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Граматика 
 

Олена Гнатковська 
(Чернівці) 

 
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ 

ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В Я-ВИСЛОВЛЕННЯХ  
ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 

Здійснено спробу встановити гендерні особливості актуалізації 
категорії темпоральності в художньому дискурсі на основі аналізу 
я-висловлень у персонажному мовленні. Проведено кількісний 
аналіз вживання часових форм дієслова в гендерному аспекті. 

Ключові слова: гендер, темпоральність, художній дискурс, час 
дієслова, я-висловлення. 

Предпринята попытка установить гендерные особенности 
актуализации категории темпоральности в художественном 
дискурсе на основе анализа я-высказываний в речи персонажей. 
Проведен количественный анализ употребления временных форм 
глагола в гендерном аспекте. 

Ключевые слова: время глагола, гендер, темпоральность, 
художественный дискурс, я-высказывание. 

The article attempts to discover gender peculiarities of category of 
temporality realization in fiction discourse by analyzing I-utterances 
in characters’ speech. The quantitative analysis of tense forms of the 
verb has been carried out in gender aspect. Temporality is viewed as 
general grammatical interlevel category based on the semantics of 
actionality, expressed by the verb, that reflects internal, external and 
correlative aspects of action duration, grammatically interpreting 
ontological time. Its morphological core is constituted by the tense 
forms of the verb. 4322 I-utterances, that have been singled out from 
fiction discourse, are characterized by the dominant use of the present 
indefinite tense in both male and female characters’ discourses, which 
proves the egocentric character of time in fiction. Such nature of 
fiction temporality is reinforced by the fact that present continuous 
tense forms which are directly connected with the moment of speaking 
do not reflect gender asymmetry. On the other hand, female characters 
tend to make use of narrative tenses (past indefinite, past continuous 
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and past perfect) more often then male ones, which points to women’s 
orientation towards past events in their communication. Male 
characters, on the contrary, use twice as many present perfect forms 
that attests to their inclination to connect the past and the present. 
Future indefinite forms denoting predicted or possible actions are 
used by characters of both sexes without any significant difference in 
their quantity, while future-in-the-past forms usage in conditional 
sentences demonstrates gender asymmetry: the frequency of future 
indefinite-in-the past that refers the desirable action to present or 
future perspective is greater in male discourse, and future perfect-in-
the-past forms referring to events desirable in the past that are 
prevalent in women’s discourse corroborate their propensity to regret 
about the past.  

Key words: fiction discourse, gender, I-utterance, temporality, verb 
tense. 

Ґендерна лінгвістика – порівняно новий напрям мовознавчих 
студій, що виник у 70-х роках ХХ століття. Відтоді до дискусії про 
сутність чоловічого та жіночого у мові та мовленні залучаються 
відомості з усіх наук про людину – біології, психології, 
антропології, етнографії, філософії, соціології та ін. Інтерес до 
вивчення гендерних аспектів мови й мовлення зумовлений, з 
одного боку, посиленням феміністського руху, а з іншого – 
загальною тенденцією лінгвістичних наук до вивчення соціальних 
умов, за яких відбувається комунікація, зокрема, людського 
чинника в мові [9, с. 456]. 

Першими важливими дослідженнями мовної репрезентації 
чоловіків і жінок вважаються праці Р. Лакоф “Мова та місце жінки” 
(1975) та Д. Таннен “Це не те, що я хотіла сказати!” (1986) та “Ти 
просто не розумієш: жінки та чоловіки у спілкуванні” (1990). 
Головними гендерними відмінностями в мовленні Р. Лакоф вважає 
такі: жінки частіше за чоловіків вживають висхідну інтонацію у 
стверджувальних реченнях, чоловіків ухиляються від прямої 
відповіді на запитання, використовують запитально-
стверджувальні речення й емфазу. Іншими ознаками “жіночого” 
мовлення є ввічливість і гіперкоректність [9, с. 459]. А Д. Таннен 
взагалі стверджує, що так само, як люди з різних країн 
розмовляють різними мовами, жінки й чоловіки розмовляють 
різними ґендерлектами [9, с. 457]. 



 5 

На сьогодні існує велика кількість різноаспектних досліджень у 
царині гендеру, в яких лінгвісти прагнуть з’ясувати розбіжності, 
що існують в мовленні жінок і чоловіків. Зокрема, дослідниками 
встановлено семантичну асиметрію в назвах професій, граматичну 
– у вживанні особових займенників, морфологічну – в утворенні 
форм жіночого роду від форм чоловічого, синтаксичну – у 
тенденції зображати чоловіків суб’єктами, а жінок – об’єктами дії, 
через що в реченнях слова, що називають чоловіків, як правило, є 
підметами речень, а слова, що позначають жінок, – додатками. У 
випадках, коли суб’єктом дії є жінка, в таких реченнях часто 
використовують пасивний стан, що знецінює здобутки жінок [9, с. 
460–466].  

Під час дослідження часового континууму художнього 
дискурсу виникає запитання, як проявляються гендерні особливості 
у вживанні засобів на позначення часу. Актуальність такої розвідки 
зумовлена тим, що час, разом з простором, належить до 
фундаментальних вимірів існування та життєдіяльності людини, а 
також тим, що існуючі дослідження реалізації категорії 
темпоральності присвячені лексичним маркерам у рекламних 
текстах на матеріалі російської мови [1] та у художніх текстах на 
матеріалі французької мови [7]. Тобто дослідження гендерних 
особливостей граматичної реалізації категорії темпоральності в 
англомовному художньому дискурсі нами здійснено вперше. 

Темпоральність – загальнограматична міжрівнева категорія, яка 
ґрунтується на семантиці дієвості, вираженій дієсловом, та відбиває 
внутрішній, зовнішній та співвідносний аспекти тривання дії, 
граматично інтерпретуючи онтологічний час [2, с. 76]. Доведено, що в 
центрі функціонально-семантичного поля темпоральності, основою 
якого є граматична категорія часу, знаходяться граматичні засоби її 
вираження, тобто часові форми [4, с. 9], отже, граматичним ядром 
темпоральності виступає дієслівний час, який став об’єктом нашого 
дослідження. Відомо, що „Я” суб’єкта-мовця як центр персонального 
дейксису організовує темпоральний простір висловлення своїм 
баченням світу (реальним чи уявним), тому предметом дослідження 
обрано гендерні закономірності вживання граматичного часу в я-
висловленнях персонажів чоловіків і жінок. 

Мета дослідження – порівняльний аналіз вживання дієслівних 
часів у чоловічому та жіночому мовленні. Встановлення спільних та 
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відмінних рис реалізації категорії темпоральності в гендерному аспекті 
здійснено на матеріалі романів Г. Гріна «Комедіанти» та Д. Лессінг 
«Золотий щоденник», в яких виокремлено 4322 я-висловлення [11; 12].  

Дієслово становить темпоральний центр я-висловлень, адже в 
значенні дієслова як частини мови закладена потенційна 
темпоральна характеристика [6, c. 179]. Дослідники сучасної 
англійської мови вважають питання часової опозиції в системі 
англійського дієслова дискусійним. М.Я. Блох стверджує, що 
граматичний час в англійській мові виражається двома 
категоріальними опозиціями. “Перша опозиція (первинний час) 
протиставляє минулий час теперішньому. Друга опозиція 
(вторинний час) протиставляє майбутній час, відповідно, 
теперішньому для часового плану теперішнього і минулому для 
часового плану минулого [3, c. 140]. Б.А. Ільїш пропонує тернарну 
опозицію часових форм – минулий : теперішній : майбутній час [5, 
c. 87], якою  послугувати в нашому дослідженні.  

Таблиця 1 
Гендерне співвідношення часових перспектив у я-

висловленнях художнього дискурсу 
Тип дискурсу 

Часова  
перспектива 

Жіночий 
дискурс 

% 
Чоловічий  

дискурс 
% Разом 

Теперішній час 1364 57,9 1339 68,2 2703 
Минулий час 783 33,2 435 22,2 1218 
Майбутній час 210 8,9 191 9,6 401 

Разом 2357 100 1965 100 4322 

 
Кількісний аналіз часових форм дієслова, представлений у 

таблиці 1, свідчить про домінування в художньому дискурсі форм 
теперішнього часу. Відповідно час у персонажному мовленні 
художнього дискурсу егоцентричний, зосереджується навколо 
мовця й залежить від точки відліку, обраної мовцем. Суб’єкт 
мовлення втілює рух часу з минулого в майбутнє, а 
концептуалізація останніх базується на врахуванні Я людини [10, с. 
7]. Егоцентричний час ґрунтується на усвідомленні тріади «минуле 
– теперішнє – майбутнє» [8, с. 13]. Теперішнє збігається з мовцем, 
минуле – це все те, що залишилось позаду, майбутнє – мета, до якої 
він прагне [10, с. 7]. Група теперішніх часів у я-висловленнях 
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художнього дискурсу налічує 2703 випадки вживання (63 %), група 
минулих часів – 1218 (28 %), майбутніх – 401 (9%). Таким чином, 
мовлення персонажів у художньому дискурсі загалом орієнтоване 
на нинішнє буття мовця, значно меншою мірою – на його минуле, і 
фактично не спрямоване на сферу можливого, передбачуваного, 
планованого, бажаного, оскільки майбутні часи найменш частотні. 
У гендерному аспекті очевидна асиметрія в уживанні теперішніх та 
минулих часів: чоловікам властива схильність до частішого 
використання теперішніх часів, а жінкам – минулих часів. Крім 
того, чоловіки у спілкуванні про себе частіше вдаються до форм 
майбутніх часів. 

Оскільки кожна описана група часів в англійській мові включає 
кілька форм, ми розглянемо їх роль в актуалізації категорії 
темпоральності в художньому дискурсі детальніше. 

Таблиця 2 
Гендерна своєрідність реалізації темпоральності  

у я-висловленнях персонажів художнього дискурсу  
Тип дискурсу 

 
Час дієслова 

Жіночи
й 

дискурс 

% Чоловічий  
дискурс 

% Разом 

Present indefinite 1138 48,
3 

1026 52,
2 

2164 

Present continuous 99 4,2 94 4,8 193 
Present perfect 108 4,6 188 9,6 296 
Present perfect  
continuous 

19 0,8 31 1,6 50 

Past indefinite 684 29 383 19,
5 

1067 

Past continuous 54 2,3 32 1,7 86 
Past perfect 45 1,9 20 1 65 
Future indefinite 130 5,5 102 5,2 232 
Future indefinite- 
in-the-past 

71 3 85 4,2 156 

Future perfect-in- 
the-past 

9 0,4 4 0,2 13 

Разом 2357 100 1965 100 4322 
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Згідно з даними табл. 2, асиметрія у вживанні форм 
теперішнього тривалого часу, що безпосередньо вказують на 
момент мовлення, незначна (4,2 % у жіночому та 4,8 % у 
чоловічому мовленні). Певна асиметрія характерна для 
теперішнього неозначеного часу – у чоловічому дискурсі його 
форми вживаються частіше, ніж у жіночому (52,2 % та 48,3 % 
відповідно). Помітна асиметрія в застосуванні властива формам 
теперішнього доконаного часу та теперішнього тривалого 
доконаного часу: персонажі-чоловіки використовують ці часи 
вдвічі частіше за жінок. Тобто, повідомляючи про минулі події, 
чоловіки демонструють тенденцію до пов’язування їх із 
сьогоденням.  

Тяжіння чоловічого мовлення до «теперішності» підтверджує 
факт значної асиметрії у вживання минулих часів: частотність 
форм минулого неозначеного, тривалого та доконаного часів у я-
висловленнях персонажів-жінок значно перевищує частотність цих 
форм у я-висловленнях чоловіків. Переважання наративних часів у 
жіночому мовлення вказує на те, що представниці жіночої статі 
більше фокусуються на розповідях та описах минулих подій.  

Гендерні розбіжності у вживанні майбутнього неозначеного 
часу, який називає передбачувану або можливу діє, неістотні – 
лише 0,3 %, тоді як майбутні часи з точки зору минулого, які 
персонажі застосовують в умовних реченнях, використовуються 
представниками протилежних статей по-різному. Так, чоловікам 
більш властиве вживання в умовних реченнях майбутнього 
неозначеного в минулому, відповідно вони повідомляють 
співрозмовників про бажаність дії в теперішньому або 
майбутньому, а от жінки тяжіють до вживання майбутнього 
доконаного у минулому, що свідчить про бажаність минулої дії, яка 
відбулася або не відбулася, іншими словами, жінки шкодують за 
минулим. 

Загальні тенденції реалізації категорії темпоральності в я-
висловленнях художнього дискурсу, виявлені вище, 
спостерігаються і в дискурсі кожного автора окремо, що 
відображено в нищеподаній табл.  

Однак варто зазначити, що в дискурсі персонажів-жінок у 
романі Г. Гріна форми минулого неозначеного часу переважають 
усі інші часові форми, що можна вважати проявом сексизму – 
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орієнтації, яка ставить у несприятливі умови одну жіночу стать 
стосовно чоловічої [9, c. 460]. Крім того, чітко проявляється 
асиметрія у вживанні теперішнього тривалого часу з переважанням 
його форм у чоловічому дискурсі. 

Таблиця 3 
Співвідношення часових форм дієслова у я-висловленнях 

художнього дискурсу авторів різної статі 
дискурс 

персонажів  
Д. Лессінг (%) 

дискурс 
персонажів  
Г.Гріна (%) 

Тип дискурсу 
 
 

Час дієслова жін. чол. жін. чол. 
Present indefinite 50,2 55 35,8 49,4 
Present continuous 4,6 6,3 1,6 3,5 
Present perfect 4 9,2 9,4 10,7 
Present perfect continuous 1 2,1 0,1 1,2 
Past indefinite 27,3 16 39 22,7 
Past continuous 2,4 1,3 2 1,5  
Past perfect 1,5 0,8 3,9 1,2 
Future indefinite 5,6 5 4,7 5,4 
Future indefinite-in-the-past 2,9 4,2 3,1 4,2 
Future perfect-in-the-past 0,5 0,1 0,4  0,2 

Разом 100 100 100 100 
 
Підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що 

реалізація категорії темпоральності в я-висловленнях художнього 
дискурсу  різновекторна в гендерному аспекті: персонажі чоловіки 
у своєму спілкуванні орієнтуються на сьогодення, а персонажі 
жінки демонструють залежність від минулого. 
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(Івано-Франківськ) 

 
ГРАМАТИЧНІ КЛАСИ СЛІВ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Проаналізовано провідні підходи до виокремлення граматичних 
класів слів в англійській мові. Запропоновано узагальнену 
типологію з подальшим виокремленням 5 основних класифікацій, а 
саме: модифікованої грецької, модифікованої латинської, змішаної 
грецько-латинської, авторських класифікацій західних лінгвістів 
та російських (радянських) лінгвістів. Два останні підходи мають 
власні розгалужені парадигми.  

Ключові слова: частини мови, класи слів, лексичні слова, 
функціональні слова. 

Проанализированы ведущие подходы к выделению 
грамматических классов слов в английском языке. Предложена 
обобщённая типология с последующим различением 5 основных 
классификаций, а именно: модифицированная греческая, 
модифицированная латинская, смешанная греческо-латинская, 
авторские классификации западных лингвистов и российских 
(советских) лингвистов. Два последние подходы имеют 
собственные разветвлённые парадигмы.       

Ключевые слова: части речи, классы слов, лексические слова, 
функциональные слова. 

The article focuses on the leading approaches to the classifications 
of the word classes in the English language and a generalized typology 
with a subsequent distinction of 5 major classifications, namely: Latin 
and Greek modified, hybrid Greek and Latin, the Western linguists’ and 
the Russian (Soviet) linguists’ classifications. All modern approaches 
are based on the Greek and Latin classical typologies. Plato, Aristotle, 
and representatives of the Stoic school were the first to establish the 
classifications and single out the main parts of speech, viz: a noun, 
verb, conjunction, pronoun, an article, and adverb. Later modifications 
were proposed by Dionysius and the Alexandrian school in Ancient 
Greece and by Varro and Priscianus. Main classifications of the Middle 
Ages were based on Priscianus’ approach and only in the 2nd half of the 
18th century key processes and changes into the system were introduced. 
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Thereafter, 5 leading approaches to the parts of speech classifications 
have been defined.  

Key words: parts of speech, classes of words, lexical words, 
functional words. 

 
Постановка проблеми. Класифікація частин мови на 

сьогоднішній день належить до так званих вічних питань 
мовознавства, а тому є однією з найбільш досліджених і дискусійних 
проблем у лінгвістиці. Цьому, зокрема сприяє різноманітність 
принципів та підходів до виокремлення частин мови. Проте 
відсутність єдиної загальноприйнятої класифікації та зміна наукових 
парадигм робить питання класифікації класів слів  актуальним.   

  Мета статті – опис та аналіз лінгвістичних учень і шляхів 
виокремлення частин мови, що в перспективі дослідження 
сприятиме встановленню принципів їх класифікації та побудові 
сучасної парадигми класів слів в англійській мові.  

Виклад основного матеріалу. Традиція поділу мови на 
частини сягає часів античності. Платон стверджував, що мова й 
речення підлягають синтаксичному аналізу,  можуть поділятися на 
частини, виокремлюючи при цьому іменник та дієслово [1, с. 3-4]. 
Заслуга Арістотеля полягала у впровадженні терміна «частини 
мови (parts of speech)» та виокремленні 8 складових [1, с.8] – буква 
(the letter), склад (the syllable), сполучник (the conjunction), 
артикль/означальне слово (the article), іменник (the noun), 
дієслово, що включало прикметник (the verb + adjective), відмінок 
(the case), мовлення (the speech) [17, с. 49]. Із них тільки 4 
складових дійсно належать до частин мови, що було зафіксовано в 
подальших працях лінгвістів.  

Згодом представники стоїцизму виокремили й уточнили 
поняття відмінка, що дало змогу відмежувати групу граматично 
змінюваних займенників і артиклів (inflected pronouns and 
articles) від групи незмінюваних прийменників та сполучників 
(invariant prepositions and conjunctions), а також відділити 
категорію прислівника (adverb) [27, с. 3].  

У 2 ст. н.е. Діонісом запропонована така класифікація частин 
мови: іменник, що включав у себе прикметник, який не 
виокремлювався (noun+adjective), дієслово (verb), дієприкметник 
(participle), артикль (article), займенник (pronoun), прийменник 
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(preposition), прислівник (adverb), сполучник (conjunction). 
Водночас кожна частина мови вже містила чіткі значення, за якими 
та чи інша одиниця могла належати до пеного класу [1, с.10].      

У 1 ст. н. е. латинський граматист Варрон здійснив 
чотиристоронню морфологічну класифікацію частин мови, у якій 
значну роль відігравали синтаксичні та семантичні функції 
одиниць, а саме: іменник (наявні відмінкові флексії), дієслово 
(наявні часові флексії), дієприкметник (наявні і відмінкові, і часові 
флексії), прислівник (відсутні будь-які флексії) [16, с. 42]. Однак ця 
класифікація не набула поширення, й надалі латинські граматисти 
(Прісціан та ін.) пристосували вже запропоновані ідеї грецьких 
мислителів до латинської мови. Вони виокремлювали ті ж 8 частин 
мови, що й Діонісій, замінивши артикль, відсутній у латинській 
мові, на вигук (interjection) [22, с. 13].  

Отже, основи сучасної класифікації частин мов були закладені 
ще до початку нашої ери, і вже на той час вирізнялися 
самобутністю та базувалися на кількох критеріях, (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Класичні грецька та латинські граматичні теорії 
Грецькі граматисти Латинські 

граматисти 
Платон 

 
Арістотель Представни-

ки стоїцизму 
Александрійська 
школа, Діонісій 

Варрон Прісціан 

Noun Noun Noun  
(incl. Adj.) 

Noun 
(incl. Adj.) 

Noun  
(incl. 
Adj.) 

Noun 
(incl. Adj.) 

Verb Verb  
(incl. Adj.) 

Verb Verb Verb Verb 

 Conjunctions 
  
Conj.        Pr. 

Uninflected 
Conj. 
 
Prep.       Conj. 

Preposition Adverb Preposition 

 Article Adverb Pronoun Participle Pronoun 
  Inflected 

Articles  
 
Pr.        Article 

Article   Interjection 

   Adverb  Adverb 
   Participle  Participle 
   Conjunction  Conjunction 



 14 

На основі табл. 1 можемо зробити висновок, що античному 
етапові становлення частин мови притаманні такі риси: 

- розширенням критеріїв класифікації частин мови з 
синтаксичного до проміжного синтактико-семантичного та до 3 
критеріїв: синтаксичного, семантичного, морфологічного; 

- зростанням кількості критеріїв, що сприяло детальнішому 
виокремленню частин мови, з двоскладової типології на 
чотирискладову, а згодом на восьмискладову;  

- усі класифікаціїхарактеризуються відсутністю прикметника 
як окремої частини мови, а також одночасним виокремленням 
прийменника та прислівника як представниками грецької, так і 
латинської граматики; 

- розбіжністю між класичною грецькою та латинською 
типологіями полягає у наявності вигуків і відсутності артиклів в 
останній.    

У період середньовіччя граматичні ідеї спиралися на 
класифікацію, запропоновану Прісціаном [27, с. 6]. Проведене 
дослідження підтверджує ці тенденції. Порівняймо дані табл. 1 та 
визначення У. Тернера (1710): «існує 8 частин мови: іменник, 
займенник, дієслово, дієприкметник, прислівник, прийменник, 
сполучник, вигук» [26, с. 6]. 1767 р. французький лінгвіст Н. Бозі 
увів прикметник як окрему частину мови, чим вдосконалив існуючі 
класифікації [3, с. 287].  

Це заклало основу для подальших досліджень і зумовило 
виникнення різноманітних підходів до класифікацій частин мови, 
серед яких найпоширеніші, на нашу думку, такі:   

а) Модифікована латинська типологія 
- 8-компонентна модифікація класичної латинської 

типології, що полягає в заміні дієприкметника на прикметник та 
виокремлює 8 частин: іменник, займенник, прикметник, дієслово, 
прислівник, прийменник, сполучник, вигук  (див.: У. Тернер (1710), 
Дж. Прістлі (1772), У. Фаулер (1859), С. Барретт (1861), П. 
Булльонс (1867), Т. Честнат (1867), С. Грін (1868), Б. Бігсбі (1874), 
Р. Моріс (1876), Г. Девіс (1877), Дж. МакМіллан (1877), У. Свінтон 
(1878), К. Мейсон (1879), А. Рауб (1880), У. Вітні (1886), Дж. 
Саузворс (1889), У. Девідсон (1889), Дж. Велш (1889), Дж. 
Мейклджон (1891), А. Велш (1892), М. Джордж (1896), А. Вест 
(1896), М. Хайд (1898), Дж. Патрік (1898), Дж. Сіт (1899), Г. 
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Стренг (1899), Р. Алонзо (1904), С. Ньюсом (1904), А. Бартлет 
(1906), К. Сміт (1906), У. Максвел (1907), А. Хічкок (1908), 
Дж. Несфілд (1908), С. Ерл (1911), Ф. Берк (1912), Л. Кімбол 
(1912), Дж. Вільямс (1912), І. Зоненшайн (1916), Дж. Фернальд 
(1917), А. Вілгрес (1917), У. Льюіс (1918), А. Дарбі (1919), Г. Лант 
(1919), Дж. Карпентер (1920), Дж. Велтон (1920), А. Маррей 
(1922), Дж. Керм (1922), Т. Харві (1934), Дж. Крепп (1949), 
Д. Крістал (1994).  

Серед вищеназваних лінгвістів, що брали за основу класичну 
латинську класифікацію, назвемо, зокрема, Дж. Мейклджона, який 
спробував пояснити поділ мови, базуючись на значенні одиниць. 
Він зазначив, що «іменники та прикметники, дієслова та 
прислівники мають чітке, незалежне і субстантивне значення; 
займенники не несуть у собі значення; прийменники та сполучники 
мали незалежне значення, однак наразі втратили його; вигуки 
частково передають значення, виражаючи відчуття» [18, с. 8–9].  

Цю ж класифікацію М. Джордж трактує через використання 
частин мови в реченні, виокремлюючи «слова-найменування 
(naming words) – іменники, займенники; слова-ствердження 
(asserting words) – дієслова, дієслівні групи; слова-модифікатори 
(modifying words) – прикметники, прислівники; дієслова-зв’язки 
(connecting words) – прийменники, сполучники; неспоріднені 
слова (unrelated words) – вигуки» [12, с. 77].  

Власну термінологію спробував увести Дж. Сіт: незалежні 
слова (principal words/essential parts) – іменник, займенник, 
дієслово; специфікатори (limiting words/modifying parts) – 
прикметник, прислівник; слова-зв’язки (connecting words/ 
connecting parts) – прийменники, сполучники;  вигуки як 
незалежна частина мови [24, с. 20]. 

Дж. Роджерс, запропонував 9-компонентну модифікацію 
класичної латинської типології, а саме: іменник, займенник, 
прикметник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, 
дієприкметник, вигук [23, с. 62–67], і Дж. Ніта, який виокремив 10 
класів слів, де до 9 вищенаведених частин мови додав інфінітив  
[20, с. 74].        

Решта вищевказаних лінгвістів тільки використовували 
модифіковану класичну латинську типологію частин мови. 

b) Модифікована грецька типологія  
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- 9-компонентна модифікація класичної грецької типології 
містила такі частини мови: іменник, займенник, артикль, 
прикметник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, вигук 
(див.: Р. Лоут (1775), Дж. Мерфі (1800), Л. Маррей (1819, 1829), 
Дж. Путнем (1828), У. Коббетт (1835), Р. Сміт (1841), Р. Латем 
(1851), У. Ленні (1855), І. Абботт (1863), С. Керл (1867), У. 
Фьюсміт (1905), Дж. Фландерс (1910), Дж. Вендт (1922)).      

Вищенаведений поділ базується на класичній грецькій 
типології, про що свідчить «перехідна» класифікація Б. Джонсона, 
який виокремив 9 частин мови: іменник, займенник, дієслово, 
дієприкметник, прислівник, прийменник, сполучник, вигук та 
артикль [15, с. 245]. Прикметник, на той час, ще не був 
відокремлений від іменника, однак з’явилися вигук та артикль як 
частини мови. Саме ця класифікація стала проміжною ланкою на 
шляху від грецької типології до нового виду розподілу частин 
мови. 

