів мистецтва, товарних знаків, косміч-
них тіл, тощо. Їх географія поширення масш-
табна. Можна досліджувати і залучати ці оніми 
із Канади, США, Австралії, Нової Зеландії, Пів-
денної Африки, де англійська мова є офіційним 
засобом спілкування.
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HISTORY OF ORIGIN, SELECTION CRITERIA OF THE ENGLISH 
URBANONYMS, SPACE OBJECTS NAMES AND ANTHROPONYSMS
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The article deals with the variety of British urban names of pubs, names of space objects and names of people in 
the works of art, in the system of their usage. The author depicts their history, groups, selection criteria of the most 
common names used and specific factors of their choice by the writers. Anthroponyms which go down to the structure of 
the artistic creation, organically connect with their contents. Names of pubs, names of space objects were characterized 
and analyzed. Their groups and their origin were described. Space objects are compelled by means of surnames, female 
names, precious stones’ names and geographical names on the Earth. Proper names are used as details of the writer 
imagery. Anthroponyms which go down to the structure of the artistic creation, organically connect with their contents. 
Researching of the anthroponyms for the artist’s work, that is, for the artist’s onomastics, serves to be comprehended very 
deeply for the bright implementation of the works of art. One of the basic prerequisites for the realism of a work of art 
is the conformity of the proper names used in it to the regularity of the national onomastic system. It is no wonder, then, 
that many famous writers have been observing people’s names, working diligently on onomastic material. A well-chosen 
name becomes an additional means of character characterization, enhancing the emotional impression of the whole work. 
Proper names often play a specific role in fiction, helping authors to represent reality in ideological and aesthetic terms. 
Nowadays, literary names or their derivatives often become official names. There is a tendency to use them in a business 
setting, in the press and media, in public speaking.

Key words: proper English names, space objects names, urban names of pubs, history, works of art, selection criteria.
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АНТРОПОНІМИ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ 
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І ТУРЕЦЬКОЇ МОВ)
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вул. Валентинівська, 2, Харків, Україна

У статті подано спробу дослідити українські й турецькі антропоніми як лексичні одиниці, що 
мають виразну лінгвокультурну семантику. У поле дослідницької уваги потрапили власні імена, що 
стали репрезентантами системи духовних цінностей двох народів, у результаті міжкультурної кому-
нікації яких склалися глибокі традиції, що позначилися на функціонуванні системи власних назв, зокрема 
й антропонімів. Теоретичною базою статті стали праці як вітчизняних, так і зарубіжних науковців 
Н. Бабич, Л. Белея, Д. Єрмоловича, В. Ібрагімової, В. Калінкіна, Ю. Карпенка, Л. Масенко, І. Муромцева, 
В. Ніконова, В. Підвойного, М. Рут, К. Тищенка, Д. Аксана, А. Джафероґлу, С. Сакаоґлу. Дослідження 
специфічних ознак антропонімів здійснюється з метою систематизації власних імен як лінгвокультур-
них одиниць, більш детального опису й удосконалення їх класифікаційних характеристик, а також для 
уточнення наявних та вироблення нових підходів до аналізу семантико-стилістичних ресурсів укра-
їнської і турецької мов. Як найбільш репрезентативні щодо визначення лінгвокультурних складників 
семантики представлено імена, зафіксовані в різножанрових фольклорних творах, календарно-побуто-
вій обрядовості, текстах релігійного характеру, а також імена й прізвища, значення твірних основ яких 
пов’язані з назвами традиційних промислів і ремесел, різних видів майстерності, що віддавна популярні в 
Україні й Туреччині. До складу культурологічно значущих антропонімів входять також одиничні імена, 
відомі широкому загалу, з якими пов’язаний значний обсяг інтелектуальної інформації; в різних контек-
стах такі оніми набувають нових значеннєвих нюансів, стають елементами етнонаціональної картини 
світу. Зважаючи на широкі культурно-політичні зв’язки українського і турецького народів, подальші 
дослідження лінгвокультурного потенціалу власних імен як найбільш виразних номінацій для представ-
лення естетичних, морально-етичних і світоглядних цінностей етносів набувають нових можливостей 
і перспектив для поглиблення та розширення аспектів міжкультурної комунікації.

Ключові слова: ономастика, власні імена, оніми, антропоніми, етнокультура, турецька 
антропоніміка, українська антропоніміка.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Парадигма сучасної мовознавчої 
науки характеризується пильною увагою до 
проблем антропонімії, зокрема особливо акту-
альним постає її аналіз із точки зору лінгво-
культурології, етно- соціо- й психолінгвістики, 
що зумовлено, по-перше, загальною тенден-
цією до антропоцентричної спрямованості 
наукових досліджень, по-друге, інтересом лінг-
вістів до аналізу мовних явищ, які перебувають 
на порубіжжі наук. 

Антропоніміка як наука, що є розділом оно-
мастики, вивчає закономірності виникнення, роз-
витку й функціонування антропонімів (особових 
імен людей, прізвищ, патронімів, матронімів, пріз-

виськ, епонімів, ніків), невипадково пов’язана з 
низкою гуманітарних та суспільствознавчих наук, 
таких як історія, етнологія, етнопсихологія, етно-
лінгвістика, лінгвокраїнознавство, краєзнавство, 
фольклористика, культурологія, літературознав-
ство. Антропоніміка виокремилася з ономастики 
у 60-70-ті роки XX століття і все більш активно 
продовжує засвідчувати вагомий як мультидисци-
плінарний, так і національно-ментальний та полі-
культурний ресурси. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Науковому вивченню й аналізові різ-
них аспектів турецької антропонімічної сис-
теми присвячені праці Е. Боза, Т. Ґюленсоя, 
М. Джальпа, А. Джафероґлу, Д. Думан, А. Ерола,  
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В. Підвойного, І. Покровської, Г. Халимоненка. 
Культурно-мистецький аспект лексичного, 
зокрема й антропонімного складу української 
та інших мов у його власне семантичних та 
лінгвостилістичних параметрах став предметом 
уваги вітчизняних дослідників С. Єрмоленко, 
О. Муромцевої, А. Мойсієнка, О. Стишова, 
О. Черемської, Н. Данилюк, Т. Черторизької. 
Регіональним особливостям імен і прізвищ в 
Україні присвячені розвідки Н. Бабич (Черні-
веччина), К. Глуховцевої, В. Горпинич, Л. Крав-
ченко (Лубенщина); до проблем походження та 
історії онімного складу лексики звертаються 
Л. Белей, Є. Бадін, В. Герасимчук, А. Нечипо-
ренко, А. Ярещенко; актуальні проблеми бол-
гарської ономастики порушують В. Влахова-
Ангелова та В. Колесник; арабський і перський 
пласт онімії докладно аналізує К. Тищенко; 
особливий статус імен у літературно-художніх 
текстах визначають В. Калінкін, Ю. Карпенко. 
Однак незважаючи на багатий теоретичний 
матеріал, вивчення турецьких та українських 
антропонімів із позицій зіставлення їх лінгво-
культурного потенціалу, виокремлення специ-
фічних семантичних та художньо-стилістич-
них ознак як одиниць, що найбільш повно й 
всебічно репрезентують матеріальні й духовні 
цінності народів, потребує більш детального 
дослідження.

Актуальність розвідки визначається необ-
хідністю більш глибокої лінгвостилістичної й 
культурологічної характеристики лексики, що 
представляє як етнічні, так і світові духовно-інте-
лектуальні цінності, а також зумовлена потребою 
зіставного аналізу лексичного, зокрема антро-
понімного складу української й турецької мов 
як основних репрезентантів двох оригінальних 
культур, що впродовж тривалого історичного роз-
витку мають розгалужену систему контактів і 
традицій у сфері міжкультурної комунікації.

Мета статті – дослідження лінгвокультур-
них особливостей антропонімів як репрезен-
тантів етнонаціональної специфіки української 
й турецької мов, простеження характеру їх 
уживання в широкому культурологічному кон-
тексті – реалізується через такі завдання:

1) узагальнення теоретичного матеріалу 
щодо специфіки функціонування турецьких та 
українських антропонімів у культурологічному 
дискурсі двох народів;

2) опис та класифікація основних репрезен-
тативних груп онімів із виразною культуроло-
гічною семантикою;

3) визначення семантико-стилістичних 
та прагматичних особливостей українських 
і турецьких антропонімів, спроба зіставних 

характеристик, встановлення лінгвокультурних 
паралелей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У кожного народу склалася специфічна, істо-
рично, соціально й культурно зумовлена сис-
тема особових імен (антропонімікон), що 
постійно змінюється вслід за еволюцією мови 
й суспільства в ході різних геополітичних про-
цесів і контактів з іншими етносами. Так посту-
пове прийняття тюрками ісламу, починаючи  
з VIII століття н.е., сприяло тому, що до тюрк-
ського антропонімікону ввійшли й посіли 
чільне місце арабські імена; культурні зв’язки 
з Іраном зумовили наявність в турецькій 
антропонімічній системі імен перського похо-
дження. Погоджуємося з турецьким дослідни-
ком М. Джальпом, який указує, що «імена є 
одним із важливих показників, що відобража-
ють соціокультурні зміни й тенденції» [22, 29],  
адже особа від народження перебуває в ото-
ченні імен, які створюють навколо кожного 
носія особливий культурний простір, позначе-
ний рисами як всього мовного колективу, так 
й індивідуальним вибором окремих його пред-
ставників. Український науковець Л. Белей 
наголошує, що «однією з важливих специфіч-
них ознак власних назв є індивідуальність, що 
дивовижно гармонійно поєднується з їхньою 
суспільною чи, точніше, національно-культур-
ною природою» [1, 9].

Вагому частку, що репрезентує культурні 
здобутки етносу, його морально-етичні наста-
нови, естетичні погляди й смаки, складає літе-
ратурно-художня антропонімія (ЛХА, за визна-
ченням В. Калінкіна). Окрему галузь етнічної 
лінгвокультури становлять поетоніми як власні 
назви, що функціонують у поетичних та ліро-
епічних текстах і мають самобутні художньо-
стилістичні ознаки [6]. 

З точки зору дослідження лінгвокультурного 
потенціалу досить яскравими виявляються 
імена, зафіксовані в українських і турецьких 
фольклорних джерелах: народних ліричних та 
історичних піснях (Маруся, Галя, Іванко, Гриць, 
Петрусь, Еміне, Фадіме, Галіме, Мустафа, 
Мегмет) як традиційно українські й турецькі 
етноонімні репрезентанти культури громад-
сько-побутової комунікації; Вишневецький, 
Дорошенко, Хмельницький як маркери історико-
культурних, соціальних і геополітичних проце-
сів); казках (Кирило Кожум’яка, Іван-Побиван, 
Іван Торбина, Марко багатий, козак Мамарига, 
Іван-Вітер, Кармалюк; Кельоґлан, Справедли-
вий Гакем, Гадживат і Карагьоз), прислів’ях 
і приказках: Пилип, Мартин, Степан, Алі,  
Мегмет, думах, баладах і дестанах (Байда, 
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Морозенко, Хміль, Максим Залізняк, Довбуш, 
Деде Коркут, Оґуз Каган, Альпер Тунґа).

Імена, що виходять за межі малої соціальної 
групи, стають відомі широкому загалу, виклика-
ючи певні асоціації, емоції й інтелектуальні 
рефлексії, пов’язані з їх носіями (як реальними 
персоналіями, так і вигаданими літературними 
героями), стають надбанням соціуму і вважа-
ються прецендентними, у зв’язку з чим Д. Єрмо-
лович вводить терміни «множинні імена» та 
«одиничні» [5]. Перші з них поза ситуацією або 
сферою комунікації не вказують на конкретну 
особу; це одиниці, що входять до загальноприй-
нятого антропонімікону певного народу (Туґба, 
Деніз, Япрак, Альпер, Марія, Ганна, Сергій, 
Петро, Ірина), а їх вживання в мовленні залежно 
від ситуації потребує уточнення: «Це Япрак, моя 
подруга з Туреччини». Одиничні імена також 
належать до загальнонародного іменника, але 
пов’язані найперше з однією особою, як пра-
вило, досить відомою широкому загалу – це 
імена політичних діячів, артистів, поетів і пись-
менників, відомих воєначальників, легендарних 
особистостей і міфологічних героїв (Насреддин 
Ходжа, Ататюрк, Атилла, Роксолана, Маруся 
Чурай, Довбуш, Кармалюк, Григорій Сково-
рода, Микола Лисенко, Соломія Крушельницька, 
Михайло Грушевський), які не вимагають уточ-
нювального контексту, оскільки їх комуніка-
тивна сфера – весь мовний колектив. Одиничні 
антропоніми мають нескінченно багатий зміст і 
обсяг пов’язаної з ними інтелектуальної інфор-
мації, часто набувають символічного значення, 
зокрема й переносного, що дозволяє вважати їх 
антропонімічними культуремами.

Через нечіткість кордону між власними й 
загальними назвами спостерігається перехід 
одиничних антропонімів у розряд загальних, у 
результаті чого ім’я не тільки отримує нові зна-
ченнєві нюанси, а ще й стає елементом етно-
національної картини світу: Меджнун (герой 
середньовічної романтичної поеми, а сьогодні – 
символ закоханого, готового заради кохання до 
будь-яких випробувань, навіть непередбачува-
них учинків), Мегметчик (зменшувально-пест-
лива форма від турецького імені Мегмет, що 
вживається на позначення солдата). Це явище 
особливо чітко простежується на прикладі 
використання імен у прислів’ях і приказках: 
(Arayan Leylasını da bulur, Mеvlasını da, belasını 
da (Той, хто шукає, знаходить і Лейлу, і Бога, 
і проблеми); Ali’nin borcunu Veli’den sorulmaz 
(Борг Алі не вимагають у Валі)). В україн-
ському комунікативному контексті антропо-
нім Солоха часто асоціюються з негараздами, 
невдачами, несподіваними й непедбачуваними 

пригодами (Удалоя, як тій Солосі) [9, 169], 
ім’я Параска, навпаки, постає синонімом при-
ємного, бажаного, очікуваного (Хто до кого –  
а я до Параски; Хто про що, а я про Параску). 

Однією з особливостей антропонімів є їх 
змістова багатоплановість і соціокультурна сво-
єрідність: з одного боку, ім’я – це адміністра-
тивно-громадянська одиниця, що використову-
ється в офіційних документах, різних ситуаціях 
ділової комунікації, отже, є органічним склад-
ником офіційно-ділового стилю; з іншого, має 
певний сакральний, магічно-обрядовий сенс, 
що зумовлено міфологічним світоглядом пра-
давніх суспільств (ім’я було невіддільне від 
людини, ставало частиною її сутності; вважа-
лося безпосередньо пов’язаним із долею його 
носія), відзначається досить яскравими стиліс-
тичними особливостями, що увиразнюють тек-
сти художні та публіцистичні.

 Релігійні традиції, зокрема християнські 
й ісламські, справили значний вплив на роз-
ширення та регламентацію кола антропонімів, 
які віряни використовують для йменування, у 
зв’язку з чим можна стверджувати, що культура 
віросповідань є важливою підвалиною еволюції 
етноіменних систем в Україні й Туреччині. Як 
приклад оніма, пов’язаного із християнськими 
міфологемами, можна навести ім’я святого 
Георгія (Юрія) – римського воїна часів імпера-
тора Діоклетіана, мученика, з яким у християн 
асоціюється перемога над драконом-змієм; 
досить відомі й популярні легенди, пов’язані 
з іменами святителів Миколая, Андрія, Лазаря. 
У турецькому антропоніміконі вирізняються як 
особливо значущі імена мусульманських про-
років, зокрема представників сім’ї Мухаммеда 
(Айше та Гатідже – імена дружин, Фатіма й 
Зейнеп – дочки, Еміне – ім’я матері пророка. 
Мегмет, Мустафа, Агмет – імена пророка 
Мухаммеда, Алі – його зятя, Гюсеїн – онука). 

Зважаючи на поєднання дохристиянської і 
християнської традицій в культурній спадщині 
українців, календарно-побутова обрядовість 
як весняно-літнього, так і осінньо-зимового 
періодів, зокрема народний календар, засвід-
чує традиції використання низки імен, що є 
лексичними маркерами, які позначають харак-
терні риси способу життя етносу, його світо-
глядні уявлення й вірування, зокрема відобра-
жають циклічність господарсько-економічної 
діяльності, перебіг і регламентацію сімейних 
звичаїв та обрядів, водночас пов’язані з відо-
мими християнськими міфологемами: свято 
Андрія (13 грудня); Варвари (17 грудня); 
Маланки (13 січня); Василя (14 січня, початок 
нового року за старим стилем), Івана-травника 



105

(7 липня, свято Івана Купала), Ірини (Ярини) 
Розсадниці (18 травня, цього дня висаджують 
розсаду капусти).

З-поміж близько 20 груп українських пріз-
вищ, класифікованих за семантикою твірних 
основ, Ю. Редько називає культурологічно зна-
чущі: прізвища, що мали відношення до освіти 
чи мистецтва, утворені від назв церковних та 
адміністративних посад, від назв основних 
і допоміжних занять населення України різ-
них історичних періодів [16, 43–44]. Досить 
яскравою групою, що відзначається оригі-
нальним лінгвокультурологічним та етнічним 
колоритом як в українському, так і в турець-
кому антропоніміконі, є прізвища, семантика 
твірних основ яких пов’язана із традиційніми, 
особливо давніми й на сучасному етапі відро-
джуваними промислами й ремеслами: металур-
гійним – Гамерник, Гамарник (гамарня – мета-
лоплавильне підприємство); залізнорудним 
(видобування залізної руди) – Рудник, Рудниць-
кий; деревообробкою, зокрема, виготовленням 
берд, бердництвом – прізвища Бердник, Бер-
денко; бердо – «деталь ткацького верстата, час-
тина ляди, що нагадує гребінь у рамці й слугує 
для ущільнення тканини»; бердник – «майстер, 
який виготовляє берда». Із назвою ремесла 
пов’язані також прислів’я, де семантичним 
центром стали лексеми на означення промис-
лів і ремесел: «Ситник (шильник) берднику не 
товариш»; кушнірством, де кушнір – «фахі-
вець, що вичиняє хутро зі шкури та шиє хутряні 
вироби» – Кушнір; Кожум’яка.

Турецькі прізвища, що представляють різ-
ного роду майстерність і майстрів, зокрема й 
промисловців та ремісників, чиї вміння завжди 
користувалися особливою пошаною в народі: 
Демірджі («коваль», від турецького слова 
«demir» – «залізо»), Карпузджу («продавець каву-
нів»), Долапчи («виробник та продавець шаф»), 
Бостанджи («городник»; також історичне: «сол-
дат султанської палацової та міської охорони»).

Турецька й українська антропонімічні сис-
теми продовжують активно поповнюватися 
новими іменами: запозиченнями із західноєв-
ропейських антропоніміконів або відновленням 
та впровадженням забутих давньотюркських 
та давньоукраїнських імен, що дозволяє зро-
бити висновок про динамічні процеси у сфері 
антропонімічної лексики двох народів, де сти-
мулятивними чинниками виступають традиції, 
нові історичні умови, трансформації релігій-
них систем, процеси глобалізації. До того ж на 
відміну від номінативної лексики, де розвиток 
і зміни проходять поступово, антропонімікон 
може бути підданий свідомим змінам і корекції, 

що засвідчує його зв’язок з інтелектуальною  
діяльністю людства, світовим культурно- 
цивілізаційним поступом.

У різні вікові періоди, а також залежно від 
конкретної комунікативної ситуації ім’я особи 
може набувати різних форм, варіантів (Ганна, 
Ганнонька, Ганночка, Гануся, Ганя, Ганька, Ган-
нулечка, Гандзя, Анничка і ще чимало варіатив-
них інтерпретацій, де скорочені, зменшувально-
пестливі та повні форми складають багаточленну 
систему). В турецькій мові парадигма імені є 
менш широкою та розгалуженою (İbrahim, İbo, 
İbrahimim, İbrahimcik, İbrahimciğim), адже пред-
ставники турецької культури набагато рідше 
за українців використовують імена у спілку-
ванні, особливо це стосується сім’ї й близького 
оточення. У ролі звертань більш уживаними є 
лексеми на означення ступеня спорідненості: 
kızım (моя дочко), oğlum (мій сину), abi (стар-
ший брате), abla (старша сестро), amca (дядько), 
teyze (тітко). Закономірно, що від найдавніших 
часів лексеми спорідненості типу baba (батько), 
ata (батько), kız (дочка), oğul (син) проникли до 
тюрської антропонімії як компоненти особових 
імен, закріпилися на багато століть і засвідчують 
специфіку шлюбно-сімейної культури. 

Ядерна частина антропонімікону будь-якого 
суспільства, як правило, має давні історичні 
корені. Мотивацією для називання тим чи іншим 
іменем могла служити фізична, психічна, біо-
логічна, моральна, інтелектуальна характерис-
тика особи, її соціальна, національна, релігійна, 
територіальна приналежність, родинні зв’язки. 
Пізніше з’являються антропоніми із символіч-
ним значенням, дані на честь ідей, історичних 
подій, вірувань, що відображають світогляд 
нації на певному етапі розвитку. У зв’язку з цим 
викликає інтерес спостереження дослідниці 
давньотюркських антропонімів Г. Благової про 
те, що у ранньотюркському іменнику широко 
представлений «приземлений» предметно-
побутовий аспект, а також світ природи, у той 
час як у давньогерманській системі особових 
імен переважають «специфічні поєднання пое-
тичного типу» [2, 182].

За твердженням Ю. Рилова, здатність антро-
понімів вказувати на національну (регіональну) 
приналежність формує опозицію «свій-чужий», 
яка «у різних видах пронизує всю культуру і є 
одним з головних концептів всього колектив-
ного, масового, народного, національного сві-
товідчуття» [18, 16–17], а в найбільш пошире-
них антропонімах сема «національність» «може 
сприяти перетворенню імені в концепт «типо-
вий представник нації» [18, 17]: Хуан у іспанців, 
Микола, Іван, Петро в українців, Агмет у турків.
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Вбираючи протягом історії різні культурні 
конотації, імена наповнюються додатковими 
національно й культурно маркованими сенсами. 
Конотативні значення можуть також зумов-
люватися і фонетичним звучанням імені (його 
милозвучністю-немилозвучністю), тенденці-
ями моди, панівними в суспільстві смаками, 
навіть ідеологією; існують як загальнонародні 
культурні конотації, так й особистісні (для кож-
ної людини ім’я наповнюється індивідуальним 
змістом: подобається чи не подобається зву-
чання; чи викликає певні позитивні асоціації; 
належить до традиційних, застарілих чи нових, 
пов’язане з історією сім’ї, родини, роду, народу, 
світовими цивілізаційними процесами.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. На основі проведеного аналізу 
доходимо висновку, що антропоніми україн-
ської й турецької мов виходять за межі лінг-
вістичної категорії, оскільки їх значення тісно 
пов’язане з екстралінгвальними чинниками, 
такими як історія народів, їх фольклор, тра-
диції, духовна й матеріальна культура. Антро-
поніми в етнокультурному дискурсі постають 
джерелом цінної як етнополітичної, історико-
географічної, так і естетичної, гуманітарно-
духовної інформації, що викликає інтерес до їх 
вивчення в межах низки світоглядних наук.

На підставі аналізу антропонімів у турецькій 
та українській мовах резюмуємо, що чимало з них 
постають своєрідними символами, архетипами, 
які мають специфічну історію й генезу, познача-
ють наскрізні образи, посідають провідні позиції 
у формуванні світоглядних орієнтирів етносів. Для 
кожного народу характерна оригінальна система 
етнонаціональних імен, що становить своєрідну 
лінгвокультурологічну парадигму, яка відбиває 
еволюцію громадського, політичного й духовного 
життя. У колі антропонімічних одиниць, що 
репрезентують національно-ментальні традиції, 
фольклорні надбання, звичаї, обряди, промисли й 
ремесла осібне місце посідають лексеми й моделі 
як ідентифікатори культурно-мистецької традиції. 