Характерно для цієї класифікації те, що, на відміну від 
латинської типології, більшість граматистів використовували 
термін “субстантив”, а не “іменник”, що був притаманний 
латинській класифікації. На нашу думку, це пояснюється тим, що 
лінгвісти почали розмежовувати поняття іменника та іменникової 
фрази, адже саме остання трактувалася як субстантив [8, с. 8]. 
  

с) 10-компонентна змішана грецько-латинська типологія 
Поєднання грецької та латинської класифікацій базувалося на 

«перехідному» етапі, представленому дослідженнями Дж. Брауна, 
який виокремив 9 частин мови: іменник, займенник, артикль, 
дієприкметник, дієслово, прислівник, прийменник, сполучник, 
вигук [7, p. 10]. Граматист не ввів прикметник, однак об’єднав 
вигук і дієприкметник.  

Грецько-латинська змішана типологія запропонована Дж. Ешом 
(1810), та підтримана іншими дослідниками (див.: М. Гаррісон 
(1812), А. Кромбі (1830), Р. Грін (1830), С. Кіркхем (1855), 
Дж. Браун (1856)).   

Згодом була здійснена спроба розширення цієї класифікації 
К. Холлідейом (1919), який увів інфінітив як 11-частину мови [13, 
с. 19–26].  

d) Авторські класифікації.  
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До цієї підгрупи слід віднести ті спроби лінгвістів виокремити 
нові частини мови та класифікації, що значною мірою відрізнялися 
від модифікованих латинської та грецької типологій.  

Дж. Брайтленд (1759) критикував граматистів за копіювання 
латинського переліку і запропонував 4-компонентний поділ мови 
на: іменні частини (Names), стверджувальні частини 
(Affirmations), означальні частини (Qualities), частки 
(Particles/manner of words)                [6, с. 70].       

Дві класифікації описано Н. Вебстером (1790, 1843), де, згідно 
з першою, виокремлювалося 6 частин мови: іменник, займенник, 
артиклі, прикметник, дієслово та абревіатури/частки, до яких 
належали сполучник, прийменник, прислівник [28, с. 8]. Відповідно 
до другої класифікації, Н. Вебстер розділяє частини мови на 
основні (primary) – іменники та дієслова,– і другорядні 
(secondary/words of secondary or subordinate use) – прийменники 
(pronouns/substitutes), прислівники (adverbs/modifiers), 
прикметники (adjectives/attributes/attributives), прийменники, 
сполучники (conjunctions/connectives) [28, с. 10].  

Як бачимо, Н. Вебстер вивів із класифікації артикль та уточнив 
терміни для вже існуючих частин мови.  

На основі  синтактичного та логічного аналізу Ф. Флі (1852) 
виокремив 11 класів слів: окличні (interjectional), дієслівні 
(verbal), субстантивальні (substantival), ад’єктивні (adjectival), 
адвербіальні (adverbial), прийменники, сполучники, релятиви 
(relative), дієслова-звязки (copula), артиклі, символічні частини 
(symbolic) [10, с. 18].  

Тристороння класифікація з виокремленням класу підмета 
(subject), куди належать іменник, прикметник, займенник, артикль; 
класу дієслова, що включає дієслово, присудок, дієприкметник; та 
класу часток – прислівник, прийменник, сполучник, вигук, була 
запропонована Р. Бейлі (1855) [2, с. 18–19]. Відмітною рисою цієї 
класифікації стало визнання 11 частин мови, зокрема присудка та 
підмета, самостійними частинами мови. 

11 класів слів, розподілених між двома групами, «значущі 
(notional) слова, а саме: іменники, прикметники, дієслова, 
прислівники та відносні (relational) слова – допоміжні дієслова, 
артиклі, прийменники, числівники, займенники, сполучники, 
відносні прислівники (relational adverbs)», описані К. Ф. Бекером 
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(1855) [4, с. 24]. Новим, на той час, стало визначення числівників, 
допоміжних дієслів і відносних прислівників як частин мови. Що 
стосується прислівників, то їх поділ проводився і раніше, однак 
підтипи прислівників не виокремлювалися. 

Використавши класичний латинський поділ на відмінювані та 
невідмінювані частини мови, Г. Суіт (1892) запропонував детальну 
класифікацію для кожної з цих груп: «до відмінюваних частин 
мови входять: слова-іменники (noun-words) – іменник, іменник-
займенник, іменник-числівник, інфінітив, герундій; слова-
прикметники (adjective-words) – прикметник, прикметник-
займенник, прикметник-числівник, дієприкметник; дієслово – 
особові дієслова, безособові дієслова (інфінітив, герундій, 
дієприкметник); до невідмінюваних частин мови (часток) 
належать: прислівник, прийменник, сполучник, вигук» [25, с. 38]. 
Отже, Г. Суіт увів проміжні класи слів і загалом виокремив 17 
частин мови. 

Згідно з О. Єсперсеном (1940), потрібно враховувати три 
основні фактори – форму, функцію та значення, що уожливить 
виокремлення «іменників, що містять підкласи субстантивів та 
прикметників; дієслів, часток, до яких належать прислівники, 
прийменники, сполучники; займенники; вигуків [14, с. 2]. 

Власну класифікацію частин мови на основі синтактико-
дистрибуційного підходу, що полягав у вивченні комбінаторності 
частин мови шляхом тестування на заміщення, розробив Ч. Фріз 
(1952) [30, с. 42–43]. На думку лінгвіста, існують такі класи слів: 
«Клас 1 – іменник, Клас 2 – дієслово, Клас 3 – прикметник, Клас 4 
– прислівник, Клас А – означальні слова (determiners), Клас B – 
модальні дієслова, Клас С – заперечна частка not (the negator not), 
Клас D – прислівники ступеня (degree adverbs), Клас E – 
сполучники сурядності (coordinating conjunctions), Клас F – 
прийменники, Клас G – допоміжні дієслова, Клас H – 
десемантизоване there (existential there), Клас I – wh-слова (wh-
words), Клас J – сполучники підрядності (subordinating 
conjunctions), Клас К – дискурсивні маркери (discourse markers), 
Клас L – так/ні слова (yes/no), Клас М – слова look, say, listen, Клас 
N – слово please, Клас O – слово let’s» [11, с. 118-119]. Таким 
чином, Ч. Фріз виокремив 19 частин мови, що в подальшому стали 
основою для класифікації Д. Байбера (1999), який,  відповідно до 
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основних функцій і граматичної поведінки, запровадив перелік з 17 
класів слів: «лексичні слова, а саме: іменники, прикметники, 
дієслова, прислівники; функціональні слова, що мають таку 
парадигму: означальні слова (determiners), займенники, 
числівники, прийменники, основні допоміжні дієслова (primary 
auxiliary verbs), модальні допоміжні дієслова (modal auxiliary 
verbs), адвербіальні частки (adverbial particle), сполучники 
сурядності (coordinators), сполучники підрядності (subordinators), 
wh-слова (wh-words), десемантизоване there (existential there), 
заперечна частка not (the negator not), інфінітивний маркер to (the 
infinitive marker to), вигуки, маркери (markers) [5, с. 69].  

З огляду на здатність класів включати до свого складу нові слова, 
Р. Квірк (1972) поділив частини мови на «відкриті класи (open 
classes), до яких входять: іменник, прикметник, дієслово, прислівник; 
та закриті класи (closed classes) – артикль, займенник, прийменник, 
сполучник, вигук, демонстративи» [21, с. 44–45]. Важливе також 
визначення дієслів та прислівників як таких, що утворюють змішаний 
клас, оскільки допоміжні дієслова та прислівники, що не закінчуються 
на -ly, належать до закритих частин мови [21, с. 47]. 

Відсутність дихотомії простежується в поділі, запропонованому 
Д. Крісталом (1994), який виокремив 11 класів слів: 8 традиційних 
– іменник, прикметник, займенник, дієслово, прислівник, 
прийменник, сполучник, вигук – і 3 нові: означальні слова, слова-
зв’язки, допоміжні дієслова [9, с. 206–207].   

e) Класифікації радянських (російських) лінгвістів.  
Важливий етап у вивченні англійської граматики становлять 

праці російських учених, що базувалися на різних класифікаціях: 
семантичній, формально-граматичній, лексико-граматичній, 
структурно-семантичній [34; 60]:     

Ґруючись на працях Л. В. Щерби та граматичному значенні, 
формі та функції слів, І. П. Иванова, В. М. Жигадло, Л. Л. Іофік 
(1956) виділяють дві групи, що складаються з 13 частин мови 
«повнозначні, а саме: іменник, прикметник, числівник, займенник, 
дієслово, слова категорії стану, прислівник, модальні слова, 
вигуки; та службові – прийменник, частка, артикль, сполучник» 
[31, с. 11–16].   

Опираючись на ті ж ознаки, що й попередні лінгвісти, і 
віддаючи перевагу значенню слова, Б. А. Ільїш (1965) виокремлює 
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12 частин мови: «іменник, прикметник, числівник, займенник, 
дієслово, слова стану, прислівник, прийменник, сполучник, частка, 
модальні слова, вигуки» [33, с. 28–34]. Відмінністю класифікації Б. 
А. Ільїша від попередньої є відсутність артикля.  

Проводить паралель між повнозначними та службовими 
класами слів Л. С. Бархударов (1966). У межах першого класу 
лінгвіст виокремлює 6 частин мови – іменники, прикметники, 
прислівники, займенники, числівники, дієслова; до другого класу 
належать 6 частин мови – службові дієслова, службові займенники, 
артиклі, прийменники, сполучники (сурядності та підрядності), 
частки [29, с. 4–5]. Він підкреслив часткове перехрещення, що має 
місце між класами, та можливе виокремлення дрібніших підкласів.      

Уводячи традиційну дихотомію класів повнозначних і 
службових слів, І. П. Іванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов 
(1981) зауважують, що існують також слова, які не належать до 
жодного з них [32, с. 91]. До повнозначних слів лінгвісти відносять 
іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник, 
модальні слова, вигуки, до службових – прийменники, сполучники, 
частки, артиклі [32, с. 19–20].    

Традиційне виокремлення частин мови на основі трьох критеріїв 
підтримує М. Я. Блох (1986), визначаючи повнозначні частини мови 
– іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник; 
та службові частини мови – артикль, прийменник, сполучник, частка, 
модальне дієслово, вигук [30, с. 71].   

Поділ мови на 14 частин був запропонований Б. С. 
Хаймовичем, Б. І. Роговською (1987), а саме: іменник, 
прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник, слова 
категорії стану (adlinks), модальні слова, прийменники, 
сполучники, частки, вигуки, артиклі, слова відповіді (так, ні) [35, с. 
38]. Характерне для їхньої класифікації розмежування 
повнозначних і напівповнозначних (semi-notional) [35, с. 40].    

Прикметною рисою класичних російських типологій, 
відмінною від класифікацій англійських та американських 
лінгвістів, є визнання числівника окремим класом слів в 
англійській мові. Схоже трактування пропонував К.Ф. Бекер 
(1855). Г. Суіт (1892), до прикладу, розглядав числівники як 
похідні від слів-іменників та слів-прикметників [25, с. 38]. 
Класифікації російських лінгвістів відрізняються відхиленням від 
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традиційних латинської та грецької типологій і спробами введення 
градацій, що містять 12 та більше класів слів, які за своїми 
характеристиками найбільш близькі до класифікацій К.Ф. Бекера 
(1855), Р. Бейлі (1855). Трактування терміна «частка» (particle) у 
російській лінгвістичній теорії кардинально відрізняється від 
загальноприйнятого тлумачення в англомовних джерелах, де цей 
термін аналізується як загальна назва класу слів, до якого, 
зазвичай, належать прислівники, прийменники, сполучники (див. Р. 
Бейлі (1855), У. Раштон (1869), Г. Суіт (1892), Г. Керм (1922), О. 
Єсперсен (1940)). Натомість російські лінгвісти розглядають частку 
як окрему частину мови, що традиційно класифікується з 
прислівниками, та водночас відрізняється від них (див. 
Л. С. Бархударов (1966), Б. А. Ільїш (1971), І. П. Іванова (1981) та ін.) 

Висновки та перспективи дослідження. У результаті 
проведеного аналізу граматик англійської мови зроблений 
висновок, що класифікації ХХ-ХХІ ст. можуть бути погруповані та 
розподілені за такими категоріями: модифікована грецька 
типологія, модифікована латинська типологія, змішана грецько-
латинська типологія, класифікації російських лінгвістів, авторські 
класифікації.  

Перспектива подальших досліджень полягає в можливості 
встановлення й опису критеріїв, які лежать в основі класифікацій 
частин мови, що дасть змогу  розглянути проблему виокремлення 
граматичних класів слів в іншому ракурсі.  
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Олександр Лопатюк  
(Чернівці) 

 
ТАКСОНОМІЯ УМОВНИХ КОНСТРУКЦІЙ  

У СУЧАСНІЙ ГЕРМАНІСТИЦІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Виокремлено основні підходи до питання класифікації умовних 
конструкцій німецької мови на основі критичного огляду наявних в 
сучасній лінгвістичній літературі поглядів на проблему. Визначено 
в цій таксономії місце речень ірреальної умови та їх характерні 
ознаки.  

Ключові слова: умовна конструкція; реальна / ірреальна / 
гіпотетична / потенціальна умова; дійсний / умовний спосіб. 

Выделены основные подходы к вопросу классификации условных 
конструкций немецкого языка на основе критического обзора 
существующих в современной лингвистической литературе точек 
зрения относительно данной проблемы. Определено  место 
предложений ирреального условия в этой таксономии ,а также их 
характерные признаки. 

Ключевые слова: условная конструкция; реальное / ирреальное 
/ гипотетическое / потенциальное условие; действительное / 
условное наклонение. 

The article is dedicated to singling out the main approaches to the 
problem of the classification of constructions expressing condition in 
German on the basis of the critical survey of modern linguistic 
literature and defining the place sentences of unreal condition occupy in 
this taxonomy, as well as their characterisic features.  

Key words: construction expressing condition; sentence of unreal 
condition; real / unreal / hypothetic / potential condition; indicative / 
conditional mood. 

 
У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до класифікації 

умовних конструкцій у німецькій мові. На складність визначення 
способів, типів умовно-наслідкових відношень указує відсутність 
уніфікованої термінології, що свідчить про актуальність 
пропонованого дослідження. Так, у лінгвістичній літературі як 
синонімічні ряди термінів на позначення умовного речення 
Konditionalsatz, wenn-Satz, Bedingungssatz використовують терміни 
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Konditionalgefüge, konditionale Satzverknüpfung, wenn-
Satzverknüpfung, wenn-Konstruktion, wenn-Gefüge, Bedingungsgefüge, 
Satzverbindung) [4, с. 362; 3, с. 161; 11, с. 28, с. 94—125; 8, c. 202—
203; 10, с. 309; 6, с. 130], для яких, дотримуючись точки зору 
колективу авторів праці “Типология условных конструкций” за 
редакцією В.С. Храковського, обираємо уніфікуючий термін 
“умовна конструкція” [1, с. 4; 101].  

Таким чином, для зручності дослідницького пошуку терміном 
“умовна конструкція” позначаємо будь-яку форму вираження 
умовно-наслідкового зв’язку (речення або групу речень). Терміни 
“умовне речення” та “умовна конструкція” вживаються як кальки 
відповідно до їхнього вживання в розглянутих джерелах. 

Метою пропонованої статті є виділення основних підходів до 
питання класифікації умовних конструкцій на основі критичного 
огляду наявних у сучасній лінгвістичній літературі точок зору 
щодо цієї проблеми, а також визначення в цій таксономії місця 
речень ірреальної умови та їх характерних ознак.  

Умовними називають складні речення, в яких між двома його 
частинами існує відношення передумови такого виду, що ситуація, 
названа в підрядному реченні виступає умовою для існування або 
істинності ситуації, описаної в головному реченні [3, с. 700]. 

Автори навчального посібника Duden «Grammatik der deutschen 
Gegenwartssprache поділяють умовні речення на три види: 1. 
Реальні – дієслово-присудок у дійсному способі: Wenn er gewählt 
wird, bleibt er. 2. Ірреальні речення теперішнього часу – дієслово-
присудок у Konjunkiv II: Wenn er gewählt würde, bliebe er. 3. 
Ірреальні речення минулого часу – дієслово-присудок в описовій 
формі Konjunkiv II: Wenn er gewählt worden wäre, wäre er geblieben 
[3, с. 701]. 

Автори ж граматики німецької мови  «Deutsche Grammatik» 
(1994) Г. Гельбіг і Й. Бушa поділяють умовні речення лише на два 
типи: потенційні та ірреальні, відмовляючись від вживання терміна 
“реальні” умовні речення. Стосовно ірреальних умовних речень 
зазначено: “Другим основним варіантом вживання кон’юнктиву 
поряд із непрямою мовою є ірреальне умовне речення. … 
Кон’юнктив виступає в умовному реченні єдиним засобом 
позначення ірреальності. З цієї причини кон’юнктив в ірреальному 
умовному реченні є обов’язковим”  [8, с. 201]. Відповідно, 
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формальною ознакою потенційних умовних речень є вживання в 
них присудка у формі Indikativ. 

Темпоральна характеристика умовного речення з Konjunktiv та 
його специфічне значення “ірреальність” визначається попереднім 
контекстом, де реальний стан речей виражається за допомогою 
Indikativ і який контрастує з наступним висловлюванням в 
умовному способі на основі опозиції “ствердження-заперечення”. 
Наприклад: Ich habe (jetzt) keine Zeit. Wenn ich Zeit hätte, besuchte 
ich dich (Gegenwart, Verneinung - Bejahung). Ich hatte (gestern) Zeit. 
Wenn ich keine Zeit gehabt hätte, hätte ich dich nicht besuchen können 
(Vergangenheit, Bejahung - Verneinung) [8, с. 202]. 

Уживання ірреального умовного речення свідчить, на думку 
авторів, про те, що мовець висловлює позицію, яка суперечить 
реальності. Якщо висловлювання стосується минулого, то умова, 
виражена в ньому, завжди буде нездійсненою. Натомість, якщо 
умовне висловлювання в Konjunktiv стосується майбутнього, то, в 
залежності від змісту висловлювання, умова може бути як 
нездійсненою, так і здійсненою. Наприклад: Wenn du Zeit hättest, 
könnten wir am Sonntag etwas unternehmen (erfüllbar). Wenn morgen 
Sonntag wäre, könnten wir einen Ausflug machen (unerfüllbar) [8, с. 
202]. 

У виданні «Grundzüge einer deutschen Grammatik» умовні 
речення представлені чотирма групами [7, с. 795–798]: 

1. Умовні речення з гіпотетичною умовою – умовний зв’язок 
носить загальний (закономірний) характер. Він лише 
передбачається, а не стверджується як актуальний: Wenn „A“ eine 
wahre Aussage ist, so ist „Neg(A)“ eine falsche Aussage. 2. Умовні 
речення з реальною умовою – умовний зв’язок виступає як 
зреалізований з акцентом на повторюваності настання в певних 
часових межах без виділення окремої умови, наприклад: Wenn uns 
der Einlaß verwehrt wurde, schlenderten wir zur Stadtmauer. 3. 
Умовні речення з потенціальною умовою – умовний зв’язок 
ґрунтується на окремій умові, яка, однак, виділяється як така, що 
стосується минулого або майбутнього часу відносно моменту 
вираження умовного зв’язку і характеризується в останньому 
випадку як ще не зреалізована. При цьому вказівка на виконання 
умови не дається, наприклад: Falls es morgen regnet, bleiben wir zu 
Hause. Falls du kommen könntest, wären wir sehr froh. 4. Умовні 
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речення із ірреальною умовою – умовний зв’язок між двома 
подіями передбачає, що тієї події, яка є умовою настання іншої, не 
існує, тобто вона є протилежністю реальності: Wenn ich dich eher 
getroffen hätte, wäre ich nie nach Greifswald gefahren. Wenn Klaus 
noch lebte, stände er in unseren Reihen.  

На думку авторів видання, найважливішою характеристикою, 
яку слід покласти в основу класифікації умовних речень, є 
граматичний спосіб. Так, для умовних речень із гіпотетичною, 
реальною та потенціальною умовами характерне вживання 
дійсного способу в умовній і наслідковій частинах речення. Лише в 
потенціальних умовних реченнях, дія яких стосується майбутнього 
часу, може вживатися Konjunktiv II. Характерною ознакою 
ірреальних умовних речень, окрім вживання дієслова у формі 
Konjunktiv II, є те, що виражена в них дія стосується лише 
минулого або теперішнього часу [7, с. 795–798]. 

П. Айзенберг у праці “Grundriß der deutschen Grammatik” (1999) 
виділяє потенціальні (potential), ірреальні (irreal) та реальні (real) 
умовні речення [4, c. 115]. Якщо події в головному та підрядному 
реченнях не мають місця на момент мовлення, але при цьому існує 
можливість виконання умови, цей тип умовних речень 
класифікується як потенціальний. Умовні речення з присудком у 
формі Plusquamperfekt Konjunktiv II автор відносить до ірреальних. 
Умовні речення в Indikativ класифікуються як реальні незалежно 
від часової форми вжитого в них присудка.  

Сам автор висловлює застереження щодо такої класифікації, 
звертаючи увагу на певну умовність зазначеного вище поділу. Так, 
для умовних речень у цілому характерне те, що названий стан 
речей ніколи не стверджується або виступає пресупозицією. З цієї 
точки зору умовні речення в індикативі слід було б називати не 
реальними (Realis), а не-ірреальними (Nicht-Irrealis) [4, с. 129]. Не 
беззаперечне, на думку автора, й віднесення речень із присудком у 
формі Präteritum Konjunktiv до потенціальних. Так само, як і в 
ірреальних умовних реченнях, у них не йдеться про те, що певні 
події мають місце, однак існує можливість для їх настання в 
майбутньому. Відкритим залишається питання про те, чи 
виражають такі речення потенціальну умову у випадках, коли їхня 
дія стосується не майбутнього, а теперішнього часу або якщо умова 
потенціального речення не може бути виконана з об’єктивних 



 28 

причин, тобто має контрафактичний наслідок, наприклад: Wenn 
Paris am Rhein läge, wäre es die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz [4, с. 
129]. П. Айзенберг зауважує, що більшість дослідників відносять 
умовні речення з присудком у формі Konjunktiv до ірреальних [4, с. 
444]. 

Авторка праці «Handbuch der deutschen Grammatik» (1990) Е. 
Гентшель також поділяє умовні речення на реальні, потенціальні та 
ірреальні. Вона зазначає, що ознакою двох останніх груп виступає 
вираження в них присудка дієсловом в умовному способі, 
вживання ж присудка у формі Präteritum Konjunktiv свідчить про 
вираження умовним реченням можливого стану речей. Відтак такі 
умовні речення належть до потенціальних: Wenn sie käme, würde ich 
mich freuen [9, с. 140]. Натомість, уживання присудка в формі 
Plusquamperfekt Konjunktiv виступає ознакою контрафактичного 
припущення, а такі речення класифікуються як ірреальні: Wenn sie 
gekommen wäre, hätte ich mich gefreut [9, с. 113]. 

Г. Дрейер та Р. Шмітт у праці «Lehr- und Übungsbuch der 
deutschen Grammatik» (2000) поділяють умовні речення лише на 
реальні (з присудком у формі Indikativ) та ірреальні (з присудком у 
формі Konjunktiv II в головному і підрядному реченнях незалежно 
від часової форми) [2, с. 262—263]. 

Л. Гетце та Е. Гесс-Люттіх у виданні “Grammatik der deutschen 
Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch” (1999) виокремлюють 
два види умовних речень: реальні та ірреальні [6, c. 128—130]. До 
реальних автори відносять умовні конструкції у формі Indikativ 
безвідносно до вжитих у них часових форм: Wenn es schneit, wird 
das Autofahren zur Qual – Präsens Indikativ; Wenn es schneite, wurde 
das Autofahren zur Qual – Präteritum Indikativ; Wenn es geschneit hat, 
ist das Autofahren zur Qual geworden – Perfekt Indikativ [6, с. 130]. 
Ознакою належності таких умовних речень до реальних виступає 
те, що вони виражають подію, яку мовець сприймає чи стверджує 
як реальну або істинну. В основі такого сприйняття чи ствердження 
лежить досвід або наукове знання. Саме тому наукові висловлення, 
на думку авторів, якщо вони не є гіпотезою, завжди виражаються 
за допомогою Indikativ [6, с. 130]. 

До ірреальних умовних речень Л. Гетце та Е. Гесс-Люттіх 
відносять умовні речення в Konjunktiv, незалежно від часових 
форм, наприклад: Wenn sie noch gelebt hätte, wäre ich zu ihr gefahren 
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– Plusquamperfekt Konjunktiv; Wenn er morgen nach Berlin führe 
(fahren würde), wäre ich dabei – Präteritum Konjunktiv. Вживання 
таких конструкцій свідчить про те, що мовець виражає сумнів 
щодо можливості здійснення названої ним умови і, відповідно, 
наслідку [6, с. 130]. 

У монографії “Типология условных конструкций” (1998) йдеться 
про підкласи реальних та ірреальних умовних конструкцій [1, с. 24], 
формальною ознакою поділу яких є спосіб дієслова [1, с. 23].  

Автор „Deutsche Grammatik” (2004) У. Енгель відмовляється від 
загальноприйнятої методики класифікації умовних речень і описує 
їхню семантику з погляду мовця [5]. У разі існування лише 
обмеженої ймовірності виконання умови мають місце такі 
комбінації: підрядне та головне речення – Konjunktiv II (або описова 
форма з дієсловом würde) або підрядне речення – парафраза з 
дієсловом sollte, головне речення – Konjunktiv II (або описова форма 
з дієсловом würde). Наприклад: Wenn Annabell teilnähme (teilnehmen 
würde), würden wir unseren Plan durchsetzen або Sollte Annabell 
teilnehmen, so würden wir unseren Plan durchsetzen [5, с. 148]. Якщо 
мовець має намір послабити обмеження дійсності, він може 
вживати Indikativ у головному реченні: Sollte Annabel teilnehmen, so 
gewinnen wir den Wettbewerb [5, с. 148]. 

У разі наявності рішення про виконання умови існують дві 
можливості:  

а) мовцю відомо про існування рішення, однак він не знає, яке 
саме рішення було прийняте. Тоді вживаються такі комбінації 
(автор обумовлює існування винятків): підрядне та головне 
речення – Презенс (Präsens), перфект (Perfekt), претерит 
(Präteritum), плюсквамперфект (Plusquamperfekt): Wenn sie 
anwesend ist, gewinnen wir den Wettbewerb [5, с. 149]. Конструкції з 
дієсловом у Plusquamperfekt у головному реченні знаходяться на 
межі граматично правильного вживання; б) мовець упевнений, що 
умову не можна виконати: підрядне та головне речення – 
Konjunktiv II (або описова форма з дієсловом würde): Wäre sie 
anwesend, so würden wir den Wettbewerb gewinnen [5, с. 149]. 

Отже, виділяємо два основні підходи до проблеми класифікації 
умовних конструкцій. Згідно з першим підходом, критерієм такої 
класифікації виступає граматичний спосіб дієслова, за допомогою 
якого виражається присудок в умовній та наслідковій частинах. 
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Залежно від вживання дієслова у формі Indikativ або Konjunktiv 
умовні речення поділяються відповідно на реальні (real) та 
ірреальні (irreal). У випадках, коли основою класифікації є 
модальна характеристика умови в підрядному умовному реченні, 
ця класифікація виключає існування реальних умовних речень, 
замінюючи їх гіпотетичними (hypothetisch) або потенціальними 
(potential), пояснюючи це самою природою умовного зв’язку, який 
не може бути реальним. Інші дослідники виокремлюють 
потенціальні речення в межах умовних речень із кон’юнктивом або 
в межах умовних речень з індикативом, не заперечуючи при цьому 
існування реальних умовних речень як окремої підгрупи. 
Розбіжності в поглядах на проблему класифікації умовних речень 
стосуються, насамперед, диференціації реальної та гіпотетичної / 
потенціальної умов. Однією з причин суперечностеі з цього 
приводу є, на нашу думку, те, що в німецькій мові спосіб і час дієс-
лова в умовних реченнях не дозволяють зробити однозначний 
висновок про те, чи представлена в підрядному реченні умова лише 
мислиться, чи існує як реальний факт. Підтвердження тези про 
варіативність модусу умовних речень знаходимо в навчальному 
посібнику Duden [3, c. 701] та “Grundzüge einer deutschen 
Grammatik” [7, c. 797]. Вважаємо, що проблема класифікації 
умовних речень в німецькій мові, зокрема стосовно існування 
реальних та потенціальних умовних речень, носить виключно 
термінологічний характер. 

У розглянутих працях речення ірреальної умови виділяються в 
окрему групу. Відмінності у підходах дослідників полягають у 
характерних ознаках, за якими умовні речення необхідно 
трактувати як ірреальні. Так, деякі автори вважають, що 
достатньою формальною ознакою ірреального умовного речення є 
вживання в ньому дієслова у формі Konjunktiv II. Отже, вони не 
беруть до уваги темпоральну характеристику або зміст умовного 
висловлення. Натомість, інші дослідники виділяють як додаткові 
ознаки класифікації або ознаки для подальшого розподілу в межах 
групи речень ірреальної умови темпоральні та / або 
контекстуальні характеристики. Розбіжностей у поглядах на 
класифікацію не викликають лише ті умовні речення з присудком у 
формі Konjunktiv, в яких виражено минулу дію.  

 



 31 

Список літератури 
1. Типология условных конструкций : монография / [отв. ред. 

В. С. Храковский]. – СПб. : Наука, 1998. – 584 с.  
2. Dreyer H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik / 

Hilke Dreyer, Richard Schmitt. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 2000. 
– 359 S. 

3.  Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 
[Elektronishe Ressource] / unter der Leitung von Prof. Maurer von 
P.Gstettner. – Mannheim : Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus 
AG ; Langenscheidt KG, 1993-2000. – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) : кольор. ; 12 см. – (PC-Bibliothek). – Систем. вимоги: 
Pentium-100 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – 
Назва з титул. екрана. 

4. Eisenberg P. Grundriß der deutschen Grammatik / Peter 
Eisenberg. – Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1999. – Bd. 2: Der Satz. – 
551 S.  

5. Engel U. Deutsche Grammatik-Neubearbeitung / Ulrich Engel. 
– München : IUDICUM Verlag GmbH, 2004. – 485 S. 

6. Götze L. Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und 
Sprachgebrauch / Lutz Götze, Ernest W. B. Hess-Lüttich. – München : 
Bertelsmann, 1999. – 702 S. 

7. Grundzüge einer deutschen Grammatik / [unter der Leitung von 
Karl Erich Heidolph, Walter Flämig  and Wolfgang Motsch]. – 2., 
unveränderte Aufl. –Berlin : Akademie-Verlag, 1984. – 728 S.  

8. Helbig G. Deutsche Grammatik / Gerhard Helbig, Joachim 
Buscha. – [16. Aufl.]. – Leipzig : Langenscheidt Verlag Enzyklopädie, 
1994. – 736 S.  

9. Hentschel E. Handbuch der deutschen Grammatik / von Elke 
Hentschel u. Harald Weydt. – Berlin ; New York : de Gruyter, 1990. – 
451 S. 

10. Heringer H. J. Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des 
Deutschen / Hans Jürgen Heringer. – Berlin : Cornelsen Verlag, 1995. – 
384 S. 

11. Pasch R. Konzessivität von „Wenn“-Konstruktionen / Renate 
Pasch. – Tübingen : Narr, 1994. – 147 S. 

12. Zielinski W.-D. АВС-Nebensatz / Wolf-Dietrig Zielinski. – 1. 
Aufl. –Ismaning : Max Hueber Verlag, 1981. – 191 S. 

 



 32 

 Ростислав Ляшенко  
       (Кіровоград) 

 
СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ  

ПРО ФОРМАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПЕРФЕКТУ В ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ 

Здійснений аналіз формальних характеристик перфекту в 
індоєвропейських мовах. Особлива увага приділяється визначенню 
природи категорій виду та часу індоєвропейського дієслова в 
сучасній західній лінгвістичній парадигмі. 

Ключові слова: індоєвропейські мови, категорія виду дієслова, 
аорист, перфект, теперішній час. 

Осуществлён анализ формальных характеристик перфекта в 
индоевропейских языках. Основное внимание уделено определению 
природы категорий вида и времени индоевропейского глагола в 
современной западной лингвистической парадигме.     

Ключевые слова: индоевропейские языки, категория вида 
глагола, аорист, перфект, настоящее время. 

Rostyslav Lyashenko (Kirovohrad). MODERN LINGUISTIC 
STUDIOS ABOUT FORMAL CHARACTERISTICS OF 
PERFECT IN INDO-EUROPEAN LANGUAGES. 

The article is devoted to the analysis of formal characteristics of 
perfect in Indo-European languages. Special attention is devoted to 
identifying of the nature of tense and aspect of Indo-European verb in 
modern western linguistic paradigm in which language phenomena are 
becoming more and more popular an object of research. Aspectual 
tense forms are not exceptional and are interpreted differently in 
linguistic circles. Terminology used to define the given notions often 
results at confusion among researchers because of an ambiguous status 
of the category of perfect. Thus, the issue of analysing formal and 
semantic characteristics of Indo-European perfect becomes a matter of 
linguistic interest and demands precise determination.  

The article aims at analysis of approaches of modern western 
linguistic paradigm towards identifying of the nature of perfect in Indo-
European languages, which is realised through solving of the following 
tasks. Firstly, aspectual tense forms are classified. Secondly, modern 
terminology of three-aspectual verbal system is presented. Finally, 
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tendencies of modern western linguistic studios to prove the existence of 
three-aspectual opposition of Proto-Indo-European aspectual tense 
forms of aorist, present and perfect are researched. 

Key words: Indo-European languages, category of aspect, aorist, 
present, perfect. 

 
У сучасному західному науковому просторі дедалі більша 

кількість мовознавців (John Hewson [7], Robert S.P. Beeks [2], Jay 
H.Jasanoff [9], James Clackson [3], Benjamin W. Fortson [6], Don 
Ringe [13], Andrew L.Sihler [14], Bernard Comrie [4, 5], Rodney 
Huddleston [8], Oswald Szemerényi [15], Jerzy Kuryłowicz [10] та 
Antoine Meillet [11]) обирає об’єктом своїх досліджень діахронічне 
вивчення мовних явищ. Не виняток і видо-часові категорії 
індоєвропейського (далі – ІЄ) дієслова, які неоднозначно 
тлумачаться в лінгвістичних колах.  

Згідно з існуючими дослідженнями, у протоіндоєвропейській 
(далі - ПІЄ)  мові  існувала опозиція трьох видодієслівних форм: 1) 
перфектної або статичної (the Perfect) для позначення результату 
дії; 2) теперішньої (the Present) або недоконаної для позначення 
тривалої незавершеної дії, а також 3) аористу (the Aorist) або 
доконаної для маркування завершеної дії [7]. 

Уживана термінологія щодо запропонованих понять часто 
викликає плутанину серед дослідників через неоднозначний статус 
категорії перфекту. Тому питання з’ясування формальних та 
семантичних характеристик ІЄ перфекту – актуальне й таке, що 
вимагає чіткого визначення. 

Аналіз існуючої літератури свідчить, що на сьогодні бракує 
фундаментальних досліджень стосовно формальних характеристик 
перфекту в ІЄ мовах, виконаних як вітчизняними, так і іноземними 
науковцями. Отже, метою статті є аналіз підходів західної 
мовознавчої парадигми до визначення природи перфекту в ІЄ 
мовах, зокрема його формальних характеристик.  

Використання термінів у запропонованій статті базується на 
реконструйованому значенні відповідних форм у ПІЄ, а також на 
поняттях, широко вживаних у сучасній лінгвістиці, що маркують 
види дієслова та їх значення. У традиційній термінології ПІЄ види 
дієслів (статичні, доконані та недоконані) відомі як форми 
перфекту, аористу та теперішьнього часів [2]. Ці терміни 
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походять від назв відповідних форм у давньогрецькій (також 
застосовуються до санскриту), а їх використання все ще  
розповсюджене в сучасному індоєвропейському мовознавстві. 
Табл. 1 демонструє існуючу систему ПІЄ термінології: 

Таблиця 1.  

Сучасна система термінології трьохаспектної 
дієслівної системи 

Process Aspect 
Aspect 

(traditional name) 
Tense 

Tense 
(traditional 

name) 

Stative Stative Perfect system (unmarked) Perfect tense 

Perfective Aorist system (unmarked) Aorist tense 

Present Present tense Eventive 
Imperfective Present system 

Past Imperfect tense 

 
Як видно з таблиці, недоконаний вид (the imperfective aspect), 

традиційно названий теперішнім “present,” використовувався для 
дії, що повторюється або триває, а також стану, типу *stí-stH2-(e)-¹ 
‘вставати (декілька разів), вставати (поступово),’ *mn̥-yé- 
‘обмірковувати, зважувати,’ *H1es- ‘be.’ Доконаний вид (perfective 
aspect) традиційно названий аористом “aorist,” виражав разову, 
завершену дію або процес, напр.- *steH2- ‘встати, прийти до кінця,’ 
*men- ‘думати, спадати на думку.’ Статичний вид (the stative 
aspect), визначений як перфект “perfect,” описує результат минулої 
дії та стан суб’єкта, напр.- *ste-stóH2- ‘бути в позиції стоячи,’ *me-
món- ‘мати на думці’ [9] . 

Термін перфект був запозичений від назви відповідної часової 
форми в латинській мові. Тоді як в латині поняття перфекту 
пов’язували з часовою формою, у ПІЄ з ним не існувало жодних 
подібних асоціацій. ПІЄ корені дієслів за своєю природою 
поділялися на доконані (як *steH2- ‘стояти’ and *men- ‘думати’) та 
недоконані (як *H1es- ‘бути’). До  того ж ці базові види могли 
змінюватися шляхом використання таких морфологічних засобів, 
як аблаут, суфіксація та редуплікація. Статичний вид зазвичай був 
позначений редуплікацією та нульовою суфіксацією в однині 
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дійсного способу; мав також особові закінчення, що лише частково 
відрізнялися від інших видодієслівних форм [9]. 

На думку Ясанова, передбачити формування та існування від 
одного виду дієслова двох інших було практично неможливо. 
Наприклад, *H1es- ‘бути’ мало лише форму недоконаного виду. 
Шляхів утворення останньої існувало достатньо багато, зважаючи 
на додаткове значення ітератива (багаторазові виконання дії) та 
каузатива (спонукального стану). Таким чином, один корінь мав 
кілька недоконаних основ; разом з коренем *H1er- ‘рухатися’ 
існувала принаймні одна каузативна форма, *H1r̥-new- ‘приводити 
в рух’ і форма ітератива *H1r̥-sḱḥ- ‘виконувати рухи 
багаторазово’[9]. 

Професор Бікс наголошує на існуванні трьох дієслівних ПІЄ 
форм: теперішньої (з імперфектом), аористу та перфектної 
(можливо, з давноминулою формою), формування яких 
забезпечувалося засобами аугментації та редуплікації 
(повторенням кореня слова або його частини). Останній, на нашу 
думку, більш вартий уваги, враховуючи частоту його появи у формі 
перфекту, як наприклад: 1) *de-dork-e ‘він побачив’ відповідає 
слову санскриту daddrsa та грецькому dedorke; 2) *ste-stoud-e ‘він 
вдарився’ -готському stai-staut; 3) *hjle-h:loudh-e ‘він прийшов’ – 
грецькому elelouthe [2, с.253]. 

Бікс пропонує такі шляхи утворення (їх більше, ніж у перфекта 
та аориста) теперішньої форми: а) коренева теперішня форма (root 
present) атематичного² (ПІЄ *h1es-ti ‘бути’: санск. asti, хетт. eszi, 
грец. esti, латин. est, готс. ist) і тематичного типу (ПІЄ *sneigwh-e 
‘сніжить’: лит. sniega, грец. neiphei, лат. nlvit,), що складається з 
одного кореня без суфіксів; б) редуплікована (ПІЄ *dd-deh3-ti 
‘давати’: санск. dadati, грец. didomi); в) суфіксована (ПІЄ *mn-ei-, 
*mn-i- ‘думати’: санск. manyate) та г) форма з кореневою 
назальною *-n- (ПІЄ *ku-n-es-ti ‘to kiss’: грец. kuneo, хет. 3 ос.мн. 
kuwassanzi) [2, с. 254–261]. 

Аорист представлений професором Бікс у вигляді наступних 
трьох форм:  тематичного, сигматичного -s та кореневого аориста. 
Останній складається з несуфіксованого кореня й закінчення, все 
ще часто використовується лише в індо-іранських мовах і частково 
залишається в грецькій та вірменській (*hle-dheh1-t ‘to put’: санск. a-
dha-t, вірм. ed, грец. 1 ос. мн. e-the-men). Як наслідок застарілості 
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форми (корінь з тематичною флексією), збереглося мало прикладів 
тематичного аориста (*h1e-uid-et ‘to see’: санск.  dvidat, грец. eide). 
Сигматичний аорист (із *s після кореня) можна знайти в індо-
іранських, грецькій та слов’янських мовах. У латинській мові деякі 
з цих форм були реалізовані як перфектна часова форма: *h1e-uegh-
s- ‘to carry’: санск. dvaks-am, церков.-слов. ves-'b, лат. vex-i [2, 
с. 262–264]. 

Форма перфектного часу не мала суфіксів і утворювалася 
здебільшого за допомогою редуплікації в індо-іранських та 
грецькій, рідше в германських і без редуплікації, в латинській 
мовах. ПІЄ перфект мав наголошену *-о- в корені дієслів однини та 
нульовий ступінь редукції (аблаута) у множині [2, с. 265]. 

Професор Джеймс Клаксон наполягає на думці про існування 
троїстої опозиції в мовній системі ПІЄ, принаймні на пізньому 
етапі її розвитку у дієслівній системі якої домінантним вважався 
аспект, а не час [3, с. 133–135]. Від дієслівного кореня могло 
утворилося 3 основи, відомі як теперішня (the present), аорист 
(aorist) і перфектна (perfect) основи. Остання, що 
характеризувалась подвоєнням елементів слова (reduplication), 
з’явилася пізніше попередніх і набула семантичної сили. Згодом, 
вона стала фундаментом для появи перфекту в деяких ІЄ мовах, як 
напр. в англійській, і набула значення стану або результативності 
дії [3, с.121–122; 5, с. 93–95]. Інші мови, в свою чергу, також 
сформували давноминулий час (pluperfect) від перфектної основи. 
Але погляди вчених різняться у питанні, чи існували часові 
відмінності між двома категоріями (perfect vs. pluperfect) і чи було 
це початковою рисою [13, с. 25; 15, с. 298].  

Функції теперішньої форми та аористу відмінні в маркуванні 
недоконаності (imperfective) і доконаності (perfective) дії 
відповідно [13, с.24–25]. Від теперішньої основи були сформовані 
теперішні та неперфектні часові форми. Імперфект виражав 
тривалу, незавершена дію в минулому, на противагу аористу, що 
виражав завершену дію в минулому [6, с.81]. Жодної теперішньої 
часової форми не було сформовано від аориста. Хоча деякі давні 
мови, такі як грецька періоду Гомера, зберегли цю троїсту систему 
з незначними змінами [14, с.564–268], в більшості інших ІЄ мов 
певні зміни загалом спричинили скорочення відмінностей між 
категоріями часу та аспекта. 
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Х’юсон наполягає на альтернативному підході до визначення 
аспекту в ІЄ мовах, пропонуючи три чітко розмежованих морфо-
синтактичні форми виду, притаманні ІЄ типові [7]: 

1. Аналітичний вид – формується додаванням допоміжного 
дієслова позначеного маркером часу, до лексичного (головного) 
дієслово, як-от, в англійській мові I have spoken. 

2. Синтетичний вид – виражений одним словом, яке 
позначається для часу та аспекту засобами суфіксації, наприклад, у 
класичній латинській мові, де amaui, amaueram, amauero є 
перфектними формами відповідно до іманентних форм amo, amabam, 
amabo. У парадигмі цих форм фонологічне /u/ позначає перфектний 
аспект. У слов’янських мовах синтетичний аспект має тенденцію до 
позначення префіксацією або превербальним (додієслівним) 
елементом (preverb), як напр., у російській   «по-» у слові «попивать». 
Їх використання стало здебільшого граматикалізованим.  

Як вважає Х’юсон, не існує різниці між синтетичним (лат.-
amaui) і аналітичним перфектом (англ. I have loved), як можна 
побачити в перфектних формах латинського пасиву, який є 
аналітичним (amatus sum ”I have been loved”), а активний перфект є 
синтетичним (amaui “I have loved”). Хадлстон унаочнює 
вищесказане таким прикладом для порівняння: «Якщо ми беремо 
столовий ніж для того, щоб закрутити болта, чи маємо ми, як 
наслідок, називати його викруткою?» [8]. Відповідно до цього не 
доречно «чіпляти ярлик» певного часу до всіх дієслів, які 
наприклад, виражають майбутню дію: I leave for Montreal on 
Saturday, де leave виражатиме майбутній час. З тих самих причин I 
have read that book може вважатися минулим часом, незважаючи на 
той факт, що саме теперішній, а не минулий час є маркованим 
вживанням допоміжного дієслова [7]. Отже, вибір засобів 
вираження дії не впливає на семантичне значення дієслова.  

 Однак зазначена вище точка зору не враховує той факт, що 
використання допоміжного дієслова є ознакою зовсім іншого процесу 
в порівнянні з суфіксацією. Це доведено існуванням у пізній 
латинській мові синтетичного аспекту пасивного допоміжного 
дієслова, який коливається між amatus sum у класичній латині і amatus 
fui з допоміжним дієсловом у перфекті. Саме поява останньої, 
подвоєної форми перфекту, неможливої в синтетичному аспекті, 
вважається каталізатором розвитку аналітичних форм перфекту 
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активного стану (habeo amatum > Fr j`ai aime) сучасних мов 
романської групи. Варто також зазначити, що, попри те, що існування 
складних конструкцій аналітичних аспектів (I will have been speaking) 
є досить природним явищем, подібні конструкції синтетичних 
аспектів зазвичай не виникають в ІЄ мовах [7] . 

До категорії синтетичного аспекту ми можемо віднести також 
слов’янські ітеративи (від лат. iteratio — повторювання), до 
коренів яких звичайним чином додається суфікс для того, щоб 
утворити недоконаний вид від дієслова, що вже стало доконаним 
через операцію Aktionsart (лексичного вираження аспекту [1]), як у 
таких прикладах у російській мові: недоконаний вид – пить, 
доконаний вид – попить, ітеративний вид – попивать. Формування 
ітеративів шляхом злиття доконаного і недоконаного видів є 
вираженням послідовності завершених дій [7, с.15]. 

3. Дієслова лексичного виду (від нім.- «Aktionsart») мають 
видо-формуючу силу лексичного значення і формуються шляхом 
додавання додієслівних (preverbs) або звичайних часток (particles), 
які можуть видозмінювати лексичний вид дієслова. У більшості 
слов’янських мов додієслівна частка, приєднана як префікс, 
відіграє функцію «перфективайзера» (perfectivizer – маркера 
утворення доконаного виду), реалізуючи доконані видодієслівні 
форми (порівняно з недоконаними  формами, де наприклад, 
додієслівна частка по- додається до російського пить (недок.), для 
утворення доконаного виду попить) [10, 91-92].  

Додієслівні частки, що додаються для утворення лексичного 
виду, є за походженням лексичними елементами, які стали 
граматикалізованими для формування доконаного та недоконаного 
виду в деяких мовах, зокрема в російській: пить, попить, або 
писал, написал. В інших неслов’янских мовах додієслівні частки 
зазвичай не виконують подібну граматичну «перфективізуючу» 
операцію, але мають результатом або ж лексичний контраст (див. 
Мейє [1953, с.204]), або опозицію індетермінантних та 
детермінантних форм (Indeterminate vs. Determinate), як у латинскій 
facio «я роблю» (Indeterminate) та perficio “доводжу до кінця, 
завершую” (Determinate). Іншими словами, цей тип лексичного 
виду в ІЄ мовах, крім слов’янських, скоріше створює лексичний, 
ніж граматичний, контраст. У слов’янських мовах ця істотна 
лексична різниця використовувалася для контрасту опозиції 
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доконаного та недоконаного виду, як і в мовах пушту, циганській, 
угорській, латвійській та литовській [7].  

Наведені нижче приклади, зокрема у польській Jan rozchyla 
drzwi ‘Іван нещільно закриває двері або залишає двері нещільно 
закритими’, Jan obejmuje Marię wpół ‘Іван кладе або тримає руки на 
талії Мері’, Jan wyciąga rękę ‘Іван випрямляє руку або тримає ії 
випрямленою’, Jan się nachyla ‘Іван нахиляється вперед або 
нахилений вперед’ [12, с.312], а також у російській снег покрывает 
крыши можуть позначати як процес, так і  результативний стан.  

Отже, наведені вище приклади є продуктом збігу між 
системами часу і виду. В результаті цього збігу виникають 
складнощі в розрізненні значень трьох форм (перфекта, аориста 
та теперішнього). Цікавим фактом є те, що поряд із збігом між 
системами часу і виду існував також збіг між системами виду та 
стану. Як зазначав А. Мейє [11], згодом розглядав Кирилович [10], 
морфологія активного й пасивного станів спільна для ІЄ мов. 
Наприклад, в англійській мові I am finished може тлумачитись як 
активний перфект або пасивна теперішня форма. Цей збіг має 
також раціональне пояснення тим, що обидві форми перфекту і 
пасиву виражають завершений етап дії, де пасивний стан 
спрямовує кінцеву точку дії (patient) до агента (agent), а перфект, 
навпаки, виражає подію ретроспективно, або як ту, що 
розглядається з точки зору її мети (goal) [10, 11].  

Незважаючи на те, що перфект і доконаний вид можуть 
співіснувати в одній формі, як підкреслив Кирилович [10], важливо 
встановити, що вони є різними категоріями. Доконаний вид 
обов’язково виражає дію, яка завершена, тоді як перфект, попри те, 
що фактично виражає завершену дію, може мати додаткове 
семантичне значення (результату, тривалості). У слов’янських 
мовах також розрізняють аналітичні перфектні форми (з 
допоміжними дієсловами) та синтетичні форми доконаного виду (з 
префіксами лексичного виду). Сербо-хорватські мови  сформували 
обидві аналітичні форми вираження минулого і майбутнього з 
допоміжними дієсловами, натомість окремий ряд слов’янських мов 
(східні і західні) сформували аналітичні форми вираження 
минулого, а їх майбутній доконаний вид із синтетичною формою 
доконаного виду теперішнього часу, як у чеській мові, з 
дієприкметником минулого часу psal і napsal, що залежать від 
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допоміжного дієслова теперішнього часу jsem “I am” [4, с.107]. 
Отже, ці порівняння зі слов’янськими мовами важливі для 
демонстрації того, що ІЄ мовам притаманні як перфектні, так і 
форми доконаного виду, позначені аналітично так й синтетично. 

Як бачимо, точки зору більшості мовознавців [7; 2; 9; 3] 
збігаються щодо існування троїстої опозиції ПІЄ видодієслівних 
форм аориста, теперішнього й перфекта. Погляди, однак, 
різняться щодо засобів вираження, розпізнавання цих форм та 
питань їх співснування, спричинених збігом категорій часу та виду, 
інколи виду і стану та різновекторністю розвитку окремих ІЄ мов. 
У результаті виникають труднощі інтерпретації тієї чи іншої 
видодієслівної форми та її асоціації з однією з трьох визначених 
видів ІЄ дієслова. Переважно всі сучасні ІЄ мови частково зберегли 
ці видодієслівні форми, що пройшли різні єтапи еволюції, 
формуючи на її шляху або ж реалізацію, або, навпаки, збліднення 
певних семантичних значень, утворюючи нові видочасові похідні.       