Антропоніми як специфічний розряд мови є 
водночас лексичною моделлю культурного, істо-
ричного, громадсько-політичного, соціального, 
державотворчого й етнонаціонального поступу 
того чи іншого суспільства. Чимало імен, що 
становлять іменник української й турецької мов, 
маючи кроскультурний характер, відображають 
парадигму етнонаціональних, гендерних, віко-
вих, громадських і громадянських цінностей 
обох народів, у зв’язку з чим потребують подаль-
шого більш ґрунтовного вивчення в напрямку 
проведення зіставних характеристик і лінгво-
культурологічних паралелей. 
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The article attempts to study Ukrainian and Turkish anthroponyms as lexical units with expressive linguistic and cultural 
semantics. The researches focus on proper names, which are representatives of the system of spiritual values   of the two 
peoples, as a result of intercultural communication which formed deep traditions that affected the functioning of the system 
of proper names, including anthroponyms. The theoretical basis of the article is formed by the works of both Ukrainian 
and foreign scientists such as N. Babych, L. Beley, D. Yermolovich, V. Ibrahimova, V. Kalinkin, Yu. Karpenko, L. Masenko, 
I. Muromtsev, V. Nikonov, V. Pidvoinyi, M. Rut, K. Tishchenko, D. Aksan, A. Caferoğlu, S. Sakaoğlu. The study of the specific 
features of anthroponyms is carried out in order to systematize proper names as linguistic and cultural units, to give more 
detailed description and improvement of their classification characteristics, as well as to clarify existing approaches and 
develop new ones to the analysis of semantic and stylistic resources of the Ukrainian and Turkish languages. There has 
been found out that in terms of determining linguistic and cultural components of their semantics the most representative 
names are personal names recorded in various genres of folklore, calendar rituals, religious texts, as well as names and 
surnames, the meanings of which are related to the names of traditional crafts, which have been popular in Ukraine and 
Turkey for a long time. Culturally significant anthroponyms also include single names known to the general public, which 
are associated with a significant amount of intellectual information; in different contexts, such onyms acquire new nuances 
of meaning, become elements of the ethno-national picture of the world. Considering the broad cultural and political ties 
between the Ukrainian and Turkish peoples, further research of the linguistic and cultural potential of personal names as the 
most expressive nominations to represent the aesthetic, moral, ethical and ideological values of ethnic groups acquires new 
opportunities and prospects for deepening and expanding intercultural communication.
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МОВЛЕННЄВІ АКТИ ЕКСПРЕСИВІВ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ 
ДИСКУРСІ: ТИПИ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ
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кандидат філологічних наук,
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Статтю присвячено висвітленню проблеми функціонування мовленнєвих актів експресивів у між-
народно-правовому дискурсі. Метою дослідження є аналіз мовленнєвих актів експресивів з огляду на 
виокремлення типів таких актів, їхньої структури і функцій. Для досягнення поставленої мети було 
вирішено низку завдань: схарактеризовано категорію експресивних мовленнєвих актів зважаючи на спе-
цифічні особливості міжнародного дискурсу; запропоновано структурну формулу експресивів; виокрем-
лено групи еспресивів і їхні функції у МПД. Специфіка міжнародно-правової комунікації як такої, що 
здійснюється на основі добровільного волевиявлення сторін, які перебувають у рівноправних відноси-
нах як суверенні суб’єкти влади, має базуватися насамперед, на досягненні консенсусу держав-членів 
документу, які водночас є адресантами і адресатами-дестинаторами норм узгодженого ними тексту. 
Обґрунтовано, що мовленнєві акти експресивів реалізують стратегії вуалювання примусу, створення 
спільного, в тому числі емоційного підґрунтя для досягнення консенсусу і взаємопорозуміння між рів-
ними суб’єктами. Експресивні мовленнєві акти позбавлені облігативної іллокутивної сили, але коноту-
ють узуальні і контекстуальні значення «стурбованість», «емоційне занепокоєння», позитивної і нега-
тивної оцінки, «інтенсивного бажання», завдяки чому реалізуються стратегії емоційного впливу, вияву 
солідарності і мітігації розбіжностей між сторонам міжнародного документу. Структурна формула 
експресиву включає іллокутивно-перформативну частину, що включає такі компоненти, як узагаль-
нений адресант=адресат (фразовий суб’єкт) у поєднанні з перформативним експресивним дієсловом 
або іншим маркером експресивної іллокутивної сили, і пропозиційно-інформативна частина. У дослі-
дженні виокремлені два основних типи експресивних мовленнєвих актів: прямі експресиви і непрямі екс-
пресиви. Прямі експресиви містять експліцитні маркери експресивної іллокутивної сили, насамперед 
дієслова і віддієслівні форми, що містять у своєму семантичному складі семи «стурбованість», «емо-
ційне занепокоєння», «піднесення» на позначення емоцій, почуттів, позитивної або негативної емоційної 
оцінки. Непрямі експресиви містять формально-структурні маркери інших мовленнєвих актів – дирек-
тивів, асертивів і комісивів. Виокремлені експресиви з двухкомпонентною і трьохкомпонентною інтен-
цією, первинним компонентом якої є експресивна іллокутивна сила. Дослідження експресивних мовлен-
нєвих актів дало змогу виявити, що такі акти є важливим структурним і функціонально-стратегічним 
компонентом преамбульної частини міжнародно-правових документів. 

Ключові слова: мовленнєвий акт, експресиви, міжнародно-правовий дискурс, структурна формула, 
стратегія, прямий і непрямий акт.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Вивчення актомовленнєвої специфіки дискурсу 
міжнародного права є однією з маловивчених 
проблем як у вітчизняному, так і зарубіжному 
мовознавстві. Втім, ця проблематика потребує 
ретельного розгляду зважаючи на функцію мов-
леннєвого акту як базисної конститутивної оди-
ниці дискурсу і контекстів соціальної взаємодії, 
про що наголошував у своїх пізніх роботах ще  
Дж. Серль [10; 11]. У цьому зв’язку, науковці 
зазначають, що жанри юридичного дис-
курсу відзначені одним основним типом 
актів або містять кілька юридичних мов-
леннєвих актів, які призначені для здій-
снення функції таких дискурсів [13].  
У міжнародно-правовому дискурсі мов-

леннєві акти різних типів і інтенсивності 
є основними засобами волевиявлення сто-
рін документу, безпосередньо вплива-
ючи на модальність міжнародно-правових 
текстів і ступень їхньої юридичної сили.  
У дискурсі міжнародного права функціонують 
всі відомі у прагматиці типи мовленнєвих актів, 
розподіл і частотність вживання яких зумов-
люють іллокутивні сили фрагментів докумен-
тів, а сукупність таких сил-локальних інтенцій 
безпосередньо пов’язана із превалюванням в 
певному типі дискурсу облігативної, епістеміч-
ної або волітивної модальності, що безпосе-
редньо корелює з юридичною силою того чи 
іншого тексту. 

Незважаючи на те, що міжнародно- 
правий текст є нормативним, перформативним  
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і інституціонально-прескриптивний, тобто 
такий, що приписує норми, стандарти і моделі 
міжнародної поведінки, специфікою міжнарод-
них документів є добровільність волевиявлення 
сторін, які перебувають у рівноправних відноси-
нах як суверенні суб’єкти влади та мають дого-
вірні повноваження. Отже, основним є досяг-
нення консенсусу і взаємопорозуміння між 
сторонами документу, що мають певну свободу 
дій. Цим зумовлена така особливість міжна-
родно-правового дискурсу, як наявність у ньому, 
поряд із директивними і комісивними мовленнє-
вими актами, що застосовуються для вираження 
деонтичної модальності будь-якого права, у між-
народно-правовому дискурсі наявні також екс-
пресиви і декларативи, тобто акті, які, на пер-
ший погляд, «несумісні» із правовим текстом.

Особливий інтерес, у цьому зв’язку, пред-
ставляють експресиви, оскільки менш за все 
асоціюється з конститутивними рисами правого 
і, зокрема, міжнародно-правового дискурсу. 
Втім, такі акти, ідентифіковані нами в міжна-
родно-правовому дискурсі, виконують важливу 
для цього типу спілкування функцію створення 
спільності, вияву солідарності, зменшення 
впливу, мітігації, вуалювання розбіжностей, що 
є важливим для реалізації основних стратегій 
досягнення взаємопорозуміння і консенсусу 
між державами-учасницями документу.

Отже, актуальність аналізу експресивних мов-
леннєвих актів у міжнародно-правовому дискурсі 
зумовлена недостатньою вивченістю актомов-
леннєвої прагматики такого типу інституційного 
спілкування, лакунарністю у прагматичних сту-
діях стосовно дослідження мовленнєвих актів 
експресивів і важливістю таких актів у реалізації 
низки стратегій, спрямованих на досягнення кон-
сенсусу держав-учасниць документів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розглядові міжнародно-правового дискурсу в 
аспекті його прагматичних особливостей [2; 3; 4; 
6; 7; 8], в тому числі актомовленнєвої специфіки 
[2; 6], присвячені поодинокі наукові студії – як у 
вітчизняній, так і у західній лінгвістиці. Зокрема, 
в монографічному дослідженні Н.К. Кравченко 
[2] аналіз актомовленнєвої структури міжна-
родно-правового дискурсу розглядається як 
компонент жанрового моделювання МПД. Екс-
пресиви виділяються дослідницею як конститу-
тивні елементи у конструюванні таких гібрид-
них жанрів МПД, як Декларація, Відозва, Заява. 
Актомовленнєвий аспект МПД залишається 
практично невисвітленим у західних студіях. 
Нам вдалося зустріти лише одну наукову роз-
відку, присвячену функції мовленнєвих актів 
у конструюванні, модифікації або припиненні  

міжнародно-правових прав та зобов’язань у 
договорах ООН [6]. При цьому автор роботи 
фокусується на директивних, комісивних і кон-
стативних мовленнєвих актах, не виділяючи як 
окремий тип актів експресивів.

Теорія мовленнєвих актів застосовується 
у праці в її традиційному аспекті, започатко-
ваному Дж. Серлем [12] – як аналіз мінімаль-
них одиниць дискурсу, вербальних актів у 
ракурсі здійснення ними мовленнєвих і, від-
повідно, соціальних дій. Водночас, у даному 
дослідженні ми розуміємо експресиви у більш 
широкому значенні, аніж такі акти було визна-
чено Дж. Серлем, який усвідомлював їх як 
етикетні конвенційні соціальні акти вибачень, 
привітань, виявлення співчуття, побажань 
тощо. Услід за О.М. Вольф [1] і європейськими 
науковцями [14] до класу експресивів ми від-
носимо види висловлень, які містять оцінний 
компонент. Іншими словами, іллокутивною 
силою таких висловлень є виявлення емоцій-
ного стану адресанту або здійснення емоцій-
ного впливу на адресата. Особливо важливим 
для усвідомлення методологічних засад цієї 
статті є те, що деякі зарубіжні науковці роз-
ширюють клас мовленнєвих актів експресивів 
саме за рахунок одиниць із значенням «стурбо-
ваність» й «емоційне занепокоєння» [14] – адже 
саме такі компоненти значень зумовлюють екс-
пресивну іллокутивну силу висловлень у МПД.

Метою наукової розвідки є аналіз мовлен-
нєвих актів експресивів у міжнародно-право-
вому дискурсі з огляду на виокремлення типів 
таких актів, їхньої структури і функцій. Для 
досягнення поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання: схарактеризувати кате-
горію експресивних мовленнєвих актів зважа-
ючи на специфічні особливості міжнародного 
дискурсу; запропонувати структурну формулу 
таких актів; виокремити групи еспресивів і їхні 
функції у МПД. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз корпусу міжнародно-правових тек-
стів різної жанрової диференціації дозволив 
виявити всі основні типи мовленнєвих актів, 
в тому числі асертиви, комісиви, директиви, 
декларативи і експресиви.

Документи, що включають експресивні мов-
леннєві акти, можна експлікувати у вигляді 
структурної формули: 

іллокутивна частина, яка включає такі ком-
поненти, як Узагальнений Адресант=Адресат 
(фразовий суб’єкт) – перформативне експре-
сивне дієслово або інший маркер експресивної 
іллокутивної сили + пропозиційно-інформа-
тивна частина. 
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We condemn (іллокутивно-перформативна 
частина) the human rights violations based on 
sexual orientation or gender identity wherever they 
occur, in particular the use of the death penalty 
on this ground (UNDSOGI) (пропозиційно- 
інформативна частина) (3).

У наведеному фрагменті міжнародно-право-
вого тексту показником експресивної іллоку-
тивної сили стає дієслово condemn, що містить 
у своїй семантичні структурі узуальну конота-
тивну сему «негативна оцінка» і «високий сту-
пень виявлення негативної оцінки». Зокрема, 
такі семи зафіксовані у першому із трьох визна-
чень лексеми condemn в англомовних лексико-
графічних джерелах: to criticize something or 
someone strongly, usually for moral reasons.

Матеріал дослідження дозволив ідентифі-
кувати у міжнародно-правовому дискурсі дві 
групи екпресивів: 

– прямі експресиви, що містять експліцитні 
маркери експресивної іллокутивної сили;

– непрямі експресиви із формально-струк-
турними маркерами інших мовленнєвих актів.

І прямі, і непрямі експресивні мовленнєві 
акти пов’язані із суб’єктивною модальністю 
виявлення емоцій і почуттів або з волітивною 
модальністю бажання. Розглянуті у зазначе-
ному ракурсі, прямі або непрямі експресивні 
мовленнєві акти є майже в кожній преамбульній 
частині міжнародно-правових документів, де 
потрібно сформулювати спільне, в тому числі 
емоційне підґрунтя для подальшого досягнення 
консенсусу між сторонами.

Аналіз матеріалу показав, що маркером 
прямого експресивного акту є дієслова і відді-
єслівні форми, що містять у своєму семантич-
ному складі семи «стурбованість», «емоційне 
занепокоєння», «піднесення» на позначення 
емоцій, почуттів, позитивної або негатив-
ної емоційної оцінки. Зокрема, у наведеному 
нижче прикладі експресивна іллокуція марку-
ється дієприкметником на позначення почуття 
стурбованості «аlarmed», одним із компо-
нентом значення якого є денотативна сема 
«стурбованість», «емоційне занепокоєння»: 
worried or frightened by something (4).

Alarmed by the current rise in acts  
of intolerance, violence, terrorism, 
xenophobia, aggressive nationalism, racism,  
anti-Semitism, exclusion, marginalization and 
discrimination (….) (1).

Серед інших типових маркерів експресив-
ної іллокутивної сили у документах виявлені 
Resolving to (сповнені рішучості), Being resolved 
to, Being determined to (сповнені рішучості), 
Wishing to (бажаючи).

Непрямі експресиви є мовленнєвими актами, 
які, маючи формально-структурні показники 
інших типів актів (зазвичай, у вигляді перфор-
мативного іллокутивного дієслова), водночас, 
містять додаткову, на рівні узуальних або кон-
текстуальних конотацій інтенцію, пов’язану із 
виявленням почуттів, оцінок, бажань, як пра-
вило, високого ступеню інтенсивності.

Наприклад, наведений нижче приклад має 
структурну формулу директивного мовленнє-
вого акту: суб’єкт здійснення акту + дієслово-
заклик до виконання дії + об’єкт-адресат, на 
якого спрямований заклик і який має здійснити 
дію + пропозиційно-інформативна частина:

We urge States (іллокутивно-перформативна 
частина) to ensure that human rights violations 
based on sexual orientation or gender identity are 
investigated and perpetrators held accountable 
and brought to justice (інформаційно- 
пропозиційна частина) (3).

Формально-структурним маркером дирек-
тивної іллокутивної сили є дієслово urge, що 
у своєму денотативному значенні містить 
сему «заклик до дії». Втім, на рівні узуальних 
конотативних сем зазначене дієслово містить 
семи «бажання», «інтенсивності» (виявлення 
бажання). При цьому сема «інтенсивності» 
(виявлення почуття), що є конститутивною для 
експресивної інтенції, зафіксована у всіх визна-
ченнях лексеми urge у вигляді прикметника або 
прислівника – модифікаторів інтенсивності дії: 
to encourage someone strongly to do something; 
a strong desire or need; to strongly advise or tr
y to persuade someone to do a particular thing: 
a strong wish, especially one that is difficult or im
possible to control (3). 

Отже, зазначений акт є поліінтенційним: 
поряд із директивною іллокуцією, що марку-
ється експліцитними показником – перфор-
мативним дієсловом, в ньому також присутня 
непряма мета, а саме експресивна інтенція 
висловлення «високого ступеню виявлення 
бажання», а також «занепокоєння». Останній 
компонент конотативного значення передається 
контекстуальною, тобто оказіональною семою 
вже не перформативної (першою у структур-
ній формулі акту), а інформаційної (другої) 
частини висловлення. Більш того, експресивну 
іллокутивну силу вважаємо у даному вислов-
ленні первинною (primary act, за терміноло-
гією Дж. Серля), а директивну – вторинною 
(secondary act), оскільки м’який жанр Декла-
рації не є облігативним, не має обов’язкової 
юридичної сили – отже, заклик до певних норм 
міжнародної поведінки є, насамперед, вислов-
ленням бажання. 
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Іншим поширеним у міжнародно-правових 
документах типом непрямих експресивів є асер-
тиви, у яких за формою констатації, твердження, 
заяв імплікується іллокутивна сила вираження 
емоцій і почуттів. Проаналізуємо, у цьому зв’язку, 
мовленнєвий акт, що, на нашу думку, є трикомпо-
нентним за своєю іллокутивною силою, містить 
інтенції твердження, самозобов’язання і вира-
ження почуттів, емоцій і бажань:

“Dedicate ourselves unreservedly to addressing 
these constraints and obstacles and thus enhancing 
further the advancement and empowerment of 
women all over the world, and agree that this 
requires urgent action in the spirit of determination, 
hope, cooperation and solidarity, now and to carry 
us forward into the next century” (2).

Так, у наведеному фрагменті функцією 
мовленнєвого акту можливо інтерпретувати 
і як підтвердження рішучості до здійснення 
дій (асертивна іллокуція), і як імпліковане 
самозобов’язання держав-учасник (комісивна 
іллокутивна сила), і як вираження почуттів, 
емоцій і бажань (експресивна іллокуція).

За формально-структурними показни-
ками такий акт є асертивом. Комісивна ілло-
куція є контекстуально залежною, але, як і 
у випадку з директивним актом, не відпові-
дає умовам успішності комісивів – оскільки 
документ не є обов’язковим, отже відсутні 
гарантії виконання самозобов’язань. Водно-
час, на експресивну іллокуцію вказують вод-
ночас декілька маркерів: дієслово dedicate  
(to give completely your energy, time, etc. to 
something (4) і його модифікатор – прислівник 
способу дії із емоційно-оцінним значенням 
unreservedly, лексика високо стилю мовлення, 

що конотує контекстуальне значення «емоцій-
ної піднесеності»: in the spirit of determination, 
hope, cooperation and solidarity, now and to carry 
us forward into the next century.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Специфіка міжнародно-правової комуні-
кації як такої, що має базуватися насамперед, на 
досягненні консенсусу держав-членів документу, 
які водночас є адресантами (у метонімічному 
сенсі) і адресатами-дестинаторами норм узгодже-
ного ними тексту зумовлює стратегії вуалювання 
примусу, створення «спільного, в тому числі емо-
ційного підґрунтя для консенсусу, що зумовлює 
застосування мовленнєвих актів експресивів. Такі 
акти, позбавлені облігативної іллокутивної сили, 
але конотують узуальні і контекстуальні значення 
«стурбованість», «емоційне занепокоєння», 
позитивної і негативної оцінки, «інтенсивного 
бажання», завдяки чому реалізуються стратегії 
емоційного впливу, вияву солідарності і мітігації 
розбіжностей між сторонами міжнародного доку-
менту. У дослідженні виокремлені два основних 
типи експресивних мовленнєвих актів: прямі екс-
пресиви, що містять експліцитні маркери експре-
сивної іллокутивної сили і непрямі експресиви із 
формально-структурними маркерами інших мов-
леннєвих актів – директивів, асертивів і коміси-
вів. Виокремлені експресиви з двухкомпонент-
ною і трьохкомпонентною інтенцією, первинним 
компонентом якої є експресивна іллокутивна 
сила. Перспективу подальших досліджень вба-
чаємо у вивченні інших типів мовленнєвих актів 
у міжнародно-правовому дискурсі з огляду на 
їхню конститутивну роль у реалізації основних 
і допоміжних інституційних стратегій цієї сфери 
спілкування.
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SPEECH ACTS OF EXPRESSIVES IN INTERNATIONAL-LEGAL 
DISCOURSE: TYPES, STRUCTURE AND FUNCTIONS
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The article focuses on the problem of functioning of speech acts of expressives in the international-legal discourse. The 
aim of the research is to identify and analyze expressives in view of specification of their types, structure and functions. To 
fulfil this aim the following tasks have been done: the category of expressive speech acts has been characterized taking into 
account the specific features of international discourse; the structural formula of expressives has been offered; groups of 
expressives and their functions are singled out. International-legal communication is carried out on the basis of voluntary 
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expression of the will of the parties who are in equal relations as sovereign subjects of power. Therefore, such communication 
should be based primarily on reaching a consensus of the member states of the document, which are both the addressers 
and the addressees of the norms of the text agreed by them. It is substantiated that the speech acts of expressives implement 
strategies of veiling coercion, creating a common ground, including emotional basis for reaching consensus and mutual 
understanding between equal subjects. Expressive speech acts are devoid of obligatory illocutionary force, but connotate the 
usual and contextual meanings of "emotional anxiety", positive and negative assessment, "intense desire", thus implementing 
strategies of emotional influence, interdependence and solidarity. The structural formula of the expressive includes an 
illocutionary-performative part, which includes such components as generalized addresser = addressee (phrase subject) 
in combination with a performative expressive verb or other marker of expressive illocutionary force, and a propositional-
informative part. The study identifies two main types of expressive speech acts: direct expressive and indirect expressive. 
Direct expressives contain explicit markers of expressive illocutionary force, primarily verbs and verb forms, which contain 
in their meanings the semes "emotional anxiety", "elevation" to denote emotions, feelings, positive or negative emotional 
assessment. Indirect expressives contain formal and structural markers of other speech acts – directives, assertives and 
commissives. The expressives with two-component and three-component intention are singled out, the primary component 
of which is the expressive illocutionary force. The study of expressive speech acts revealed that such acts are an important 
structural and functional-strategic component of the preamble part of international legal documents.

Key words: speech act, expressives, international-legal discourse, structural formula, strategy, direct and indirect act.
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У статті висвітлюється семантична і наративна своєрідність образного відображення віртуального 
стану свідомості як психічного новоутворення, виникнення якого безпосередньо пов’язане з віртуаліза-
цією новочасного суспільства. Віртуальний стан трактується як різновид змінених станів свідомості, 
що виникає під впливом довготривалого перебування у віртуальному середовищі та супроводжується якіс-
ними й кількісними змінами патернів свідомості, включно з трансформацією перцептивних і когнітив-
них моделей, переходом до нових способів категоризації та вербалізації внутрішнього досвіду. Зазначене 
явище розглядається у світлі лінгвопсихопоетики як нового текстоцентричного напряму, зорієнтова-
ного на вивчення лінгвальних особливостей художнього втілення психоемоційного досвіду, складних вну-
трішніх переживань, незвичайних станів свідомості, які не підлягають виключно логічному осмисленню 
і можуть маніфестуватися в художньому тексті шляхом образного кодування, зокрема словесними сен-
сорними образами та специфічними наративними техніками й прийомами. Вивчення віртуальних станів 
свідомості на матеріалі сучасної транскультурної прози (а саме роману “Transmission” відомого британ-
ського письменника індійського походження Гарі Кунзру) дозволяє проаналізувати новий тип художнього 
образу – транскультурний. У статті зазначений тип образу розглядається як такий, що ґрунтується на 
способах образотворення, характерних для різних лінгвокультур. З метою розкриття лінгвальних, нара-
тивних, а також лінгвопсихокультурних особливостей образного втілення віртуальних станів свідомості 
була використана низка методів дослідження, які поєднують традиційні (зокрема лінгво- та наративно-
поетологічний підходи) та новітні погляди на вербальну та наративну площину художнього тексту. Залу-
чення останніх уможливило розробку алгоритмів психосемантичного та психонаратологічного аналізу 
виокремлених фрагментів, які містять описи віртуальних станів. На основі психосемантичного аналізу 
пропонуються критерії ідентифікації цих станів у художньому тексті, встановлюється структура та 
реконструюється змістове наповнення транскультурного словесного образу. Психонаратологічний аналіз 
спрямований на з’ясування специфіки наративних способів презентації глибини та інтенсивності зану-
рення персонажа у віртуальні стани. 

Ключові слова: лінгвопсихопоетика, психосемантика, психонаратологія, змінені стани свідомості, 
віртуальні стани, транскультурна проза, транскультурний образ.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Однією з визначальних рис сучасної цивіліза-
ції є високий рівень інформатизації, техноло-
гізації та соціальної мобільності. Ці процеси 
не лише охоплюють економічну сторону сус-
пільного життя, але й мають значний вплив на 
розвиток соціально-культурної сфери. Внаслі-
док появи нових каналів і способів комунікації 
змінюються способи пізнання і представлення 
Себе та Іншого, розмиваються межі етнічної 
та мовної ідентичності. Ба більше, виника-
ють нові форми ідентичності, зокрема «вірту-
альна», «транскультурна» тощо. Такі явища 
знаходять своє віддзеркалення і в художній 
творчості, маніфестуючись у зображенні ново-
часних феноменів суспільного і культурного 
життя, у появі нових підходів до конструю-

вання образного і наративного простору тексту, 
а також у виникненні нових літературних форм 
(наприклад, дигітальна література) і напрямів 
(наприклад, транскультурна проза). Усе це обу-
мовлює необхідність розширити проблематику 
вивчення художнього тексту та зосередитися на 
розробці нових методів філологічного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
присвячених проблемам вивчення образної 
та наративної семантики художнього тексту, 
дозволяє виокремити низку важливих тенден-
цій. По-перше, потрібно зауважити зростання 
«психологічного» ухилу в поетологічних сту-
діях, вплив якого є досить відчутним насам-
перед у дослідженнях наративного простору 
сучасної художньої літератури з погляду репре-
зентації психологічних і психічних феноме-
нів [5, 93–160; 11; 12; 13; 18]. Крім того, варто 
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зазначити значний інтерес сучасних науковців 
до лінгвокультурних [1; 17] і психологічних 
[9, 165–188] аспектів образотворення. Зважа-
ючи на таку підвищену увагу до психологічних 
аспектів художнього образотворення, ми пропо-
нуємо новий лінгвопсихопоетологічний підхід, 
зорієнтований на аналіз лінгвальних і наратив-
них особливостей художнього зображення різ-
номанітного психоемоційного досвіду, склад-
них внутрішніх переживань, незвичайних 
станів свідомості тощо. 