 
¹У наукових колах існує значне розходження  у поглядах на розвиток 

гортанних приголосних у ПІЄ та кількість, щодо того, як саме вони 
вимовлялись, як протежити їх виникнення і як краще їх графічно 
зобразити. Традиційно виділяють три основні гортанні приголосні, які 
можуть бути позначені як H1, H2, та H3. З них, H1 міг бути придиховим 
/h/ або твердим приступом; H2, імовірно, був фарингальним фрикативним 
приголосним на зразок арабського /ḥ/ в слові ḥams ‘п’ять’; H3, незалежно 
від особливостей вимови, можливо, був дзвінким приголосним. 
Принциповими якостями, які ці приголосні залишили поза анатолійською 
мовою, є якість та довгота суміжних голосних, у результаті чого H2 
змінювала суміжну e на a, а H3, очевидно e на o, тоді як усі гортанні 
подовжували попередню приголосну в спільному складі. В анатолійській 
H2 і H3 нагадують /ḫ/, принаймі в деяких позиціях. 

²В ІЄ лінгвістиці, тематичним словом називається слово з притаманною 
тематичною голосною /*e/ та /*o/ від аблаута перед закінченням ПІЄ слова. 
Іменники, прикметники та дієслова в ІЄ мовах з такою голосною тематичні, а 
ті, що без, – атематичними. В широкому сенсі, тематична голосна є голосною в 
кінці кореня ІЄ слова. 
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ФРЕЙМОВА МЕРЕЖА РОДОВИХ КОРЕЛЯЦІЙ  У 
ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТАХ (VII–XI СТ.) 

Досліджено синтаксичний рівень вираження роду іменника, 
представлений родовими кореляціями в текстах давньоанглійського 
періоду. Основна увага зосереджена на встановленні контексту-
ального роду іменника за допомогою фреймових моделей. 
Концептуальним підґрунтям родових кореляцій визначено іденти-
фікаційний фрейм. Доведено, що родовим корелятом до іменника в 
тексті виступає займенник третьої особи однини, іменник із 
семантичною ознакою статі, екстралінгвальний контекст. 

Ключові слова: давньоанглійська мова, ідентифікаційний 
фрейм, предметний, посесивний, акціональний, компаративний, 
родові кореляції. 

Исследуется синтаксический уровень выражения рода имени 
существительного, представленого родовыми корреляциями в 
текстах древнеанглийского периода. Основное внимание 
сосредоточено на установлении контекстуального рода имени 
существительного с помощью фреймовых моделей. 
Концептуальной основой родовых корреляций определен 
идентификационный фрейм. Доказано, что родовым коррелятом 
имени существительного в тексте выступает местоимение 
третьего лица единственного числа, имя существительное с 
семантическим признаком пола, экстралингвальный контекст. 

Ключевые слова: древнеанглийский язык, идентификационный 
фрейм, предметный, посесивный, акциональный, компаративный, 
родовые корреляции. 

The article deals with the syntactical level of noun gender 
expression, introduced by gender correlations in the texts of Old 
English. The emphasis is laid upon contextual gender determination 
with the help of frame models. The identification frame was 
distinguished as the conceptual basis of gender correlations. It has been 
proved that the 3d person pronoun singular, noun with the semantic 
component of sex, and extralingual context are gender correlates to a 
noun in the text.  
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Key words: Old English, Identification frame, Thing frame, 
Possession frame, Action frame, Comparison frame, gender 
correlations.  

 
Рід давньоанглійського (ДА) іменника визначався на трьох 

рівнях: морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному. 
Морфологічний рівень превалював завдяки розвинутій системі 
флексій [3;4] Однак, якщо іменник позбавлений окремого 
морфологічного покажчика роду і рід не визначається лексико-
семантично, то необхідно звернутися до контексту. Рід іменника в 
мікро- (речення) і макроконтекстах (абзац) визначається на основі 
його синтагматичного зв’язку із займенником третьої особи 
однини, а також множини в ДА. проте ці кореляти не завжди 
присутні в контексті.  

Метою цієї статті є визначення роду іменників на 
синтаксичному рівні за допомогою фреймових моделей у текстах 
давньоанглійського періоду (VII–XI ст.),  

Мета зумовлює виконання таких завдань: 
 виокремити текстові фрагменти з іменниками та їхніми 

родовими корелятами; 
 за допомогою інтеграції фреймових моделей визначити 

контекстуальний рід іменника; 
  установити домінантну фреймову модель, при якій 

актуалізується рід ДА іменника. 
Матеріалом дослідження слугували тексти ДА періоду: 

Сaedmon’s Hymn, Beowulf. 
У ході дослідження з’ясовано, що на рід іменника в реченні, 

крім займенника-корелята, може вказати інший іменник із 
семантичною ознакою статі (іменник-корелят), або ж слід виділити 
екстралінгвальний контекст, у якому рід іменника визначається 
завдяки певним фоновим знанням: імпліцитне вираження роду. Для 
вивчення актуалізації роду в контексті ми скористалися фреймовим 
аналізом. За словами Ч. Філлмора, фрейм активується, коли 
інтерпретатор, намагаючись виявити зміст текстового фрагмента, 
може його інтерпретувати, помістивши зміст цього фрагмента в 
модель, яка відома незалежно від тексту [5, с. 65]. Деякі фрейми, як 
зауважує далі дослідник, вроджені, у тому розумінні, що вони 
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природно й неминуче виникають у процесі когнітивного розвитку 
людини. Інші фрейми засвоюються з досвіду чи навчання. Вчений 
робить висновок про те, що одиниці та категорії мови виникають 
перш за все як засоби, що служать цілям спілкування й розуміння. 
Семантичний аналіз речення повинен розглядатися як 
демонстрація лексичного, граматичного і семантичного наповнення 
речення. Інтерпретатор повинен мати знання про фрейми 
інтерпретації, які активуються або можуть бути активізованими 
при аналізі потрібного речення, а також знання про текст, в якому 
це речення вміщене [5, с. 66]. 

Концептуальним підґрунтям родових кореляцій у тексті 
визначаємо таксономічний або ідентифікаційний фрейм, де дві 
предметні сутності об’єднуються зв’язкою є (is) [1, с. 361]. 
Ідентифікаційний фрейм моделює відношення “ДЕХТО/ДЕЩО-
ідентифікатив є ДЕЩО-ідентифікатор”, які представляють 
узагальнену ідентифікаційну схему. За рахунок модифікації 
ідентифікатора з’являються різновиди схеми, наприклад, схема 
специфікації: “ДЕХТО/ДЕЩО-ідентифікатив є ДЕХТО/ДЕЩО-
специфікатор” або “ДЕХТО/ДЕЩО- специфікатор є 
ДЕХТО/ДЕЩО-ідентифікатив”, де ідентифікатив співвідноситься з 
таксоном, який, уточнюючи характеристику ідентифікатива, у 
нашому дослідженні вказує на його рід: 
Þæt  wæs wæpna cyst, 
buton hit  wæs mare 
ðonne ænig mon oðer 
to beadulace  ætberan meahte 
(В, 1559). 

It was the choicest weapon, 
but it was more  
than any other man  
to battle play could carry.  

У цьому прикладі виокремленому з тексту “Беовульф”, 
специфікатором виступає займенник третьої особи однини. 
Іменник-ідентифікатив wæpna корелює із займенником-
специфікатором hit, який вказує на середній рід іменника. 
Займенники у прикладі вжито анафорично.  

Розглянемо приклади, де специфікатором у реченні може бути 
іменник-корелят із семантичною ознакою статі: 
Oferswam ða sioleða bigong 
 Sunu Ecgðeowes, earm anhaga, 
eft to leodum (B, 2367). 

He crossed over then the flowing 
expanse of waters, the son of 
Edgetheow, wretched and 
solitary, back to the people. 
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Приклад уточнює, що sunu is anhaga. Тобто іменник sunu із 
семантичною ознакою чоловічої статі маркує іменник anhaga “one 
dwelling alone” чоловічим родом.  

Ідентифікаційний фрейм тісно переплітається з іншими 
чотирма базисними фреймами. Вони можуть перетинатися в межах 
одного речення або абзацу. У результаті інтеграції базисних 
фреймів виникає концептуальна мережа. Через інші фрейми 
виділяємо специфікатор та ідентифікатор, тим самим 
виокремлюємо ідентифікаційний фрейм. Наявність усіх фреймів у 
ДА мові простежуємо на тексті Caedmon’s Hymn. 

 Nu we sculon herigean 
heofonrices weard  
meotodes meahte ond his 
modgeþanc, 
 
weorc wuldorfæder, swa he 
wundra gehwæs, 
ece drihten, or onstealde. 
He ærest sceop eorðan bearnum 
heofon to hrofe, halig scyppend; 
þa middangeard  moncynnes 
weard, 
 
ece drihten, æfter teode 
firum foldan, frea ælmihtig. 

Now we must praise the 
Protector of the heavenly 
kingdom, 
the might of the Measurer and 
His mind's purpose, 
the work of the Father of Glory, 
as He for each of the wonders, 
the eternal Lord, a beginning 
established.  
He shaped first  for the sons of 
the Earth heaven as a roof,  the 
Holy Maker 
then the Middle-World, 
mankind's Guardian, 
the eternal Lord, made 
afterwards,  
solid ground for men, Lord 
almighty. 

У предметному фреймі ЩОСЬ або ХТОСЬ характеризується за 
своїми кількісними, якісними, буттєвими, локативними і 
темпоральними ознаками. Вони представлені в наборі пропозицій, 
де між предметом і його ознаками встановлено зв’язок є/існує: 
ЩОСЬ є СТІЛЬКИ (кількість), ЩОСЬ є ТАКЕ (якість), ЩОСЬ 
є/існує ТАМ (місце буття), ЩОСЬ є/існує ТОДІ (час буття), ЩОСЬ 
існує ТАК (спосіб буття) [2, с. 180]. Предметний фрейм у тексті 
Caedmon’s Hymn характеризується локативною ознакою: 

 ХТОСЬ weard “protector, guardian” є/існує ТАМ heofon 
“heavens”. Те, що охоронець (weard) існує на небесах, дає нам 
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підказку, що говориться про Бога. Бог за концептуальними 
ознаками входить до чоловічого мікропростору роду. Отже, 
припускаємо, що іменник weard – чоловічого роду. У таких 
випадках виділяємо екстралінгвальний контекст. 

В акціональному фреймі реляції між предметами, наділеними 
аргументними ролями, визначаються дією агенса/каузатора й 
експлікуються дієсловами діє або робить, які супроводжуються 
відповідними прийменниками: діє на, для (пацієнс/об’єкт), 
діє/робить із (інструментом, помічником або супроводжувачем), 
діє через (причини, умови або цілі) [там само]. 

  ХТОСЬ weard діє через цілі swa he wundra gehwæs, or 
onstealde; 

  ХТОСЬ weard діє для He ærest sceop eorðan bearnum heofon 
to hrofe, þa middangeard; 

  ХТОСЬ weard діє для æfter teode firum foldan. 
У двох реченнях анафоричний займенник he вказує на 

чоловічий рід іменника.  
Посесивний фрейм демонструє зв’язок ЩОСЬ-володар має 

ЩОСЬ-належне й розгалужується у три основних субфрейми: (а) 
ЩОСЬ-ціле має ЩОСЬ-частину”; (б) ЩОСЬ-контейнер має 
ЩОСЬ-вміст;  (в) ЩОСЬ-власник має ЩОСЬ-власність [2, с. 180]. 

 ХТОСЬ weard має ЩОСЬ heofonrice (власник має 
власність); 

 ХТОСЬ weard, meotod має ЩОСЬ meahte ond his 
modgeþanc (ціле має частину); 

 ХТОСЬ weard, wuldorfæder має ЩОСЬ weorc (власник 
має власність). 

Присвійний займенник his вказує на рід іменників meotod, 
weard. 

Компаративний фрейм, що виникає на основі 
ідентифікаційного фрейма, представлений субфреймами 
тотожності, схожості і подібності: (а) тотожність пов’язана з 
підведенням референта під певну природну категорію, вид або рід 
– ЩОСЬ-референт є (наче) ЩОСЬ-корелят [2, с. 181]. 

 ХТОСЬ weard є (наче) ХТОСЬ moncynnes weard. 
Ідентифікаційний фрейм у тексті виділяється з інших фреймів 

та представлений пропозиціями: 
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 ХТОСЬ weard є ХТОСЬ meotod є ХТОСЬ wuldorfæder є 
ХТОСЬ ece drihten є ХТОСЬ scyppend є ХТОСЬ frea ælmihtig. Отже, 
займенник he, вжитий у тексті, корелює з усіма іменниками 
ідентифікаційного фрейма і маркує їх чоловічим родом.  

Відбувається іменниково-займенникова кореляція завдяки 
інтеграції фреймів, які схематично можна зобразити так: 

 
має 

heofonrice 
        існує 
         є                   є             є            є             є                     є (наче) 

 

 meotod     wuldorfæder   drihten scyppend  frea    moncynnes weard 

   має             має 

meaht modgeþanc     weorc 

         he 

                                              діє 

    для            через 
    

bearnum firum  or 

Рис. 1. Фреймова мережа концепту роду  
в ДА тексті Caedmon’s Hymn 

Отже, на прикладі тексту Caedmon’s Hymn продемонстровано 
наявність базисних фреймів у ДА мові та встановлено завдяки їм роду 
іменників. Окрім того, контекстуально-фреймовий аналіз у ДА 
текстах допоміг зафіксувати кілька родових зсувів: невідповідність 
роду іменника, зазначеного у словнику, роду іменника в тексті:  
…bearne ne truwode  
þæt he wið ælfylcum  eþelstolas  
healdan cuðe (B, 2370). 

…in her son she did not trust 
that he against foreign 
peoples the ancestral throne 
could hold. 

Іменник bearn корелює з особовим займенником hе 
чоловічого роду, хоча у словнику цей іменник – середнього роду. 

Weard 
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Такий зсув можна пояснити тим, що підсвідомо мовець (автор) 
співвідносить іменник із певною статтю. Те саме відбувається при 
вживанні іменника wif: 
Wif unhyre  
hyre bearn gewræc (B, 2120). 
þa freolic wif… (B, 615). 

The horrible woman  
her child avenged. 
that noble wife… 

У двох прикладах іменник wif належить до жіночого роду й 
доводить те, що семантичний рід превалює в мовленні.  

Зауважимо, що в ДА період фрейми не є основою родового 
вираження через домінантність морфологічних маркерів роду на 
рівні самого іменника або його сполучення з прикметником, 
числівником та займенником.  

Отже, встановлено, що специфікатором іменника, який 
визначає його рід, може бути займенник-корелят, іменник-корелят 
із семантичною ознакою статі й екстралінгвальний контекст. У 
межах фреймових моделей визначається контекстуальний рід 
іменників.  

За допомогою контекстуального аналізу доведено, що родові 
кореляції зародилися ще в ДА мові та синтаксично виражали рід 
іменника. З кожним періодом значення синтаксичного рівня 
зростає внаслідок спрощення формального вираження роду. Родова 
диференціація проявлялася лише у структурі тексту. Як результат, 
родові кореляції починають набувати ваги у текстах XIV ст. та 
зазнають дедалі більшого поширення в текстах РНА періоду, 
завдяки входженню в мову іншомовних дериваційних суфіксів без 
родового покажчика, що і є перспективою нашого дослідження.  
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ НАСЛІДКУ В 

МОВІ СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ 

Розглядаються формально-синтаксичні характеристики 
підрядних речень наслідку, функціонування, варіативність сполучників 
наслідку та основні моделі порядку слів із ними в мові 
середньоверхньонімецького періоду. 

Ключові слова: порядок слів, поліфункціональність, сполучник, 
підрядне речення, структурна варіативність, наслідковий зв’язок. 

Рассматриваются формально-синтаксические характеристики 
подчиненных предложений следствия, вариативность союзов 
следствия и основные модели порядка слов с ними в языке 
средневерхненемецкого периода. 

Ключевые слова: порядок слов, полифункциональность, союз, 
подчиненное предложение, структурная вариативность, 
следственная связь. 

The paper focuses on formal, functional, and syntactic peculiarities 
of clauses of result in Middle High German, as well as main word-order 
patterns, and conjunctions of result variation in the mentioned period. 

The development of clauses of result in German has not been the 
object of special analysis so far, their interpretation on syntactic and 
semantic levels also has not been enough investigated. Thus, the 
necessity of exploring common and differentiating features of 
functioning of clauses of result in Modern and Middle German makes 
the research topical. 

The analysis of the Middle High German record “The Nibelungenlied” 
let to define different word-order models in clauses of result in which the 
tendency to fix word-order and frame construction, peculiar to Modern 
German, is being observed. On the other hand, though mainly being similar 
to modern sentence structure, clauses of result in Middle High German 
demonstrate frequent cases of deviation from the norm. 

The final and middle positions of the predicate in clauses of result 
are fixed in 9,3% and 90,3% accordingly. The free word-order in the 
researched clauses is attested in the chosen period, at the same time 
showing the tendency to fix the predicate mostly in the final position. In 
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compound clauses of result the finite verb tends to be fixed on the 
second position being in contact with a conjunction. A compound 
predicate appears to deviate the frame construction, the latter being 
peculiar to modern German. 

Кey words: word-order, polyfunctional, conjunction, subordinate 
clause, structural variation, resultative relation. 

 

Синтаксис германських мов привертає увагу як вітчизняних, 
так і зарубіжних учених. Проблеми синтаксичної будови мови 
викликають інтерес дослідників, які вивчають у межах наукові 
парадигми мови як у синхронному [3; 12; 13], так і в діахронному 
аспектах [2; 4; 6; 8; 10; 14; 15; 18; 19; 26; 22; 23; 26; 29; 30; 31; 32]. 

Виявлення закономірностей будови граматичних підсистем 
[Буніятова], зокрема з метою встановлення формальних, 
семантичних і функціональних характеристик окремих 
граматичних одиниць [7; 8; 10; 14; 16; 9] і граматичних універсалій 
[12], дозволяє вийти на якісно вищий рівень узагальнень для 
пояснення еволюційних процесів в системі мови. 

Попри велику кількість праць, присвячених складним реченням і 
їх характеристикам у синхронному та діахронному планах, динаміка 
розвитку підрядних речень наслідку в їх історичній перспективі в 
німецькій мові дотепер не стала об’єктом спеціального лінгвістичного 
дослідження. Недостатньо висвітленою залишається репрезентація 
цього мовного явища на синтаксичному та семантичному рівнях.  

Зазначене вище, а також нагальність з’ясування спільних і 
відмінних рис функціонування підрядних речень наслідку в 
сучасній та середньоверхньонімецькій мові зумовлює 
актуальність нашого дослідження. 

Об’єктом статті є підрядні речення наслідку, відібрані з пам’ятки 
середньоверхньонімецького періоду „Пісня про Нібелунгів”. 

Предмет дослідження －формально-синтаксичні особливості 
вищезазначених граматичних одиниць. За мету ми ставимо 
визначити формально-синтаксичні та семантичні характеристики 
речень з наслідковим зв’язком шляхом з’ясування сполучників 
наслідку в середньоверхньонімецький період. 

Традиційно складні речення розглядають як поєднання двох 
(або більше) підрядних речень засобами сполучників або 
сполучних слів у нове синтаксичне утворення, частини якого 
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взаємодіють. Одна з частин може зазнавати суттєвих структурних 
змін або мати структурну організацію, не властиву простому 
реченню [20, с. 395]. 

У сучасній німецькій мові складні речення можуть виражатися 
двома граматичними структурами: 1) складносурядні речення з 
формально незалежними частинами (паратаксис): 2) 
складнопідрядні речення з головною та підрядною частинами 
(гіпотаксис). Відмінності цих моделей складного речення 
ґрунтуються на структурно-граматичних особливостях, а також на 
різноманітних змістовних і логічних відношеннях між частинами 
складного речення [21, с. 380].  

В основі сурядних відношень лежить таке усвідомлення 
зв’язків між явищами реального світу, яке встановлює 
рівноправність, незалежність одного по відношенню до іншого [1, 
с. 262; 5, с. 297; 28, с. 236]. А. П. Загнітко вказує на те, що 
складносурядними реченнями слід вважати речення зі структурно 
автономними предикативними частинами, що характеризуються 
внутрішнім вираженням предикативності і міжчастинною 
взаємодією, яка відображена формальними репрезентантами і 
внаслідок якої утворюється функціонально комунікативна 
цілісність [7, с. 338]. Складносурядні речення поділяють на основі 
логічних відношень між частинами складного речення, зокрема на 
складносурядні речення з наслідковим зв’язком [28, с. 323]. 

За визначенням О. С. Ахманової, складнопідрядні речення – це 
різновид складного речення, що характеризується синтаксичною 
нерівноправністю його складових, синтаксичною залежністю 
підрядного речення від головного [3, с. 429]. Більш повне 
визначення складнопідрядного речення дає В. М. Ярцева, на думку 
якої складнопідрядне речення – це синтаксична конструкція, що 
утворюється шляхом поєднання декількох (мінімум двох) речень 
на основі сполучникових зв’язків підпорядкування або 
безсполучникового зв’язку [20, с. 479]. 

У сучасній німецькій мові речення, які виражають наслідкові 
відношення, існують у двох типах: складносурядні з контактним 
розташуванням сполучника та присудка [28, с. 323] та 
складнопідрядні з фінальною позицією verbum finitum. Останні 
вводяться в сучасній німецькій мові сполучниками so dass, dass, als 
dass [17, с. 198; 25, с. 1089; 27, с. 188]. Підрядні речення наслідку 
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завжди розташовуються в постпозиції щодо головного речення й 
детермінуються в основному прикметником або прислівником 
головного речення, які слугують предикативом або обставиною 
[17, с. 198]. 

Згідно з проведеним компонентним аналізом пам’ятки 
середньоверхньонімецького періоду „Пісня про Нібелунгів”, були 
виділені підрядні речення наслідку, які демонструють різні типи 
порядку слів. Для унаочнення того факту, що в 
середньоверхньонімецькій мові вищезаначеним сполучникам  so 
dass, dass, als dass відповідали сполучники daz, so daz [33] 
проаналізуємо приклади (1-3): 

(1) Er slvoc den Tenemarche  daz er strvchen began 
(Nibelungenlied, 2100,4). „Він так вдарив датського героя, що той 
почав спотикатися”. 

Приклад (1) демонструє розташування підрядного речення 
наслідку, маркованого сполучником daz, у постпозиції щодо головного 
речення. Підмет підрядного речення er розташовується контактно зі 
сполучником daz, а складений присудок strvchen began займає фінальну 
позицію. Такий порядок слів властивий підрядним реченням наслідку 
сучасної німецької мови, які вводяться сполучником dass. Структура, 
що специфікується дистантним розташуванням головних членів 
підрядного речення з фінальною позицією присудка, відображає 
основні тенденції розвитку синтаксичних структур 
середньоверхньонімецького періоду з поступовим розвитком 
фіксованого порядку слів та закріпленням рамкової конструкції. 

Хоча більшість речень із наслідковим зв’язком мають 
структури, схожі з такими в сучасній німецькій мові, порушення 
порядку слів трапляються досить часто. Так, у процесі нашого 
дослідження були виявлені підрядні речення наслідку зі 
сполучником daz (2), які мають інший порядок розташування 
компонентів, ніж у прикладі (1): 

(2) Dem vogete von den Sahsen  was daz wol geseit sin bruder was 
gevangen  daz was im harte leit (Nibelungenlied, 0210,1-0210,2). 
„Судді з Саксонії було добре відомо, що його брата схопили, тому 
він був розлючений”. 

У прикладі (2) підрядне речення наслiдку марковане 
сполучником daz і розташовується в постпозиції щодо головного 
речення. Присудок підрядного речення was займає медіальну 
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позицію й розташовується контатно зі сполучником daz. Отже, 
приклад (2) демонструє порядок слів,  типовий для складно-
сурядних речень із наслідковим зв’язком, які у сучасній німецькій 
мові вводяться сполучником darum. 

Згідно з підрахунками у досліджуваній пам’ятці, підрядні 
речення наслідку, які вводяться сполучником daz, складають 13,8% 
(8 одиниць) із загальної кількості (58) проаналізованих одиниць. У 
відсотковому відношенні кількість речень зі сполучником daz, які 
демонструють вільний та сталий порядок слів, суттєво різниться. 
Так, співвідношення становить 87,5% підрядних речень з 
медіальною позицією присудка та 12,55% з фінальною позицією 
присудка. Таким чином, хоча підрядні речення і демонструють 
тенденцію до сталого порядку слів, вільний порядок слів у 
підрядних реченнях наслідку зі сполучником daz трапляється ще 
досить часто в дослідуваний пеірод.  

Проаналізуємо приклад (3), який унаочнює вживання 
сполучника so daz: 

(3) ... daz si uns da sehen schiere  daz tv man in bekant so daz unser 
burge  vride mvzen han (Nibelungenlied, 0164,2-0164,3). „Дозвольте 
посильним прибути в нашу країну, щоб вони нас невдовзі побачили, 
і познайомтеся з ними, так щоб наші мешканці були задоволені”.  

Підрядне речення наслідку у прикладі (3) у постпозиції щодо 
головного марковане сполучником so daz. Підмет unser burge 
розташовується контактно зі сполучником so daz. Присудок mvzen 
han розташовується у фінальній позиції підрядного речення. У 
досліджуваній пам’ятці  кількість підрядних речень наслідку зі 
сполучником so daz становить (1) одиницю (1,8%) із загальної 
кількості (58) проаналізованих одиниць. Отже, показовий той факт, 
що получник so daz має низьку частотність уживання у 
досліджуваний період. Беручи до уваги те, що сполучник daz усе 
ще зберігає в середньоверхньонімецький період свою полі-
функціональність [2, с. 67, 106; 10, с. 157; 18, с. 47－53, 61; 30, с. 

156－157],  а сполучники з чітким диференційованим значенням 
лише починають зароджуватися, ми стверджуємо, що сполучник so 
daz не набув ще в середньоверхньонімецький період широкого 
застосування, тому що значення наслідку передавав в основному 
сполучник daz, про що свідчать результати дослідження.  
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Порівняння прикладів (1-3) дає підстави стверджувати, що 
порядок слів, який демонструють вищенаведені приклади, 
характеризується варіативністю. Згідно з нашими 
спостереженнями, підрядні речення наслідку зі сполучником  daz 
демонструють порядок слів підрядних речень, як у (1) та (3), та 
сурядних речень, як у прикладі (2). 