Звернення саме до художнього втілення вір-
туальних станів свідомості обумовлено під-
вищеною увагою до таких станів як психіч-
ного новоутворення дигітильної ери [2; 6; 7]. 
У межах психологічних досліджень це явище 
розглядається як різновид змінених станів сві-
домості [14], який виникає під час довготрива-
лого занурення в інтернет-середовище [2; 6; 7] 
та має деструктивний вплив на взаємодію осо-
бистості з реальним світом. 

У вивченні віртуальних станів у контексті 
транскультурної прози та відповідно транскуль-
турного образного простору ми спираємося на 
праці, присвячені феномену «транскультура», 
у яких це явище трактується крізь призму вір-
туальної належності одного індивіда декільком 
культурам [10, 622–634], а також як новий тип 
мислення сучасної людини [16], що знаходить 
своє віддзеркалення в художній творчості [8]. 
У цьому зв’язку видається логічним розгляд 
особливостей художнього втілення віртуальних 
станів свідомості у світлі лінгвопсихокультуро-
логії, яка фокусується на психологічних кате-
горіях крізь призму транскультурної (гібрид-
ної) художньої свідомості. Слід згадати, що 
схожий термін «психолінгвокультурологія» 
був відносно нещодавно введений у науковий 
обіг на позначення галузі філології, яка опи-
сує культурно-марковані феномени лінгвоког-
нітивної природи в нерозривному зв’язку з 
Homo Loquence [3, 18]. Ми вважаємо, що більш 
доцільно назвати такий підхід лінгвопсихокуль-
турологія з метою зміщення центру уваги на 
лінгвістичні аспекти втілення психічних явищ 
у художньому тексті. 

Формулювання мети і завдання статті. 
Метою цієї статті є визначення специфіки 
втілення віртуальних станів свідомості в сло-
весно-образній і наративній площинах худож-
нього тексту.

Досягнення поставленої мети передбачає 
виконання низки завдань:

1) запропонувати визначення поняття «вір-
туальні стани свідомості» в контексті худож-
нього дискурсу;

2) розробити критерії ідентифікації таких 
станів свідомості в художньому тексті;

3) встановити специфіку образної репре-
зентації віртуальних станів з урахуванням  
психологічних і культурних параметрів  
образотворення;

4) визначити домінантні тенденції оповідної 
актуалізації віртуальних станів свідомості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Погляд на художній текст як на альтерна-
тивне джерело інформації про психоемоцій-
ний досвід, внутрішні переживання, стани 
свідомості, які не підлягають виключно логіч-
ному осмисленню та досить часто важко під-
даються вербалізації, уможливлює вивчення 
таких складних психічних феноменів, як-от 
змінені стани свідомості [15]. У світлі філоло-
гічної інтерпретації такі стани свідомості роз-
глядаються як художнє втілення психосома-
тичних станів персонажа, який зображується в 
умовах, пов’язаних з редукцією чи зростанням 
нормального рівня зовнішньої або внутріш-
ньої стимуляції психіки, що спричиняє якісні 
та кількісні зміни патернів квазісвідомості. 
Прикладами можуть слугувати художні описи 
стану персонажа під час створення чи сприй-
няття творів мистецтва, перебування в пустелі 
чи інших виснажливих природних умовах, 
зображення змін у психічних станах внаслідок 
сенсорної депривації або дії наркотичних речо-
вин тощо. Загалом можна констатувати, що 
основний перелік змінених станів свідомості, 
які супроводжували людство на всіх етапах 
соціально-культурного розвитку, на сьогодні 
встановлений. Окрім того та існує значна кіль-
кість наукових праць, присвячених психо-фізі-
ологічним параметрам таких станів [4]. Водно-
час відносно мало дослідженими є новий вид 
змінений станів свідомості – віртуальні стани. 
Останні спричинені проникненням віртуаль-
ної реальності в життя новочасної людини та з 
появою нової технологічної моделі свідомості 
[14, 222]. Проведені психологічні експери-
менти засвідчили, що довготривале занурення 
в інтернет-середовище спричиняє значні зміни 
в поведінці, психофізіологічних реакціях, емо-
ційних станах тощо [2; 6; 7]. Таким чином, гіпо-
тезою нашого дослідження є те, що зазначені 
зміни відображаються в образній і наративній 
семантиці текстових фрагментів, які описують 
такі стани. 

Вибір роману популярного британсько-індій-
ського письменника Гарі Кунзру «Transmission» 
зумовлений насамперед сюжетом цього твору, 
який розгортається навколо історії програ-
міста, інтернет-залежного соціопата, для 
якого віртуальна реальність поступово витіс-
няє реальний світ, що призводить до трагічних 
наслідків для всього світу. Крім того, обраний 
роман є прикладом транскультурної прози, що  
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дозволяє розкрити вербальні, наративні й ког-
нітивні характеристики втілення гібридної 
художньої ментальності в текстових фрагмен-
тах, які описують віртуальні стани свідомості.

Розглянемо детальніше психосемантичні та 
психонаратологічні параметри художнього вті-
лення віртуальних станів свідомості: 

“When you write code you are in control. You 
construct a world from first principles, drawing 
up the axioms that govern it, setting in motion 
the engines of generation and decay. Even in a 
computer environment designed by someone else 
you can relax, safe in the knowledge that you are 
engaged with a system that runs according to 
potentially knowable rules. From this perspective 
the real world possesses the paradoxical quality of 
not feeling real enough. Surely, of all things, reality 
ought to be transparent, logical. You should be 
able to unscrew the fascia and knew the circuitry 
inside” (1, 103).

Головний герой роману прагне занури-
тися в змінені стани свідомості, для того щоб 
втекти від проблем непередбачуваного для 
нього реального світу. Створення своєї власної 
реальності дозволяє йому позбутися стресу і 
створити ілюзію стабільності. У семантичному 
просторі віртуальної реальності, яка зобра-
жується у фрагменті, переважають асоціації з 
порядком, правилами, безпекою і розслаблен-
ням. Художнє втілення ідіосинкратичності 
мислення комп’ютерного фрика базується на 
використанні технічних термінів у невідповід-
них контекстах. Основним прийомом втілення 
контрасту між віртуальним станом свідомості 
персонажа та її нормальним станом є анти-
теза. При цьому нормальний і змінений стани 
свідомості ніби міняються місцями, віртуальна 
реальність постає як більш «реальна». 

Залучення різних оповідних прийомів репре-
зентації персонажної свідомості, як-от невласне-
пряме мовлення, внутрішній монолог, психона-
ратив, потік свідомості, дозволяють створювати 
відчуття відмінності в глибині та інтенсивності 
занурення персонажа у змінений стан свідо-
мості. Так, у наступному прикладі змінюється 
оповідна техніка для втілення персонажної сві-
домості: голос головного героя поступається 
місцем всюдисущому наратору, що створює 
ефект заглиблення персонажа в змінений стан 
свідомості та дезорієнтації в просторі та часі:

“Automatically Arjun found himself calculating 
the shrinkage in the world implied by this error, but, 
lacking even a best estimate for certain of the variables, 
his thoughts trailed away. For a moment or two the 
image hung around ominously in his brain – the globe 
contracting like a deflating beach bal” (1, 6).

Перехід до потоку свідомості дозволяє 
показати ще глибші зміни в психічній діяльності :

“Some way below him, in one of the newer 
sectors of the North Okhla Industrial Development 
Area (acronymically known as Noida), there was 
more to communicate. Horn Please. Bye Bye Baby. 
Maha Lotto. Dental Clinic. Everyone wanted 
everyone’s attention, and they wanted it now, from 
the State Bank of India to the roadside proprietor 
of Bobby’s Juice Corner. No. I in affordability. 
Inconvenience Regretted. Lane Driving is Sane 
Driving. Sunny Honey. Suittings Shirtings” (1, 14).

Низка безладних різнопланових вражень і 
позбавлених послідовності й логічного зв’язку 
думок, хаотичні спогади, які зливаються пере-
мішані з образами реальності, створюють вра-
ження обмеженого сприйняття реального світу. 
Водночас цей, на перший погляд, безладний опис 
реальності, постає як майстерно намальований 
портрет сучасної Індії. Таке враження створю-
ють використання редуплікації, характерної для 
індійського варіанту англійської мови, і зобра-
ження культурних реалій Індії. Художня репре-
зентація когнітивної дезорієнтації ґрунтується 
на експресивних синтаксичних конструкціях. 
Нанизування номінативних речень, які здаються 
зовсім непов’язаними між собою, допомагає 
передати шалений потік зовнішньої інформації, 
яку персонаж не здатен адекватно сприйняти. 
Поширені речення слугують сигналами пере-
ходу від концентрованої наративної перспек-
тиви до всеохоплюючої, що надає змогу глибше 
проникнути у внутрішній світ персонажа. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Узагальнення даних аналізу вір-
туальних станів свідомості дозволяє зробити 
висновки щодо основних тенденцій худож-
нього втілення таких станів. Симптоми вірту-
альних станів включають: когнітивну дезорі-
єнтацію, звужену увагу, викривлення в оцінці 
реальності, комунікативні розлади, зміни в 
мовленні. Семантичний аналіз словесної образ-
ності, пов’язаної з описом віртуальних станів, 
виявляє високу частотність використання тех-
нічної лексики, що створює відчуття злиття 
фізичної та віртуальної реальності. Домінант-
ним образним засобом художньої репрезента-
ції ЗСС є експресивний синтаксис. Еліптичні 
речення, непов’язані за смислом між собою, є 
поширеним засобом суб’єктивного опису ЗСС. 

Художнє втілення глибини та інтенсив-
ності віртуальних станів не обмежується лише 
семантичною площиною художнього тексту, а 
маніфестується в різних видах наративних при-
йомів зображення персонажної свідомості.

Перспективу подальших досліджень в обра-
ному напрямку вбачаємо у розробці а також 
виокремлення когнітивно-наративних сцена-
ріїв, притаманних художньому зображенню 
таких станів.

Присяжнюк Л. Ф. Віртуальні стани свідомості в образно-наративному просторі  
сучасної англомовної транскультурної прози
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The paper focuses on the semantic and narrative modes for the representation of virtual states of consciousness in 
contemporary transcultural fiction. Virtual states are regarded as a relatively new type of altered states of consciousness induced 
by a prolonged immersion in Internet space. The rapid development of information technologies, which were initially meant 
for facilitating communication, caused unforeseen changes into human perception of the outer and inner worlds and brought 
about the emergence of new mental states that require extensive and multifaceted research. Such mental phenomena are often 
referred to as ineffable or in other words they are viewed as experiences that cannot be expressed in words or by relying solely 
on logical reasoning. One of the ways to get to grips with it is to turn to principally different information systems, e.g. literary 
codes. This study is based on the assumption that imagery and narrative spaces of literary texts have significant capacity in 
terms of alternative cognitive ways of rendering and grasping unusual psychological and emotional experiences. The novel 
“Transmission” by Hari Kunzru, a renowned British writer of Indian descent, seems to be an appropriate illustration for the 
representation of virtual states in fiction. Its plot revolves around the story about a computer geek, Arjun Mehta, whose life 
undergoes dramatic changes due to his Internet addiction. Besides, the novel is a relevant example of contemporary transcultural 
literature that is mainly concerned with the depiction of liminal characters and unconventional inner states. 

Key words: linguopsychopoetics, psychosemantics, psychonarratology, altered states of consciousness, virtual states, 
transcultural prose, transcultural image.
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THE TRANSLATING PECULIARITIES OF ENGLISH PUBLICIST TEXTS 
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In the focus of the research, there are peculiarities of translating English publicist texts into the Ukrainian 
language. The issue is investigated in the paradigm of genre specificity of publicist texts. The challenges resulting 
from the typological discrepancy of the source language (English) and the target language (Ukrainian)both on the 
lexical and grammatical levels are also considered. The objective is to distinguish the peculiarities of rendering 
publicist texts from English into Ukrainian regarding the distinctive features of the publicist style. According to 
the results of the analysis of the peculiarities of rendering English publicist texts in Ukrainian aimed at defining 
dominant translation strategies, tactics and operations, the two prominent translation strategies are the strategies 
of communicatively relevant translation and readdressing. As for the translation tactics, the most recurrent 
there prove to be the tactic of relevant information rendering, the tactic of correct information presentation, 
and the tactic of linguistic and cultural adaptation. The most widely spread translation transformations are 
transcription, transliteration, loan translation, concretization, generalization, and semantic development. The 
wide distribution of transcription and transliteration is due to the high occurrence of geographical and personal 
proper names. The extensive employment of concretization results from the discrepancy in the vocabulary of the 
typologically distant languages. As for the peculiarities of rendering phraseological units in publicist texts the 
main translation transformations employed are semantic, lexical, syntactic, morphological, and word-building 
transformations. This results in the use of reduction, contamination, attachment, parcelling, omission, ellipsis, 
and various replacements. The perspective is seen in investigating the peculiarities of translating scientific texts 
from English into Ukrainian.

Key words: publicist texts, publicist style, peculiarities, translation strategy, translation tactics, translation 
operations.

Problem-setting and groundings for its 
urgency. The article dwells upon the peculiarities 
of rendering publicist texts from English into 
Ukrainian considering the specificity of publicist 
style. Publicist texts are defined as informational 
texts, employed in newspapers, periodicals, 
magazines and other mass media. Publicist style 
was formed based on belles-lettres, scientific-
popular and official styles, thus possessing some 
of their peculiarities. In our interpretation publicist 
style is the style of social communication, aimed 
at highlighting urgent issues and challenges, thus 
combining high semantic density and pragmatic 
variability. Still, the prominent feature of the 
publicist style is its potential adaptability to the 
changes in social life and its high manipulative 
capability. Publicist style is in a certain way an 
interim field of artistic, scientific and business 
communication, thus combining partially their 
functions, linguistic and stylistic peculiarities. The 
main spheres of publicistic style application are 
social-cultural, political, industrial and educational. 

Its main mission is to facilitate the solution 
of urgent social issues and challenges, motivate 
the target audience for active social position and 

creativity, distribute knowledge, democratic, 
environmental, and socially relevant ideas, healthy 
food and lifestyle. The functional aspects of the 
publicist style have greatly influenced its distinctive 
features formation: logicality and emotivity, 
assessment – social-political, ideological, aesthetic, 
moral, biasness in rendering facts, synthesis of 
the objectivity and imaginativity, rationality and 
expressiveness.

Recent research analysis. The history of the 
publicist style research dates back to the works 
of such well-known scholars as G. Rukalova, 
V. Komissarov, I. Alekseeva etc. Publicist texts are 
defined as coherent, verbally expressed texts (either 
in written or oral form), viewed in their relationship 
with various determining factors (pragmatic, 
sociocultural, mental, social) and their functional 
aspect. The main functions of commercial publicist 
texts are informative and manipulative. 

The genre variety of publicist texts has been 
investigated in the works by O. Halych [3], 
D. Hryhorash [4], O. Hryshchenko [5], V. Zdoroveha 
[6], L. Kroychyk [8], M. Podolyan [10], O.Tertychnyi 
[12] etc. The main achievement of these works is in 
the attempt to differentiate publicist texts from other 
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genres. The novelty of our research consists in the 
focus upon the peculiarities of the publicist texts 
viewed in translational aspects.

The objective and tasks. The objective of 
the research is to distinguish the peculiarities 
of rendering publicist texts from English into 
Ukrainian considering the specificity of publicist 
style. The tasks are as follows:

– to systematize the existing approaches to the 
understanding and classification of publicist texts;

– to define the distinctive features of publicist 
texts in general;

– to outline the prevailing language means in 
the publicist texts;

– to distinguish the dominant translation 
operations employed in rendering English publicist 
texts in Ukrainian.

The findings of the research. If analyzed as 
a genre publicist texts are defined as coherent 
speech products containing the following 
mandatory components: a) data about the facts, 
news or challenges; b) fragmentary or substantial 
grounding of the situation in the focus; c) devices 
of the emotional influence upon the target audience 
[8, 138]. In this connection there are differentiated 
the following five publicist texts genre subtypes:  
1) news; 2) interviews; 3) comments; 4) reviews; 
5) essays or pamphlets. 

The distinctive features of publicist texts, in 
general, are the following:

– the accessibility of language means;
– the combination of logical and polemical 

aspects in semantics;
– the combination of factual, emotive, and 

aesthetic information; 
– the employment of the vivid expressive means 

of the explicit author’s message;
– the wide distribution of stylistic devices.
The prevailing language means in the publicist 

texts include:
– the synthesis of the elements of belles-lettres, 

scientific-popular and colloquial styles;
– the high density of common and specific terms 

and professional words;
– the high expressiveness of the narrative; 
– the occurrence of words with figurative 

meaning;
– the wide distribution of words with foreign 

affixes like -ist, -ator, – ation, pseudo-, neo-, super-, 
inter– etc;

– the employment of different kinds of 
interrogative, exclamatory, and imperative 
sentences, inversion, complex and compound 
sentences with various subordinate clauses;

– the speaking titles and headings with 
transparent inner forms.

Other distinctive features of publicist texts are 
respectively as follows: orientation at novelty; 
dynamism; high information density; explicit 
attitude to the described phenomena in political, 
social and ethical aspects; appeal; the combination 
of standard norms and expressive varieties; 
subjectivity; high persuasive capability. As for the 
language means and stylistic devices employed 
they form a unique amalgam of the constituents of 
official, scientific-popular and belles-lettres styles. 
From one side, it’s characterized by the wide 
distribution of social and political vocabulary, 
appeals, slogans, proper geographical names, dates, 
on the other side there is a variety of expressive 
means employed, including tropes and lexico-
syntactic devices. All lexemes are charged with 
positive or negative evaluative connotations. The 
author’s narrative coincides with the protagonist’s 
monologue. There are registered the prevalence of 
lexis of different professional fields like economy, 
legislation, culture, education, science. The general 
register is rather literary than colloquial, expressive 
than neutral.

It is first and foremost in translating publicist 
texts to adequately interpret the sense, pragmatics 
and expressiveness, also considering the specificity 
of terminology. 

According to I. Alekseeva [1], V. Komissarov 
[7], and L. Latyshev [9], translation is a process 
of transforming the content of a speech fragment 
from one language into another. Translation 
transformations are basic translation operations 
consisting of the interlinguistic reconstruction 
of the meaning of the elements of the source 
text by linguistic means of another language. 
Such operations may be treated as interlinguistic 
periphrasis or reformulation. 

In the course of the research, it has been 
concluded that lexical translation transformations 
are employed in cases when there occur unique, 
culturally biased lexical units like proper names, 
both geographical and personal ones, specific terms 
and professional words peculiar for certain fields 
of knowledge. All these objects and phenomena 
are identified as typical of particular culture or 
nationality. 

According to the findings of the research, the 
most recurrent lexical translation transformations 
are transcription, transliteration, loan translation, 
concretization, generalization, and semantic 
development.

One of the challenges in translating publicist 
texts is rendering headings. The translation of 
headings should be performed on the final stage 
of the perception of the source text. Another 
distinctive feature of English headings is the 



122

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 10, 2021
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 10, 2021

ambiguity of meaning sometimes based upon the 
transfer of meaning or play on words. Graphons 
are also often employed as powerful means of 
paronymical attraction. Subtitles and captions often 
are very helpful when it comes to deciphering 
publicist texts. 

Among the grammatical and lexical discrepancies 
between the source language (English) and the target 
language (Ukrainian) there are as follows:

– the prevalence of present tense verb forms in 
English in the retrospective meaning, like ’Mary 
Grace dies’, ’Royal family quits’. Past Simple tense 
form is used in English newspaper headings only 
in case of simultaneous employment of adverbial 
modifiers of time referring to the past and the 
infinitive is used in reference to the future;

– idiomaticity revealed in the wide distribution 
of phraseological units.

Many phraseological units contain metaphorical 
or metonymical elements or are nationally or 
culturally biased. These peculiarities search for 
equivalents and analogues challenging. The 
challenge consists in the necessity of comprehending 
the essence of idioms before rendering it in another 
language. 

The main ways of translating phraseological 
units from English into Ukrainian are as follows:

– to choose an appropriate phraseological unit, 
either a full equivalent or a partial correspondence;

– to apply semantic translation based on analogy 
by adducing phraseological units with the same 
meaning but different images;

– to translate by word-for-word translation thus 
coining a new phraseological unit;

– to employ descriptive translation.
It should be borne in mind that in such case the 

following requirements should be met:
The image should be motivated, with the 

transparent inner form.
If there are any realia their meaning should be 

derived from the context.
The translated phraseological unit should be 

structured as a phrase.
It should be remarked that phraseology is widely 

used in publicist texts. It adds up to the degree of 
expressiveness and vividness of images.

Translating phraseological units adequately 
is always challenging and it requires extensive 
background knowledge and excellent linguistic 
competence.

Two reverse in direction translation 
transformations in rendering phraseological units 
are respectively the deformation and contamination 
of phraseology. The deformation consists of the 
changes in the syntactic structure of phraseological 
units, while contamination lies in their extension or 
replacement of constituents with other lexical units 
ruining the idiomaticity.

Among other difficulties of publicist style in the 
translational aspects, there is a mixture of functional 
styles revealed in the simultaneous employment of 
literary style elements and colloquial words in one 
context. 

The most objective and emotively neutral in 
the register there are articles and news reports if 
compared with interviews, essays and reviews.

We adhere to the following classification of the 
translation transformations employed in rendering 
phraseological units in publicist texts:

1) semantic transformations;
2) lexical transformations;
3) syntactic transformations;
4) morphological transformations;
5) word-building transformations.
Semantic transformations consist in providing 

a new meaning for phraseological units without 
any changes in their lexico-grammatic integrity. 
The so-called dephraseologicalization is defined 
as the loss of the idiomaticity of a phraseological 
unit due to the acquisition of new meanings by its 
lexical components. This is a very powerful and 
vivid expressive means with a strong pragmatic 
effect. This may be illustrated by the following 
example: "Carol has always been a black sheep in 
the class: her parents were Afro-Americans". The 
most apt translation would be: «Керол стала в 
класі білою вороною, бо її батьки були афро-
американцями». It is worth summing up that the 
crucial factor in such semantic transformations in 
the context.

Unlike semantic transformation, lexical 
transformations take place when there occur 
changes in the lexical semantics of the initial 
phraseological unit without any changes in the 
structure of the utterance. This may be illustrated 
by replacement and transposition. "The rapid 
global economic downturn has rekindled fears 
that Japan may be slipping back into a deflationary 
cycle". In the phraseological unit "to kindle the 
flame" "kindle" is substituted for "rekindle" and 
"the flame" is replaced by "fears".

However, the most prevailing there are still 
syntactic transformations, according to which 
the syntactic structure of a phraseological unit 
is shortened, prolonged or transformed. Such 
transformations include a reduction (ellipsis); 
attachment or addition; changes in the communicative 
type; parcelling; contamination; allusion.

Reduction is interpreted as the shortening of 
a phraseological unit structure, omission of its 
relevant elements. Mostly there are omitted verbs 
that function chiefly as syntactic nuclei and don’t 
contribute to the general lexical meaning as much 
as nominative constituents. For example: "There 
is one silver lining for Sadler: the injury does not 
appear to be career-threatening". In the source 
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phraseological unit, there is another wording – 
"Every cloud has a silver lining".

Ellipsis presupposes the omission of the initial 
or final structural elements of a phraseological unit 
resulting in its semantic infinity like "There’s as 
good fish in the sea as ever came out of it" is often 
rendered in newspapers as "There’s as good fish 
in the sea". Attachment or addition may occur in 
any part of a phraseological unit – initial, medial 
or final. This is often combined with the complex 
lexico-grammatical transformation of semantic 
development. Such changes may produce an 
unexpected effect and are more typical of headings. 
Like in the following example: "Tourism is a goose 
that not only lays a golden egg but also fouls its 
own nest. We come up against an emotional blank 
wall, a dead-end".

Parcelling is a specific transformation of 
phraseological units, consisting in separating parts 
of the utterance by punctuation marks, mostly 
commas, occasionally full stops. This is often 
employed to attract more attention and foreground 
some elements. Like in the example: "They 
welcomed the law. With open arms".

Contamination is understood as a stylistic 
device semantically and syntactically uniting two 
or more phraseological units due to telescoping 
or blending loke: "There is enough of a consensus 
that they have begun to tackle the next steps". In 
this case, there is the contamination of two English 
phraseological units: "to tackle a problem" and  
"to take steps".

An allusion is defined as a reference to some 
well-known fact, historical event, literary work. 
This device is based upon the semantic interrelation 
of the conventional and modified phraseological 
units achieved due to the preserved semantics of 
the conventional unit. This device is very powerful 
but may remain implicit if the translator doesn’t 
possess the required competence and skills. 

Morphological transformations consist of the 
changes in the grammatical aspect in phraseological 
units. Occasional morphological replacements 
involve changes in lexico-grammatical meaning 
thus transforming the semantics. This is relevant 
for the modification of articles, nouns, degrees of 
comparison of adjectives, tense verb forms. Like: 
"Baseball might be as American as apple pie, but 
the gold medal hopes of the US team proved to be 
pies in the sky on Friday night".

The conclusions and perspective. According 
to the results of the analysis of the peculiarities 
of rendering English publicist texts in Ukrainian 
aimed at defining dominant translation strategies, 
tactics and operations, the two prominent translation 
strategies are the strategies of communicatively 
relevant translation and readdressing. As for the 
translation tactics, the most recurrent there prove 

to be the tactic of relevant information rendering, 
the tactic of correct information presentation, and 
the tactic of linguistic and cultural adaptation. 

As far as translation transformations are 
concerned, the most extensive there are transcription, 
transliteration, loan translation, concretization, 
generalization, and semantic development. The 
most widely spread is transcription, 43 %, which 
is due to the high occurrence of geographical 
and personal proper names. Concretization and 
generalization take up respectively 19 % and 18 %, 
which is due to the discrepancy in the vocabulary 
of the typologically distant languages. 

The choice of loan translation, transliteration 
or mixed-method is often set by the dictionary, 
but there are many cases, especially those 
related to historical and cultural names, rare 
geographical names, new terms, which require 
an independent decision of the translator. Here 
are some considerations that can help formulate 
a translator’s attitude: firstly, the choice in favour 
of the accuracy (literality) of the translation is 
not always the most successful, since as a result, 
a word that is too inconvenient to be perceived is 
created – this often happens with word-for-word. 

Secondly, loan translation often becomes a 
better way of translation than transcription, since as 
a result of transcriptions, inappropriate words are 
coined and, much worse, words that do not make 
sense in the target language. If the transcription 
cannot be avoided at all, then it is usually combined 
with the loan translation, which is often found 
when translating nicknames or talking names. A 
specific complication when using this method is 
the need to deploy or collapse the source structure, 
that is, to add additional elements or abbreviate the 
original elements.

In general, it can be stated that the choice of 
one or another possibility of transferring proper 
names that have retained a certain semantics, that 
is, the choice of transliteration or translation, is 
due to a tradition with which translators cannot but 
reckon when coming across the names of historical 
personalities or fictional characters, although here 
the fluctuations are much frequent. As for their 
names that do not have their semantics in the 
modern language, the question of transfer naturally 
does not get up, and the analogy with the forms of 
reality transfer stops here.

As for translating phraseological units in 
publicist texts the main translation transformations 
employed are semantic, lexical, syntactic, 
morphological, and word-building transformations. 
This results in the use of reduction, contamination, 
attachment, parcelling, omission, ellipsis, and 
various replacements. The perspective is seen 
in investigating the peculiarities of translating 
scientific texts.

Ruda A. V. The translating peculiarities of English publicist texts into the Ukrainian language
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ 
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Руда Анастасія Володимирівна
старший викладач кафедри «Філологія»

Державного закладу «Одеський національний морський університет»
вул. Мечникова, 34, Одеса, Україна 

Дослідження присвячене особливостям перекладу англійських публіцистичних текстів українською мовою. 
Це питання досліджується у парадигмі жанрової специфіки публіцистичних текстів. До уваги приймаються 
також труднощі, спричинені типологічними відмінностями між вихідною мовою (англійською) та цільовою 
мовою (українською) на лексичному та граматичному рівнях. Мета дослідження у визначенні особливостей від-
творення англійських публіцистичних текстів українською мовою з урахуванням провідних характеристик публі-
цистичного стилю. Згідно результатам аналізу особливостей перекладу англійських публіцистичних текстів 
українською мовою, спрямованому на визначення провідних перекладацьких стратегій, тактик і операцій, двома 
провідними стратегіями перекладу є стратегія комунікативно рівноцінного перекладу і стратегія переадреса-
ції. Щодо тактик перекладу, найбільш частотними виявились тактика передачі релевантної інформації, так-
тика коректного оформлення інформації та тактика лінгвокультурної адаптації. Найбільш розповсюдженими 
перекладацькими трансформаціями є транскрипція, транслітерація, калькування, конкретизація, генералізація 
та прийом семантичного розвитку. Поширеність транскрипції та транслітерації спричинена розповсюдже-
ністю власних назв, топонімів і антропонімів. Широке використання конкретизації пов’язане з типологічними 
відмінностями у вокабулярі неспоріднених мов. Щодо особливостей відтворення фразеологічних одиниць у публі-
цистичних текстах провідними перекладацькими трансформаціями є семантичні, лексичні, синтаксичні, мор-
фологічні та словотвірні трансформації. Це спричинює застосування редукції, контамінації, додавання, парце-
ляції, вилучення, еліпсису та різних видів замін. Перспектива вбачається у дослідженні особливостей перекладу 
наукових текстів з англійської мови українською.

Ключові слова: публіцистичні тексти, публіцистичний стиль, особливості, перекладацька стратегія,  
перекладацькі тактики, перекладацькі операції.
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ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА «КОРПУС» 
У ФРАНЦУЗЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

Страшко Ірина Володимирівна
кандидатка філософських наук, 

докторантка кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

вул. Тургенєвська, 8/14, Київ, Україна

Аналізуються ґенеза і семантичний розвиток слова «корпус» у французькій мові. Залучення порів-
няльно-історичного, описового, контекстного і дефініційного методів дало можливість встановити 
смислові відмінності в різні періоди його вживання, експлікувати його семантичну структуру, уточ-
нити денотативні, сигніфікативні і конотативні значення, що її реалізують, виявити появу нових семем, 
провести спостереження над його трактуванням у словниках французької мови, враховуючи й доступні 
на лексичному порталі платформи CNRTL. Проведений історико-етимологічний аналіз дає підстави 
говорити про розгортання семантичної структури слова: від релігійного поняття до мовного терміна. 
Його інтерпретація в лінгвістичному ключі зустрічається у лексикографічних джерелах першої поло-
вини ХХ ст., а з шістдесятих років минулого століття воно набуває нового значення, пов’язаного з 
корпусною лінгвістикою. Становлення терміна «корпус» у французькому мовознавстві супроводжува-
лося пошуком його релевантних характеристик і спробами дати йому класифікацію. Розширення самої 
типології корпусів зумовило виникнення й відповідних номінацій. Останні утворені синтаксичним спосо-
бом і характеризуються різною структурою. Виділення значимих характеристик корпусу реалізується 
атрибутивними компонентами, які конкретизують вихідне поняття, утворюють його видові коре-
ляти. При цьому базовою моделлю такого термінотворення є атрибутивна словосполука з ад’єктивною 
постпозицією; кількісно домінуюча модель – двокомпонентний термін безприйменникової структури з 
атрибутивним зв’язком; продуктивною є модель N+ PART; менш частотною – модель субстантивного 
поєднання з включеним прийменником. Зміна частоти вживання аналізованого слова показана за допо-
могою мовних сервісів Google Books Ngram Viewer та Usage à travers le temps. Попри те, що зазначені 
пошукові інструменти ґрунтуються на різних підходах і оперують різними масивами даних, отримані 
результати дозволяють констатувати схожі тенденції.

Ключові слова: французька мова, корпус, етимологія, семантика, корпусна лінгвістика.

Використання писемних джерел, що від-
повідають елементам мови, і вважаються гід-
ними передавання майбутнім поколінням (релі-
гійні, епіграфічні, літературні тексти, написи 
тощо), експлуатація яких зумовлена пробле-
мами збереження, має довгу традицію. Якою 
б сучасною не здавалася ідея про те, що мовні 
дослідження можуть ґрунтуватися виключно на 
зібраннях даних, і обґрунтування гіпотез мож-
ливе з посиланням на випадки зустрічальності, 
вона не нова [8], оскільки її існування є нероз-
ривно пов’язаним з поняттям корпусу. Поряд зі 
стійким дослідницьким інтересом до корпусних 
досліджень загалом, пошуком точного визна-
чення корпусу, який як емпіричний об’єкт, зазнає 
стількох пояснювальних варіацій, рефлексією 
над корелюючими поняттями тексту, архіву, дис-
курсу, у французькій лінгвістичній традиції зна-
чимим є аналіз семантичної історії слова корпус. 
Водночас французька академічна думка, утім як 
і французька мова, в останні десятиліття лиша-
ються на периферії наукових пошуків україн-
ських дослідників. Актуальність цієї розвідки 

зумовлена відсутністю діахронічного аналізу 
становлення лексеми корпус у французькій мові 
в роботах українських дослідників.

Теоретичним підґрунтям дослідження 
стали розвідки українських і зарубіжних 
науковців в галузі корпусної лінгвістики 
(О. Демська-Кульчицька, В. Жуковська, В. Заха-
ров, Є. Карпіловська, В. Плунгян, В. Риков, 
O. Baude, J. P. Dalbera). Серед останніх слід виді-
лити роботи G. Bergounioux, I. Eshkol-Taravella 
та A. Lefeuvre-Halftermeyer, P. Charaudeau, 
A. Herschberg Pierrot, S. Mellet, в яких розгля-
даються теоретичні і методологічні передумови 
створення корпусів для французької мови, фор-
мулюються епістемологічні проблеми їх кон-
ституювання і експлуатації, вивчається роль 
корпусних досліджень. Окремо варто відзна-
чити дослідження J. Pruvost щодо історичного, 
культурного й лінгвістичного розвитку поняття 
корпус у французькій мові. Методологічною 
основою роботи є аналіз і узагальнення наявного 
наукового досвіду з можливими підходами до 
дефініції досліджуваної лексичної одиниці. 
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Метою статті є історико-етимологічний 
аналіз трансформацій значення лексеми корпус 
у французькій мові. Зазначена мета досягається 
вирішенням взаємопов’язаних завдань:

– розглянути етапи історичного розвитку і 
основні тенденції використання слова корпус у 
французькій мові;

– показати динаміку частотності вживання 
аналізованої лексичної одиниці за обраний діа-
пазон років.

Розвиток аналізованої лексичної одиниці 
простежується за допомогою тлумачних і ети-
мологічних словників, тезаурусів сучасної фран-
цузької мови, (онлайн) енциклопедій [15-29] та 
набору комп’ютеризованих мовних ресурсів і 
засобів обробки мови, розміщених на лексичному 
порталі платформи Національного центру тексто-
вих та лексичних ресурсів (https://www.cnrtl.fr/).

На загальну думку, у французькій мові слово 
corpus сходить до латинських коренів. Вважа-
ється, що витоки цієї лексичної одиниці лежать 
у релігійній площині: його пов’язують із фран-
цизованим латинським corpus Deu – тіло Хрис-
тове, що позначає Євхаристію (фр. le corps 
du Christ) [14, с. 389; 21]. Зустрічається вка-
зівка на запозичення з християнізованої латини 
corpus Domini, corpus Christi [21], яке, до речі, 
не фіксується словниками французької мови  
XVII-XVIII століть. Версія релігійних коренів 
слова виходить зі значної ролі церкви в житті 
тогочасного французького суспільства, що 
визначило його місце у словниковому складі 
французької мови і надовго усталило його 
сприйняття у повсякденній свідомості фран-
цузів як церковного терміна. Приміром, у 8-му 
виданні Dictionnaire de l’Académie française 
(1932-1935) зазначається, що corpus похо-
дить з класичної латини у складі виразу corpus 
juris (укр. збірка законів) [17]. Інше пояснення 
говорить про його німецьке походження: запо-
зичення з нім. corpus / korpus, засвідчене з 
1787 р. для позначення набору даних певного 
типу, зібраних для наукового вивчення [21]. 
Серед версій проникнення аналізованого слова 
у лексичний склад французької мови є й та, яка 
пов’язана з діяльністю кореспондента Інсти-
туту Франції, професора французької літе-
ратури Геттінгенського університету Шарля 
Віллера, в обов’язки якого входило складання 
звіту про стан літератури в Німеччині. Припус-
кають, що саме він ввів у вжиток термін кор-
пус [21]. Однак, в цілому, шляхи проникнення 
цього слова у французьку мову (вперше воно 
зафіксоване у старофранцузькій мові кінця 
XII ст.) зрозумілі: домінуюча версія латин-
ського походження слова corpus ґрунтується 

перш за все на релігійній суті позначуваного 
явища, чим воно, безумовно, не обмежується. 
На думку Ж. Прюво релігійні конотації все ще 
залишаються помітними й у ХХ столітті. Поси-
лаючись на приклади зі словника Trésor de la 
langue française, 1957 р., він пояснює це тим, що 
в рамках християнської традиції слово корпус 
латиною відтворювалось під час кожної цер-
ковної служби, зокрема й у складі священиць-
ких т.зв. «слів посвяти» Hoc est enim corpus 
meum (укр. Це тіло моє) і тому неусвідомлено 
є добре вкоріненим у колективній пам’яті фран-
цузького народу і його узусі. У цьому вузькому, 
релігійному значенні, яке збереглось і сьогодні, 
зустрічається, приміром, у Стендаля: “C’est 
demain la fête du Corpus Domini – la Fête-Dieu” 
[14, с. 389]. До речі, назва la Fête-Dieu існує 
тільки у французькій мові. Більш відома офі-
ційна назва цього релігійного свята Католиць-
кої Церкви – Fête du Saint-Sacrement або fête 
du Corpus / Corpus Christi – сходить коренями 
до латино – католицької назви – ceremonitas 
Sanctissimi Corporis та Sanguinis Christi [16].

Зважаючи на давнє існування цього поняття 
як явища народного життя, воно досить рано 
з’являється в писемних джерелах – згадка 
про корпус засвідчена в епічній поемі кінця  
XII сторіччя “La mort de Garin le Loherain”, 
авторство якої приписується Жану де Флажі 
(Jean de Flagy). Згодом лексема корпус реєстру-
ється у Біблії Гіо у 1206 у складі латинської 
назви corpus Domini – «Свято Тіла і Крові Хрис-
тових» [21]. Ця знаменита Біблія є твором Гіо 
де Провена, відомого завдяки двом сатиричним 
поемам, в яких піддавались нещадній критиці 
як вади простого люду, так і аморальність дво-
рян. Цікаво, що в середньовіччі слово «біблія» 
слугувало синонімом «сатири» [14, с. 389] й 
означало сатиричний твір, в якому осміювались 
основні суспільні стани (https://www.cnrtl.fr/
definition/bible). Згодом вживання слова корпус 
реєструється лише у двох джерелах, датованих 
відповідно кінцем XVI ст. і першою полови-
ною XVII ст. [21]. Поступово воно витісняє 
інше – corps (теж латинського кореня і в тому 
ж значенні), поодинокі свідчення якого трапля-
лись ще в кінці XIII століття. Останнє не від-
мічається джерелами протягом більш, ніж двох 
століть і знову з’являється тільки починаючи з 
1671 року (зокрема Trésor de la Langue Française 
дає його у трактуванні «застарілий синонім до 
слова корпус») [21]. В середні віки і до XVIII сто-
ліття аналізоване слово у значенні «просфора» 
метафорично позначає «тіло Христа» [12], що є 
результатом його співвіднесення з позамовною 
дійсністю. Ця «органічна метафора», за Анн 
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Хершберг Пьєро, імпліцитно існує й сьогодні, 
оскільки корпус, як сукупність висловлювань, 
«дійсно є тілом теорії, яку він ілюструє, ство-
ренню якої він слугує». [Там само]. 

Лексема корпус не реєструється одномов-
ними словниками XVII-XVIII століть. У XIX ст. 
вона зафіксована у словниках 1845 року (Grand 
dictionnaire classique de la langue française), 
1863 року (Dictionnaire de la langue française) 
і 1869 р. (Grand Dictionnaire universel du XIXe 
siècle), словникові дефініції яких мало різ-
няться: корпус позначає збірник римського 
права – corpus juris. Жан Прюво дотримується 
думки, що повна латинська назва (лат. corpus 
juris cililis), яка іноді вживалась й у зредуко-
ваному варіанті juris civilis, певним чином 
передбачає значення, яке шукане слово набуде 
у другій половині XIX століття, позначаючи 
колекцію документів, що стосуються однієї 
окремої дисципліни. До цих пір, за Прюво, 
«будучи дещо недооціненим лексикографами», 
corpus залишається добре відомим юридичним 
терміном і не реєструється лінгвістичними тер-
мінологічними словниками [14, с. 391]. 

Відмітно, що у другому томі другого видання 
словника Le Littré, датованого 1873 роком, вжи-
вання лексеми corpus фіксується у складі запо-
зиченої терміносполуки зі сфери англійського 
права – habeas corpus. Наводиться також істо-
рична довідка з детальним поясненням похо-
дження і змісту цього юридичного терміна. 
Зазначається, що “Habeas Corpus” – закон, при-
йнятий у травні 1679 р. під час правління Карла 
II, що закріпив особисту свободу всіх грома-
дян. Згідно з ним, будь-яка ув’язнена особа 
(або інша людина від її імені) могла зверну-
тися до лорд-канцлера або одного з дванадцяти 
великих суддів Англії з проханням отримати 
судовий напис або ухвалу habeas corpus. Тюрем-
ник був зобов’язаний доставити в’язня до судді 
та засвідчити, ким і за що той був ув’язнений. 
Суддя міг відпустити ув’язненого на волю або 
допустити його до внесення застави, за умови, 
що йдеться не про державну зраду чи ско-
єння одного з тяжких злочинів, перелік яких 
вказаний у ордері на арешт [20]. На платформі 
CNRTL перше свідчення виразу habeas corpus 
у французькій мові датується 1672 роком. Там 
же пропонуються трактування, які змістовно 
включають уявлення про закон, що дозволяє 
уникнути юридичного свавілля та відповідну 
постанову, яка позначає права і роль громадя-
нина у процесах функціонування карної сис-
теми: А. Loi votée au XVIIe siècle par le Parlement 
anglais et garantissant la liberté individuelle, 
qui évite l’arbitraire de la détention par une 

justification judiciaire de celle-ci en donnant le 
droit au détenu de comparaître immédiatement. 
B. (Ordonnance d’)Habeas Corpus. Acte délivré à 
la requête d’un détenu en vertu duquel ce dernier 
doit être amené immédiatement devant le juge qui 
doit vérifier les motifs de la détention et prononcer 
éventuellement sa mise en liberté définitive ou 
sous caution. (https://www.cnrtl.fr/definition/
habeas%20corpus). У світлі викладеного варто 
пояснити, що habeas corpus є частиною латин-
ської фрази habeas corpus ad subjiciendum, бук-
вально: «представ арештованого особисто до 
суду» [22]. Отже, вживання лексеми corpus як 
правничого терміна, що виник на основі рецеп-
ції понятійно-термінологічного апарату рим-
ського права, можна вважати наступним етапом 
її входження у французьку мову XVII сторіччя.

П’єр Ларусс є одним із перших лексикогра-
фів, який запропонував визначення, що не є ні 
релігійним, ані юридичним. Зрештою, наведена 
ним словникова дефініція близька за змістом 
в тому сенсі, чим може бути корпус у сучас-
ному розумінні. Так, у четвертому томі Grand 
Dictionnaire universel du XIXe siècle, опубліко-
ваному у 1869 році, у колонці зі словом corpus 
вказується, що це латинське слово було взяте 
за назву для позначення повної колекції літе-
ратурних творів або найважливіших докумен-
тів: “Corpus : mot latin qui signifie corps et que 
plusieurs savants ont adopté comme titre pour 
désigner un recueil complet de pièces littéraires 
d’un genre donné ou de documents essentiels.” 
[Цит. за: 14, с. 390]. У цьому визначенні поняття 
корпус в першу чергу стосується збірника тек-
стів, що становлять певну єдність жанру чи 
періоду. У цьому ж виданні, для ілюстрації, зга-
дується збірка творів латинських поетів, наво-
диться назва релігійного свята (Corpus Christi), 
дається коротка словникова стаття, присвячена 
прихильникам корпускулярної філософії з від-
повідним терміном – corpusculiste – та стаття з 
аналізом поняття corpus delicti. 

Доречно буде також згадати, що у 1815 р. 
термін corpus був обраний Берлінською ака-
демією для назви збірки графічних свідчень 
мов, які вийшли з ужитку “Corpus inscriptiones 
graecorum”, перший том якої вийшов у 
1828 р. і передував появі «Corpus Inscriptionum 
Latinarum», як об’єднаній в єдиному томі колек-
ції усіх творів латинських поетів, створеної 
Теодором Моммзеном у 1847 році [9]. Згаду-
ючи “Corpus inscriptionum graecarum”, Ларусс 
дає інформацію про те, що корпус «був напи-
саний під керівництвом Бека, за рахунок Бер-
лінської академії» і «містить усі епіграфічні 
документи, які збереглися грецькою мовою». 

Страшко І. В. Формування семантичної структури слова «корпус» у французькій лінгвістичній традиції
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[Цит. за: 14, с. 392]. У цьому ж контексті слід 
назвати й “Corpus poetarum latinorum” – збірку 
творів латинських поетів, укладену у Франк-
фурті в 1833 році та “Corpus scriptorum historiae 
Byzantinae” – збірник грецьких істориків Візан-
тійської імперії, з перекладом на латину. [Там 
само, с. 391]. «Корпус навіть стає власне фран-
цузьким словом, як тільки воно більше не 
вкладається в латинську фразу, і ми говоримо 
про Corpus des Troubadours або про Corpus des 
poètes de la Renaissance». [9, с. 1-2]. На думку 
Дальбера, такий тип корпусу – а він може скла-
датися не тільки з текстів, а й зі слів, записа-
них або транскрибованих усних свідчень – не є 
«прерогативою лінгвіста», адже з аналогічними 
об’єктами працює і історик, і філолог, і юрист, 
навіть якщо «евристична перспектива» кожного 
з них буде помітно іншою, враховуючи різнома-
ніття самих матеріалів, диверсифікованість під-
ходів і різноманітність концепцій, пов’язаних з 
галузями дослідження [Там само]. 

Отже у XIX столітті слово corpus секуля-
ризується і починає вживатися на позначення 
збірки творів та документів, що створена за 
аналогією наукового довідника й стосується 
однієї дисципліни [12].

Інтерпретація слова корпус в лінгвістичному 
ключі зустрічається у лексикографічних дже-
релах першої половини ХХ сторіччя. Примі-
ром, у 9-му виданні Dictionnaire de l’Académie 
française (1935) воно трактується як сукупність 
документів, що використовуються для лінг-
вістичного аналізу [17]. Разом з тим, у слов-
никах того періоду, зокрема у 8-му виданні 
Dictionnaire de l’Académie française (1932-1935),  
зберігається й найбільш загальне визначення 
корпусу, як збірки творів, документів, яке тією 
чи іншою мірою повторюється в лексикогра-
фічних джерелах і далі: “Recueil de pièces, de 
documents concernant une même matière” [18]. 

Спираючись на цитату із твору Е. Анріо “Les 
Romantiques: Courrier littéraire du XIXe siècle”, 
опублікованого у 1952 р. про «дорогоцінний 
корпус неопублікованих листів і документів», 
Ж. Прюво звертає увагу на те, що слово corpus 
«вже добре інтегрувалось поза релігійним кон-
текстом». «Відтепер, літературні тексти утво-
рюють безперечний «корпус»», – стверджує 
дослідник і робить висновок про те, що появі 
власне лінгвістичного корпусу як мовного 
феномена передували вживання цього слова 
для опису зібрання релігійних, епіграфічних, 
музичних, літературних творів. Він обстоює 
думку про те, що у 1972 році, у день публікації 
Grand Larousse de la langue française, за редак-
цією Луї Гілберт, Рене Лаган і Жорж Ніобей, 

лінгвістичний корпус народився як «формула і 
експлуатаційний концепт». Ілюстрацією зазна-
ченої точки зору слугують дані словникової 
статті, на яку посилається науковець. Конста-
туючи її обмежений обсяг, однією з причин він 
називає брак досліджень для створення оглядо-
вої статті, присвяченої корпусам. Як зауважує 
Прюво, автори словника наводять корпус як 
скорочене від латинського corpus juris і визна-
чають його спочатку як «збірник текстів рим-
ського права», у другому, дещо розширеному 
розумінні, – як «збірник документів тієї самої 
дисципліни. І тільки у третій дефініції корпус – 
«сукупність документів, що слугують основою 
для опису чи вивчення лінгвістичного явища». 
«Ігнорувати цей особливий сенс вже немож-
ливо», – наголошує він [14, с. 393]. Перший слід 
слова корпус, «наділеного значенням, характер-
ним для мовознавства» фіксується у словнику 
Le Robert 1961 року [Там само, с. 392]. Зго-
дом, дуже точна дефініція корпусу як сукуп-
ності текстів, створених для лінгвістичного 
вивчення дається у шостому томі Trésor de la 
Langue Française, опублікованому у 1978 році. 
Хоч у такому трактуванні все ще не йдеться 
про справжній «мовний корпус», ілюстративні 
приклади, що його супроводжують (le corpus 
des textes, d’une revue; un corpus littéraire; le 
corpus du vocabulaire français), дають підстави 
говорити про виникнення самого поняття «мов-
ний корпус». Проте вже у другому виданні 
Grand Larousse Universel 1995 року наводиться 
більш деталізоване формулювання: «Сукуп-
ність письмових чи записаних тверджень, кон-
ституйованих для їх лінгвістичного аналізу» 
[14], хоч і воно стосується лише текстових кор-
пусів. Визначення, подане у передмові до Trésor 
de la langue française, с. 20: «Словникова номен-
клатура та лексикографічна інформація, яка 
приєднується до лексичних одиниць, що її скла-
дають […] міститься не лише у встановлених 
хронологічних межах; яка також є функцією 
використаної документації того, що більш 
академічною мовою […] називають корпусом» 
[Там само] є, мабуть, найбільш вдалим, зокрема 
тому, що може бути застосованим не лише до 
процесу, але й до результату, тобто до конкрет-
них фактів укладання лінгвального матеріалу, 
який може бути названий «корпусом». У слов-
никовій статті Petit Larousse illustré 1990 р. лек-
сема corpus з марковуванням «дидакт.» харак-
теризується змістом, що дозволяє констатувати 
збереження семантичного ядра аналізованої 
лексеми: «Набір текстів, документів, наданих 
за традицією або зібраних для вивчення, 
зокрема для лінгвістичного дослідження»  
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[15, c. 264]. Прикметно, що ця позначка зберіга-
ється й у сучасному електронному словнику Le 
Robert. Проте значення є вузькоспрямованим і 
передбачає конкретне використання: “Ensemble 
fini de textes choisi comme base d’une étude” [28]. 