У сучасній німецькій мові в головному реченні можуть 
вживатися різноманітні кореляти, найуживаніший з яких－корелят 
so [17, с. 198; 27, с. 196]. Найчастіше so посилається на прикметник 
або прислівник у головному реченні й розташовується перед ними 
[27, с. 196]. Проведений текстовий аналіз засвідчив, що в 
середньоверхньонімецький період у реченнях з наслідковим 
зв’язком головне речення могло містити корелят so, як і у сучасній 
німецькій мові, п ри цьому підрядне речення маркувалося 
сполучником daz, що ілюструє приклад (4): 

(4) Wir entsliezen si so wite  daz wir dar fvre gan (Nibelungenlied, 
2046,3). Ми відкриємо її так потужно, що можна буде потрапити 
на свіже повітря”. 

Приклад (4) демонструє розміщення підрядного речення наслідку 
в постпозиції щодо головного речення. Сполучник daz поєднує 
підрядне речення з головним. При цьому спостерігаємо  в головному 
реченні використання корелята so. Підмет підрядного речення wir 
розташовується контактно зі сполучником daz, присудок gan займає 
фінальну позицію. Отже, порядок слів у прикладі (4) відображає 
властивий підрядному реченню сучасної німецької мови.  

Корелят so в головному реченні уживається в досліджуваний 
період поодиноко й складає лише 1,85 % із загальної кількості (58) 
проаналізованих одиниць. Іноді цей корелят може передувати 
сполучнику dass і розташовуватися з ним контактно в підрядному 
реченні [17, с. 198], як у вищенаведеному прикладі (3). 

Як зазначалося, перший тип речень за своєю структурою може 
характеризуватися як фіксованим, так і вільним порядком слів. У 
нашому дослідженні виявленно вищезазначений вид сурядних 
речень, які вводяться сполучниками  darvmbe  та des, як це 
демонструють приклади (5-9). Таким реченням наслідку зі 
сполучником darvmbe притаманне контактне розташування 
darvmbe з відмінюваною частиною присудка (приклад 5): 
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(5) Iv ist daz wol geseit ich han vil hoher mage  darvmbe ist mir so 
leit daz mich die so selten  rvchent hie gesehn  (Nibelungenlied, 1430,1-
1430,3). „Вам добре відомо, що я маю кращих друзів, тому мені 
дуже прикро, що вони так рідко відвідують мене у моїй країні”. 

У прикладі (5) маємо сурядне речення з наслідковим зв’язком, 
яке вводиться сполучником darvmbe. Присудок ist у медіальній 
позиції розташовується контактно зі сполучником darvmbe. 
Аналогічний порядок слів притаманий складносурядним реченням 
сучасної німецької мови, які маркованим сполучником darum. 

Розглянемо розташування складеного присудка у прикладі (6):  
(6) Des gie den helden not darvmbe mvsin degene  side chiesen den 

tot (Nibelungenlied, 0172,3-0172,4). „Це спричинило героям горе, 
тому лицарі мусили невдовзі побачити смерть”. 

Приклад (6) ілюструє медіальну позицію складеного присудка. 
Фінітне дієслово mvsin розташовується контактно зі сполучником 
darvmbe, а незмінювана частина присудка chiesen займає медіальну 
позицію, при цьому не утворюючи рамкової конструкції, тобто 
відбувається порушення рамки. Структура конструкції, що 
специфікується дистантним розташуванням елементів, відображає 
основні тенденції розвитку синтаксичних структур 
середньоверхньонімецького. 

Приклад (6) унаочнює вільний порядок слів у досліджуваний 
період у реченнях з наслідковим зв’язком, проте розвивалася 
тенденція до чіткого закріплення членів речення.  

Аналіз речень із наслідковим зв’язком у середньо-
верхньонімецький період дав змогу простежити вживання 
сполучника des та порядок слів, властивий реченням, поданим 
нижче у прикладах (7-9). 

(7) Wat die allerbesten  die ieman bevant die treit man zallen citen  in 
Prvnh' lant  des suln wir richiv chleider vor der frowen tragen daz wirs iht 
habn scande  (Nibelungenlied, 0352,1-0352,4). „За всіх часів у країні 
Брумхільди носили найкращі сукні, тому дозвольте нам носити перед 
дамами гарне вбрання, щоб нам не було соромно.”  

(8) Fvr alle die si chomen  die mvsen in des iehen daz si ze der 
werlde hæten  schoners niht gesehn des mohten si sie gerne  da ze hove 
tragen (Nibelungenlied, 0378,1-0378,3). „Усі мусили визнати, що 
вони ніде на землі не бачили кращого вбрання, тому герої хотіли 
віднести його до двору”. 
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Приклади (7-8) демонструють нам, що складені присудки 
утворюють рамкову конструкцію, властиву сучасній німецькій 
мові. Характерне контактне розташування відмінюваної частини 
присудка зі сполучником des. 

Розглянемо такий приклад (9): 
(9) Еr ist ein chunic rich des gan ich im ze minnen  die schonen 

magt lobelich (Nibelunegnlied, 0628,3-0628,4). „Він багатий король, 
тому я віддав йому у дружини найгарнішу жінку”. 

Приклад (9) містить речення з наслідковим зв’язком, приєднане 
сполучником des. У прикладі (9) присудок gan розташовується 
контактно зі сполучником des. Підмет ich розміщується контатно з 
присудком gan у медіальній позиції. Такий порядок членів речення 
відображає структуру сурядних речень  з наслідковим зв’яком у 
сучасній німецькій мові. 

Таким чином, установлено 24 речення (41,3%) із наслідковим 
зв’язком, маркованих сполучником des, із загальної кількості (58) 
проаналізованих одиниць. При цьому у відсотковому співвідношенні із 
загальної кількісті речень з рамковою конструкцією 60% складають 
речення зі збереженням рамки, а 40% мають порушення рамки. Речення 
з простим присудком складають 58,4%. Він розташовується контактно 
зі сполучником des. Отже, у реченнях з наслідковим зв’язком, які 
марковані сполучником des, поступово закріплюється друга позиція 
фінітної форми складеного присудка. Позиція незмінюваної форми 
складеного присудка характеризується варіативністю розташування, 
адже йому властива як фінальна, так і медіальна позиції. 

При цьому зазначимо, що на синтаксичному рівні приклади 
(1－4) є  підрядними реченнями, а приклади (5－9)－сурядними. 

При порівнянні прикладів (5－9) показовим є той факт, що маркер 
підрядного речення не впливає на порядок розташування елементів 
останнього, а саме приклади (7－8), які марковані сполучником 
des, демонструють фіксований, а приклад (6) вільний порядок слів.  
У досліджуваному фактологічному матеріалі виявлено, що місце 
фінітного дієслова в підрядних реченнях наслідку зі сполучниками 
darumbe  та des чітко визначено  й знаходиться на другому місці 
після сполучника (приклади 6－8).  

Розташування присудка у фінальній позиції та у медіальній 
позиції у реченнях із наслідковим зв’язком зафіксовано у 
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співвідношенні 9,3% у фінальній позиції та 90,3% у медіальній. 
Відповідно до своїх синтаксичних функцій речення з наслідковим 
зв’язком демонструють різний порядок слів. Вони 
характеризуються вільним порядком слів, але дедалі більше 
проявляють тенденцію до закріплення фінітного дієслова у 
фінальній позиції. Сурядні речення з наслідковим зв’язком тяжіють 
до закріплення фінітного дієслова на 2-ому місці, розташовуючись 
контактно зі сполучником. Складений присудок проявляє 
порушення рамкової конструкції, нехарактерної для сталого 
порядку слів, притаманного сучасній німецькій мові. 

Проведений аналіз дозволив уточнити статус підрядних речень 
і варіативність сполучників наслідку. Розроблені положення  
перспективні для подальшого аналізу складних речень з іншими 
підрядними частинами в аспекті мови і мовлення.  
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НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ 
DISGUST/ВІДРАЗА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Встановлюється номінативне поле емоційного концепту 
DISGUST/ВІДРАЗА, конституйоване синонімічними засобами 
буквальної номінації емоційного стану ВІДРАЗИ. Конституенти 
номінативного поля відрізняються за інтенсивністю прояву, 
способом прояву та наявністю причин виникнення позначуваного 
емоційного стану.  

Ключові слова: емоційний концепт, номінативне поле, 
синонімічні засоби номінації.  

The article establishes the nominative field of the emotional 
concept DISGUST which is constituted by the synonymic means of 
non-metaphoric nomination of the emotional state of DISGUST. The 
constituents of the field differ as to the intensity, character of 
exposure and causes of the emotional state they name.  

Key words: emotional concept, nominative field, synonymic means 
of nomination.   

Устанавливается номинативное поле эмоционального 
концепта DISGUST/ОТВРАЩЕНИЕ, конституируемое синони-
мическими средствами буквальной номинации эмоционального 
состояния ОТВРАЩЕНИЯ. Конституенты номинативного поля 
отличаются интенсивностью проявления, способом проявления и 
наличием причин возникновения обозначаемого эмоционального 
состояния.  

Ключевые слова: эмоциональный концепт, номинативное поле, 
синонимические средства номинации.  

 

Мета статті полягає у встановленні синонімічних 
конституентів номінативного поля емоційного концепту (далі ЕК) 
DISGUST/ВІДРАЗА, актуалізованого в сучасному англомовному 
художньому дискурсі.  

Поставлена мета конкретизується в завданнях: 
розкласифікувати номінації ЕК  DISGUST/ВІДРАЗА за ознаками, 
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що виражають інтенсивність прояву позначуваної емоції, спосіб її 
вияву та причини, що її викликають.  

Актуальність дослідження визначається зростаючим науковим 
інтересом до проблеми концептуалізації й мовної репрезентації 
емоцій.  

Об’єктом дослідження є прямі синонімічні номінації ЕК 
DISGUST/ВІДРАЗА в англійській мові, сукупність яких дозволяє 
встановити номінативне поле концепту.  

Предметом даного дослідження є семантичні характеристики 
буквальних номінацій емоційного стану ВІДРАЗИ, що дозволяють 
віднести їх до номінативного поля ЕК DISGUST/ВІДРАЗА й 
розмежувати за інтенсивністю, способом вияву емоції або 
наявністю певних причин, що її викликають.  

Матеріал дослідження складають 25 лексем, що є  номінаціями 
ЕК DISGUST/ВІДРАЗА в сучасній англійській мові, виділених на 
основі словникових дефініцій авторитетних лексикографічних 
джерел [7－13]. 

Основний постулат когнітивної лінгвістики －думка про те, що 
концепт як ментальна одиниця може бути описаний через аналіз 
засобів його мовної об’єктивації. “Концепт розсіяний в мовних 
знаках, які його об’єктивують. Щоб відновити структуру концепту, 
потрібно дослідити весь мовний корпус, в якому репрезентований 
концепт (лексичні одиниці, фразеологію, пареміологічний фонд), 
включно із системою стійких порівнянь, які закарбували образи-
еталони, властиві певній мові” [4, с. 9]. 

Номінація емоційного концепту DISGUST/ВІДРАЗА виступає 
його прямим або вторинним іменуванням. Прототиповий засіб 
іменування концепту－слово. “Лексикалізована емоція є 
емоційним концептом, оскільки вона як знакове утворення існує, 
функціонує у лінгвокультурі і, як наслідок, відображає у собі 
емоціональний досвід того чи іншого індивіда, в цілому соціуму, 
оціннісно категоризує, концептуалізує навколишній світ. Лексема є 
найважливішим засобом вербального оформлення концепту” [2, c. 
88]. Ім’ям концепту, у переважній більшості випадків, є слово, а у 
випадку багатозначності останнього – один з його лексико-
семантичних варіантів [3, c.137]. Як як таке обирається найбільш 
вживана номінація відображуваної концептом сутності (що можна 
перевірити за частотним словником), яка, як правило, стилістично 
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нейтральна. Якщо ім’я концепту багатозначне, його дефінітивний 
аналіз за тлумачними словниками надає досліднику багатий 
матеріал для когнітивної інтерпретації. Функцію іменування 
концепту також можуть виконувати стійкі і фразеологічні 
словосполучення. У будь-якому разі концепт повинен бути 
названим, інакше його лінгвістичне дослідження неможливе.  

У зв'язку зі сказаним вивчення вербалізованого концепту 
передбачає, насамперед, отримання вичерпного списку мовних 
одиниць, які його об’єктивують. 

Сукупність мовних засобів, які об’єктивують концепт у 
конкретний  період розвитку суспільства, визначається як 
номінативне поле концепту [5,  с.314]. Номінативне поле включає 
одиниці всіх частин мови. Ядро номінативного поля 
конституюється прямими номінаціями концепту, а периферія – 
номінаціями окремих когнітивних ознак концепту, що розкривають 
його зміст і ставлення до нього в різних комунікативних ситуаціях. 

У номінативне поле того чи іншого концепту входять такі мовні 
засоби: прямі номінації концепту (ключове слово – репрезентант 
концепту, яке обирається дослідником як ім’я концепту й, 
відповідно, ім’я номінативного поля, і його системні синоніми); 
похідні номінації концепту; однокорінні слова, одиниці різних 
частин мови; контекстуальні синоніми; оказіональні індивідуально-
авторські номінації; стійкі сполучення слів синонімічних 
ключовому слову; фразеологізовані сполучення, які включають 
ім’я концепту; паремії (прислів’я, приказки і афоризми); 
метафоричні номінації; стійкі порівняння з ключовим словом; 
вільні словосполучення, які номінують ті чи інші ознаки, що 
характеризують концепт; словникові тлумачення мовних одиниць, 
які об’єктивують концепт; тематичні тексти (наукові або науково-
публіцистичні, який розповідають про зміст концепту); 
публіцистичні або художні тексти, які розкривають зміст концепту 
притаманними їм засобами [5, с.314]. 

Іменем ЕК ВІДРАЗА, об’єктивованого засобами англійської 
мови, є номінація  disgust. Дефінітивний аналіз імені концепту 
дозволяє встановити основне значення лексеми disgust – 
негативний емоційний стан експерієнцера, що полягає в апеляції до 
сенсорної пам’яті індивіда, насамперед до тієї частини сенсорного 
спектра, яка акумулює неприємні відчуття (тактильні, зорові, 
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нюхові, акустичні). Джерелом відрази може також стати 
порушення моральних та етичних норм. [6, с. 126-131]. Це 
значення фактично постає категоріальною семемою, що дозволяє 
віднести денотат disgust до відповідної категорії емоційних станів.  

Для специфікації емоційного стану, позначеного disgust, 
необхідно встановити диференційну сему (семему). Це доволі 
важко зробити на підставі визначень лексеми disgust, оскільки 
ідентифікаторами тут слугують її синоніми й розмежувати їх 
денотати можна лише на підставі детального порівняльного аналізу 
їх дефініцій.  

Згідно з Webster’s Dictionary [1990], синонімами disgust  є 
aversion, distaste, loathing, nausea, repugnance, repulsion, revulsion. 
Вказується, що disgust － це лексема з найбільш загальним 
значенням із всіх синонімів, що позначає емоційну реакцію огиди 
без специфікації ступеня її інтенсивності [13]. Дійсно, 
досліджуваний нами мовний матеріал дозволяє зробити висновок 
про те, що disgust у контексті творів художньої літератури може 
означати відразу і огиду, несхвалення, неприязнь, антипатію і 
більш глибоке почуття; здебільшого відраза виправдана та має 
об’єктивні підстави; відраза, що бурхливо проявляється, 
контролюється чи добре стримується. 

У Roget’s Thesaurus [11] слова розташовані за тематичним 
принципом, у рубриці DISGUST поміщено близько 250 синонімів і 
синонімічних утворень, які виражені різноманітними частинами 
мови, належать до різних стилів і позначають різні відтінки 
відрази.  

У словнику Longman Lexicon of Contemporary English [8] 
зафіксовано близько 45 слів, які мають те чи інше відношення до 
виявлення відразливих почуттів, і всі вони об’єднані в рубрику 
DISGUST. 

У результаті аналізу 5 лексикографічних джерел ми виділили 
номінації, які найчастіше збігаються з рядом синонімів, поданих у 
опрацьованих тезаурусах, при цьому зазначивши диференційні 
ознаки, за якими ці синонімічні номінації відрізняються. Виявлені 
номінації й становлять номінативне поле DISGUST/ВІДРАЗА. 

Одиниці цього номінативного поля впорядковуємо за такими 
ознаками: 1) інтенсивність емоції; 2) причини, які її викликають; 3) 
характер і спосіб прояву емоції. 
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За ступенем інтенсивності позначуваної емоції від 
найнижчого до найвищого їх номінації розташовуються так: 

1) dislike (a feeling of not liking someone or something [13]) – 
стан, коли щось або хтось недовподоби; найслабший вияв емоції 
відрази ; 

2) distaste (a feeling that something or someone is unpleasant or 
morally offensive  [13]) – неприязнь, відраза, тобто стан 
неприємного, неприязного почуття, інколи призводить до реакції у 
відповідь,  проте в більшості випадків такий стан може не 
виявлятися на загал; 

3) disrelish (a feeling of distaste, dislike [13]) – відраза, 
неприязнь; разом зі синонімами distaste та dislike вказують на 
найнижчий ступінь емоційної насиченості; 

4) antipathy (settled aversion or dislike [13]) – антипатія, має 
відносно низьку інтенсивність; 

5) repulsion (a feeling that you want to avoid something or move 
away from it, because it is strongly unpleasant [13]) – відраза, 
неприхильність, відштовхування; синонім до distaste, repugnance, 
aversion із середнім ступенем емоційної насиченості; 

6) aversion (a strong dislike of something or someone [13]) – 
відраза, антипатія; має більш насичене негативне емоційне 
забарвлення; 

7) repugnance  (a strong feeling of dislike for something  [13]) – 
огида;  має вищий ступінь відрази; 

8) revulsion ( a strong feeling of shock and very strong dislike [13]) 
– почуття відрази, що призводить до її виявлення ; 

9) disgust  (a strong feeling of dislike, annoyance, or disapproval  
[13]) – відраза, номінація з найбільш загальним значенням, що 
включає в себе негативний емоційний стан і знаходиться в одному 
ряду з іншими основними емоціями; 

10) loathing  (strong dislike or disgust; intense aversion [13]) – 
відраза, огида, синонім disgust, проте має інтенсивніше негативне 
забарвлення; 

11) abhorrence (a feeling of extreme repugnance or aversion; utter 
loathing; abomination [13]) – відраза, огида;  іменник, що 
використовується для емоції відрази крайнього ступеня інтенсивності;  

12) detestation (abhorrence;  extreme hatred or dislike [13]) –  
відраза, огида; синонім з abhorrence з таким самим ступенем 
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негативного емоційного забарвлення, проте, разом з 
abomination, вказують ще й на домішок ненависті до каузатора 
емоції відрази; 

13) abomination  (extreme disgust and hatred [13]) –  відраза, 
огида. Номінація abomination відображає   найвищий ступінь 
інтенсивності проявів емоції відрази разом із ненавистю. 

Розглядаючи концептуальну структурованість поля 
“ВІДРАЗА”, звертаємо увагу на такий змістовий елемент, як 
джерело емоції відрази, тобто причини виникнення названої 
емоції. Це проявляється в тому, що емоцію відрази, і як наслідок — 
відштовхування, викликають певні об'єкти, субстанції і т.п. 
Здебільшого причина, що провокує відразу, огиду експеріенцера, 
може бути визначена досить розмито як неспецифіковане джерело 
неприємних емоцій, щось непривабливе. Прикладом цього явища 
можуть слугувати  такі номінації досліджуваного концепту: 

1) repellent  (serving or tending to drive away or ward off; 
arousing aversion or disgust, esp. of smth unpleasant,  unattractive [13]) 
– те, що хочеться відштовхнути, застерегтися від нього; що 
викликає відразу, огиду; 

2) surfeit (disgust caused by excess satiety [13]) – відраза як 
результат перенасичення; 

3) execration (a thing held in abomination [13]) – відразлива, 
огидна, мерзенна річ;  

4) odium (сausing or provoking hatred, repugnance or disgust 
[13]) – огида, відраза, що межує з ненавистю; 

5) sickening (causing sickness; specif. nauseating  [13]) – щось, 
що викликає нудоту.  

Причиною переживання емоції відрази може бути також щось 
більш специфіковане, тобто зазначена емоція може бути викликана 
певним об’єктом чуттєвого сприйняття; чимось, що погано пахне, 
має відразливий вигляд або видає неприємні звуки. Прикладом 
цього є такі номінативні одиниці: 

1)  noisome (offensive to sight or smell, especially to the latter; 
producing  loathing or disgust [13]) – огидний, неприємний на вигляд 
або, особливо, на запах; той, що породжує огиду чи відразу; 

2)  foul (very unpleasant to taste or smell;: morally bad, very evil  
[13]) – дуже неприємне на смак та запах; погане, нестерпне в 
моральному відношенні; 
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3) ugly (offensive or unpleasant to any sense; morally offensive or 
objectionable [13]) – огидний, неприємний для сприйняття; 
образливий, неприйнятний з огляду  моралі. 

 Слід зауважити, що у вищеподаних дефініціях номінацій 
досліджуваної емоції (2–3) простужується ще одна її 
першопричина, що знаходиться у площині моралі та етики. 
Порушення моральних та етичних норм та стандартів осуджується 
експерієнцером і викликає у нього емоцію відрази.    

   За характером і способом виявлення емоції ВІДРАЗА 
синонімічний ряд відповідного концепту включає: 

1) cringe (to recoil in distaste  [13]) – відскочити, відсахнутися 
від огиди, неприязні; 

2) keck  (to feel or show disgust or strong dislike [13]) – видавати 
звуки (як при блювоті); 

3) avert (to turn away or aside; to ward off; prevent [13]) – 
відхилятися, ухилятися; відштовхувати, остерігатися, що 
виявляється у бажанні уникнути причини емоції відрази; 

4) revolt  (turn away with violent dislike; turn away in revulsion 
[13]) – різко відхилятися з огидою і відразою. 

Відтак, номінативне поле емоції ВІДРАЗА в англійській мові 
включає 25 синонімічних лексем: loathing – repugnance – dislike –– 
disrelish – antipathy – abomination – disgust – aversion – abhorrence –  
detestation – repulsion – distaste та інші, які відрізняються між 
собою за характером інтенсивності прояву, способом вияву та 
причинами виникнення емоційного стану, що вони позначають. 

Таким чином, дефінітивний аналіз лексем-імен концепту 
ВІДРАЗА в англійській мові показав, що ресурси англійського 
лексикону достатні для того, щоб номінувати найтонші відтінки 
цієї негативної емоції, вписуючи саму емоцію у фонову рамку 
причинно-наслідкових і темпоральних параметрів, психофізичних 
та етико-соціальних особливостей переживання суб'єктом-
експеріенцером відповідного емоційного досвіду.   

Перспективи дослідження пов’язуємо з аналізом дескрипції та 
експресії ЕК DISGUST/ВІДРАЗА. 
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ТИПОЛОГІЯ ІЛЛОКУТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

У ЖАНРІ КОРОТКОГО ОПОВІДАННЯ  
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Здійснена розробка типології іллокутивних мовленнєвих актів у 

жанрі короткого оповідання сучасної англійської мови на 
матеріалі творів Роальда Даля. 

Ключові слова: коротке оповідання; іллокутивний мовленнєвий 
акт; типологія. 

Осуществлена разработка типологии иллокутивных речевых 
актов в жанре короткого рассказа современного английского 
языка на материале произведений Роальда Даля. 

Ключевые слова: короткий рассказ; иллокутивный речевой 
акт; типология. 

The article is dedicated to working out the typology of illocutionary 
speech acts in Modern English short fiction. The  typology is based on 
the data retrieved from the short stories by Roald Dahl. The topicality of 
the research is stipulated by the necessity to further investigate the 
pragmatic aspect of different linguistic phenomena.  

The crirical survey of the recent works on the pragmatic aspect of 
an utterance proves the researchers’ increasing interest in the type of 
the illocutionary act expressed and its place in different general 
taxonomies. Typical lexical means and syntactic models of a particular 
intention realization are also in the focus. 

Short stories are short works of fiction whose pragmatic aspect lies 
in the fact that because of the limited text lenght a reader becomes the 
text co-author having to interpret the utterance and thus deduce its 
illocutionary status. The correct interpretation is possible only in case 
of adequate correspondence of language structures with cognitive ones. 
The latter process should take place on both rational and emotional 
levels. 

The analysis of the data under consideration has resulted in singling 
out the following illocutionary speech acts: representatives (with the 
further subdivision into such species: announcement, praise (direct / 
indirect), blame / accusation, prediction, characterization, confession, 



 70 

description); directives (among them: prescriptives – order / 
instruction, demand, permission, prohibition; suggestives – advice, 
wish, suggestion, exhortation; requestives – request, begging, 
invitation); commissives (promisives, menasives); expressives (rapture, 
indignation, gratitude, astonishment, pardon, joy, excitement). There 
have been registered no declaratives. 

Key words: short story; illocutionary speech act; typology. 
 
“Short story” – оповідання, новела – мала форма прозової 

художньої літератури, коротша за роман, що, як правило, зображує 
одну подію в динаміці, часто з несподіваною кінцівкою. Термін 
“story” введений Генрі Джеймсом у 1883 р., а “short story” – Бретом 
Гартом у 1899 р. З початку ХХ ст. термін “short story” широко 
використовується [1].  

Щоб зрозуміти, в чому полягає прагматичний аспект тексту в 
жанрі оповідання, потрібно розглядати цей текст як систему знаків, 
що несе певне значення в когнітивно-семіотичному розумінні, що 
визначає обсяг та розмір тексту, спонукаючи читача до співпраці з 
автором задля осмислення прочитаного. 

У тексті малої форми досить чітко виявляються всі його 
структурні й смислові особливості, а категорії та ознаки тексту 
найбільш сконцентровані. Ці характеристики можна поєднати 
поняттям лапідарності [1, c. 6], яка полягає в єдності всіх засобів 
мовної тканини твору – в структурно-композиційному, 
семантичному, стилістичному та прагматичному планах.  

Тексти короткого оповідання становлять особливу матеріальну 
довжину, послідовність пов’язаних між собою речень і надфразних 
одиниць, що утворюють певний семіотичний простір, який 
потребує від читача та дослідника певних прийомів обробки 
мовного матеріалу в ньому. 

Тексти оповідання зосереджені на дрібних деталях 
зображуваного світу (з яких формується загальне враження про 
нього), мають чітко виражені межі: початок, кінець і те, що 
міститься між ними. Тим самим вони демонструють такі важливі 
характеристики тексту як формальна і семантична самодостатність, 
тематична своєрідність і завершеність. Тут чітко простежуються 
зв’язки як між окремим фрагментами тексту, так і між частинами 
цих фрагментів. Нарешті, у текстах оповіданнях чітким є 
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когнітивне підґрунтя – смисл створення, загальний задум і 
реалізований у специфічній мовній формі підсумок створеного у 
вигляді особливого семантичного (семіотичного) простору [1, c. 11]. 

Обмеження розміру тексту є перешкодою на шляху створення 
письменником розгорнутих пояснень та описів: усе подається 
стисло, коротко порівняно з текстами великої епічної форми. Роль 
авторського коментаря в таких текстах виконує наратор, а також 
сам читач, який є співтворцем їх. У цьому полягає прагматичний 
аспект художнього прозового тексту малої форми [1, c. 5].  

Знання про співвіднесення мовних структур із когнітивними, 
що відбувається не лише на раціональному, а й емоційному рівні, 
дозволяють правильно інтерпретувати мовленнєві акти, які 
відтворюють реальну життєву атмосферу  описуваних подій.  

Мета статті – розробка типології іллокутивних мовленнєвих 
актів у жанрі короткого оповідання сучасної англійської мови. Як 
базову використано класифікацію іллокутивних мовленнєвих актів, 
запропоновану Дж. Серлем. Об’єктом аналізу виступають 
іллокутивні мовленнєві акти. Преметом дослідження є типи 
іллокутивних мовленнєвих актів в англомовних текстах коротких 
оповідань. 

Матеріалом дослідження слугував корпус з  4 200 текстових 
фрагментів, що містять іллокутивні мовленнєві акти. Цей корпус 
отримано методом суцільної вибірки з творів у жанрі короткого 
оповідання англійського письменника Роальда Даля.  

Актуальність роботи зумовлена зацікавленістю мовознавців у 
прагматичних дослідженнях мовлення, у нашому випадку – 
англомовних комунікантів. Автори наукових праць останніх років, 
досліджуючи певні типи інтенцій мовця (звертання, оцінки, 
вибачення, подяки, образи, виправдання), зосереджують свою 
увагу на встановленні місця досліджуваного акту в існуючих 
таксономіях, типових лексичних одиницях та синтаксичних 
моделях реалізації певної інтенції, прагматичних типологіях 
висловлювань, що реалізують певну іллокутивну силу [2–5]. 

Досліджуваний матеріал дозволив виділити такі типи 
іллокутивних мовленнєвих актів: 

I. Іллокутивні мовленнєві акти – репрезентативи (3 150 – 
75%) складають найбільш численну групу, оскільки, за 
визначенням, вони мають на меті відобразити стан справ у світі, 
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передбачають наявність у мовця відповідної точки зору, а їх 
пропозиційний зміст нічим не обмежений. Вони поділяються на 
підгрупи: 

1) повідомлення (1 321) – за чисельністю займають перше місце 
в цій групі, наприклад: "Today is Friday," he said. "It's Friday night, 
my darling. All the banks are closed till next Monday." [7]; 

2) похвала (441) – висловлювання похвали можуть бути 
прямими та непрямими. У прямих висловлюваннях похвали, які є 
більш поширеними, відбувається безпосередній вплив мовця на 
адресата, наприклад: 

 “You have a fine son. You understand that, don’t you? A fine son. 
Did you hear him crying?” [7]. 

Непряма похвала: "That's very good of him," Robert Sandy said [7]. 
Висловлювання похвали набуває особливого значення в 

порівнянні з іншими мовленнєвими актами, що мають локуцію 
похвали – самопохвалою, компліментом, іронією та лестощами. 
Вони різняться прагматичною спрямованістю на продуцента 
(самопохвала) або на реципієнта (похвала, іронія, лестощі, 
комплімент) висловлювання. Основним критерієм розмежування 
похвали й лестощів / іронії є критерій щирості. 

Концентрація мовленнєвих актів похвали може приводити до 
ефекту формування лестощів:  

"You're a genius!" I cried. 
"Ee's got no names, no addresses, no car number, no nothin'," he said. 
"You're brilliant!" 
"I think you'd better pull off this main road as soon as possible," he 

said. "Then we'd better build a little bonfire and burn these books." 
"You're a fantastic fellow!" I exclaimed [7]; 
3) осуд / звинувачення (32): "We should never have done that [7]. 

"You ought to be ashamed of yourself, Michael, even suggesting such a 
thing! Your own daughter, too!" [7]; 

4) прогнозування (189): "If you will take this bet," he said to his 
daughter, "in ten minutes you will be the owner of two large houses" 
[7]. "Before this day is done," Mr Boggis said softly, "I shall have the 
pleasure of sitting down upon that lovely seat" [6]; 

5) кваліфікація (851) – у досліджуваному матеріалі цей тип 
мовленнєвих актів стосується як живих, так і неживих об’єктів, 
наприклад: "A dreadful man, really. Never stopped telling jokes, or 
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stories, or something." "And she's pretty frightful, too." They're too 
awful, they really are" [7]. "Urn – yes. A very interesting little wine 
gentle and gracious, almost feminine in the after-taste" [7]; 

6) зізнання (96) – наприклад: "I really think it's a pretty nasty 
thing, you know, Pamela. I honestly do" [7]; 

7) опис (220) – як-от: "It's a diamond," the prince said. "Pure white. 
It's not especially large, but the colour is good" [7]. 

II. Директивні іллокутивні мовленнєві акти (840 – 20%), що 
поділяються на три типи: прескриптиви, сугестиви та реквестиви. 

До прескриптивних мовленнєвих актів (522), що 
характеризуються облігаторністю виконання дії для адресата, 
пріоритетністю позиції мовця, коли адресат не має права 
вирішувати питання про виконання / невиконання дії, бо перебуває 
в непріоритетній позиції, належать: 

– наказ (розпорядження): “Feel it!” Mr Boggis ordered [6]; 
– вимога: “That’s enough!” the doctor said sharply [6];  
– дозвіл: "Of course you may," Robert Sandy said. "Take a seat" [7]; 
– заборона: "Pamela," I said, snapping the words out, "I forbid you 

to do it!" [7] 
Сугестиви (107) – це такий тип директивів, в яких пріоритетну 

позицію займає сам мовець, який на основі свого життєвого 
досвіду або знань стану справ у певній ситуації дозволяє собі 
скеровувати дії адресата. До цієї групи директивів належать: 

– порада – "You'd better let me have those raisins," Claud said [6]; 
– побажання – "Sleep well," my wife said. "Sleep well, Mrs 

Snape. Good night, Mr Snape" [7]; 
– пропозиція – "Just hang it there," she said, "and let me help you 

with your coat" [6]; 
– заклик – "Come on, Arthur. Don't be so flabby [7]. 
У реквестивних директивах (211) бажана для мовця дія, до 

виконання якої він спонукає адресата, не підлягає обов’язковому 
виконанню. Виконавцем дії є адресат, він же несе відповідальність за 
прийняття рішення. До цієї підгрупи директивів відносять прохання, 
благання й запрошення. Прохання належить до найбільш частотних. 

Прохання – ввічливе звернення до кого-небудь з метою 
домогтися чогось, спонукати кого-небудь зробити, виконати щось. 
Проведений аналіз вказує на те, що прохання в англійській мові 
виражають такі засоби: 
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1. Розповідні речення: 
1) речення з модальним дієсловом will: 
“If you’ll pardon me, no sir, it’s not. It’s a second-hand 

reproduction…” [6]. 
2) бездієслівні речення, наприклад: 
“The sun deck, please,” he said to the elevator man [7]. 
 2. Питальні речення: 
1) загальні питання: 
 “Do you mind the pipe?” he asked, holding it up in his finger [7] 
Вони можуть містити модальні дієслова: will, would, could, may, 

might, які нерідко є елементами формул ввічливості: “Might I 
inquire if you are the owner?” Mr Boggis asked, undaunted, addressing 
himself to Rummins [6]. 

Прохання з дієсловом will вживаються в таких випадках: 
а) мовець не сумнівається у згоді співрозмовника: 
“Will you please count aloud the number of times I light it?” [7]; 
 б) мовець не знає, якою буде відповідь: 
“Will you leave Drioli and marry me?” [7]; 
2) розділові питання: 
“Help me to get out, will you?” [7]. 
3. Імперативні (=спонукальні) речення, у змісті яких: 
1) синтетичний імператив: 
“Come on, Daddy,” the girl said. “Turn it round and let’s have a 

peek. I want my two houses” [7]. 
Заперечний імператив надає проханню більш м’якого відтінку: 

“And don’t you ever go wandering about on deck alone like this 
again…” [7]. 

2) синтетичний імператив з емфатичним дієсловом do:  
"Five and sixpence is fine," he answered. "I should like very much 

to stay here." "I knew you would. Do come in." [6]. 
 3) аналітичний імператив: Let + Verb часто репрезентує 

собою спонукання до дії, але воно може бути й проханням, 
особливо якщо до нього додається слово please: 

"Please let me see him" [6]. 
Пом’якшення прохання може відбуватися й за допомогою таких 

вигукових сполук, як: for Mercy’s cake, for God’s sake, by Heaven, 
for Lord’s sake: "For God's sake," he said, hearing her, but not turning 
round. "Don't make supper for me. I'm going out" [7]. 
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Як окремий реквестивний тип або в межах прохання 
виділяється благання. Благання – це наполегливе прохання з 
експлікацією приниженого стану мовця: "Oh Henry, please!" she 
sounded very near to tears [7]. 

Для запрошень також характерним є вживання please та 
модального дієслова will, які нерідко поєднуються в одному 
мовленнєвому акті: 

"Just a minute, please." The woman disappeared through a door at 
the back, but in thirty seconds she returned and said, "Will you come 
this way, please" [7]. 

III. Іллокутивні мовленнєві акти – комісиви (42 – 1%). Від 
інших мовленнєвих актів комісиви відрізняються тим, що вони 
завжди орієнтовані на мовця, який, по суті, бере на себе 
зобов’язання виконати дію в майбутньому. Комісиви поділяються 
на дві групи: 

1) промісиви (35) – це мовленнєві акти-обіцянки, в яких суб’єкт 
виражений займенниками I, we, наприклад: 

"I promise, I promise I won't do it again," the girl was saying [7]; 
2) менасиви (7) – це мовленнєві акти застереження та погрози, 

в яких суб’єкт не обов’язково виражений займенниками I, we, 
оскільки взяття на себе тих чи інших зобов’язань мовцем може 
бути імпліцитним: 

"What about this one, Richard? You'll never name this one!" "You'll 
never get it," Mike said. "Not in a hundred years" [7]. 

III. Іллокутивні мовленнєві акти – експресиви (168 – 4%), 
що виражають: 

1) захоплення (27): "Good gracious me," Mr Gold said. "How very 
exciting." [7] "Great Scott!" Robert Sandy cried, jumping up [7]; 

2) обурення (15): "Tommyrot!" [7] 
3) вдячність (48): "Thanks," Claud said. "Thanks very much." [7] 

"Thank you, guv'nor," he said. "It's always nice to be appreciated"  [7]; 
4) подив (6): "My God!" she cried [7] "My heavens alive!" I cried [7]; 
5) вибачення (41): "I'm sorry we disturbed you," the girl said [7]. 

“Excuse me,” Mr Boggis answered primly, “but there are plenty of 
chairs in England worth more than twice that figure…” [6]; 

6) радість (29): "I'm glad of that, dear," his wife said [7]; 
7) азарт (2): "Good!" Mike cried. "That's fine! Then it's a bet!" [7] 
У досліджуваному тексті не зафіксовано декларативних 
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мовленнєвих актів. 
Подальші наукові розвідки можуть бути спрямовані на 

дослідження мовленнєвих актів у різножанрових творах великої та 
малої форм різних літературних періодів, що дасть можливість 
скласти уявлення про художній світ автора та літературної епохи, 
яку він представляє.     
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CONCEPTUAL ANALYSIS : COMPONENTIAL ANALYSIS 
 

Михайленко В.В. Концептуальний аналіз : Компонентний 
аналіз. 

Стаття присвячена кореляції концептуального та 
компонентного аналізів та встановленню точок перетину. На 
матеріалі змодельованої концептосфери «law» та 
сконструйованої компонентної мережі «law» доведено спільну 
мовну базу обох конструктів. 

Ключові слова: концепт «law», компонент, семантичний аналіз, 
картина світу, моделювання, когнітивна лінгвістика. 

Михайленко В.В. Концептуальный анализ : Компонентный 
анализ. 

Данная статья посвящена корреляции концептуального и 
компонентного анализов для определения точек пересечения. На 
материале смоделированной концептосферы «law» и 
сконтруированной компонентной сети «law» выделено общую 
языковую основу обоих конструктов. 

Ключевые слова: концепт «law», компонент, семантический 
анализ, картина мира, моделирование, когнитивная лингвистика.  

The present paper is focused on the correlation of two types of 
analysis – conceptual and componential to define the points of their 
overlapping. The conceptual system modeled and the componential 
network constructed lay the basis for revealing the mutual language 
basis of the both constructs. 

Key words: concept of law, component, semantic analysis, 
worldview, modeling, cognitive linguistics. 

 

Introduction 
Semantics, a subdiscipline of linguistics, a language level, a science, 

is the study of the language meaning. It is closely related with 
pragmatics: semantics is a science investigating its object in isolation 
and pragmatics is an applicative research of its object in use, when we 
include speakers’ and listeners’ interpretation of meaning. Cf.: 
Semantics deals with the relationship between representations and the 



 78 

world (Michael R.W. Dawson, David A. Medler, Glossary On-line). 
The semantic study requires all kinds of visualizations to illustrate its 
theoretical grounding and relationships, for instance, semantic 
networking. Its history comes from an introduction to semantic 
networks by J.F. Sowa [12] and F. Lehmann [8, p.1-50] who developed 
a tool for representing knowledge Their semantic networks have three 
main features: (1) they originate in the conceptual analysis of language; 
(2) they can have an expressiveness equivalent to first-order logic; (3) 
they can support inference through an interpreter that manipulates 
internal representations. [5, p.169-175]. Verbalized relationships in 
language mirror the relationships of the speakers and objects in the 
world view. The two approaches to network their independence and 
overlapping are under investigation in the present paper. A cognitive 
map is a mental representation of an agent’s spatial world, and of the 
agent’s location within this mapped world [14, p.189-208]. 

 
Discussion 
The Stanford Encyclopedia of Philosophy Online gives the 

following definition: “Weltanschauung is a German word that often is 
translated as “worldview” or “world outlook” but just as frequently is 
treated as a calque or left untranslated. A Weltanschauung is a 
comprehensive conception or theory of the world and the place of 
humanity within it. It is an intellectual construct that provides both a 
unified method of analysis for and a set of solutions to the problems of 
existence.” 

A societal world view is a mental model of reality, a framework of 
ideas and attitudes about the world, and life, a comprehensive system of 
beliefs of the nation.  

The Oxford English Dictionary (2010) specifies worldview as a 
“contemplation of the world, a view of life” or “a particular philosophy 
of life or conception of the world held by an individual or a group.” C.f.: 
Merriam-Webster Learner’s Dictionary (2001) “world view is the way 
someone thinks about the world, for instance, a 
scientific/religious/cultural worldview.” David K. Daugle Jr. (2002) 
suggests his interpretation of worldview as a theory of the world, used 
for living in the world. A world view is a mental model of reality – a 
framework of ideas and attitudes about the world, ourselves, and life, a 
comprehensive system of beliefs. 
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A person’s worldview is affected by many factors – by their 
inherited characteristics, background experiences and life situations, the 
values, attitudes, and habits they have developed, and more – and these 
vary from one person to another. Therefore, even though some parts of a 
worldview are shared by many people in a community, other parts differ 
for individuals.  

We can consider the entire universal worldview to be a macrocosm 
containing individual microcosms, smaller worldview systems. 
However, an individual one taken separately can be also a macrocosm in 
her/himself.  

These definitions, though essentially in accord with one another and 
seemingly not at all inconsistent with current usage, are somewhat 
superficial. 

One’s worldview is also referred to as one’s philosophy, philosophy 
of life, mindset, outlook on life, formula for life, ideology, faith, or even 
religion. Barre Toelken [13, p.1-38] underlines that “worldview” refers 
to the manner in which a culture sees and expresses its relation to the 
world around it. Earlier the scholars of culture believed that similar 
conditions would generate the same worldview. Reality varies widely 
likewise the viewer’s cultural and linguistic factors imprinted in their 
minds. Evidently, these factors form the matrix of their cognition and 
perceiving including a logical system and a set of evaluative 
assumptions.  

Thus, our worldview is the set of beliefs about fundamental aspects 
of reality that ground and influence all our perceiving, thinking, 
knowing, and doing. Each of various subsets of our worldview (each of 
these views) is highly interrelated with and affects virtually all others. 

A human-being in the process of his/her cognition of the world may 
draw a map, where the points are the concepts which must be further 
verbalized. This process becomes the object of cognitive linguistics 
which interprets language in terms of the concepts, sometimes universal, 
sometimes specific to a particular language, which underlie its forms. 
Gilbert Ryle (1954) gives his understanding of the “concept” and 
“conceptual analysis”: “The concepts are not things, as words are, but 
rather the functionings of words” [10, p.1-38]. So the functioning of a 
word is interdependent with other words functioning in the sentence 
pattern or in discourse. The contents of concepts are properties, 
objectively given structures of reality. We understand that one word 



 80 

may be used in several functions; but functions are not interchangeable 
[10, p.1-38]. The actualization of the definite meaning component 
depends upon the word distribution, i.e. its context discourse register 
and the author’s intention. Therefore, G. Ryle believes that one and the 
same word can represent different concepts, for instance, the concept 
designated by the word “law” would be quite different in the Juridical 
Discourse from the same word used, say, in the Science Discourse. 

Traditionally, conceptual analysis was understood as explicating 
covert, hidden or tacit knowledge about concepts. The knowledge to be 
explicated was considered to be propositional. Conceptual atomism 
claims that most concepts cannot be decomposed into features, so the 
conjunction of the features is equivalent to the concept in question [1, 
p.62]. Andrei Marmor [9, p.1-27] admits that Ronald M. Dworkin 
(1986) treats conceptual analysis as a linguistic inquiry [2]. At least it 
has been so conceived by the ordinary language analysis school of L. 
Wittgenstein, G. Ryle and J.L. Austin: the idea of a concept stands for 
the “functionings of words in their settings”, we would specify 
distribution and discourse register, and their relationships in the 
discourse where all the words and the concepts they represent are 
interconnected.  

The concept of law is defined as an expression of legislative will. It 
orders and permits and forbids. It announces rewards and punishments. 
Its provisions generally relate not to solitary or singular cases, but to 
what passes in the ordinary course of affairs. 2. "Law," without an 
article, properly implies a science or system of principles or rules of 
human conduct, answering to the Latin "jus;" as when it is spoken of as 
a subject of study or practice. In this sense, it includes the decisions of 
courts of justice, as well as acts of the legislature. Indeed, it may happen 
that a statute may be passed in violation of law, that is, of the 
fundamental law or constitution of a state; that it is the prerogative of 
courts in such cases to declare it void, or, in other words, to declare it 
not to be law. 3. A rule of civil conduct prescribed by the supreme 
power in a state (Legal Information and Definitions from Black’s Law 
Dictionary, 2010). 

The law nominations in the texts under study can be a sample of a 
certain “law” taxonomy which we may model into a conceptul system: 
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James W. Sire [11] defines worldview as a set of presuppositions 
which we hold about the makeup of our world. Carol A. Hill (2010) 
considers “worldview” a basic way of interpreting things and events 
filling a culture so thoroughly that it becomes a culture’s concept of 
reality. The beliefs, values, and behaviors of a culture stem directly from 
its worldview. Hans-Georg Gadamer [3] emphasizes that no final 
interpretation of reality is possible because new life-worlds or world 
pictures will cause future interpreters to see and experience the world 
differently. 

Semantic structure depends upon the part of speech to which the 
word belongs and all that possible meanings connect with a definite 
group of grammatical meanings, and the latter influences the semantic 
structure of the word so much that every part of speech possesses its 
own semantic peculiarities. Componential analysis is a method of 
describing the subject matter of a language. A method in both semantic 
and cultural description, componential analysis is perhaps best 
characterized as a method of ideography (International Encyclopedia of 
the Social Sciences, 1968). 

B. Malinowski in his Coral Gardens and Their Magic (1935), 

demonstrated the immediate relevance of descriptive semantics for 

ethnography. Indeed, the term “componential analysis” is taken from 

linguistics, where it is used to refer to the criteria by which distinctive 

categories in a language are distinguished and, subsequently, to refer to 

the analysis of semantic distinctions encountered in grammatical 

paradigms [see.: 4, p.195-216; c.f.: Randy Allen Harris, 1948].However, 

the clearest expositions of the method, of the theoretical issues it raises, 

and of its limitations by comparison with other methods were suggested 

for the analysis of kinship terminologies (see: Floyd Lounsbury, 1964). 

Componential analysis tests the idea that linguistic categories influence 

or determine how people view the world; this idea is called the Whorf 

hypothesis after the American anthropological linguist Benjamin Lee 

Whorf (1956). Such componential analysis points out, for example, that 

in the “Law” domain in English, the lexemes “rule,” ”principle,” 

”jurisprudence,” and “profession” can be distinguished from one 

another according to their functions in contexts. At the same time all 
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these lexemes share the common component, or feature, of meaning “a 

set of rules or principles.” The analysis has shown that the several 

expressions within a domain can be sorted into sets so that all the 

expressions in a set have mutually exclusive denotata at a given 

hierarchical level and differ from one another with respect to one or 

several dimensions of discrimination (such as the several dimensions 

used to discriminate “theory” from “profession of a jurist”, “police 

force,” practice of law” etc). Such sets of expressions constitute a 

terminological system. The method of componential analysis has been 

applied almost entirely to delimiting and depicting the ideational 

structure of terminological systems. Linguists have devised a number of 

ways to represent these components [see: 5] “It used to be thought that 

any word could be described in terms of semantic primitives. For 

instance, M. Bierwisch (1970), said that semantic features do not differ 

from language to language, but are rather part of the general human 

capacity for language, forming a universal inventory used in particular 

ways in individual languages [see the opposite: 6, p.114]. 

The Oxford Dictionary (2010) defines the following components in 

the lexical meaning of that law: (1) A system of rules which a particular 

country or community recognizes as regulating the actions of its 

members and which it may enforce by the imposition of penalties; (2) 

All the rules of conduct established and enforced by the authority, 

legislation, or custom of a given community, state, or other group; (3) 

Any one of such rules; (4) The condition existing when obedience to 

such rules is general: to establish law and order; (5) The branch of 

knowledge dealing with such rules; jurisprudence; (6) The system of 

courts in which such rules are referred to in defending one’s rights, 

securing justice, etc.: to resort to law to settle a matter; (7) All such rules 

having to do with a particular sphere of human activity: business law 

common law, as distinguished from equity; (8) The profession of 

lawyers, judges, etc.: often with “Theˮ; (9) A sequence of events in 

nature or in human activities that has been observed to occur with 

unvarying uniformity under the same conditions often law of nature; 
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(10) The formulation in words of such a sequence: the law of 

gravitation, the law of diminishing returns; (11)Any rule or principle 

expected to be observed: the laws of health, a law of grammar; (12) 

Inherent tendency; instinct: the law of self-preservation; (13) Eccles. a 

divine commandment, all divine commandments collectively (14) 

Math., Logic, etc. a general principle to which all applicable cases must 

conform: the laws of exponents (The Oxford Dictionary, 2010). 

Cf.: Merriam-Webster Dictionary (2001) entry: (1) A binding 
custom or practice of a community : a rule of conduct or action 
prescribed or formally recognized as binding or enforced by a 
controlling authority; (2) The whole body of such customs, practices, or 
rules; (3) Common law; (4) The control brought about by the existence 
or enforcement of such law; (5) The action of laws considered as a 
means of redressing wrongs; also: litigation; (6) The agency of or an 
agent of established law; (7) A rule or order that it is advisable or 
obligatory to observe; (8) Something compatible with or enforceable by 
established law; (9) A control, authority; (10) (Often capitalized) The 
revelation of the will of God set forth in the Old Testament; (11) 
(Capitalized) The first part of the Jewish scriptures: Pentateuch, Torah; 
(12) A rule of construction or procedure (the laws of poetry); (13) The 
whole body of laws relating to one subject; (14) The legal profession; 
(15) Law as a department of knowledge: jurisprudence; (16) Legal 
knowledge; (17) A statement of an order or relation of phenomena that 
so far as is known is invariable under the given conditions; (18) A 
general relation proved or assumed to hold between mathematical or 
logical expressions. The components: the whole system or set of rules 
made by the government of a town, state, country; a particular kind of 
law; a rule made by the government of a town, state, country can 
constitute the nucleus of the word semantic structure. 

Now we shall concentrate on the “Jurisdiction” subsystem singled 
out from law and legal dictionaries and glossaries. From the 
encyclopedic entry of “law” we have extracted the following 
nominations: system, custom, conduct, code, statute, ordinance, 
regulation, among which the lexeme code takes the upper position in the 
semantic taxonomy. Then we shall verify the semantic components of 
the lexeme law, cf. Law Dictionary: (1) The complete body of statutes, 
rules, enforced customs and norms, and court decisions governing the 



 85 

relations of individuals and corporate entities to one another and to the 
state; (2) The subset of such statutes and other rules and materials 
dealing with a particular subject matter; (3)The system by which such 
statutes and rules are administered; (4) The profession of interpreting 
such statutes and rules; (5) The bill that becomes effective after 
enactment by the legislature and signature (or failure to veto) by the 
executive (Law Dictionary). As legal nomination the lexeme law is 
defined as: (1) A traditional, recognized causal link or principle 
resulting in failure, injury, loss, or pain when violated; (2) Legal 
statement of government’s and society’s sense of right and wrong. 
Binding statement of conduct supporting justice and obligation; (3) 
cause and effect described from experiments and/or observations 
directly leading to a phenomenon. The meanings of lexemes are 
analyzed into components, which can then be compared across lexemes 
or groups of lexemes. Components serve to distinguish the meaning of a 
lexeme from that of other related lexemes: “Semantic components may 
be combined in various ways in different languages yet they would be 
identifiable as the ‘same’ component in the vocabularies of all 
languages” [J.J. Katz and J.A. Fodor, 1962]. 