У комп’ютеризованій версії словника XIX і 
XX століть – Le Trésor de la Langue Française Le 
Trésor de la Langue Française Informatisé – гру-
пуються усі попередні визначення лексеми, з 
відповідними історично обґрунтованими позна-
чками («філол., гум. і суспільні науки», «лінгв.», 
«спеціальне»), тим самим підтверджуючи збе-
реження основних компонентів значення, й 
додається інше, яке стосується сучасних тех-
нологій комп’ютерної обробки даних: «Набір 
даних, які можна використовувати в аналізі 
або в автоматичному пошуку інформації» 
[29], що свідчить про розширення її семантич-
ного обсягу. Le grand dictionnaire terminologique 
(GDT), створений науковцями Квебекського 
офісу французької мови [27] демонструє роз-
межування трьох семем: 1) «Сукупність усних 
та письмових джерел, що стосуються дослі-
джуваної галузі та які використовуються у 
термінологічній роботі». З позначками «філо-
софія» і «право» наводяться й два інші варі-
анти значення: 2) «Обмежений набір елементів 
(висловлювань), на яких ґрунтується дослі-
дження явища»; 3)»Корпус (тіло) становить 
матеріальний елемент володіння, позначаючи 
фактичну владу, яка здійснюється над річчю». 
Порівняно зі словниками попереднього етапу, 
автори від початку відштовхуються від тракту-
вання, що ґрунтується на сфері використання 
терміна. Воно й не дивно, оскільки сама ідея 
створення такого словника виникла із потреб, 
пов’язаних з введенням у Квебеці французької 
мови як робочої. З 1974 року сотні тисяч фай-
лів, отриманих в результаті термінологічних 
досліджень, були депоновані в Банку терміно-
логії Квебека (BTQ), який в 1997 році став Le 
grand Dictionnaire terminologique [Там само].

Принципових відмінностей у визначеннях 
поняття corpus не спостерігається й у інших дже-
релах [24; 26]: як правило, це сукупність доку-
ментів, що стосуються тієї ж теми, дисципліни/
дослідження, письмових або записаних вислов-
лювань, зібраних для збереження або (лінгвіс-
тичного) аналізу. Але таке широке та розмите 
значення означає конкретне використання та є 
пов’язаним з певними галузями знань. Примі-
ром, у галузі права термін відноситься до corpus 
juris, тоді як у фізиці, за Дальбера [9], він майже 
не використовується, а лексема corpuscule набу-
ває значення particule «частинка», дискретна 
складова речовини і не є демінутивом. 

Як зазначає С. Меле, хоч поняття корпусу й 
здається досить простим і міцно закріпленим 
у певних традиціях гуманітарних і соціаль-
них наук – корпус складається з набору даних, 
відібраних і зібраних для конкретної дисци-
пліни, – з огляду на різноманітність практик, 
цілей створення і експлуатації корпусів, воно 
дещо ускладнилося за останні десятиліття  
[13, с. 1]. Не в останню чергу це пов’язано з 
тим, що становлення терміна «corpus» у лінг-
вістиці супроводжувалося пошуком релевант-
них характеристик цього способу досліджень 
мовних явищ і спробами дати йому класифі-
кацію. Саме складність цього мовного фено-
мена, проблеми, спричинені розумінням кор-
пусу, призводять до розмаїття думок і наявності 
безлічі визначень терміну «корпус» у роботах 
франкомовних авторів (від широких до більш 
конкретних, вузькоспрямованих): «регульо-
вана принципами сукупність емпіричних 
даних, текстів (або фрагментів текстів), які 
є відповідними для певного дискурсу, і наді-
лені відповідно репрезентативною цінністю» 
[8]; «сукупність елементів, на яких базується 
вивчення мовного явища» [9]; «упорядковані 
колекції записів усних та мультимодальних 
творів» [7]. Ми не вважаємо за потрібне зупи-
нятися на аналізі трактувань терміну корпус в 
україно- і англомовних працях, оскільки вони 
вже досить детально прописані (див. напр.  
[1; 2; 3; 4, c. 43-45]). Однак, відсутність «авто-
ритетного визначення, на яке можна посила-
тися, коли необхідно обґрунтувати корпус», 
можливо, «[…] є симптомом того факту, що 
корпус не існує сам по собі, а […] залежить від 
теоретичного позиціонування, на основі якого 
він розглядається» [11, c. 37], що, як і раніше, 
залишає місце для неоднозначності. 

Як свідчить мовний матеріал, отриманий у 
результаті вибірки зі спеціальної літератури (як 
сфери функціонування), corpus, як один із базо-
вих термінів в корпусній лінгвістиці, є стриж-
невим в атрибутивних конструкціях, крім, 
власне, назви предметної галузі – linguistique 
de corpus. Ці номінації утворені синтаксичним 
способом, з різним планом вираження (струк-
турою), як-то: N + A, N+ PART, N1 + PREP + 
N2 +А, N1 + Art + N2, N1 + PREP + N2, N1 + PREP 
+ N2+ PART. Виділення значимих характерис-
тик корпусу реалізується атрибутивними ком-
понентами, вираженими здебільшого прикмет-
никами, дієприкметниками минулого часу 
різної структури; менш продуктивною є модель 
субстантивного поєднання з прийменником de. 
Вони конкретизують вихідне поняття, утворю-
ють його видові кореляти , що є підставою для 
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типологізації корпусів. Отже, залежно від виду 
мовного матеріалу розрізняють: corpus de textes, 
corpus d’écrits, corpus oral / corpus d’oralité, 
corpus de mots, corpus d’expressions, corpus 
d’unités de langue. Інший поділ проводиться 
між корпусами, реалізованими як репрезента-
тивні зразки фактів мови (corpus représentatif, 
corpus de référence) і тими, які є вичерпними у 
певній галузі (corpus exhaustif, corpus partiel, 
corpus échantillonné / corpus d’échantillons). 
За характером даних, що становлять корпус 
(corpus ouvert, corpus clos, corpus non clos, 
corpus de suivi), обсягом (corpus de grande 
taille) критеріями відбору матеріалу (corpus 
construit – corpus non construit), способом і 
ступенем обробки мовного матеріалу (corpus 
aligné, corpus brut, corpus nu, corpus ordonné, 
corpus annoté, corpus étiqueté), хронологічними 
рамками (corpus chronologique), спрямованості 
на певні типи досліджень (corpus du français, 
corpus de français parlé, corpus de langue parlée, 
corpus des régionalismes, corpus du vocabulaire, 
corpus discursif), типом джерельної бази 

(corpus littéraire, corpus linguistique, corpus 
lexicographique, corpus de presse, corpus en 
lettres et sciences sociales), принципами відбору 
текстів (corpus parallèle, corpus comparable). 
В кінцевому підсумку, множинні комбінації цих 
варіантів утворюють досить багату палітру кор-
пусів і «так чи інакше фіксують основні компо-
ненти цього поняття» (Захаров).

Динаміка частотності слова corpus у писем-
ній французькій мові наглядно простежується 
за допомогою мовного сервісу Google Books 
Ngram Viewer. На рис.1 наведено криву віднос-
ної частоти його появи за кожен рік, розраховану 
при т. зв. «нульовому згладжуванні» (smoothing 
of 0) з часовим охопленням з 1600 по 2019 р.

З огляду на те, що при відсутності згладжу-
вання сервіс надає тільки необроблені дані, для 
отримання більш виразних тенденцій зустрі-
чальності аналізованого слова, коефіцієнт згла-
джування був збільшений до 10 (рис. 2).

За визначений діапазон років (1600-2019 рр.) 
побудовані графіки в цілому не показують суттє-
вих відмінностей, що відповідає вищенаведеним  

Рис. 1. Графік частоти згадування слова corpus у книгах французькою мовою, 
розрахована при нульовому згладжуванні у сервісі Google Books Ngram Viewer

Рис. 2. Графік частоти згадування слова corpus у книгах французькою мовою, 
розрахована при коефіцієнті згладжування 10 у сервісі Google Books Ngram Viewer
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уявленням про історичний розвиток аналізо-
ваної лексичної одиниці. Приміром, наведені 
фрагменти текстів XVI-XVII століття виключно 
на релігійну, церковну тематику; знайдені за 
запитом посилання на тексти початку XVII ст.  
і до кінця восьмидесятих років XX ст. – це, 
переважно, уривки із філософських, епіграфіч-
них, правничих і, пізніше, літературних творів; 
наступний період включає фрагменти літератур-
них творів; з 1999-2006 рр., крім власне літера-
турних, наводяться й фрагменти мовознавчих 
робіт; з 2007-2019 р. домінують посилання на 
праці лінгвістичного характеру, в яких аналі-
зується створення і експлуатація різних корпу-
сів. Цікаво, що крива, яка відображає вживання 
слова корпус, починає збільшуватися на початку 
1960-х років (що, з огляду на його вживаність 
у лексикографічних джерелах того часу, є ціл-
ком обґрунтованим) і сягає максимальних зна-
чень у 2000-х роках, що, вірогідно, викликане 
як розвитком корпусної лінгвістики у Франції і 
франкомовних країнах, так зростанням кількості 
корпусних ресурсів в цілому. Після чого крива 
опускається, а з 2016 р. фіксується незначне 
зростання кількості згадувань (рис. 1).

Для порівняння розглянемо графік зустрі-
чальності слова corpus з мовного сервісу Usage 
à travers le temps в рамках проєкту онлайн-
словника Le Dictionnaire Vivant de la Langue 
Française [https://dvlf.uchicago.edu/mot/corpus]:

Відображена в усіх графіках динаміка вико-
ристання слова corpus в цілому схожа протягом 
більш ніж трьох сторіч, проте відсутність даних 
після 1950-х років у другому інструменті сут-
тєво утруднює достовірне оцінювання й інтер-
претацію. Варто також зауважити, що при побу-
дові графіків у Google Books Ngram Viewer, 

при нульовому згладжуванні, враховується від-
носна частота його появи за кожен рік, тоді як 
крива, отримана на основі аналізу матеріалів 
бази даних ARTFL-Frantext, показує частот-
ність аналізованої лексичної одиниці на міль-
йон слововживань. 

Таким чином, історико-етимологічний ана-
ліз формування семантичної структури слова 
корпус у французькій мові, проведений на 
основі лексикографічних, корпусних даних 
і онлайн ресурсів, дає підстави говорити про 
розгортання семантичної структури слова: 
від релігійного поняття до мовного терміна. 
Інтерпретація аналізованої лексеми у лінгвіс-
тичному ключі зустрічається у лексикографіч-
них джерелах першої половини ХХ сторіччя, 
а розуміння корпусу як лінгвістичного тер-
міна з’являється у шістдесятих роках XX ст. 
Становлення терміна корпус у французькому 
мовознавстві супроводжувалося пошуком 
його релевантних характеристик і спробами 
дати йому класифікацію. Виділення значимих 
характеристик корпусу у французькій мові реа-
лізується атрибутивними компонентами, вира-
женими здебільшого прикметниками, дієприк-
метниками минулого часу різної структури; 
менш продуктивною є модель субстантивного 
поєднання з прийменником de. Вони конкре-
тизують вихідне поняття, утворюють його 
видові кореляти, що є підставою для типоло-
гізації корпусів. Діахронічний аналіз динаміки 
частоти вживання слова corpus за допомогою 
мовних сервісів Google Books Ngram Viewer і 
Usage à travers le temps дає можливість конста-
тувати схожі тенденції, попри те, що зазначені 
сервіси ґрунтуються на різних підходах і опе-
рують різними масивами даних.

Рис. 3. Графік частоти згадування слова corpus з ресурсу «Usage à travers le temps»
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The paper presents the genesis and the semantic development of the word corpus in French. The use of comparative, 
historical, descriptive, contextual and definitional methods allowed to establish semantic differences in different periods of its 
use, to explicate its semantic structure, to clarify denotative, significative and conotative meanings, to reveal the appearance 
of new sememes, to observe its interpretation in French dictionaries, including those available on the lexical portal of the 

Страшко І. В. Формування семантичної структури слова «корпус» у французькій лінгвістичній традиції



134

Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». № 10, 2021
Scientific journal of the Lviv State University of Life Safety “Philological Periodical of Lviv”. № 10, 2021

CNRTL platform. Historical and etymological analysis allows to speak about the development of the semantic structure of 
a word from a religious concept to a linguistic term. Its interpretation in a linguistic way is found in lexicographic sources 
of the first half of the twentieth century, and since the sixties of the last century it has acquired a new meaning associated 
with corpus linguistics. The formation of the term corpus in French linguistics was accompanied by a search for its relevant 
characteristics and the attempts to classify it. The expansion of corpora typology led to the emergence of the appropriate 
nominations. They are formed in a syntactic way and characterized by a different structure. The significant characteristics of 
the corpus are expressed by attributive components, which concretize the original concept and form its correlates. The basic 
model of a term formation is an attributive component with adjective postposition; the quantitatively dominant model is a 
two-component term of the non-propositional structure; model N + PART is productive; less frequent is a noun combination 
with an included preposition. The change in the frequency of this lexical unit use is shown using the language services Google 
Books Ngram Viewer and Usage à travers le temps. Despite the fact that these services are based on different approaches and 
operate on different data sets, the analysis results allow us to state similar trends.

Key words: French language, corpus, etymology, semantics, corpus linguistics.
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ПСИХОЛОГІЧНО-ГЕДОНІСТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ СЕКСУАЛЬНОГО 
ФЕТИШИЗМУ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
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аспірант IV року навчання спеціальності 035 – Філологія («Теорія літератури»)

Київського університету імені Бориса Грінченка
вул. Тимошенка, 13-Б, Київ, Україна

У статті проаналізовано психологічно-гедоністичну рефлексію сексуального фетишизму у сучасній 
українській літературі на основі роману Ярослави Литвин «Рік розпусти Клауса Отто Баха». Зокрема, 
зосереджено увагу на визначенні змісту базової термінології, окреслено генезу, розвиток і концептуаль-
ний характер фетишизму, опорні точки його релігійного, фізіологічного та психологічного осмислення, 
досліджено спосіб конструювання біхевіористичної тактики гедоністично орієнтованого персонажа 
на помежів’ї сексуальних уподобань та відповідних девіацій. Ігнорування репрезентації теми сексуаль-
ного фетишизму пояснюється у сучасному науковому дискурсі канонічним єдиноспрямованим ідейно-
тематичним розвитком літературознавчої думки й упередженим ставленням до фетишизму, який 
хрестоматійно закодований у свідомості суспільства лише як релігійне діяння, а у психологічному та 
фізіологічному дискурсі зазвичай репрезентований формою парафілії. Так, сексуальний фетишизм і від-
повідні аспекти прочитання й аналізу художніх текстів залишаються поза увагою українських дослід-
ників. Перманентне дослідження гендерної самоідентифікації, фемінного й маскулінного у сучасній 
українській літературі звузило поле досліджень вияву та реалізації сексуального потягу, а отже, й від-
повідних гедоністичних інтенцій у формі тілесного задоволення. Проте герменевтичний метод аналізу 
роману Ярослави Литвин «Рік розпусти Клауса Отто Баха» дав змогу визначити, що сексуальний фети-
шизм у літературі може бути проекцією гедоністичного світосприйняття індивіда та форми біхевіо-
ристичної тактики, каталізатором якої є не психічний розлад особистості, а сформований з дитячого 
віку спосіб сексуального задоволення. Трансформований тип поведінки особи, її вихід за межі комфорт-
ного та усталеного життя, спорадичні вияви нонконформізму, що виникають внаслідок життєвих 
перипетій та одержання нового досвіду у міжособистісних стосунках, свідчать про те, що наявність 
сексуалізованого фетишу не є паталогічно необхідною, а отже, й сам фетишизм у такому випадку не є 
девіацією чи різновидом парафілії. Це дає підстави розглядати сексуальний фетишизм одним із виявів 
сексуального потягу, що існує в межах психофізіологічної норми, оскільки піддається позитивному коре-
гуванню, та потребує аналізу й досліджень науковцями поза межами соціокультурних стигм. 

Ключові слова: фетишизм, сексуальний фетешизм, гедонізм, тілесне задоволення, біхевіористична 
тактика, парафілія

Телць Ю. В. Психологічно-гедоністична рефлексія сексуального фетишизму у сучасній українській літературі

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. 
Гедонізм як морально-філософська доктрина в 
епоху постмодернізму порушує межі канонічної 
інтерпретації науковцями та трансформується 
у поліваріативну біхевіористичну тактику, що 
потребує нової методології аналізу зазначеної 
духовно-тілесної практики. Основою розвитку 
феномену задоволення та насолоди стало фор-
мування і становлення постмодерної філософії, 
сексуальна революція другої половини ХХ сто-
ліття, вивчення функціонування категорії несві-
домого в соціальній теорії та введення гедоніс-
тичної інтенції у політичний, соціальний та 
економічний дискурси.

Зазначимо, що філософи-постмодерністи 
розмежовували поняття «насолоди» та «задово-
лення». Так, Р. Барт у «Задоволенні від тексту» 
розглядав задоволення як емоцію, що тотожна 
почуттю комфорту й здатна існувати лише в 
системі унормованості та консерватизму. Нато-

мість насолода завжди означена порушен-
ням сталості, деструкцією, нонконформізмом. 
Поняттєва опозиція базується також і на основі 
комунікативного акту. Зокрема, на думку філо-
софа індивід здатен вербалізувати акт задово-
лення, тоді як насолода унеможливлює спосіб 
мовної артикуляції [1, 465].

На різниці між задоволенням та насолодою 
наголошують і представники психоаналізу. Так, 
С. Жижек у «Чумі фантазій» висловлює думку, 
що задоволення – це ніщо інше, як психофізі-
ологічна розрядка людського тіла, організму. 
Обовʼязковою ж умовою функціонування насо-
лоди та бажань є смисл та сконструйована соці-
альна ситуація. Психоаналітик лаканівської 
школи стверджує, що насолода не є дистильо-
ваним задоволенням потреби самим обʼєктом. 
Для реалізації подібного процесу необхідна 
несвідома мовна тканина, щось Інше [4, 103].

Натомість Ж. Дельоз у своїй праці «Анти-
Едіп. Капіталізм і шизофренія» наголошує 
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на тому, що людина як реальний історичний 
субʼєкт більше не несе соціальної та екзистен-
ційної відповідальності за формування і роз-
виток власної індивідуальності. Суспільство 
споживацтва перетворило людину на субʼєкта 
насолоди, основною стратегією життя якого є 
одержання задоволення завдяки перманент-
ному споживанню вже готових речей, ідей, 
знань, досвіду тощо. Окрім цього, філософ вво-
дить до обігу поняття «машин, що бажають – це 
бінарні машини, з бінарним правилом або асо-
ціативним режимом; одна машина завжди сти-
кована з іншою. Продуктивний синтез, вироб-
ництво виробництва, має коннективну форму: 
«і», «і ще»… Річ у тому, що завжди є машина, 
яка виробляє потік, та інша, яка приєднана до 
неї, виробляє зріз, вибірку із потоку» [3, 18]. 
Саме ці машини конструюють тіло та бажання 
індивіда, стають зоною експлуатації людини та 
її відчуження, механізмом одержання неконтр-
ольованого потоку насолод та стимулом поро-
дження нових, які вирізнятимуться пролонгова-
ністю та інтенсивністю. Так, гедонізм як окрема 
форма поведінки особистості характеризується 
циклічністю та механічністю виконання дій, що 
приносять насолоду. Подібна чуттєвість відчу-
жена від індивіда, адже він починає не стільки 
сприймати її, скільки уявляти. 

З відчуженням людини від самої себе та 
ілюзорністю уявлень про одержання насолоди 
тісно повʼязаний і соціальний феномен фети-
шизму, зокрема й сексуального. І якщо особ-
ливості репрезентації жіночого та чоловічого 
начал, їх сексуального прояву чи свободи зна-
ходять свій вияв у сучасних українських літе-
ратурознавчих розвідках, то сексуальний фети-
шизм залишається поза увагою науковців. Таке 
ігнорування означеної теми пояснюється кано-
нічним єдиноспрямованим ідейно-тематичним 
розвитком літературознавчої думки й уперед-
женим ставленням до фетишизму, який хресто-
матійно закодований у свідомості суспільства 
лише як релігійне діяння, а у психологічному 
та фізіологічному дискурсі зазвичай репрезен-
тований формою парафілії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Фундаментальним теоретичним базисом та 
підвалинами для дослідження фетишизму 
стали праці Ш. де Бросса, О. Конта, А. Біне, 
З. Фройда, Е. Тайлора та М. Еліаде. Науковці 
розглядають означене явище не лише, як форму 
релігійної культури, а й створюють поліварі-
ативне тлумачення терміна, розглядаючи та 
досліджуючи його в контексті психології, фізі-
ології та соціології. Так, фетишизм водночас 
набирає властивостей релігійного феномена, 

«вмістилища» духовної сутності, сексуаль-
ного потягу та різновиду парафілії. Здобутки 
попередників знайшли хрестоматійно-тезисне 
відображення у напрацюваннях українських 
науковців, зокрема Ю. Павленка, В. Лешана, 
К. Кислюка, О. Кучера, В. Павлова та інших. 
Більш глибокому аналізу фетишизму присвя-
чені роботи російських дослідників, зокрема 
Ю. Соболєва та К. Панкової. Науковці дослі-
джують основні тропоси фетишизму в куль-
турі та його естетичну природу, аналізують тип 
нового соціального героя – субʼєкта насолоди, 
що внаслідок фетишизації трансформується в 
«машину бажань».

Нині поза увагою українських дослідників 
залишається сексуальний фетишизм та відпо-
відні аспекти прочитання й аналізу художніх 
текстів. Таке явище пояснюється тим, що пер-
манентне дослідження гендерної самоіденти-
фікації, фемінного й маскулінного у сучасній 
українській літературі звузило поле досліджень 
вияву та реалізації сексуального потягу, а отже, 
й відповідних гедоністичних інтенцій у формі 
тілесного задоволення. 

Формулювання мети і завдань статті. 
У межах розвідки буде здійснена спроба дослі-
дити психологічно-гедоністичну рефлексію 
сексуального фетишизму в романі Ярослави 
Литвин «Рік розпусти Клауса Отто Баха». Для 
досягнення цієї мети необхідно визначитися зі 
змістом базової термінології, окреслити генезу, 
розвиток і концептуальний характер фетишизму, 
опорні точки його релігійного, фізіологічного 
та психологічного осмислення, проаналізувати 
спосіб конструювання біхевіористичної так-
тики гедоністично орієнтованого персонажа на 
помежів’ї сексуальних уподобань та відповідних 
девіацій. Наукова новизна дослідження поля-
гає у визначенні за допомогою герменевтичного 
методу аналізу художнього тексту способів реа-
лізації гедоністичних інтенцій, сформованих на 
основі сексуального фетишизму.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині культурний феномен фетишизму функці-
онує в суспільстві здебільшого як форма релі-
гійної свідомості. Відсутність нової худож-
ньо-естетичної та філософської інтерпретації 
означеного поняття зумовлена передусім його 
хрестоматійними тлумаченнями. Проаналізу-
ємо, чи відбулася зміна або розширення термі-
нологічної експлікації поняття «фетишизму» 
упродовж останніх 20-ти років:

• явище, «за яким окремі предмети містять 
могутню силу, яка здатна впливати на перебіг 
подій та отримання бажаного результату. Як 
фетиші починають вшановувати окремі речі, 
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асоціативно пов’язані, з тих чи інших причин,  
з уявленнями про могутні сили» [11, 173];

• «віра в існування у матеріальних об’єктів 
(каміння, кістки, пірʼя, панцир черепахи, пта-
шиний дзьоб, зуб тварини) надприродних 
властивостей. Це специфічний спосіб опри-
люднення природи. Фетишами називають пред-
мети, яким віруючі приписують надприродні 
властивості» [9, 42];

• «поклоніння матеріальним предметам 
найближчого оточення людини як наділеним 
надприродними властивостями» [7, 78];

• «наділення певних матеріальних предме-
тів надчуттєвими властивостями, або сакраль-
ністю, і панування цих предметів. Може 
набувати різних форм, таких як поклоніння, 
прагнення людини змусити фетиш виконувати 
бажання» [8, 23];

• «одна з ранніх форм релігійних віру-
вань – обожнювання предметів неживої при-
роди» [15, 895];

• «одна з ранніх форм релігійних вірувань, 
поклоніння предметам-фетишам, які наділені 
чудодійною силою» [12, 87].