Conclusions. The conceptual analysis reveals knowledge of the 
societal linguistic practices because all the constituents of the 
conceptual system are verbally represented. Consequently conceptual 
and componential types of analysis overlap in this respect. Our wording 
the concepts reveals the way of our thinking. We can come to the 
conclusion that “conceptual connections are transparent because they 
are constituted by our language, and language is public and knowable to 
every competent user. The advantages of componential analysis to 
meaning study are obvious. First, it is a breakthrough in the formal 
representation of meaning. Once formally represented, meaning 
components can be seen. Second, it reveals the impreciseness of the 
terminology in the traditional approach to meaning analysis. The 
limitations of componential analysis are also apparent. It cannot be 
applied to the analysis of all lexicon, but merely to words within the 
same semantic domain. It is controversial whether semantic features are 
universal primes of word meanings in all languages.  
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ  

КОГНІТИВНОГО КАРТУВАННЯ ДИСКУРСУ  
(на прикладі сучасного німецького парентального дискурсу) 

 
Презентуються основні принципи когнітивного картування 

дискурсу – реконструкції його концептосистеми – на прикладі 
сучасного німецького парентального дискурсу як дискурсивної 
практики етнокультурної спільноти, виокремленої в масиві 
німецькомовної дискурсивної діяльності на основі родинної сфери 
функціонування. Основою пропонованої методики є синтез 
концептуального аналізу та лінгвокватитативних методів, що 
дозволяє сконструювати його когнітивну карту, яка схематично 
відтворює цілісну ментальну репрезентацію парентального типу 
сімейного дискурсу в статистично верифікованій концептуальній 
структурі та системі кореляцій між її елементами.  

Ключові слова: когнітивна карта, когнітивне картування, 
дискурс, концептосистема.  

Представлены основные принципы когнитивного картирования 
дискурса – реконструкции его концептосистемы – на примере 
современного немецкого парентального дискурса как дискурсивной 
практики этнокультурного сообщества, выделенной в массиве 
немецкоязычной дискурсивной деятельности на основании семейной 
сферы функционирования. Основой предложенной методики 
является синтез концептуального анализа и лингвокватитативных 
методов, позволяющий сконструировать его когнитивную карту, 
которая схематически воспроизводит целостную ментальную 
репрезентацию парентального типа семейного дискурса в 
статистически верифицированной концептуальной структуре и 
системе кореляций между еë элементами. 

Ключевые слова: когнитивная карта, когнитивное картирование, 
дискурс, концептосистема.  

This paper presents a reconstruction technique of the conceptsystem of 
the modern German family discourse as a discursive practice of the 
ethnocultural community, singled out of the German discursive activity in 
the scope of the family functioning. The basic principle of the proposed 
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technique is a synthesis of conceptual analysis, corpus linguistics 
techniques and linguo-quantitative methods that allows to trace the integral 
mental representation of the   family discourse in a statistically verifiable 
conceptual structure and a correlations system between its elements. 

Key words: cognitive map, cognitive mapping, discourse, 
conceptsystem. 

 
Лінгвістичні розвідки сьогодення концентруються на вивченні 

системної організації мислення особистості (С. А. Жаботинська, 
В. І. Карасик, О. С. Кубрякова, А. П. Мартинюк, А. М. Приходько, 
T. А. van Dijk, R. Jackendorff, G. Lakoff). Ментальне підґрунтя 
діяльності реконструюється дослідниками у вигляді окремих 
концептів, що згорнено містять специфіковане знання, концептосфер 
та концептополів, об’єднаних спільністю логіко-смислового або 
предметного змісту, концептосистем як дискурсивно-релевантних 
формацій концептів, фреймів інтерпретації, когнітивних карт Останні, 
по-різному розуміючись дослідниками (Н. К. Кравченко, 
О. О. Селіванова, R. Axelrod, E. C. Tolman), однак маючи основним 
призначенням представлення глобальної картини програм 
комунікантів, репрезентують ментальні каркаси дискурсивних 
практик лінгвокультурної спільноти та розкривають усталений спосіб 
осмислення певного сегмента діяльності її членів. Однією з таких 
дискурсивних практик спільноти є сімейний дискурс (СД). 

Інтерес до сімейного спілкування (одним із видів якого є 
парентальний дискурс – ПД) активізувався у другій половині ХХ ст. 
переважно з лінгвокультурологічних позицій на російськомовному 
матеріалі (А. М. Байкулова, А. В. Занадворова, Я. Т. Ритнікова). 
Окремі аспекти СД вміщувалися у фокус досліджень структури і 
прагматики розмовно-побутової комунікації (І. М. Борисова, 
О. Б. Сиротиніна), діалогічного (С. Г. Агапова, О. Г. Хохловська), 
подружнього (О. В. Чернічкіна), авторитарного (П. Г. Крючкова), 
аргументативного (А. Д. Бєлова) дискурсів, тактико-стратегічних 
конфігурацій (О. С. Іссерс, І. Є. Фролова), їх вікової і гендерної 
диференціації (Т. Г. Бірюкова, О. М. Галапчук, О. В. Олянич, 
К. В. Піщікова), лексичних особливостей спілкування пари (E. Leisi, 
K. Loewit) та сім'ї (M. Böttger, S. Häwel, J. Kramer, H. Kratzmeier, 
M. Wulff), невербальних засобів комунікації (Й. А. Стернін, 
Л. В. Солощук). Когнітивно-дискурсивна парадигма створює 
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підґрунтя для визначення родинної комунікації одним із видів 
дискурсу та дослідження, насамперед, його комунікативно-
прагматичних особливостей в англомовному соціумі (А. А. Бігарі, 
О. І. Гридасова, А. А. Семенюк). Можна констатувати, що, попри 
частково реалізований інтерес до комунікативно-прагматичних і 
лінгвокультурних особливостей СД загалом та німецького зокрема, 
залишаються відкритими питання, пов’язані з його когнітивним 
підґрунтям. Саме воно, репрезентуючи релевантний сегмент уявлень 
індивіда, детермінує семантико-когнітивну й комунікативно-
прагматичну специфіку СД у межах певної лінгвокультури.  

Відповідно, актуальність дослідження зумовлена спрямованістю 
сучасних лінгвістичних студій у межах когнітивно-дискурсивної 
парадигми на об’єктивне встановлення особливостей 
комплементарності ментальних і вербальних ресурсів дискурсивних 
практик, що дає можливість описати їх ментальну зумовленість. 
Когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення сімейної дискурсивної 
практики дозволяє представити її інформаційний архів, виявити 
стрижні німецького національного менталітету, зіставити її 
когнітивну репрезентованість, мовну об’єктивацію та комунікативну 
реалізацію. 

Узагальнюючи викладене, вважаємо, що ментальний ресурс – 
когнітивний простір СД, містячи репрезентаційне і динамічне знання, 
в основі своїй представлений специфічною концептосистемою. 
Пропонуємо здійснювати її моделювання застосуванням методики 
когнітивного картування, яка включає концептуальний аналіз у межах 
конструкційного методу, застосований для встановлення автохтонних 
концептів, логіко-семантичний аналіз, що дозволив визначити тип 
зв’язку в міжконцептних кореляціях, а також лінгвостатистичні 
методи (розрахунок критерію хі-квадрат (χ2), коефіцієнта спряженості 
К і коефіцієнта рангової кореляції Пірсона r), які уможливлюють 
верифiкацію елементів концептосистеми та кореляцiй мiж ними (див. 
[6]). У результаті застосування методики конструюються когнітивні 
карти типів і видів СД: кооперативного матримоніального, 
конфронтативного матримоніального, кооперативного парентального 
та конфронтативного парентального, які відображають відповідну 
концептуальну номенклатуру і систему зв’язків між її елементами. 

Продемонструємо на прикладі кооперативного ПД реалізацію 
запропонованої методики. 
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Оскільки об’єктивуються концепти на рівні мови – „знакової моделі 
нашого розуміння творчих можливостей предметного світу” [1, с. 65] – 
в різних знакових формах, то процес вибору слова активує систему 
значень через концептуальну сітку відповідної культури. Вербальне 
втілення концептів підводить до необхідності виявлення їхніх 
актуалізаторів (відомих як об'єктиватори, експлікатори, номінанти, 
вербалізатори, концептуальні кваліфікатори) – вербальних одиниць, що 
забезпечують концептуальну основу ПД. Відповідно, виокремлення 
констант концептосистеми можливе через „інвентаризацію” текстів 
(матеріалом для дослідження слугували текстові фрагменті 
персонажного мовлення з сучасних німецькомовних прозових творів, 
транскрипти кінофільмів та усних інтеракцій), фіксацію об'єктиваторів 
концептів, групування їх у семантичні області (домени) та визначення 
матриці концептів як основних пучків смислу в межах ПД. Оскільки 
лише повторюваність тих чи інших вербалізаторів може свідчити про 
закономірність певних концептів та їх конфігурацій, логічним 
видається застосування елементів статистичного аналізу, що дає змогу 
через визначення статистичної значущості а) презентованості домену в 
текстах ПД та б) певних концептів у виокремлених доменах надати 
статус автохтонів ПД концептам з інших полів.  

Використання квантитативного аналізу, а саме верифікація даних 
за критерієм хі-квадрат (χ2) [5, с. 156], дає змогу через визначення 
наявності відповідностей між розподілами частот актуалізаторів 
концептів певного домену в текстах ПД та певних концептів у 
статистично значущих доменах виокремити із множини зафіксованих 
аллохтонів – концептуальних змінних, що презентують нетипові та 
малоймовірні кванти знань та є по суті складовими інших 
концептуальних просторів [7, с. 243], закономірні автохтони 
концептосистеми певного типу ПД. Останні є основними смисловими 
домінантами, категоріальними одиницями основи його 
концептосистеми. 

Так, для кооперативного ПД статистично значущими виявляються 
9 доменів ("Фізіологія і фізіологічні потреби", "побутова і фінансово-
господарська сфера", "вербальна діяльність", "риси характеру", 
"суспільні цінності і конвенції", "соціальна діяльність і співпраця", 
"відпочинок і дозвілля", "родинна належність", "почуття і емоції"), у 
межаx яких виокремлюються 37 значущиx концептiв – автoxтoнiв 
кооперативного ПД: Стереотипні пріоритети кооперативного ПД 
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закладені в автохтонах  ERNÄHRUNG, SCHLAFEN, AUFRÄUMUNG, 
BETREUUNG, EINKAUF, AUTО, KОMMUNIKATIОN, 
PÜNKTLICHKEIT, ОRDENTLICHKEIT, TОLERANZ, 
INTELLIGENZ, FLEIß, EHRLICHKEIT, KREATIVITÄT, 
HÖFLICHKEIT, STОLZ, VERANTWОRTUNG, ENTWICKLUNG, 
ERFОLG, PLANUNG, LEHRE / STUDIUM, GERECHTIGKEIT, 
FREUND, CLIQUE, TIER, FEST, FERIEN, SPОRT, SPIEL, KUNST, 
LITERATUR, ELTERN, GESCHWISTER, GRОSSELTERN, 
VERTRAUEN, LIEBE, ZUFRIEDENHEIT. 

Встановлення автохтонів не є остаточним етапом дослідження 
концептуальної структури кооперативного ПД, оскільки лише „аналіз 
сполучуваності концептів, … дозволяє вибудувати ту картину світу, 
що характерна буденній свідомості” [8, с. 59]. Думки про 
мотивованість сполучуваності семантичними властивостями [2; 4 та 
ін.], когнітивність зв’язків між об’єктами дійсності та близькість 
розміщення у тексті пов'язаних за смислом слів [3] наштовхують на 
припущення, що розгляд „сусідства” у тексті може відтворити 
фрагмент мовної картини світу, на фоні якої реалізується 
концептопростір ПД. Логічним за такого уявлення стає визначення 
пар автохтонів, між якими існує статистично підтверджений зв’язок. 
Виявити його можна за допомогою кореляційного аналізу (а саме 
простої лінійної кореляції Пірсона r – детальніше див. [5]), що фіксує 
характерну для лінгвістичних явищ кореляційну (статистичну) 
залежність. 

Статистично значущі пари автохтонів (напр. 
ORDENTLICHKEIT :: ERNÄHRUNG, ERNÄHRUNG :: CLIQUE – 
див. рис. 1) засвідчують певні залежності в ментальному просторі 
членів німецької родини, однак не пояснюють їх. Зафіксувавши 
наявність концептуальної кореляції в парі, вважаємо за доцільне 
звернутись до якісного, а саме логіко-семантичного, аналізу для їх 
пояснення, встановлення логічних відношень між конституантами, 
комбінаторних властивостей концептуальних домінант.  

Логіко-семантичний аналіз висловлень / діалогічних єдностей 
дозволяє стверджувати, що палітра інтреконцептивної кореляції 
обмежується чотирма основними типами відношень – включення, 
слідування, каузації та взаємовиключення, в основі яких лежать 
логічні закономірності, умовно позначені схемами „Х або Y” (↔), „X 
включає / імплікує Y” (-->), „Y іде за Х” (→), „X спричинює Y” (=>).  
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1 - домен „побутова і фінансово-господарська 
сфера” 
2 - домен „фізіологія і фізіологічні потреби” 
3 - домен „риси характеру” 
4 - домен „почуття і емоції” 

5 - домен „вербальна діяльність” 
6 - домен „соціальна діяльність і співпраця” 
7 - домен „відпочинок і дозвілля” 
8 - домен „суспільні цінності і конвенції” 
9 - домен „родинна приналежність” 
Рис. 1. Когнітивна карта кооперативного ПД 

-  міжконцептні кореляції включення / імплікації 
   міжконцептні кореляції слідування                                  
   міжконцептні кореляції взаємовиключення 
   міжконцептні кореляції каузації 
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Так, відношення включення фіксуємо в парах AUFRÄUMEN --> 
ORDENTLICHKEIT (Sobald wir mit Aufräumen fertig sind, sagt das 
höchste Juree, wer der ordentlichste dabei war), EINKAUF --> FEST (Für 
das richtige Fest brauchen wir unbedingt Teelichter und Kindersekt, die 
wir gleich besorgen werden), EHRLICHKEIT --> KOMMUNIKATION 
(Okey, wir sprechen darüber, aber nur wenn du ganz ehrlich bist), 
ORDENTLICHKEIT --> PLANUNG (Wenn man sich alles sorgfältig 
vorüberlegt, können sogar die undenkbarsten Sachen realisiert werden), 
VERANTWORTUNG --> TIER (Du hast die Mia gezähmt, du bist für sie 
verantwortlich), GERECHTIGKEIT --> GESCHWISTER (Das ist doch 
ungerecht, die Gabi macht nicht mit! Ich bin schon groß und müsste länger 
als Gregor aufbleiben dürfen!), VERTRAUEN --> FREUND (Robert sagt, 
ich werde das nie vergessen, ich glaube ihm) та ін. За принципoм 
слiдування в кooперативнoму ПД помітні такi статистичнo 
верифiкoванi міжкoнцептнi кoреляцiї: ERNÄHRUNG → 
AUFRÄUMEN (Es war superlecker! Der letzte räumt auf), EINKAUF → 
ERNÄHRUNG (Erstmal einkaufen dann essen wir gemütlich was Schönes 
im Cafe), LEHRE / STUDIUM → FERIEN (Wenn du dich jetzt in der 
Schule anstrengst, kriegst du die Tickets nach Valencia und nicht die Reise 
zur Oma; Die Ferien sind bald sowieso zu Ende und die Ausbildungsplage 
fängt wieder an) та ін. Причиннo-наслiдкoвий зв'язок фіксуємо у парах 
ERNÄHRUNG => GENUSS (Grossartig, ich mag deine Küchenzauberei), 
SACHEN / KLAMOTTEN => GENUSS (Ach danke Mami, das Pulli 
passt prima zu diesen Hosen), KREATIVITÄT => GENUSS (Ich mach 
jetzt was ganz besonderes und dir wird es gefallen), SPIEL => GENUSS 
(Jetzt spielen wir Jojo… Ich hab gewonnen, was kann besser sein!), 
FERIEN => GENUSS (Wir werden die Zeit geniessen, du wirst es nicht 
bereuen), FEST => GENUSS (Der Heilige kommt spät, du siehst ihn nicht 
… Das Fahrrad ist das beste, was er bringen konnte!), 
KOMMUNIKATION => ENTWICKLUNG (Ich bin sicher, unser 
Gespräch hilft dir den Ausweg finden), KUNST => KOMMUNIKATION 
(Die Ausstellung war echt klasse… Lass uns darüber nachmittags reden, 
wenn ich nicht mehr im Büro bin), VERTRAUEN => 
KOMMUNIKATION (Nur weil ich dir vertraue, bespreche ich es mit dir), 
KOMMUNIKATION => GENUSS (Ich mag unsere Abendgespräche), 
FLEIS => ERFOLG (Wenn du so fleißig weiter bist, kriegst du was von 
mir; Du warst fleißig, du hast es verdient), ERFOLG => STOLZ (Deine 
Leistungen machen mich so stolz darauf!), STUDIUM / LEHRE => 
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ERFOLG (Ich werde dich nicht enttäuschen, ich werde zu den besten in der 
Klasse, du hörst noch von mir). Вiднoшення кooрдинацiї демoнструють 
не лише кoнцепти oднакoвoгo статусу VATER ↔ MUTTER, SOHN ↔ 
TOCHTER, KINDER ↔ ELTERN, але й  парa ELTERN ↔ CLIGUE 
(Ich akzeptiere deine Meinung, aber kann die Jungs auch nicht ignorieren; 
Ich wollte zur Disko und muss jetzt diesen Anzug anziehen und das 
Festessen durchmachen).  

Результатом аналізу кооперативного ПД за викладеними 
принципами є когнітивна карта (див. рис. 1) – схематично зображений 
прототипний інформаційний архів, когнітивний каркас, здатний 
трансформуватися в дискурсивній ситуації. Когнітивна карта як 
мережа знань, щo ствoрює кoнцептуальний каркас кооперативного 
ПД, презентує прoцес преферентнoгo викoристання ментальниx 
oдиниць та є специфiчним „ментальнo-iнфoрмацiйним пoртретoм”, 
щo дає уявлення прo структуру, принципи oрганiзацiї i взаємoдiю 
системниx елементiв. Цей навiгацiйний кoгнiтивний меxанiзм 
oбрoбки, збереження i викoристання iнфoрмацiї прo сiмейне 
середoвище, щo ґрунтується на ментальниx репрезентацiяx цiннiсниx, 
етичниx i естетичниx прioритетiв групи, містить сxoжi i знайoмi для 
реципiєнта сoцiальнo iнфoрмацiйнi мoделi – кoнцепти як 
структурoванi iнфoрмацiйнi арxiви. 

Когнітивна карта кооперативного ПД засвiдчує релевантнiсть 
oсoбистoї (фiзioлoгiчнoї), мiжoсoбистiснoї (пoчуттєвo-емoцiйнoї i 
дiяльнiснoї), а такoж пoзагрупoвoї (суспiльнo-цiннiснoї, 
oбслугoвувальнoї, дoзвiллєвoї) iнфoрмацiї для парентальнoгo 
спiлкування в нiмецькiй сiм'ї. Стереoтипними прioритетами у 
спiлкуваннi з дiтьми є акцентуацiя як суспiльниx цiннoстей i 
кoнвенцiй (пoрядку, планування, рoзвитку, навчання), так i буденниx 
фiзioлoгiчниx пoтреб (xарчування, сну). У зв’язку з цим oсoбливoгo 
значення набувають пoбутoвi дiї, щo спiльнo здiйснюються батьками 
й дiтьми (прибирання, шoпiнг, дoгляд за автoмoбiлями), спiльне 
дoзвiлля (канiкули, свята, спoрт, дoгляд за дoмашнiми тваринами, 
мистецтвo та лiтература). У дiтяx виxoвуються oxайнiть, стараннiсть, 
вiдпoвiдальнiсть, ввiчливiсть, пунктуальнiсть, тoлерантнiсть, щирiсть, 
рoзум, гiднiсть i твoрчiсть. Пoчуттєвoю oснoвoю парентальнoгo 
спiлкування є дoвiра, любoв та задoвoлення. Важливі для кoмунiкантiв 
у внутрiшньoгрупoвoму кoнтекстi батьки, брати i сестри, рoдичi, у  
сoцiальнoму – друзi й кoмпанiя.  
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Представленi в когнітивній карті кореляції дoзвoляють 
простежувати oснoвнi пресупoзицiйнi уявлення учасників німецькoгo 
кooперативнoгo ПД.  Oскiльки дiтям у нiмецькoмoвнoму сoцiумi 
надається статус рiвнoправниx членiв суспiльства, тo сiм'ю iнтегрують 
суспiльнo oчiкуванi та усвідомлювані нею  зусилля для їx сoцiалiзацiї 
як  iндивiдуумiв, свiдoмиx грoмадян, здатниx не лише слiду 
сповідувати наявні цiннoсті i кoнвенцiї, але й брати участь у ствoреннi 
та нести вiдпoвiдальнiсть за фoрмування нoвиx, суспiльнo й 
oсoбистiснo значущиx нoрм. Батьки пoкликанi забезпечити не лише 
дуxoвне виxoвання, але й мoжливoстi реалiзацiї фiзioлoгiчниx та 
пoбутoвиx пoтреб. Iншими слoвами, ментальним підґрунтям 
кooперативнoго ПД є усвідомлення того, що стoсунки батькiв i дiтей 
пoлягають у заснoваниx на oсoбистиx пoчуттяx та емoцiяx (16% 
міжконцептних кореляцій) сoцiалiзацiї (24%) та виxoваннi (40%) у 
етнoспецифiчниx цiннoстяx i традицiяx (19%). Значущими для 
кooперативнoгo ПД є суспiльнi кoнвенцiї i цiннoстi – oxайнiсть у 
пoбутi, зoвнiшньoму виглядi, справедливий рoзпoдiл oбoв’язкiв, 
планування дiяльнoстi. Батькiвська любoв постає запoрукoю сiмейнoї 
згуртoванoстi. Старання є запoрукoю успixу, успix дитини спричинює 
гoрдiсть батькiв. Справа, у якiй бере участь дитина (навчання, 
святкування), пoвинна бути твoрчoю, принoсити задoвoлення. 
Важливе для oсoбистiснoгo рoзвитку щире й вiдпoвiдальне 
спiлкування – oбгoвoрення з друзями та батьками iнтересiв 
(наприклад, мистецтва, лiтератури, спoрту) абo пoчуттiв.   

Таким чинoм, експлiкувавши метoдикою кoгнiтивнoгo картування  
сoцiальнoї внутрiшньoгрупoвoї мережi структуру мислення oсiб 
спoрiдненoї сiмейнoї групи на базi прoдукoваниx ними текстiв, ми 
спрoбували виявити в структураx мислення спiльнi елементи – 
концепти-автохтони, щo iнтегрують кооперативний тип ПД. Лoгiкo-
семантичний аналiз вислoвлень у дискурсивнoму кoнтекстi дoзвoлив 
виoкремити рiзнoтипнi міжкoнцептнi кoреляцiї, щo умoжливили 
розуміння релевантних пресупoзицiйниx елементiв у нацioнальнiй 
свiдoмoстi. Перспективним у даному ракурсі досліджень видається 
когнітивне картування різних типів дискурсивних практик, їх 
міжкультурне та діахронічне зіставлення. 

 
 
 



 96 

Список літератури 
1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое 

пространство языка : [учеб. пособие] / Н.Ф. Алефиренко. – М. : 
Флинта ; Наука, 2010. – 288 с. 

2. Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / 
И.В.Арнольд. – 2-е изд. – М. : Книжный дом „ЛИБРИКОМ”, 2010. – 
448 с. 

3. Вдовиченко А. В. Расставание с „языком” : Критическая 
ретроспектива лингвистического знания : [монография] / 
В. А. Вдовиченко. – М. : Изд-во Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного университета, 2008. – 512 с. 

4. Єсипенко Н. Г. Вербальний профіль і концептуальна структура 
англосаксонських культурних концептів: когнітивно-квантитативний 
підхід : [монографія] / Н.Г. Єсипенко. – Чернівці : Золоті литаври, 
2012. – 319 с.  

5. Левицкий В.В. Семасиология / В. В. Левицкий. – Изд. 2-е, 
исправл. и дополн. – Винница : Нова Книга, 2012. – 680 с.  

6. Осовська І. М. Сучасний німецькомовний сімейний дискурс : 
ментальний і вербальний ресурс : [монографія] / І. М. Осовська. – 
Чернівці : Видавничий дім „Родовід”, 2013. – 404 с. 

7. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-
дискурсивній парадигмі лінгвістики : [монографія] / 
Анатолій Миколайович Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 
332 с.   

8. Чернейко Л. О. Металингвистика : хаос и порядок / 
Л. О. Чернейко // Вестник Московского университета. Сер. 9. : 
Филология. – 2001. – № 5. – С. 39–52. 

 
 

 
 

 

 

 



 97 

Надія Єсипенко 
(Чернівці) 

 
СТРУКТУРИ ЗНАНЬ ЯК ФОН КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  

ЗМІСТУ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 
 
У статті досліджено бінарну термінологічну опозицію 

“фігури і фону”, що у художньому дискурсі виражається мовними 
засобами. Простежено історію запровадження цих термінів у 
когнітивну лінгвістику;  розглянуто погляди видатних науковців на 
фігуру і фон; проаналізовано вираження фігури і фону в текстових 
фрагментах англомовної художньої прози. Зроблено висновки про 
необхідність звернення до прагматичного аспекту дослідження 
фігури і фону. 

Ключові слова: гештальт, фігура, фон, концептуальні 
відношення, структури знань, дискурс. 