Як бачимо, канонізоване розуміння цього 
явища у науковій думці унеможливлює меха-
нізми інтерпретації фетишизму як множин-
ного процесу, за якого суб’єкт-об’єктні процеси 
трансформуються та набирають нових ознак  
і властивостей.

Генезис фетишизму як форми релігійної сві-
домості своїми витоками сягає колоніальних 
завоювань XV століття, коли португальські ман-
дрівники ознайомилися з досі небаченим риту-
алом аборигенів Західної Африки – наданням 
предметам магічних властивостей. А от щодо 
введення терміну «фетишизм» у науковий обіг 
і досі точаться суперечки, адже одні науковці 
вважають, що вперше у 1673 році у своїй праці 
про життя і побут гвінейських племен його вико-
ристав данський місіонер В. Мюллер, інші ж 
стверджують, що термін був започаткований у 
XVIII столітті голландцем В. Босманом [14, 83].

Активному розвитку теорії фетишизму 
посприяла програмна робота Ш. де Бросса «Про 
культ богів-фетишів, або Порівняння давньої 
релігії Єгипту із сучасною релігією Нігрітії» 
(1760). Попри численні дослідження та спосте-
реження французького історика та етнографа, 
його робота пізніше зазнала нищівної кри-
тики, адже запропоноване автором розуміння 
фетишу було досить примітивним: «Божествен-
ний фетиш не що інше, як перший матеріальний 
предмет, який будь-якому народу чи будь-якій 
людині захотілося обрати своїм божеством, а 
потім надати жерцям освятити його в особли-

вій церемонії. Це – дерево, гора, море, шматок 
дерева, хвіст лева, камінчик, раковина, сіль, рос-
лина, риба, квітка, тварина якої-небудь породи, 
наприклад, корова , коза, слон, вівця; і, наре-
шті, все, що можна уявити собі схожим на речі»  
[2, 20]. Як бачимо, Ш. де Бросс не зміг надати чіт-
кого та структурованого визначення фетишизму, 
оскільки воно перебуває на точці перетину ані-
маністичних, тотемних і теїстичних вірувань.

Так, враховуючи недоліки досліджень 
попередника, англійський антрополог Е. Тай-
лор пропонує розглядати фетишизм як епіфено-
мен анімізму та співвідносить його з «вченням 
про духів, втілених в речових предметах, або 
пов’язаних з ними, або діючих через їх посеред-
ництво, і відокремлюючи від нього культ тва-
рин, рослин, феноменів природи, ідолів, духів»  
[16, 332]. Подібне осмислення фетишизму, якому 
властиві анімастичні характеристики, знаходимо 
пізніше і в роботах Є. Кагарова та О. Лосєва. 
Натомість російський історик релігії А. Зубов не 
лише дотримує теорії Е. Тайлора, але й говорить 
про те, що фетишизм не має релігійної основи: 
«Фетишизму як релігійного поняття взагалі не 
існує. Це лише термін історії науки; вчені колись 
думали, що фетишизм це етап релігійного роз-
витку. Нічого подібного. Всі без винятку непись-
мові народи вірять, що духи вселяються в мате-
ріальні об’єкти <...> Але самі по собі матеріальні 
предмети ніколи не є святинею. Цінністю є духо-
вна цінність, дух» [6].

Відсутність єдиної термінологічної експлі-
кації фетишизму спостерігаємо і в психологіч-
них теоріях, що аналізують означене явище або 
як психічну девіацію, або як сексуальну норму 
культури. За основу психологічного тлумачення 
фетишизму візьмемо енциклопедичне та унор-
моване словником-довідником психіатричних 
термінів визначення досліджуваного явища:

• «сексуальне збочення, статеве збудження 
настає при спогляданні або обмацуванні деяких 
предметів жіночого одягу або білизни» [13, 125];

• «сексуальна девіація, властива здебіль-
шого чоловікам з сексуальними порушен-
нями. Характеризується статевим збудженням 
і сексуальним задоволенням, що виникають за 
допомогою контакту з якимось предметом, що 
належить людині протилежної статі (взуття, 
білизна, одяг, рукавички, носові хустки, 
волосся, частина тіла, що не обов’язково є еро-
генною). У випадках явної патології під час від-
сутності такого предмета інтимне життя уне-
можливлюється або сприймається пацієнтом як 
незадовільне» [5, 754].

Попри низку психологічних теорій нині най-
більш усталеними залишаються дві. Перша з 

Телць Ю. В. Психологічно-гедоністична рефлексія сексуального фетишизму у сучасній українській літературі
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них – девіантна – проголошує фетишизм як окре-
мий різновид парафілії. Зокрема, А. Біне у своїй 
роботі «Про фетишизм та любов» стверджує, 
що сексуальний фетишизм пов’язаний із сексу-
альними враженнями з дитинства. Так, амери-
канський психолог і сексолог Д. Мані висунув 
гіпотезу про предмет-фетиш, під яким пропонує 
розуміти річ, що стимулює збудження та водно-
час переймає на себе вину за такі відчуття інди-
віда. Тобто індивід соромиться вияву своєї сексу-
альної енергії, бажань чи потягу і екстраполює їх 
на фетиш. У такий спосіб людина дистанціюється 
від себе та власної сексуальності. Також з наведе-
них вище визначень фетишизму бачимо, що саме 
девіантна теорія продукує специфічну гендерну 
стигму: чоловіки мають більшу схильність до 
фетишизму, позаяк легше піддаються збудженню 
через запахи та зорові образи. Але подібні гіпо-
тези нині потребують перегляду та проведення 
активних перманентних експериментів і дослі-
джень з огляду на розвиток агендерних тенденцій 
у суспільно-культурному дискурсі [14, 85].

Натомість основою нашого дослідження 
стане друга помірна та астереотипна психоло-
гічна теорія, що інтерпретує фетишизм як норму 
сексуальної культури. Такої думки, зокрема, 
дотримуються представники психоаналітичної 
школи, які під фетишем розуміють матеріальний 
предмет або частину тіла, на які фетишист спря-
мовує свою любов або які в його свідомості почи-
наються ставати символами коханням. У своїх 
працях «Три нариси з теорії сексуальності» та 
«Фетишизм»» З. Фройд аналізує ситуації, за 
яких індивід замінює сексуальний об’єкт іншим, 
подібним до нього, але нездатним виконати при-
родну сексуальну мету. Так, психолог говорить 
про те, що у таких випадках сексуальний об’єкт 
змінюється на сексуальний симулякр – річ або 
частину тіла, яка має пряму відношення до фізі-
ологічно бажаного об’єкту [14, 85]. 

Функціонально-смислове навантаження 
такого матеріального замінника у характерот-
воренні персонажа та водночас відображенні 
реалій сучасного суспільства спостерігаємо у 
романі Я. Литвин «Рік розпусти Клауса Отто 
Баха». У центрі твору – мешканець серед-
містя Кіля, що «був гарним сином, відпові-
дальним працівником, взірцевим платником 
податків» і який «жодного разу в житті не пере-
тнув дорогу на червоне світло, не взяв чужого 
й не образив слабшого» [10, 6]. Унормоване 
та рутинне життя Отто Клауса, в якому «було 
багато порядку» сформувалося ще з дитинства, 
завдяки консервативному стилю виховання 
матері, яка «за життя теж любила порядок», а 
«якщо щось не вписувалося в порядок в її рів-

ному, прямолінійному світі, то просто ігнору-
валося» [10, 27]. Зокрема, так ігнорувалися й 
моменти сексуальної освіти сина. Поставивши 
собі за мету виховати з Отто доброчесного сві-
домого громадянина, Ельке Фанні Бах зали-
шила поза увагою особливості духовного та 
фізичного розвитку хлопця у період статевого 
дозрівання. Окрім цього, в свідомості Отто не 
формується необхідна модель поведінки між 
чоловіком та жінкою, адже мати та батько («без-
ликий Ганс») своїм прикладом не показали, як 
мають вибудовуватися здорові стосунки між 
людьми, що кохають одне одного та перебува-
ють у шлюбі. Загалом Ельке та Ганс «ніколи не 
говорили з сином ані про статеві відносини, ані 
про радість життя й сексу. Їхній дім, здавалося, 
був абсолютно безстатевим» [10, 28]. 

Переломний момент у формуванні сприй-
няття себе як чоловіка та самостійному дослі-
дженні способів одержання сексуальної втіхи 
відбувається тоді, коли мати Отто випадково 
застає його за актом мастурбації. Замість того, 
щоб відшукати делікатний підхід до підлітка 
та надати йому відповідні пояснення щодо 
фізіологічних особливостей жіночого та чоло-
вічого тіл, форм сексуального задоволення, 
Ельке несвідомо екстраполює відсутність влас-
ного статевого життя на Отто і вживає заходів, 
щоб «уберегти сина від спокус». Так, жінка 
щовечора «обмотувала липкою стрічкою його 
стегна по колу, фіксуючи зокрема й статевий 
орган. Потім Клаус одягав піжаму. Його мати 
зв’язувала руки своїми старими нейлоновими 
колготками. Саме так Клаус Отто мав спати 
всю ніч, аж до ранку, коли Ельке знімала ці паси 
безпеки, попередньо переконавшись, що вони 
не були пошкоджені» [10, 28].

Як наслідок, сексуальні потяги та бажання 
в Отто формуються насамперед завдяки мате-
ріальному об’єкту – колготкам, що не стають 
перепоною на шляху до фізіологічної актив-
ності й втіхи, а навпаки лише підсилюють 
лібідо, сприяють збудженню й трансформу-
ються у сексуальний симулякр. Варто зазна-
чити, що сам Отто усвідомлює наявність своєї 
фетишизованої пристрасті та самостійно дифе-
ренціює її з-поміж інших можливих: «Про свою 
дивакувату пристрасть Клаус Отто Бах знав 
давно, але називати її на імʼя почав десь після 
того, як дістався неозорих просторів інтернету. 
Тоді ж він почув це солодке, гіркувате та пʼянке 
слово «фетишизм» [10, 12]. У той же час чоло-
вік не усвідомлює причини виникнення сексу-
ального фетишизму та його проявів. Несвідоме 
автоматично витісняє відповідні мислительні 
процеси у категорію небажаного і дає про себе 
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знати лише в момент візуальної актуаліза-
ції симулякру чи згадки про нього, що каталі-
зує формування уявою бажаного сексуального 
об՚єкта. Окрім цього, статеве ваблення Отто 
має виражений сезонний характер, пік якого 
припадає на весну та літо – час, коли жінка 
«натягне на свої ніжки колготи» і коли контро-
лювати сексуальну енергію стає майже немож-
ливо. Адже хоч Отто мав дитячу закоханість, а 
в подальшому навіть і дружину, «найбільше у 
своєму житті він любив колготки».

Не дивлячись на сформований та усталений 
спосіб пошуку сексуальної втіхи через конкрет-
ний фетиш, для Клауса він не є паталогічно необ-
хідним, що стає зрозумілим під час спостережень 
за розвитком характеру персонажа. Точкою від-
ліку переломного моменту стає реєстрація Отто на 
сайті знайомств, де він шукає дівчат-українок (бо 
ж, за словам товариша, саме з ними «відчуєш себе 
справжнім українцем!»), які перш за все люблять 
колготки. Коли чоловік знаходить омріяну канди-
датку на серце, то його біхевіористична тактика 
щодо спілкування з представницею жіночої статті 
змінюється. Попри важливість наявність фетишу, 
він не є домінантним у сприйнятті дівчини (Веро-
ніки), навпаки, це лише вихідна позиція, яка акту-
алізує вже відомий досвід й готує до отримання 
нового. Якщо колишня дружина «все зіпсувала. 
І кредит, і мрії, і життя», то з Веронікою чоловік 
«хотів би прожити все своє життя». Якщо колишня 
дружина визначала певні фізіологічні особливості 
та будову органів тіла Отто, як вади, то Вероніка 
«не просто тішила Клауса, вона його звеличувала, 
вона його цезарювала, македонювала, наполео-
нила. Напинала всі його вітрила» [10, 83].

Завдяки віртуалізації стосунків та навіть 
статевого акту («…кохалися вони на словах, у 
чаті. За всіма правилами пунктуації та орфо-
графії») Отто відчужився не лише від власного 
тіла, але й від усвідомлення та репрезентації 
себе, як безвольного та нерішучого чоловіка. 
Він змінює усталений образ життя, перестає 
стежити за повсякденними звичками, пере-
осмислює життєві принципи та пріоритети. 
Клаус позичає Вероніці гроші, а згодом навіть 
приймає рішення приїхати з Німеччини, аби 
познайомитись із дівчиною наживо. Чоловік 
настільки «хотів би бути щасливим», що навіть 
попри настійливу відмову дівчини все одно 
вирушає у подорож до України, хоч «…там же 
війна, там же небезпечно, люди гинуть». Так, 
рушієм сміливого вчинку стає любов, заради 
якої «чиняться найдостойніші подвиги» та 
«робляться найбільші дурниці».

Перебуваючи в Україні Клаус намагається 
адаптуватися до нових умов, усвідомити мен-

талітет мешканців та найголовніше змінитися, 
адже його громадянська добропорядність і 
щиросердність стають чинниками зухвалої 
маніпуляції з боку оточуючих. Фетишиза-
ція зміщується на другий план, стає побічним 
явищем під час зустрічей з жінками, що й не 
дивно в силу вкоріненості набутої реалізації 
сексуального потягу. Як наслідок, Отто прохо-
дить усі колізії, що спіткали його в Україні, та 
віддає майже останні гроші заради того, щоб 
дізнатися, що його віртуальне конструювання 
стосунків з жінкою, яке мало б трансформува-
тися у традиційне розуміння шлюбу, – акт афе-
ризму Віталіка, колишнього хлопця Вероніки, 
справжнє ім’я якої – Анастасія. 

Зосереджуємо увагу на фіналі твору: щиро-
сердечна розмова Віталіка та Отто, що відбува-
ється під час вживання алкогольного напою, дає 
останньому інтуїтивний дозвіл на реалізацію 
атипового вчинку: «Клаус потягнувся й поці-
лував Віталіка в губи» [10, 269]. У цей момент 
Отто віддаляється від розмежувань між чоло-
віком та жінкою, і змінює фізіологічну основу 
співіснування двох закоханих людей у соціумі 
на духовну, де цінність взаєморозуміння та віри 
не означена статевою приналежністю: «Ось 
яка, виходить, моя Вероніка <…> Ось яка… з 
бородою у розтягнених кальсонах. І зовсім не 
жінка, виявляється, моя Вероніка, яку так довго 
шукав. І знайшов. Виходить, таки знайшов! Ось 
вона, моя кохана. Моя особлива людина, яка 
мене розуміє, як ніхто в цілім світі» [10, 269].  
Авторка залишає фінал твору відкритим, 
оскільки не дає пояснень таких дій героя. Реци-
пієнти та літературознавці отримують право 
інтерпретувати поведінку Отто відповідно до 
власних життєвих моральних принципів, світо-
гляду чи читацького досвіду: чоловік міг поці-
лувати співбесідника внаслідок алкогольного 
спʼяніння або ж є латентним гомосексуалістом. 
Але попри варіативні гіпотези маємо чіткий 
факт – прийняття та реалізація Клаусом своїх 
почуттів, бажань, потягів доходить свого логіч-
ного фіналу, позбавленого обов’язкової присут-
ності фетишу.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Сексуальний фетишизм у романі 
Я. Литвин «Рік розпусти Клауса Отто Баха» 
є проекцією гедоністичного світосприйняття 
індивіда та форми біхевіористичної тактики, 
каталізатором якої є не психічний розлад осо-
бистості, а сформований з дитячого віку спосіб 
сексуального задоволення. Трансформований 
тип поведінки особи, її вихід за межі комфорт-
ного та усталеного життя, спорадичні вияви 
нонконформізму, що виникають внаслідок жит-
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тєвих перипетій та одержання нового досвіду 
у міжособистісних стосунках з жінками, свід-
чать про те, що наявність сексуалізованого 
фетишу не є паталогічно необхідною, а отже, 
й сам фетишизм у такому випадку не є девіа-
цією чи різновидом парафілії. Головний герой 
роману втілює в собі образ людини, що стала 
жертвою нещасливого сімейного виховання, 
не мала сформованої моделі поведінки між 
чоловіком та жінкою, не отримала основ сек-
суального виховання й освіти, але попри це не 

ретранслювала набуті й вже реалізовані психо-
логічні травми в аутогресію чи небезпечну для 
соціуму поведінку, а зробила спробу прийняти 
їх як спосіб одержання тілесного задоволення, 
мета якого – знайти кохання та розпочати нове 
життя. Це дає підстави розглядати сексуальний 
фетишизм одним із виявів сексуального потягу, 
що існує в межах психофізіологічної норми, 
оскільки піддається позитивному корегуванню, 
та потребує аналізу й досліджень науковцями 
поза межами соціокультурних стигм. 
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PSYCHOLOGICAL-HEDONISTIC REFLECTION OF SEXUAL FETISHISM 
IN MODERN UKRAINIAN LITERATURE
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The article analyzes the psychological and hedonistic reflection of sexual fetishism in modern Ukrainian literature 
on the basis of Yaroslava Lytvyn’s novel "The Year of Klaus Otto Bach’s Debauchery". In particular, the focus is on 
determining the content of basic terminology, outlines the genesis, development and conceptual nature of fetishism, the 
fulcrums of its religious, physiological and psychological understanding, explores how to construct behavioral tactics 
of hedonistically oriented character on the boundaries of sexual preferences and sexual preferences. Ignoring the 
representation of the topic of sexual fetishism is explained in modern scientific discourse by the canonical unidirectional 
ideological and thematic development of literary thought and biased attitude to fetishism, which is coded in society 
only as a religious act, and in psychological physics and psychological and physical physiology. Thus, sexual fetishism 
and relevant aspects of reading and analyzing literary texts remain out of the attention of Ukrainian researchers. The 
permanent study of gender self-identification, feminine and masculine in modern Ukrainian literature has narrowed the 
field of research on the manifestation and realization of sexual desire, and hence the corresponding hedonistic intentions 
in the form of bodily pleasure. However, the hermeneutic method of analyzing Yaroslava Lytvyn’s novel "The Year of Klaus 
Otto Bach’s Debauchery" made it possible to determine that sexual fetishism in the work is a projection of the hedonistic 
worldview of the individual and a form of behavioral tactics catalyzed not by mental disorder. The transformed type of 
behavior of a person, his going beyond a comfortable and stable life, sporadic manifestations of nonconformism, arising 
from the vicissitudes of life and gaining new experience in interpersonal relationships with women, indicate that the 
presence of a sexualized fetish is not pathologically necessary, and therefore fetishism itself in this case is not a deviation 
or a kind of paraphilia. This gives grounds to consider sexual fetishism as one of the manifestations of sexual desire, which 
exists within the psychophysiological norm, as it is subject to positive adjustment, and requires analysis and research by 
scientists outside of socio-cultural stigmas. 

Key words: fetishism, sexual fetishism, hedonism, bodily pleasure, behavioral tactics, paraphilia.
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КОХАННЯ І УМОВНОСТІ ЯК ОСНОВА КОНФЛІКТУ 
В ІСТОРИЧНИХ ДЕТЕКТИВАХ ІДИ ЗМЄЄВСЬКОЇ
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пр. Льва Ландау, 27, Харків, Україна

Статтю присвячено творчості сучасної польської письменниці Іди Змєєвської. Досліджуються її істо-
рико-детективні романи з циклу «Варшав’янка», де письменниця поєднує гостросюжетний детектив з 
любовно-сентиментальним романом, подаючи широку картину життя столиці Царства Польського 80-х 
років ХІХ ст. На відміну від своїх колег, що цікавляться духовною сферою або тонкощами психологічного 
стану людини, життям «дна» суспільства (М. Краєвський, К. Бохус, Р. Цвірлей), Змєєвська звертається до 
приватного життя героїв, змальовуючи чуттєвий світ. Реконструюючи характери людей минулого, пись-
менниця зосереджується на показі представників вищих верств тодішнього суспільства: високопосадов-
ців, поліцейських чиновників, офіцерства, промисловців, польської аристократії тощо. У всіх подробицях 
розповідається про їхнє життя, побут, тонкощі ієрархії. Особливу увагу приділено відтворенню взаємо-
відносин між російською адміністрацією міста, приїжджим чиновництвом і місцевими мешканцями. Це 
заплутаний клубок стосунків, заснованих на застарілій ворожнечі, особистих образах і упередженнях. 
Саме вони стають на перешкоді коханню героя та героїні, які не в змозі подолати ці перепони. Дія роз-
гортається в досить точно відтвореному історичному декорі. Місцевий колорит створюється за рахунок 
не дуже численних описів топографії, топоніміки, архітектури Варшави 80-х років ХІХ століття. Пока-
зово, що Змєєвська більше уваги приділяє опису не стільки пам’яток цивільної або культової архітектури, 
скільки зображенню приватних осель та місць, де триває життя представників «напівсвіту»: будинків 
терпимості, театральних залаштунків тощо. Детективний сюжет романів Змєєвської базується пере-
важно на морально-етичних конфліктах, які виникають в межах однієї-кількох сімей, а розв’язання кримі-
нальних загадок також пов’язано з подоланням міжнаціональних упереджень. 

Ключові слова: роман, ретродетектив, поетика, сюжет, місцевий колорит, образ, конфлікт, 
упередження

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та обґрунтування її актуальності. Три-
валий час вважалось, що детектив є суто «чоло-
вічим» жанром [1; 3]. Присутність серед авторів 
детективів жінок (хоча б Агати Крісті, яка отри-
мала неофіційний титул «королеви детективу») 
було скоріше винятком, аніж правилом. Ця 
ситуація різко змінилась від початку 90-х років  
ХХ ст., коли коло письменників, які працюють 
в площині кримінальної прози, розширилось за 
рахунок досить великої кількості авторів-жінок. 
Цікаво, що з багатьох різновидів детективного 
жанру (класичний, «чорний»/крутий, шпигун-
ський, психологічний тощо), жінки надають 
перевагу детективу історичному (або ретроде-
тективу). Широку популярність набули твори 
представниць англо-американського ретроде-
тективу Елізабет Пітерс, Лінди Робінсон, Ліндсі 
Девіс, Лорен Хені, росіянок Олени Арсеньє-
вої, Наталії Александрової, Валерії Вербініної, 
українок Галини Горицької, Ірен Роздобудько, 
Ірини Потаніної, Ірини Лобусової. У сучасному 
польському ретродетективі (польською kryminał 
retro) жінки також складають гідну конкуренцію 

письменникам-чоловікам. Серед найвідоміших 
письменниць, які здобули визнання читацької 
аудиторії та критики, Катажина Квятковська, 
Надія Шагдай, Іда Змєєвська. 

Новітній польський kryminał retro, репрезен-
тований досить великим і різнорідним масивом 
художніх текстів, які мають неоднакову естетичну 
цінність (як і більшість творів масової, розважаль-
ної літератури), поки що мало досліджувався 
літературознавством. Плідно вивчаються твори 
лише деяких представників цього жанру в поль-
ській літературі, насамперед корифея kryminał 
retro Марека Краєвського. Поза тим аналіз творів 
письменниць, які працюють в цьому ж напрямку, 
може дати певні теоретичні висновки щодо  
поетики жанру, його гендерних особливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Гендерний аспект у типології детектив-
ної літератури останнім часом привернув до 
себе активну увагу літературознавства, що в 
цілому пов’язано з постановкою питання щодо 
виокремлення так званої «жіночої» літератури 
(написаної жінками і переважно для жінок) з 
суцільного літературного масиву. Детектив має 
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певні усталені жанрові ознаки. «Беручи в руки 
книгу, в анотації до якої зазначено, що це детек-
тив, – вказує М. М. Вольський, – читач в загаль-
них рисах вже знає, що він знайде під цією 
обкладинкою, і це попереднє знання відіграє 
велику роль в читацькому сприйнятті тексту» 
[1, 212]. Попри це, деяка відмінність текстів, 
створених авторами-чоловіками і авторами-
жінками, дійсно існує. М. Кронгауз, наприклад, 
небезпідставно вважає, що «жіночий детектив 
загалом виявляється жіночим (більшою мірою 
любовним) романом, обтяженим детектив-
ною інтригою» [3, 142]. Крім цієї детективної 
інтриги, важливими елементами поетики такого 
твору є, на думку О. Обухової, «побутові подро-
биці, одяг, кулінарія, покупки. Важливим є й 
чоловіче оточення з його ставленням до героїні, 
з’являється любовна сюжетна лінія, інколи рів-
нозначна детективній, інколи ж така, що при-
гнічує її, що призводить до появи жанрового 
гібриду – «детективно-любовного роману» [4]. 
А. О. Таранова слушно зауважує, що «сучас-
ний жіночий детектив не є однорідною масою 
текстів, можна виділити принаймні 2 тенден-
ції розшарування – детективно-жіночий роман, 
так званий іронічний детектив, споріднений 
із жіночими журналами, та більш серйозний 
роман, який стоїть ближче до англомовних ана-
логів, де жінка займає справді активну позицію, 
чи то фахово працюючи детективом, чи то ряту-
ючи свій світ від вторгнення сил зовні» [5, 236]. 

Цікавими й плідними є численні дослі-
дження з зазначеної проблеми української 
дослідниці С. О. Філоненко, зокрема її роботи 
«Жанри та упередження : гендерний критерій 
в оцінках жанрів масової літератури» (2009) 
[6] та ««Всип їм гарячих»: дискурс і гендер в 
«адреналінових жанрах» масової літератури» 
(2014) [7]. Проблематика цих праць виходить 
далеко за межі дослідження суто детективного 
жанру, охоплюючи практично всю масову літе-
ратуру. Так, зробивши огляд наукових розві-
док, присвячених дослідженню проблеми ген-
деру в літературі, дослідниця робить слушний 
висновок: «гендерна парадигма є надзвичайно 
продуктивною при дослідженні масової літе-
ратури. Гендер включається у вивчення різних 
рівнів жанротворення в популярній белетрис-
тиці: авторство, видавнича стратегія, рецепція, 
образна система тощо. Цей аспект дозволяє 
актуалізувати питання про літературний канон, 
про внутрішню ієрархію жанрів масової літера-
тури, про співвідношення «жіночого» й «фемі-
ністичного» у художніх творах, про зв’язок 
жанрових інновацій зі змінами гендерного дис-
курсу сучасної культури» [6, 392]. Друга робота 

присвячена жанровій типології масової літе-
ратури. С. О. Філоненко пропонує розрізняти 
паралітературні жанри за «дією двох важливих 
гормонів у людському організму: адреналіну та 
ендорфіну. Перший, як відомо, підвищується 
під час стресових ситуацій, пов’язаних із триво-
гою, страхом, відчуттям небезпеки, в шокових 
станах; ефект адреналіну може бути образно 
позначено як «бийся та біжи». На противагу 
йому, ендорфін, природний морфін, описують 
як «гормон щастя»: він викликає почуття роз-
слаблення, задоволення, зменшує біль, покра-
щує настрій» [7, 215]. До «адреналінових» жан-
рів вчена зараховує детектив, бойовик, трилер, 
саспенс, горор, а до «ендорфінових» – любовні 
романи, романтичні мелодрами, «чикліт», 
сентиментальні історії в жіночих часописах. 
Проте бувають і виключення. Наприклад, існу-
вання «жіночого» детективу або парубочого 
«чикліту». «Розхитування гендерних канонів 
пригодницької літератури, – зауважує дослід-
ниця, – відбувається через змішування її з сен-
тиментальними жанрами. У детективі знена-
цька з’являється мелодраматична лінія, яка 
істотно відтискає історію розслідування зло-
чину на другий план. Героїня «жіночого детек-
тиву» може не бути слідчим, а опиняється в 
ролі «дівчини в нещасті», яку рятує справжній 
герой. Так формується «рожево-чорний» жанр» 
[7, 218]. Відтак, якщо в цілому дослідження 
жіночого детективу (ретродетективу включно) 
існують, то спеціальних розвідок на тему поль-
ського жіночого kryminał retro і, зокрема, твор-
чості Іди Змєєвської практично немає. 

Формулювання мети і завдань статті. 
У цій роботі, яка є продовженням нашого циклу 
досліджень, присвячених сучасному польському 
ретродетективу, розпочатих статтями про твор-
чість Кшиштофа Бохуса та Річарда Цвірлея 
[8; 9], ми проаналізуємо цикл Іди Змєєвської 
«Варшав’янка», дослідивши художню самобут-
ність творів, що входять до нього, під кутом зору, 
насамперед, гендерних аспектів. Це допоможе 
нам отримати судження як про творчий доробок 
саме даної авторки, так і розширити уявлення 
про сучасний польський ретродетектив у цілому. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна польська письменниця Іоанна (Іда) 
Змєєвська народилась у Варшаві. За осві-
тою педагог, за фахом консультант з питань 
кар’єрного зросту, вона почала займатись літе-
ратурною творчістю з написання фанфіків про 
Гаррі Поттера й невеликих фантастичних та 
детективних оповідань. Цікавість до історії Вар-
шави й Мазовії привели авторку до створення 
історико-детективної трилогії «Варшав’янка», 
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до якої входять романи «Варшав’янка» (2019), 
«Варшав’янка. Коли гасне світло» (2020) та 
«Варшав’янка. Від заходу до світанку» (2021). 

Свого часу, характеризуючи різновиди істо-
ричного роману, які існували в 1-й третині ХІХ ст.,  
фундатор цього жанру в російській літера-
турі М. М. Загоскін писав у листі від 20 січня 
1830 р. до поета В. А. Жуковського: «Історичні 
романи можна розділити на два роди: одні 
мають предметом своїм історичних осіб, яких 
автор змушує діяти в своєму романі і на терені 
суспільного життя, і в домашньому побуті; інші 
мають підмур’ям якусь відому епоху в істо-
рії; в них автор не виводить на сцену саме ту 
або іншу особу, але намагається схарактери-
зувати цілий народ, його дух, звичаї і звички 
в епоху, взяту ним за основу його роману»  
[2, 722]. Беручи до уваги, що історичний детек-
тив є поєднанням історичного та детективного 
жанрів, можна сказати, що в цілому типологія 
Загоскіна залишилась вірною й до наших днів. 
Kryminał retro Іди Змєєвської тяжіє до другого з 
названих «російським Вальтер Скоттом» різно-
видів історичної прози. Й навіть де в чому дуже 
нагадує роман Загоскіна «Рославлєв, або Росі-
яни в 1812 році». Особливо в зображенні голов-
ного конфлікту, який в обох романах збігається: 
кохання дівчини (росіянки/польки) до ворога-
чужинця (француза/росіянина). Звичайно ж, не 
Загоскін був винахідником цієї теми. Він і сам 
частково відштовхувався від колізії, змальо-
ваної французькою письменницею Софі Кот-
тен в її романі «Матильда, або Записки, взяті з 
історії хрестових походів» (1805). Та й потому 
цей мотив неодноразово використовувався в 
історичній прозі різних жанрових відгалужень 
(пригодницькій, любовно-сентиментальній, 
містичній, детективній). Достатньо згадати 
«Дочку Монтесуми» (1893) Р. Хаггарда, чис-
ленні романи Ж. Бенцоні, А. та С. Голон тощо. 
Саме цей конфлікт є головним і в ретродетекти-
вах Змєєвської з циклу «Варшав’янка».

Події всіх трьох романів відбуваються в Вар-
шаві останньої чверті XIX ст.: у першій книзі 
мова йде про 1885 р., у другій – про 1887 р., 
третя розповідає про 1894 р. Чому письменниця 
обрала саме цей період? В одному з інтерв’ю вона 
пояснює свою цікавість до XIX століття тим, що 
реальність, в якій ми (маються на увазі поляки) 
живемо зараз, багато в чому має коріння в тій 
епосі. «Дев’ятнадцяте століття, – пояснює рома-
ністка, – настільки відрізняється від нашого часу, 
що читач може потрапити до зовсім іншої реаль-
ності, але воно одночасно є настільки близьким, 
що, доклавши трохи зусиль, це можна зрозу-
міти. Це також показує, що деякі права потрібно 

завоювати, і що нічого, навіть незалежність, не 
дається раз і назавжди. З цього варто було б зро-
бити висновки» [10, 87]. Авторка вбачає початок 
процесу відновлення польської державності саме 
в бурхливому для Польщі XIX ст., коли поляки 
кілька разів повставали проти поневолювачів. 
Недарма в романах згадуються події як поль-
ського повстання 1831-1830 рр., так і польського 
повстання 1863-1864 рр. Особливо останнього, 
з яким пов’язана доля декого з близьких родичів 
героїні трилогії Леонтини Рапацької. 

Як зізнається письменниця, спочатку їй було 
досить важко увійти в процес написання істо-
ричного твору. До цього вона працювала дещо 
в інших жанрах, які не вимагали від автора 
докладних знань щодо зображуваної реаль-
ності або показу людей конкретної історичної 
епохи. Педагог за освітою, Змєєвська цікави-
лась переважно фаховими проблемами. Проте, 
за її словами, певні знання з вітчизняної істо-
рії і конкретно з того періоду, який зображено в 
трилогії, вона мала. Треба було лише їх погли-
бити, що вона й робила, звернувшись до чис-
ленних джерел і, насамперед, до мемуаристики. 
Багато відомостей щодо повсякденного побуту 
мешканців Варшави 80-90-х років ХІХ ст. рома-
ністка запозичила зі спогадів Ядвіги Вайдель- 
Дмоховської, Стефанії Подгорської-Околов, 
Юзефа Галевського, Фердинанда Хойсика і, 
особливо, Антонія Залеського, який писав під 
псевдонімом Баронеса XYZ. Про життя акто-
рів варшавського Великого Театру, змальоване 
в другій частині трилогії, письменниця дізна-
лася переважно з мемуарів актора цього театру 
Павла Оверлі [10, 87].

Досліджуючи частини трилогії, можна поба-
чити, як трансформується творча манера Зме-
євської – історичної романістки. Це стосується, 
насамперед, відтворення нею місцевого коло-
риту – однієї з двох жанроутворюючих засад 
прози про минувшину. Колеги-чоловіки рома-
ністки по цеху (Марек Краєвський, Кшиштоф 
Богус, Річард Цвірлей) досить багато уваги в 
своїх творах приділяють цьому аспекту. Хтось 
із них тяжіє до показу величних старовинних 
споруд – монастирів, замків (К. Богус), інші 
цікавляться менш грандіозними місцями, які, 
за їхньою думкою, дозволяють героям повніше 
розкритися – кав’ярні, шинки, ресторани, 
будинки розпусти, ринки (Р. Цвірлей). Цикл 
«Варшав’янка», якщо видалити з нього детек-
тивну складову, – типові жіночі любовно-сен-
тиментальні романи, події яких відбуваються 
на історичному тлі. У першому романі це тло 
майже невиразне. Щодо особливостей відтво-
рюваного часу читач отримує не так багато 
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відомостей. Письменниця згадує процеси над 
терористами-народовольцями, що зразу вказує 
на певний часовий відтінок, позначений гуч-
ним замахом на російського імператора Олек-
сандра ІІІ (1 березня 1887 р.). Надалі авторка 
зосереджується переважно на показі варшав-
ського суспільства того часу, звичаях, осо-
бливостях повсякденної поведінки, стосунках 
між чиновниками різних відомств та рангів. 
Велику увагу приділяє Змєєвська опозиції міс-
цевого населення до зайд-росіян. При цьому 
на задньому плані залишаються описи власне 
Варшави 80-х років XIX ст., її вулиць, будин-
ків, архітектурних пам’яток. «Деякі питання, – 
каже письменниця, – наприклад, моральні або 
психологічні, завжди цікавили мене більше, а 
інші, на кшталт розвитку промисловості або 
міської інфраструктури, менше» [11, 74]. Роз-
повідаючи про ті чи інші варшавські локації, 
авторка робить це схематично, немовби розгля-
даючи карту-схему: «Він подивився на світлу 
будівлю зі шпилястими вежами, в якій роз-
містилася ратуша: окрім квартири начальника 
поліції та різних державних установ, там також 
була розташована пожежна команда. Потім він 
подивився на оперний театр і відчув себе як 
вдома, адже класицистична будівля нагадала 
йому Великий театр у Москві» [12, 34]. 

Вже наприкінці першої частини трилогії  
і практично від самого початку другої оповідь 
значно змінюється. З’являються і описи місць, 
де відбуваються ті або інші епізоди, та істо-
рико-побутові подробиці. Цього вимагала сама 
логіка оповіді історичного твору. «Часто під час 
написання, – зізнається романістка, – виявля-
ється, що не такі цікаві для мене питання чомусь 
важливі для героїв. Тоді у мене немає вибору,  
і я мушу заглиблюватись в них, а потім зазви-
чай виявляється, що вони й справді дуже цікаві,  
і я їх просто недооцінила» [11, 74]. Описи набу-
вають характерологічної ролі, доповнюючи 
психологічний портрет персонажів. Так, зма-
льовуючи модний магазин Герсе, що існував 
тоді в Варшаві, авторка зауважує, де саме знахо-
дилась будова, а потім розповідає про неї через 
сприйняття героїні: «Леонтина любила при-
ходити до Герсе. Їй подобався елегантно меб-
льований магазин з великими вікнами, що про-
пускають багато світла, сувої різнокольорових 
матеріалів на сягаючих до стелі полицях, одяг 
прямо з Парижа, виставлений на стендах, вели-
чезна кількість чарівних аксесуарів, захованих 
у шухлядах шаф, і навіть запах, що наповнював 
повітря особливою сумішшю квітів, парфумів 
та барвників для тканин. Вона також цінувала 
чудову підготовку, ввічливість та такт персо-

налу. Почувалася затишно у вітальні, де зазви-
чай чекала, коли мама зробить замовлення та 
поміряє незліченну кількість суконь, й могла 
спокійно переглядати розмальовані вручну 
кольорові журнали та пити чай чи лимонад» 
[13, 97]. З метою більш детального зображення 
архітектурних споруд Змєєвська часто зверта-
ється до старих міських планів та тогочасних 
фотографій. Це фактично єдині джерела, звідки 
можна дістати матеріал щодо варшавських ста-
рожитностей, адже місто було вщент сплюн-
дроване під час Другої світової війни. 

Проте письменниця все ж таки більше тяжіє 
до показу людей минулого та їхніх стосунків, 
аніж до історичного декору. «В історії мене 
найбільше цікавлять люди, – зазначає рома-
ністка, – їхні характери, мотиви їхньої пове-
дінки. Насамперед, я намагалась зрозуміти 
епоху і відчути спосіб мислення тих людей, які 
тоді жили. Дізнатись, що для них було звичай-
ним і очевидним, а що виходило за межі прийня-
тих норм. Що було прийнятним, а що дивовиж-
ним, навіть скандальним. Як тільки я дізнаюся, 
чим вони керувалися, що для них важливо і в 
яких межах вони можуть вільно рухатися, я 
можу вигадувати своїх героїв. У всьому цьому 
мені дуже допомагають освіта та професійний 
досвід, адже моя робота ґрунтується на спробах 
зрозуміти клієнтів, визначити їхні схильності, 
знайти сили, іноді витягаючи їх пристрасть»  
[10, 86]. Як і її колеги, романістка в своїх 
kryminał retro майже не виводить реальних 
історичних діячів. На сторінках романів циклу 
згадуються і епізодично з’являються реальні 
представники царської адміністрації у Варшаві 
останньої чверті ХІХ ст.: генерал-губернатор 
Варшави Йосип Гурко, варшавські обер-поліц-
мейстери Сергій Толстой та Микола Клейгельс, 
які були найвищими начальниками Олександра 
Вороніна, президент Варшавських театрів Лон-
гін Гудовський тощо. Проте якоїсь вирішальної 
для сюжету ролі вони не відіграють, виступа-
ючи в якості певних «маяків», вказуючи на час, 
коли відбуваються події. 

Реконструкція історичних характерів  
у ретродетективах Змєєвської ґрунтується 
на основному конфлікті трилогії – опозиції  
своє/чуже, протистоянні корінних жителів Вар-
шави, поляків і представників країни-загарб-
ника, росіян. Не важливо, скільки років мешкає 
в столиці Царства Польського той або інший 
«колоніальний» чиновник. Він все одно був  
і залишається чужим, ворогом. Російське «про-
вінційне» чиновництво (оскільки для представ-
ників Великої Росії Варшава була таки провін-
цією, хоча й не зовсім «глухою») показано, 
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користуючись пушкінським терміном, «домаш-
нім чином». Усі представники місцевої адміні-
страції і репресивного апарату добре знайомі 
між собою, тримаються однією тісною куп-
кою, намагаючись підтримувати один одного. 
В зображенні Змєєвської росіяни виглядають 
великою сім’єю. Начальство по-батьківські ста-
виться до молоді, заплющуючи очі на невеликі 
вади підлеглих і наставляючи їх на шлях істини. 
Характерною ознакою, яка відрізняє росіян від 
поляків, є їхнє іменування (в авторській мові) та 
звертання (в діалогах) за ім’ям та по-батькові. 
В принципі, це не зовсім вірно. Звертання один 
до одного серед російського царського чиновни-
цтва та офіцерства було суворо регламентоване. 
Інколи звертання за ім’ям та по-батькові могло 
сприйматися вищим начальником як спроби 
панібратства з боку підлеглого і могло закін-
читись доганою або й більш суворим покаран-
ням. Романістка не заглиблюється в такі тон-
кощі, використовуючи сталі художні штампи 
для показу іноземців. Росіяни в її книгах бабії 
й гультяї, п’ють виключно горілку, закусюючи 
її холодними заїдками, надто ж чорною ікрою, 
постійно наказують поставити самовар і гра-
ють в карти. Їх спільнота якась занадто «літе-
ратурна», немов би створена за чужими лека-
лами. Скоріше за все, на Змєєвську відчутно 
вплинула творчість Бориса Акуніна, книжками 
якого вона, за її власним зізнанням, зачитува-
лась, пишучі власні ретродетективи. Саме в 
акунінському циклі про Фандоріна зустріча-
ється аналогічний показ російського царського 
чиновництва другої половини ХІХ ст. 

Поляки цього ж періоду зображені в трило-
гії більш «живими» й повнокровними. Кожен 
з персонажів цього табору має індивідуальні 
риси, особливо ж наскрізні діючі особи, пере-
важно численні родичі головної героїні Леон-
тини Рапацької. Від роману до роману вони 
отримують все більше характерологічних осо-
бливостей, які поглиблюють їхні психологічні 
портрети. Персонажі не є застиглими раз і 
назавжди, їхні характери змінюються під впли-
вом тих чи інших обставин. Цікавими є зрізи 
суспільства, зроблені авторкою в кожній з час-
тин трилогії. Відповідно до обставин і харак-
теру злочину та особистості жертви Змєєвська 
показує три прошарки варшавського суспіль-
ства: жінок легкої поведінки, акторів і журна-
лістів. Майже всі вони знаходились фактично 
на маргінесі тодішнього «гарного товариства», 
тому не дивно, що тут відбуваються жахливі 
вбивства і цинічні пограбування. Докладно зма-
льовані повсякденний побут і подробиці праці 
представників кожного з зазначених кіл, що 

надає оповіді деяких жанрових ознак «вироб-
ничого» роману. Ось, наприклад, типова сценка 
з театрального життя: «Вистава нарешті закін-
чилася. Ірена опустилася в крісло і потягнулася 
до склянки. Чай, який принесла з гардеробу 
в середині другої дії дівчина-помічниця, вже 
охолонув. Подивилась на розкидані по гарде-
робі букети живих квітів; отримала їх стільки, 
що могла легко відкрити квітковий магазин. 
Посміхнулась, а потім ковтнула майже весь 
настій. Мусила стерти огиду, що залишилася 
від сьогоднішнього виступу. Вона справді зви-
кла до всіляких фарсових і невисоких комедій - 
не кожен автор був таким розумним і дотепним, 
як Фредро, - але сьогоднішня антреприза пере-
вершила все, в чому вона досі мала можливість 
грати. Не сумнівалась, що критики розірвуть 
«Забирайтесь» на частини» [13, 90-91].

Та все ж кримінальна складова в трило-
гії не є головною. Любовно-сентиментальна 
лінія постійно витісняє її на другий план. Як 
вже зазначалось вище, цикл «Варшав’янка» – 
типові жіночі романи за природою конфліктів 
та проблематикою. Авторку цікавлять гендерні 
питання, насамперед, становище жінки в поль-
ському суспільстві останньої чверті ХІХ ст. 
Це майже белетризоване соціологічне дослі-
дження. Розглянуто як приватне життя молодої 
незаміжньої дівчини, її стосунки з кревними 
родичами, так і її публічне буття, середовище, в 
якому доводиться обертатися. Змєєвська пока-
зує, яку велику роль відігравали тут умовності, 
які інколи переважали здоровий глузд, заважа-
ючи особистому щастю людей. 

Трилогія розповідає про драматичну історію 
двох закоханих, представників двох ворогуючих 
таборів. Вірніше, власне ворожо налаштованим 
до чужинців станом виступають поляки, які за 
будь-яку ціну намагаються не втратити націо-
нальної тотожності. Посилаючись на мемуари 
Баронеси XYZ, Змєєвська каже, що в опису-
вані нею часи батьки молодих полячок навіть 
не пускали дочок на бали, щоб ті там не зна-
йомились і не танцювали з окупантами [10, 88].  
Упередження і умовності панують у варшав-
ському суспільстві останньої чверті ХІХ ст., 
загострюючи конфлікт. І навпаки, майже ні в 
кого з росіян, діючих у романах циклу, немає 
ворожого ставлення до місцевого населення. 
Офіцери (наприклад, друг головного героя, 
гвардійський поручик Михайло Калугін) 
мають коханок серед варшавських акторок  
і навіть готові створювати з ними сім’ї, деякі 
з високих правоохоронних чинів вже одружені 
з полячками (надвірний радник Миронов). Це 
сподобалось польським читачам, які зазна-
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чили, що «нарешті з’явились книжки, в яких 
стосунки поляків із загарбниками не висвіт-
лено виключно в чорно-білій гаммі» [11, 72], і 
з цікавістю й співчуттям слідкували за розви-
тком історії Олександра і Леонтини, які нава-
жуються сперечатись зі світськими умовнос-
тями, виборюючи своє право на кохання. 

Доля то розлучає їх, то знову зводить разом. 
Спочатку Олександр допомагає Рапацьким у 
справі з темною історією загибелі глави їхньої 
родини, потім Леонтина рятує Вороніна від 
звинувачень у вбивстві, фактично розслідуючи 
низку кримінальних злочинів у варшавському 
Театрі Розмаїтості. І врешті-решт, закохані опи-
няються разом. Третя частина трилогії вже міс-
тить не лише епізоди з освідченням у коханні, 
картини душевних страждань і переживань 
закоханих, а й типові для любовно-сентимен-
тального жанру еротичні сцени, щоправда, 
досить цнотливі і позбавлені натуралізму, при-
таманного деяким творам цього напрямку.  
«У мене більше немає сім’ї, і мої друзі пере-
ходять вулицю, коли бачать мене, – зізна-
ється коханому Леонтина в фіналі історії. – 
Я з’ясувала, що ніхто не дбає про мене... І знаєш, 
що найдивніше? <…> Я нічого не зробила, щоб 
зупинити цю лавину. Нікому не зізналась, що 
ти поки що взагалі не пропонував мені одру-
ження. Мабуть, хотіла, щоб справи зайшли так 
далеко, щоб не було вороття» [14, 430]. Щас-
ливе закінчення повісті про двох закоханих 
у вороже налаштованому світі хоч і є законо-
мірним для жіночої любовно-сентиментальної 

прози, проте не дуже вірогідне з огляду на опи-
сані авторкою історичні реалії. Героям вдається 
не стільки подолати умовності, скільки підне-
стися над ними, не помічаючи їх.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Таким чином, романи Іди Змєєв-
ської з циклу «Варшав’янка» є жанровим різно-
видом історичного детективу, де поєднані кри-
мінальна і любовно-сентиментальна сюжетні 
лінії, які йдуть паралельно. За своєю пробле-
матикою, головним конфліктом (кохання проти 
умовностей), художніми прийомами ці твори 
можна віднести до «жіночої» (або ж «ендорфі-
нової») літератури. На відміну від своїх колег, 
що цікавляться духовною сферою або тонко-
щами психологічного стану людини, життям 
«дна» суспільства (М. Краєвський, К. Бохус, 
Р. Цвірлей), Змєєвська звертається до приват-
ного життя героїв, змальовуючи чуттєвий світ. 
Відтворення місцевого колориту й історичних 
типажів у циклі підпорядковується авторському 
надзавданню: показати тип нової жінки, яка 
знаходить сили опиратися тиску суспільства 
з його правилами та умовностями й виходить 
переможницею в боротьбі за особисте щастя. 
Це дослідження стало лише першою спробою 
наукового осмислення творчого доробку ціка-
вої й талановитої сучасної польської письмен-
ниці. Перспективними можуть стати роботи, 
де творчість Іди Змєєвської буде порівняно з 
аналогічними роботами її співвітчизниць Ката-
жини Квятковської, Наді Шагдай, Магожати 
Коханович та ін. 
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LOVE AND CONDITIONAL CHARACTERS AS THE BASIS OF CONFLICT 
IN HISTORICAL DETECTIVES BY IDA ZMIEIEVSKA
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The article is devoted to the work of modern Polish writer Ida Zmieievska. Her historical-detective novels from the series 
“Warsaw Woman” where the writer combines an action-packed detective story with a love-sentimental novel are examined. 
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In these novels she gives a broad picture of life in the capital of the Poland Kingdom in the 80s of the XIX century. Unlike 
her colleagues, who are interested in the spiritual sphere or the subtleties of the psychological state of man and in the life of 
the society “bottom” (M. Kraievskii, K. Bohus, R. Tsvirley), Zmieievska turns to the private life of the heroes, depicting their 
sensible world. Reconstructing the characters of people of the past, the writer focuses on showing the representatives of the 
highest strata of society at that time: high-ranking officials, police officials, officers, industrialists, the Polish aristocracy 
etc. All the details of their life, way of life and subtleties of the hierarchy are shown. The particular attention is paid to 
the reproduction of relations between the Russian administration of the city, newly arrived officials and local residents. It 
is an intricate tangle of relationships based on the outdated hostility, personal resentments and prejudices. Exactly these 
reasons put obstacles in the way of love between the hero and the heroine, who are unable to overcome these obstacles. 
The action takes place in quite accurately recreated historical decor. The local color is created at the expense of not very 
many descriptions of topography, toponymy and architecture of Warsaw in the 80s of the XIX century. It is significant that 
Zmieievska pays more attention not to the description of the monuments of civil or cult architecture, but to the pictures of 
private houses and places where the representatives of the “half-world” live: houses of prostitutions, theater backstage and 
so on. The detective plot of Zmieievska’s novels is based mainly on moral and ethical conflicts that arise within one or more 
families. Solving criminal mysteries is also connected with overcoming of interethnic prejudices. 

Key words: novel, retrodetective, poetics, plot, local color, image, conflict, prejudice.
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НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ВПЛИВУ 
В УКРАЇНСЬКИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ КІНОТЕКСТАХ

Щербак Олена Володимирівна
кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри прикладної лінгвістики
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

пр. Героїв України, 9, Миколаїв, Україна

Статтю присвячено проблемі виокремлення нейролінгвістичних стратегій впливу в українських 
публіцистичних кінотекстах, передусім як вербальних конструктів кінодискурсу. Здійснено оглядову 
теоретизацію феномена комунікативного впливу, акцентовано на його гіперонімності щодо поняття 
«мовленнєвий вплив» і вказано на кореляції з поняттям «стратегія». Помічено, що поняття «страте-
гія» часто вживається в складі біномінальних термінів – «стратегія спілкування» та «комунікативна 
стратегія», хоч вони співвідносяться між собою як «частина – ціле» відповідно, у зв’язку з чим для лінг-
вістичного обстеження кінотекстів релевантнішим убачається оперування поняттям «комунікативна 
стратегія». Представлено результати моніторингу наукових репозиторіїв, що засвідчують лакунар-
ність у лінгвістичній практиці поділу комунікативних стратегій впливу з погляду нейролінгвістики та 
водночас акцентують на її злободенності. Спираючись на ідею про першорядність стимуляції імпульсів 
у головному мозку людини двома нейромедіаторами, запропоновано виокремлювати дві комунікативні 
стратегії впливу в кінотекстах – каталізатори та інгібітори, де перші впотужнюють дію глютамі-
нової кислоти та можуть змінювати комунікативну поведінку адресата шляхом повідомлення йому 
нової, раніше не відомої інформації, а другі скеровані на посилення дії гамма-аміномасляної кислоти, 
що досягається вже шляхом повідомлення адресатові раніше засвоєної інформації, щоправда, в різній 
формі. Виявлено, що публіцистичний кінотекст складається з п’яти репрезентантивно-функційних 
блоків, названих нами англійськими фразовими дієсловами – LOOK AT (фокусування уваги адресатів на 
проблемі), LOOK BACK (огляд подій минувшини), LOOK TO (звернення до думки свідків та експертів),  
LOOK INTO (дослідження фактів), LOOK AHEAD (прогнозування подій у майбутньому). Ці блоки 
корелюють із нейролінгвістичними стратегіями впливу, причому перші два – зі стратегією-інгібітор, 
а решта – зі стратегією-каталізатор. Досліджуючи мовну організацію вищевказаних блоків також 
установлено, що вони містять і Мілтон-модельні маркери впливу, зокрема блоки LOOK AT і LOOK BACK 
генерують переважно нейролінгвістичні процеси упущення та узагальнення відповідно, а блоки LOOK 
TO, LOOK INTO та LOOK AHEAD – процеси викривлення.

Ключові слова: комунікативний вплив, комунікативна стратегія, кінотекст, комунікативна  
стратегія-каталізатор, комунікативна стратегія-інгібітор, упущення, узагальнення, викривлення.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та обґрунтування її актуальності. Існує чимало 
технік здійснення комунікативного впливу, що 
вже втрадиційовано сортувати за комунікатив-
ними стратегіями й тактиками через «концеп-
туальний характер мовознавчих досліджень, 
а саме експансіонізм» [6, 343]. У вітчизняній 
лінгвістиці раціональність такого підходу дове-
дено в низці дисертаційних праць, виконаних 
на матеріалах художнього (М. Бехта-Гаманчук, 
М. Кабірі), рекламного (О. Макєдонова, С. Рома-
нюк, Т. Семенюк), політичного (Л. Завальська, 
Л. Суховецька, О. Чорна), телевізійного (М. Чов-
ганюк), релігійного (М. Смирнова), медичного 
(О. Шаніна) дискурсів, а також дискурсу соці-
альних мереж (Л. Швелідзе), Інтернет-дискурсу  
(Ю. Томащук) тощо. Визначення стратегій і так-
тик впливу в кінодискурсі окреслює новий запит 
сучасної науки, задовольнити який успішно 

спробували допоки Д. Гайданка, І. Лаврі-
ненко, Н. Матушевська, М. Котов та І. Котова, 
щоправда, інспектуючи лише англійськомовні 
ігрові фільми як зразки відповідного дискурсу 
з опертям на класичні методи й методики лінг-
вопрагматики. В роботах вищезгаданих учених 
деталізовано переважно комунікативні стратегії 
(далі – КС) впливу, представлені в класифікації 
А. Бєлової, насамперед кооперативні та конфлік-
тні, вербальні та невербальні, інформативні та 
спонукальні, адресантно- й адресатно-орієнто-
вані, де враховано психологічну налаштованість 
комунікантів, природу комунікативних знаків та 
інші параметри комунікації [2]. Своєю чергою, 
поза увагою й досі залишається нейролінгвіс-
тичний підхід до виокремлення КС, характер-
них для кінодискурсу, що засвідчують наукові 
репозиторії, оскільки в них відсутні праці з 
окресленої проблематики. Це якраз і акцентує на  
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актуальності пропонованої розвідки, впотуж-
нюючи її спробою здійснити відповідну дослід-
ницьку операцію на ґрунті українськомовних 
неігрових, або документальних (публіцистич-
них) фільмів як особливого «комунікативного 
майданчика» генерування та дисемінації стра-
тегій впливу, що також ще не потрапляли в поле 
зору лінгвістів, хоч «саме документальний фільм 
або публіцистична програма за ступенем конвен-
ційності є значно ближчими до соціальної реаль-
ності» [10, 14], а, отже, можуть синтезувати в собі 
практично весь масив впливових технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
КС класифікують по-різному, що, зрештою, 
становить проблему для сучасної лінгвістич-
ної думки, адже, за переконанням А. Загнітка, 
«умови, які вносять корективи у спілкування, 
можуть бути різними» [4, 209]. Зокрема О. Іссерс 
критерієм для їхнього поділу обирає характер і 
глобальність цілей, а також функції [5, 105–107]; 
А. Бєлова звертає увагу на соціальні чинники, 
темпоральність, психологічні характеристики 
комунікантів [2, 14]; О. Качмар у своїх розробках 
зосереджується вже на сферах впливу, виокрем-
люючи при цьому стратегії, орієнтовані на емо-
ційну сферу впливу; стратегії, орієнтовані на 
раціональну сферу впливу; стратегії, орієнтовані 
на вольову сферу впливу [6, 344]. Саме ці різно-
види КС детально обстежуються на ґрунті кіно-
дискурсів. Нейролінгвістичний підхід до їхньої 
класифікації та подальша обсервація з викорис-
танням кінотекстів ще не знайшли реалізації в 
лінгвістичному доробку. 

Формулювання мети і завдань статті. 
Метою статті є виявлення нейролінгвістич-
них КС впливу в українських публіцистичних 
кінотекстах як вербальних конструктів кіно-
дискурсу. Досягнення поставленої мети внеоб-
хіднює розв’язання таких завдань: 1) здій-
снити теоретизацію поняття «комунікативний 
вплив» і вказати на його кореляції з поняттям 
КС; 2) обґрунтувати доцільність застосування 
нейролінгвістичного підходу до виокремлення 
КС впливу; 3) визначити актуальні для публі-
цистичних кінотекстів КС впливу (з погляду 
нейролінгвістики) та проілюструвати їх.

Об’єктом дослідження обрано КС впливу, 
характерні для публіцистичних кінотекстів, а пред-
метом – їхню нейролінгвістичну типологізацію. 

Джерельною базою роботи послужив укра-
їнський публіцистичний фільм «Томос для 
України» (ТК «ICTV», 2019 р.), із якого для 
подальшого аналізу взято понад 40 речень та 
360 слів, що й стали фактичним матеріалом.

Методологія. Проведенню дослідження 
посприяло використання комплексу методів. 

Серед загальнонаукових методів для висвіт-
лення теоретичних положень наукової статті, 
кваліфікації фактичного матеріалу та фор-
мулювання виснувань прислужилися насам-
перед описовий і метод спостереження, а 
також методи аналізу, синтезу й узагальнення. 
З-поміж спеціальних методів у роботі викорис-
тано метод структурно-семіотичного аналізу 
(для визначення структурних блоків кінотек-
сту), метод контекстуально-інтерпретаційного 
аналізу, а також елементи методів конверсацій-
ного й дискурсивного аналізу (для виявлення 
комунікативних стратегій впливу), метод Міл-
тон-модельної ідентифікації (для пояснення 
впливовості структурних блоків кінотексту).

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття комунікативного впливу в терміноло-
гічному апараті лінгвістики відзначається варіа-
тивністю трактувань, хоч в останнє десятиліття 
спостерігається активне відстоювання позиції 
щодо його гіперонімності порівняно із суто 
мовленнєвим впливом (див. праці Ф. Бацевича, 
Т. Ковалевської, А. Ковалевської, Н. Кутузи, 
О. Олексюк та ін.). У зв’язку з цим на вістрі 
актуальності опиняється дефініція, сформульо-
вана А. Ковалевською, на думку якої комуніка-
тивний вплив представляє собою «конгломерат 
емоційно забарвлених вербально-невербальних 
факторів, що здійснюють корекцію психоемо-
ційного (та й раціонального) стану особистості 
чи створюють мотиваційну базу для її програ-
мованої діяльності, під час якої знижується 
критичність, логічність та об’єктивна оцінка 
сприйнятого, а також штучно моделюються 
певні емоційні, поведінкові стратегії особис-
тості, що … впливають на нейрофізіологічні 
стани» [8, 240]. Для нашої розвідки це визна-
чення набуває особливої ваги не лише через 
його конкретність та експланаторну широту, а й 
наявність у ньому вказівок на пряму кореляцію 
з поняттям «стратегія».

Слово «стратегія» має грецьке походження, 
що в значенні «мистецтво воєначальника, 
ведення бою» потрапило до українського слов-
ника за німецького посередництва [3, 434] і три-
валий час експлуатувалося винятково у військо-
вій сфері [5, 55]. Згодом ареал його поширення 
почав збільшуватися, однак своє первинне сен-
сове навантаження воно зберігало, потрапля-
ючи до вокабуляріїв інших наук, у т. ч. і лінгвіс-
тики, де утвердилося завдяки американським 
фахівцям із комунікативістики Т. Парсонсу [17], 
Г. Марвеллу та Д. Шмідту [16]. Проте сьогодні 
частими випадками є вживання поняття «страте-
гія» в складі біномінальних термінів – «страте-
гія спілкування» та «комунікативна стратегія», 
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під якими узвичаєно розуміти «схему реаліза-
ції комунікативної інтенції комунікантів, реа-
лізовану в мовленні задля отримання певного 
результату» [12, 26]. Наведені терміни сучас-
ними лінгвістичними студіями зазвичай роз-
глядаються як абсолютні синоніми (див. праці 
І. Авдеєнка, О. Іссерс, О. Горячева та ін.), однак 
у нашому розумінні вони все ж співвідносяться 
як «частина – ціле» подібно до понять «мовлен-
нєвий вплив» і «комунікативний вплив», тобто 
стратегія спілкування є комплексом суто мов-
леннєвих дій, скерованим на досягнення певних 
цілей, а КС охоплює як мовленнєві, так і екстра-
лінгвальні інструменти реалізації різних кому-
нікативних намірів. Тому в подальшому оперу-
ватимемо терміном «комунікативна стратегія» з 
огляду на те, що кінотекст, що обрано об’єктом 
нашого дослідження, завжди складається із двох 
семіотичних систем – лінгвістичної та нелінгвіс-
тичної [11, 6]. 

Як уже зазначалося, КС розглядаються 
під різними кутами зору, за винятком допоки 
нейролінгвістичного, хоч «учені довели, що 
використовуючи специфіку аналітичної рекон-
струкції зовнішньої інформації півкулями 
головного мозку, репрезентативну фільтрацію 
та диференційованість обробки інформаційних 
гештальтів, а також її синестезійний характер, 
можна програмувати здійснення впливових 
корекцій» [8, 240], що й мотивує звернутися 
до парадигми нейролінгвістики й обґрунтувати 
цей дослідницький крок.

Нейролінгвістика – це наука, що спеціалі-
зується на вивченні «влаштування мови мето-
дами нейронаук» [цит. за 7, 75]. Додамо, що 
науковий інтерес до т. зв. «мовно-мозкових 
відносин» виник ще в другій половині ХІХ ст.  
[14, 3], однак інституційний період розви-
тку нейролінгвістики як окремої галузі знання 
починається з виходу у світ праці «Генеративна 
граматика» Н. Хомського (50-ті рр. ХХ ст.), що, 
зрештою, зумовлює новий виток еволюції, коли 
у 80-ті рр. ХХ ст. відповідні обстеження стало 
можливим проводити на роботах, а також і за 
участю живих людей «із впровадженням неін-
вазивних (консервативних. – О. Щ.) методів 
когнітивної оцінки» [13, 12]. Як результат уста-
новлено, що «80 % усіх імпульсів у головному 
мозку стимулюються двома нейромедіаторами 
(тобто хімічними речовинами, що переда-
ють сигнали нейронам – клітинам головного 
мозку. – О. Щ.): глутаміновою кислотою, що є 
одним із головних представників класу “збуд-
ливих амінокислот”, і гамма-аміномасляною 
кислотою …, що виконує в організмі функцію 
інгібітуючого медіатора центральної нервової 

системи» [1, 10]. Спираючись на це, пропо-
нуємо КС впливу кінотекстів поділяти на дві 
категорії – стратегії-каталізатори, що скеро-
вані на посилення дії глютамінової кислоти, та 
стратегії-інгібітори, що активізують функцію 
гамма-аміномасляної кислоти. 

З огляду на те, що глютамінова кислота 
задіюється лише для передачі «імпульсу між 
нейронами, що не мали раніше зв’язку» [1, 10], 
цілком логічно твердити, що КС-каталізатор – 
це модель комунікативної поведінки адресанта, 
що об’єктивується у вербальний та / або невер-
бальний спосіб із метою змінити комунікативну 
поведінку адресата шляхом повідомлення йому 
нової, раніше не відомої інформації. 

Будь-який кінотекст, як доводять наші 
спостереження, може складатися з п’яти репре-
зентативно-функційних блоків, сутність яких 
можна виразити за допомогою п’яти англій-
ських фразових дієслів: 

– LOOK AT – фокусування уваги адресатів 
на проблемі;

– LOOK BACK – огляд подій минувшини;
– LOOK TO – звернення до думки свідків 

та експертів;
– LOOK INTO – дослідження фактів; 
– LOOK AHEAD – прогнозування подій  

у майбутньому.
Акцентуємо, що з останніми трьома блоками 

кінотексту якраз і корелює КС-каталізатор, 
оскільки саме в цих блоках містяться мовні 
маркери нейролінгвістичного процесу викрив-
лення, «суть якого полягає у вербалізації гіпоте-
тично змодельованого довкілля з неідентифіко-
ваними в попередньому досвіді складниками … і  
виражається в синтаксичних сполуках та спе-
цифічних відношеннях між ними, а також у, 
так би мовити, “оксиморонній”, неочікуваній 
семантичній реалізації відповідних складни-
ків» [цит. за 7, 266–267]. Зокрема для блоку 
LOOK TO, до якого входять репліки з висту-
пів і коментарів, запрошених до зйомок фільму 
героїв, які стали учасниками чи свідками подій 
або є фахівцями / експертами з порушених у 
фільмі питань, актуальними є пресупозиції, 
тобто «ідеї або висловлювання, які варто вва-
жати загальнозрозумілими для того, щоб спіл-
кування мало сенс» [15, 189], і забезпечувалось 
при цьому об’єктивно-суб’єктивне подання 
інформації: І, дійсно, багато що змінилось у 
державі, але змінився і я, і моє розуміння щодо 
пріоритетів (репліка П. Порошенка) (пресупо-
зиція – «зміни в державі змінили мене»). 

У блоці LOOK INTO, де автор фільму 
робить власні виснування щодо фактів із про-
блеми / події, яка знаходиться у його фокусі, 
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частим уживанням відзначається прийом 
читання думок, «пов’язаний із переконан-
ням оратора щодо того, що інша людина може 
знати, думати чи відчувати, не маючи безпосе-
реднього спілкування з доповідачем» [15, 189]: 
Усі українці розуміли, що прийшов цей час або 
Вони думали, що традиційними методами 
«кнута і пряника» вони залякають або підку-
плять українських ієрархів.

Прийоми причинно-наслідкових комплексів, 
як-от, у прикладі Є держава – є і автокефальна 
церква, нема держави – нема й автокефальної 
церкви, де імпліцитно презентовано каузативну 
атрибуцію «якщо / то», високу динаміку функ-
ціонування виявляють у блоці LOOK AHEAD. 
Цей блок зазвичай збігається з розв’язкою кіно-
тексту, де автор фільму чи його герої висловлю-
ють думки, що відбивають зв’язки подій / явищ 
минулого з їхніми наслідками в майбутньому.

Беручи до уваги принцип дії гамма-аміно-
масляної кислоти, передусім її здатність зні-
мати напруження та чинити заспокійливу дію 
[1, 10], пропонуємо КС-інгібітор уважати 
моделлю комунікативної поведінки адре-
санта, що так само, як і КС-каталізатор, може 
об’єктивуватися у вербальний та / або невер-
бальний спосіб із метою змінити комуніка-
тивну поведінку адресата, проте вже шляхом 
повідомлення раніше засвоєної інформації, 
щоправда, в різній формі. Відтак із цією стра-
тегією пов’язуємо такі репрезентативно-функ-
ційні блоки кінотексту, як LOOK AT і LOOK 
BACK, де активуються процеси упущення та 
узагальнення відповідно.

Блок LOOK AT містить висловлювання, що 
становлять собою зачин кінотексту і вербалі-
зуються в репліках автора кінофільму, який 
може мати явну (наприклад, журналіст) чи при-
ховану присутність у кадрі (зокрема, диктор, 
який озвучує закадровий текст) і має на меті 
сфокусувати увагу адресатів кінокомунікації 
на проблемі / події, про яку йтиметься далі. 
Кількісно активними в цьому блоці виявля-
ються метафори, що виступають активаторами 
процесу упущення, бо в їхній структурі наявні 
«номени з генералізованим референтним індек-
сом» [9, 223]: Православна церква є частиною 
ідеологічної машини, де вербальним маркером 
процесу упущення є слово «машина», що від-
значається полісемантичністю, а, отже, варі-
ативністю трактувань. Цей самий процес, що 
забезпечує сенсову дифузність, актуалізують і 
номіналізації – «іменники, що походять від дієс-
лів» [15, 189]: Саме тоді після здобуття Укра-
їною незалежності Філарет, на той момент 
Митрополит Київський, виступить, здавалося 

б, у не найкращий для цього час за Автоке-
фалію і звернеться з цим питанням до росій-
ського патріарха Олексія ІІ, а також неспеци-
фічні дієслова без опорного індексу, тобто їхні 
«пасивні форми та форми предикатів»: Як вда-
лося примирити православних ієрархів і допо-
могти об’єднанню українського Православ’я?

Зв’язок із процесом узагальнення, під час 
якого «всі елементи чи частини моделі того чи 
іншого індивідуума відриваються від вихідного 
досвіду, що і породив ці моделі, і починають 
репрезентувати в цілому категорію, стосовно 
якої цей досвід є лише одиничним випадком» 
[9, 156], за нашими спостереженнями, має блок 
LOOK BACK. У ньому сконцентровано вислов-
лювання автора фільму, що є своєрідними екс-
курсами в минуле, та / або висловлювання інших 
героїв фільму з архівних кадрів, що засвідчу-
ють реальність подій і фактів, яким присвячено 
фільм. Домінантними мовними маркерами в 
межах цього блоку (як і процесу) виявляються 
універсальні квантифікатори – «займенниково-
дієприслівникові іменники з максимальним уза-
гальненням» [15, 189]: Тепер виховане в росій-
ській традиції російськомовне духовенство, 
яке служило виключно церковнослов’янському, 
переміщується на новоприєднані території, а 
також модальні оператори можливості / необ-
хідності: Треба боротись не за місця в Парла-
менті, а треба боротись за державу, в якій 
буде парламент. 

Варто додати, що розподіл репрезентативно-
функційних блоків кінотексту між нейролінг-
вістичними стратегіями впливу можна здій-
снювати також з урахуванням т. зв. фактора 
особистості, що полягає в тому, що «глядачам 
можуть бути знайомі інші праці чи факти з осо-
бистої або творчої біографії кого-небудь з авто-
рів певного кінотексту. У зв’язку з цим може 
зумовлюватися певне ставлення до нього або 
навіть комплекс очікувань. Як результат утвер-
джується певна настанова щодо сприйняття 
кінотексту, яка, впливає на подальшу його 
інтерпретацію» [11, 12]. Відтак якщо в адресата 
кінокомунікації наявні певні знання про адре-
сантів кінотексту, то цілком імовірно, що вплив 
на їхню свідомість і підсвідомість матиме інгібі-
туючий характер, проте новизна кінотексту, що 
може виявлятися на рівні теми, мовного оформ-
лення та технічних рішень, завжди зумовлюва-
тиме каталізаторську дію, щоправда, це потре-
бує експериментальної верифікації, насамперед 
за допомогою референтометрії. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Публіцистичний кінотекст скла-
дається з п’яти репрезентантивно-функційних 

Щербак О. В. Нейролінгвістична типологія стратегій впливу в українських публіцистичних кінотекстах
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блоків, що, проте, скеровані на реалізацію двох 
нейролінгвістичних комунікативних стратегій 
впливу – КС-каталізатор і КС-інгібітор. Помі-
чено, що блоки LOOK AT і LOOK BACK, що 
є початковими в структурній організації кіно-
тексту, пов’язані з КС-інгібітор і містять мовні 
актуалізатори нейролінгвістичних процесів 
упущення та узагальнення відповідно. Блоки 
ж LOOK TO, LOOK INTO та LOOK AHEAD, 

що збігаються з основною частиною кінотек-
сту, його кульмінацією та розв’язкою, зумовлю-
ють активацію КС-каталізатор через наявність 
у їхній мовній організації маркерів процесу 
викривлення. 

Перспективу подальших розвідок убачаємо 
у деталізації тактик, актуальних для виокрем-
лених нейролінгвістичних комунікативних 
стратегій впливу в кінотекстах. 
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NEUROLINGUISTIC TYPOLOGY OF IMPACT STRATEGIES 
IN UKRAINIAN PUBLICIST CINEMA TEXTS

Shcherbak Olena Volodymyrivna
Candidate of Philological Sciences, 

Senior Lecturer at the Department of Applied Linguistics, 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding

9, Heroiv Ukrainy Ave., Mykolaiv, Ukraine

The article is devoted to the problem of defining neurolinguistic impact strategies in Ukrainian publicist cinema 
texts. The author presents the evolution of the concept of communicative impact, emphasizes its hyperonymic status in 
relation to the concept of “speech impact” and points to the correlation with the concept of “strategy”. The concept of 
“strategy” is often used in binomial terms – “speech strategy” and “communicative strategy”. However, they relate 
to each other as “part – whole”. Therefore, it is more relevant to use the concept of “communicative strategy” for 
the linguistic examination of cinema texts. The achievements of domestic studies of communicative strategies as actual 
paradigms with an emphasis on the application of the neurolinguistic approach are presented, which are still considered 
to be in the category of scientific perspectives. It is proposed to divide the strategies into “strategies- catalysts” and 
“strategies- inhibitors”, considering the fact that the stimulation of impulses in the human brain occurs with the help of 
two neurotransmitters. The first variety enhances the action of glutamic acid and can change the communicative behavior 
of the recipient by informing him of new, previously unknown information. The second variety is aimed at enhancing 
the action of gamma-aminobutyric acid, which is achieved by notifying the recipient of previously learned information 
in various forms. It is noticed that that the publicist cinema texts consists of five representative-functional blocks. We 
called them English phrasal verbs - LOOK AT (focusing on the problem), LOOK BACK (review of past events), LOOK 
TO (appeal to witnesses and experts), LOOK INTO (fact-finding), LOOK AHEAD (forecasting future events). The first 
two blocks correlate with the strategy-inhibitor, and the rest – with the strategy-catalyst. They also contain Milton-model 
markers of impact. The LOOK AT and LOOK BACK blocks generate mainly neurolinguistic processes of omission and 
generalization, and the LOOK TO, LOOK INTO and LOOK AHEAD blocks – distortion processes.

Key words: communicative impact, communicative strategy, cinema text, communicative strategy-catalyst, 
communicative strategy-inhibitor, omission, generalization, distortion.
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