В статье исследуется бинарная терминологическая оппозиция 
“фигуры и фона”, что в художественном дискурсе выражается 
языковыми средствами. Отслежена история внедрения этих 
терминов в когнитивную лингвистику; рассмотрены взгляды 
известных ученых на фигуру и фон; проанализированы выражения 
фигуры и фона в текстовых фрагментах англоязычной 
художественной прозы. Сделаны выводы о необходимости 
обращения к прагматическому аспекту исследования фигуры и фона. 

Ключевые слова: гештальт, фигура, фон, концептуальные 
отношения, структуры знаний, дискурс. 

The article deals with the study of a binary terminological 
opposition “Figure – Ground”, which is expressed in a literary 
discourse by linguistic means. The Figure is characterized by mobility, 
a smaller scope and a simpler form in comparison with the Ground. Its 
perception requires more cognitive endeavors, it is more dependent 
upon its contextual surrounding. When perceived the Figure becomes 
more prominent than the Ground. The Figure usually corresponds to an 
object which is singled out by a person who conceptualizes at a later 
stage of the scene perception and is estimated in a more relevant way. A 
particular feature of the Ground is its relative steadiness. It is larger in 
scope and is more complicated in its structure. The Ground is usually 
perceived with less cognitive endeavors regardless of the Figure but at 
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the same time it remains in the background. The Figure and the Ground 
are expressed by certain linguistic units. These linguistic units follow in 
a sentence in a certain order. It has been proved that in a simple 
sentence the Figure is coded as a doer of the action which functions as a 
sentence subject; the Ground stands for an object of the action (it 
functions of an object in a sentence). The linguistic facts observed prove 
that the distinction of the Figure and the Ground is very sensitive to the 
context of their expression, therefore, a thorough study of these notions 
tends to be a difficult task without a pragmatic aspect of their 
implementation. Despite the fact that pragmatic discourse-oriented 
studies have been carried out in modern cognitive linguistics such an 
approach to the Figure – Ground distinction needs its further more 
profound development.  

Key words: gestalt, figure, ground, conceptual relations, knowledge 
structure, discourse.  

Сучасна когнітивна лінгвістика звертає увагу на здатність 
свідомості й, відповідно, мови виокремлювати (висувати на 
перший план або, навпаки, відводити на задній план) різні аспекти 
ситуації, явища, феномену, що конструюється. Для цього 
використовується низка понять: фрейми, скрипти, сценарії, домени, 
ідеалізовані когнітивні структури. Всі вони розглядаються як 
структури знань, що слугують фоном, на якому виділяється 
концептуальний зміст мовних одиниць (Ч. Філлмор, Дж. Тейлор, 
Дж. Лакофф, Р. Ленекер). Широкого вжитку в науковому узусі 
набули бінарні термінологічні опозиції, на кшталт, Фігура vs Фон 
(Л. Телмі), Фокус vs Пресупозиція (Р. Джекендофф), Профіль vs 
База, Траектор vs Орієнтир, ближній vs максимальний 
концептуальний діапазон (Р. Ленекер), проте імплементація цих 
понять у дискурсі вимагає поглибленого вивчення і залишається 
актуальним полем сучасних лінгвокогнітивних досліджень. 

Мета статті полягає у висвітлені понять фігури і фону, що у 
художньому дискурсі виражаються мовними засобами. Для 
досягнення мети слід виконати такі завдання: простежити історію 
запровадження термінів у когнітивну лінгвістику;  розглянути 
погляди видатних науковців на фігуру і фон; проаналізувати 
вираження фігури і фону в текстових фрагментах англомовної 
художньої прози. Матеріалом дослідження слугували романи 
британської та американської літератур XVIII – XX століть.  
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Для когнітивного опису поняття фігури і фону мають вагоме 
значення, оскільки в них найбільш очевидно відображається одна з 
ключових ідей когнітивної лінгвістики: мова є з-поміж складників 
пізнавальних процесів, тому принципи побудови і функціонування 
мовних одиниць мають аналоги в інших нелігвальних проявах 
пізнання. Фігуру і фон вважають найбільш «психологічними» 
лінгвістичними термінами. Вони запозичені з гештальтпсихології, в 
основі якої лежить ідея про цілісність і неподільність сприйняття 
об’єктів. Першим поняття гештальта запровадив австрійський 
психолог Х. М. Ю. фон Еренфельс наприкінці ХІХ століття. 
Учений помітив, що як би не відрізнялось виконання тієї чи іншої 
мелодії, людина завжди може ідентифікувати її й відрізнити від 
іншої. В цьому проявляється здатність людської психіки 
організовувати досвід у цілісні у функційному відношенні 
структури, образи, форми. Ці ідеї знайшли подальший розвиток у 
дослідженнях німецьких психологів М. Вертгеймера, К. Дункера, 
В. Келера, К. Коффка, які використовували поняття гештальта не 
тільки для перцепції, а й для моторики і складних концептуальних 
сутностей [1; 8; 9]. Вони наголошували, що гештальти 
утворюються не шляхом простого додавання ознак об’єкту, а 
сприймаються як фігури на фоні. Фігура розглядається як сутність 
більш значуща, оскільки саме вона виокремлюється нашою 
свідомістю з оточення. Її відокремленість від фону й наявність 
чітких меж утворюють ознаки гештальта [9, c. 47].  

У когнітивну лінгвістику поняття фігури і фону ввів Л. Телмі 
[13], і в новому контексті ці терміни набули дальшого розвитку. 
Перш за все відбувся перехід від перцептивного рівня сприйняття 
до концептуального й мовного рівнів. Один з фундаментальних 
постулатів когнітології полягає в тому, що мовні структури 
кодують і спрямовують розподіл уваги між фігурою і фоном. 
Поняття фігури і фону вивчаються в проекції на синтаксичні явища 
і пов’язуються з традиційним тема-рематичним описом речення, 
який запропонував В. Матезіус [3, c. 240]. У працях іншого 
науковця В. Вундта йдеться про висування (foregrounding) як про 
універсальний спосіб організації інформації в мові та пропонується 
поняття домінуючих уявлень, яке розглядається як предтеча 
термінологічних опозицій теми і реми, топіка і фокуса і, в 
кінцевому тлумаченні, фігури і фону. Когнітологи на конкретних 
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мовних прикладах показують, що мова в цілому наслідує 
природній поділ на фігуру і фон сцени, яка сприймається: “The bird 
is on the treetop” vs “The treetop is under the bird”.  Поділ на фігуру-
фон значною мірою визначається об’єктивними чинниками дійсної 
ситуації, а суб’єктивний характер такого поділу залежить від того, 
як мовець сприймає об’єкти чи події і як їх вибудовує, наприклад: 
“The water is in the jug vs The jug contains water” [2, c.35]. 

Розглядаючи питання розмежування фігури і фону, Л. Телмі 
співставляє сутності, які найімовірніше можуть виступити у ролі 
фігури чи фону, за кількома ознаками [14, c. 230-231]. Для фігури 
характерна більша мобільність, менший розмір, простіша форма. Її 
сприйняття вимагає значніших когнітивних зусиль, для неї характерна 
більша залежність від оточення. Після сприйняття вона набуває 
більшого виокремлення у порівнянні з фоном. Фігура – це об’єкт, 
який попадає в поле зору концептуалізатора на пізнішому етапі 
сприйняття сцени й оцінюється ним релевантніше. Фон, навпаки, 
менш рухомий. Він більший за розміром і складніший у структурному 
аспекті. Він сприймається з меншими когнітивними зусиллями, 
незалежно від фігури, але при цьому залишається на задньому плані.  

Фігура і фон закріплюються за тими чи іншими мовними 
одиницями й мають послідовний порядок у реченні. У 
дослідженнях Р. Ленекера на матеріалі англійської мови доведено, 
що в простому реченні фігура кодується як суб’єкт дії, що 
виражається підметом, а фон – як об’єкт дії (додаток) [12, c. 91]. 

Зв’язок між структурою речення і його концептуальним 
змістом вивчається також з позиції концептуального ядра речення, 
організованого за принципом виокремлення, залучає концептуальні 
сутності фігури, фону і відношень, які їх пов’язують. 

Порядок розташування фігури і фону зумовлюється характером 
концептуальних відношень, і часто ці відношення вимагають 
присутності в структурі речення обох концептуальних сутностей. 
Розглянемо наступні приклади вербалізації концепту СВОБОДА в 
художніх творах: 

“Liberty, however, had been a useless gift to me, had I not, as I 
awakened to reason, at the same time awakened to revenge” (M. Shelley 
“Frankenstein”); 

“…with a cheerful sense of perfect freedom from all family 
encumbrances” (W.Collins “The Woman in White”); 
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“To your fathers, freedom was the right of a nation to be a nation” 
(Harriet Beecher Stowe “Uncle Tom's Cabin”). 

У цих реченнях обов’язковою є вербалізація як фігури (liberty, 
freedom), так і фону (useless gift; from all family encumbrances; the 
right of a nation to be a nation). 

У певних ситуаціях пряма вказівка на фон може бути 
відсутньою, особливо це трапляється з використанням 
неперехідних дієслів у конструкціях без прямого додатка. 
Розглянувши речення “I had a strong hope which never left me, that I 
should one day recover my liberty” (J. Swift “Gulliver's Travels”) та “I 
doubt whether he will recover”, помічаємо, що в неперехідній 
конструкції концептуальний фон присутній імпліцитно і у 
порівнянні з першим реченням локалізує подію в інший контекст 
(домен). У реченні “I doubt whether he will recover” є непряма 
вказівка на захворювання і відповідно на домен здоров’я.  

У когнітивних дослідженнях, окрім поняття фону, 
використовується термін “локалізація” (фактично 
концептуалізація), під яким розуміють характеристику подій та їх 
учасників відносно мовленнєвої ситуації або інших подій. 
Близькість обох термінів зумовлена тим, що фон теж прив’язує 
певну концептуальну сутність до ширшого домену, і його можна 
трактувати як контекст (концептуальний, соціальний, 
комунікативний та ін.), що імпліцитно чи експліцитно подає 
способи інтерпретації виокремлених елементів ситуації (фігури).  

Значущість фону як своєрідної концептуальної сфери особливо 
стає помітною при вживанні прикметників: 

“… whereupon my chains were immediately unlocked, and I was at 
full liberty; the Emperor himself in person did me the honor to be by at 
the whole ceremony” (J.Swift “Gulliver's Travels”); 

“At sunset we were all admitted to bathe, and І retired to my repose 
with glorious freedom in my heart, which were succeeded by the most 
pleasing dreams of my native land” (R. Tylor “Algerine Captive or the 
Life and Adventures of Doctor Updike Underhill”). 

Прикметники розміщують об’єкт (фігуру) на своєрідну 
ціннісно-оцінну шкалу з умовно визнаною нормою, що структурує 
когнітивну сферу (домен) міри, захоплення та ін.  

Наступне явище, пов’язане з поняттями фігури і фону, було 
помічено гештальтпсихологами і набуло розвитку в когнітивній 
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лінгвістиці: взаємне перетворення фігури і фону. Це явище 
найяскравіше проявляється при аналізі просторових прийменників, 
наприклад,  “Decatur now stands pre-eminent near the Champions of 
Naval Freedom, for he has not only conquered the enemy, but added a 
valuable ship to our rising navy” (S. Woodworth “The Champions of 
Freedom or The Mysterious Chief”):  

Decatur now stands near the Champions of Naval Freedom –  the 
Champions of Naval Freedom now stand near Decatur.  

Перехід фігури у фон і навпаки відображає погляд мовця 
(автора твору) на певні аспекти ситуації, що описується. З 
когнітивного погляду структурний фрагмент твору (речення) 
слугує для утримання уваги на конкретній темі, а від характеру 
семантичних зв’язків між компонентами фрагменту залежить 
розподіл фокуса і нефокусних елементів речення.  

 Схожого ефекту можна досягнути при використанні складних 
конструкцій із підрядними реченнями, що описують послідовність 
подій. 

“After having lost all his property, and even his clothes, he then lost 
his liberty, and even his teeth, which were very good; and he will thus 
be compelled to live on soups for the rest of his life” (G. Tucker “A 
Voyage to the Moon”): 

After having lost all his property, and even his clothes, he lost his 
liberty – he had lost all his property, and even his clothes before he lost 
his liberty. 

Коментуючи роль підрядних речень в описі послідовності 
подій, зазначимо, що зміна відношення фігури і фону може суттєво 
змінити смисл складнопідрядного речення. Хоча в обох зазначених 
вище висловлюваннях мова йде про одну і ту ж послідовність 
подій, перше з них припускає причинно-наслідкову інтерпретацію: 
він втратив свободу, тому що втратив все своє майно.  

Перехід фігури у фон і навпаки має континуальний характер, а 
визначити чіткі межі і статус виокремленості кожного елемента 
нерідко буває складно. Наприклад, у реченні: 

“The hope of liberty, the thought of distant wife and children, rose 
up before his patient soul” (H. B. Stowe “Uncle Tom's Cabin”) – The 
hope of liberty (фігура) rose up before his patient soul (фон). Тут роль 
фігури відіграє підмет, що іменує поняття (свободу), якому 
притаманна онтологічна виокремленість. Проте таке членування 
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ґрунтується швидше на логіко-семантичних відношеннях між 
членами речення, а не на тому, що потрапляє у фокус уваги при 
конструюванні ситуації. 

Отже, можливість імплікувати фон та зміна фігури і фону за 
допомогою тих чи інших мовних одиниць свідчить про те, що 
перцептивний, концептуальний і мовний види членування на 
виокремлені і невиокремлені елементи взаємопов’язані, але повністю 
незбігаються. З одного боку, це пояснюється тим, що мовні структури 
не виражають концептуальні структури повністю: мова завжди 
“недовизначає” (underspecifies). З іншого боку, зміна фігури і фону в 
мові не завжди відповідає законам перцепції й опрацювання 
інформації. Порушення таких законів спостерігаємо, коли мовці 
хочуть приховати інформацію, натякнути, ухилитись від відповіді чи 
коли комунікант свідомо порушує мовну/мовленнєву конвенцію, 
творчо експериментуючи з мовними формами. 

Розподіл на фігуру і фон чуттєво реагує на контекст вираження і 
ґрунтовне дослідження цих понять неможливе без звернення до 
прагматичного аспекту. Незважаючи на те, що прагматична 
(дискурсна) спрямованість набирає в когнітології обертів, слід 
зазначити, що такий підхід до розподілу фігури і фону тільки починає 
формуватися. В лінгвокогнітивних дослідженнях ця проблема ще не 
набула самостійного розвитку, хоч певні теоретичні напрацювання 
знаходимо в роботах когнітивно-прагматичного (у вітчизняній 
лінгвістиці – когнітивно-дискурсивного) напряму. Вивчення понять 
фігури і фону шляхом аналізу прагматичних фактів видається доволі 
перспективним, оскільки це дає змогу значно збільшити потенціал 
тлумачення відповідних когнітивних термінів. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЕКЗИСТЕНЦІЯ»  
В СУЧАСНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 

 
Досліджуються способи актуалізації семантичного концепту 

«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» в сучасній ірландській поезії. Здійснено 
компонентний аналіз  англійських лексикографічних джерел, 
виявлено понятійні характеристики концепту. На основі 
поетичних творів Вільяма Батлера Єйтса, Патріка Каванаха та 
Шеймаса Хіні висвітлено способи відтворення концепту 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» та його структури. 

Ключові слова: концепт, концептуальна картина світу, 
компонентний аналіз, актуалізація, інтерпретація. 

Исследуются способы актуализации семантического 
концепта «ЕКЗИСТЕНЦИЯ» в современной ирландской поэзии. 
Проведён компонентный анализ английских лексикографических 
источников, выявлены понятийные характеристики концепта. 
На основе поэтических произведений Уильяма Батлера Ейтса, 
Патрика Каванаха и Шеймаса Хини рассмотрены способы 
репрезентации концепта «ЕКЗИСТЕНЦИЯ» и его структуры. 

Ключевые слова: концепт, концептуальная картина мира, 
компонентный анализ, актуализация, интерпретация. 

The article is dedicated to the study of the ways of 
representation of the semantic concept «EXISTENCE» in 
contemporary Irish poetry. The fact of numerous researches 
conducted in this field proves its topicality. The subject of the 
article presupposes completion of the following tasks: to investigate 
the nature of concept and the development of scientific views on 
this problem; to conduct componential analysis of the concept 
«EXISTENCE» in order to investigate its notional characteristics; 
to research the ways of representation of the concept 
«EXISTENCE» in poetry by William Butler Yeats, Patrick 
Kavanagh and Seamus Heaney and to determine peculiarities of its 
interpretation by these authors; to investigate the structure of the 
concept «EXISTENCE». 
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Componential analysis conducted in the research allowed us to 
single out the following common characteristics of this notion: it is a 
fact or state of living, reality, the way someone lives their lives, 
especially if it is unpleasant or difficult. Poetry analysis, however, made 
it possible to find out significant alterations in the very notion of 
existence. In poetic world view this concept is inseparably connected to 
the notion of death. Primary characteristics of the concept 
«EXISTENCE» in the Irish world view are: fight for independence, 
rethinking life through death, potato digging, and poetry. The research 
allowed formulating the structure of the concept. Lexical units life, clay, 
death, living, years belong to the nucleus of this notion. The periphery is 
much broader and includes time, limbo, everyday, eternity, fate, the nest 
of the world, eternal April, new rhythm, heaven, hell, purgatory, 
digging, and existence. 

Key words: concept, conceptual world view, componential analysis, 
representation, interpretation. 

 
Дослідження поняття та структури концепту займає одне з 

провідних місць у сучасній лінгвістиці. Той факт, що досить велика 
кількість науковців присвятили свої роботи вивченню цього 
питання, доводить його актуальність. Однією з причин такої 
популярності серед дослідників, на нашу думку, є неоднозначність 
його природи, адже дослідження структури концепту відбувається 
на перетині кількох лінгвістичних дисциплін: концептології, 
семасіології та психолінгвістики [6, c. 11]. 

Мета статті – дослідження способів актуалізації концепту 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ», встановлення його структури та місця в 
ірландському світогляді на матеріалі поетичних творів Вільяма 
Батлера Єйтса, Патріка Каванаха і Шеймаса Хіні. Преставлена 
мета передбачає виконання таких завдань: дослідити природу 
концепту та розвиток поглядів різних науковців на сутність цього 
поняття; провести компонентний аналіз концепту 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» з метою встановлення його поняттєвих 
характеристик; дослідити способи відтворення концепту 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» в поетичних творах Вільяма Батлера Єйтса, 
Патріка Каванаха, Шеймаса Хіні та встановити особливості їх 
інтерпретації різними авторами; дослідити структуру концепту 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ». 
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Історичне вчення про концепт бере свій початок ще від П’єра 
Абеляра, який розглядав його як форму охоплення смислу, як 
зібрання понять, замкнених у душі, що сприймає мову. Він вважав 
концепт продуктом високого духу, розуму, який здатен творчо 
відтворювати та збирати смисли як універсалії, що являють собою 
зв'язок речей та мовлення. Концепт формується мовленням, але не 
тотожний самому поняттю [1, с. 150]. 

Синонімічність термінів «концепт» і «поняття» також була 
приводом для численних дискусій серед науковців. Так Н. Ю. 
Шведова та В. З. Дем’янков поділяють думку про те, що хоча вони 
є історичними дублетами, у сучасному науковому узусі їх 
вживання відрізняється.  

На думку В. Карасика, усі підходи до вивчення концепту 
зводяться до лінгвокультурного та лінгвокогнітивного. Науковець 
стверджує, що концепт являє собою квант досвіду, що 
переживається і моделюється як тривимірне утворення, у складі 
якого можна виділити понятійні, образні та ціннісні 
характеристики [5, c.123]. Концепт, як смислова одиниця 
нерозривно пов’язаний із типовими обставинами, в яких це 
ментальне утворення актуалізується. У цьому плані концепти є 
індикаторами етнокультурних чи соціокультурних норм, 
історичних умов, жанрових канонів і когнітивних стилів [5, c. 124.]. 

У своїй монографії С. Г. Воркачов  стверджує, що експліцитно 
чи імпліцитно концепт завжди є об’єктом зіставного аналізу, що 
має на меті порівняння: внутрішньомовне, коли зіставляються 
образ та функціонування концепту в різних дискурсах і сферах 
свідомості; міжмовне, коли зіставляються концепти різних мов [2, 
c. 11]. 

Як будь-яке зіставне дослідження, вивчення концептів 
спрямоване на виявлення та виокремлення певних рис та якостей 
свого суб’єкта, встановлення його етнокультурної специфіки, яка 
сприймається по-різному. Як етноспецифічної може сприйматися 
ознака, покладена в основу номінації… Етноспецифічність можна 
розглядати в стереотипізації моделей світосприйняття та 
поведінкових реакцій, відображених у семантиці концепту [2, c.11]. 
Науковець сверджує, що культурні концепти – це перш за все 
ментальні сутності, в яких відображається «дух народу», що 
визначає їх антропоцентричність – зорієнтованість на духовність, 
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суб’єктивність, соціальність та «особисту сферу» носія етичної 
свідомості [2, c.14]. 

У світлі цього можна зробити припущення, що концепт 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» матиме такі риси, як суб’єктивність, розмитість 
контурів, неоднозначність. Адже погляди на життя різних 
представників однієї культури можуть кардинально різнитися. Тому 
надалі, щоб подолати можливі неточності трактування, ми спробуємо 
проаналізувати сутність і структуру концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» 
методом компонентного, концептуального, дескриптивного, 
зіставного аналізу як на матеріалі лексикографічних джерел, так і 
поетичних творів ірландських поетів XX століття Вільяма Батлера 
Єйтса, Патріка Каванаха та Шеймаса Хіні. Сукупне дослідження 
концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ», актуалізоване у творчості цих видатних 
поетів, повинно дати найбільш повне уявлення про дане поняття в 
ірландському етнокультурному середовищі. 

Для аналізу понятійних характеристик вдамося до 
компонентного аналізу з метою виявлення основних словникових 
дефініцій. 

Таблиця 1 
Значення Merriam-

Webster’s 
Dictionary 

Oxford 
Learner’s 
Dictionary 

Macmillan 
Dictionary 

Cambridge 
Online 

Dictionary 

Longman 
Dictionary of 

Аmerican 
English 

1. Living + + + + + 
2. life + +    
3. Reality +     
4. Experience +     
5. Survival  + + + + 
6. Earthly life  +    
7. All that exist  + +   
8. Something that 
exists; a being 

 + +   

9. Being  + +   
10. Occurrence +     

 
У результаті зіставлення словникових дефініцій можемо 

виділити декілька інтегральних і диференціальних компонентів. 
Інтегральні семи, що входять до ядра концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» 
－ це living, life, survival, all that exists, something that exists, being. 
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Наявність диференціальних компонентів визначається присутністю 
у складі їх дефініцій компонентів fact, state or way of living, things or 
beings, reality presented in experience. 

Для подальшого аналізу розглянемо синонімічний ряд 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» у тезаурусах: actuality, being, existing, reality, 
fact, survival, continuation, corporality, corporeality, occurrence; life, 
lifestyle, lifetime, lifespan, living, subsistence, thingness; entity, 
creation; circumstances, situation; expectancy. Отже, за визначенням 
лексикографічних джерел, це явище охоплює життя, існування, 
реальність, буття у всіх його проявах. 

Особливістю дослідження коцептів у поетичних творах є те, що 
символізм та образність автора надають поняттям та явищам 
нетрадиційних, а подекуди навіть химерних форм. Зокрема, 
попередній аналіз пояснює екзистенцію як виміри життя, існування. 
Серед цих значень немає місця поняттю смерті чи смертності, але в 
поетичних творах Вільяма Батлера Єйтса, Патіка Каванаха та 
Шеймаса Хіні ми бачимо зовсім інше. Їх твори часто просякнуті 
відчуттям смерті, яке в кожного з них набирає специфічного 
забарвлення, відмінного від інших. Одначе усі три автори 
розглядають смерть як обов’язкову складову існування або ж його 
неминуче завершення. 

Після виходу збірки Шеймаса Хіні “Human Chain” у 2010 році  
у Нью-Йоркському часописі з’явилося ревю, у якому Джон 
Банвіль, серед інших питань, розглядав також присутність поняття 
смерті в поезії. На його думку, “поезія завжди була напівзакохана в 
безтурботну смерть. Напевне, був час, коли, як Томас Гарді у своїй 
відомій поезіїї “Before Life and After” запевняє нас, смерть була 
лишень завершенням життя … час, поки поети не відкрили своє 
покликання бути елегістами... Поема про Гільгамеша, один із 
найстаріших творів літератури, переповнена таємницею 
смертності, Гомер також затримується серед тіней, Шекспір та 
Мільтон завжди роздумують над тим, що поняття ритму завжди 
включає в себе спад, закінчення. Вітгенштейн запевняє нас, що 
смерть не є досвідом життя, але поет знає інше і під час падіння 
шукає змоги спіймати нас у павутину слів” [13]. 

У процесі аналізу власне поетичних творів стала очевидною 
неможливість розглядати концепт «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» у відриві від 
поняття «смерть». Присутність полярних понять «life» та «death» 
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незаперечна у творчості усіх трьох розглянутих нами ірландських 
поетів. 

У проаналізованих нами поезіях В. Б. Єйтса власне лексичної 
одиниці existence не вжито жодного разу. Натомість, життя і смерть 
ідуть поряд у багатьох творах різних років, що свідчить, на нашу 
думку, про бачення автором смерті і смертності як органічної 
складової життя: “And I declare my faith: //I mock Plotinus’ thought // 
And cry in Plato’s teeth, // Death and life were not // Till man made up 
the whole, // Made lock, stock and barrel // Out of his bitter soul, // Aye, 
sun and moon and star, all,   // And further add to that // That, being 
dead, we rise, // Dream and so create // Translunar Paradise”[21]; 

Особливо виважене саме прийняття смерті в поезії “An Irish 
Airman Foresees His Death”: “I balanced all, brought all to mind, // The 
years to come seemed waste of breath, // A waste of breath the years 
behind // In balance with this life, this death.”[21]. Концепт 
«ЕКЗИСТЕНЦІЯ» набуває тут філософського звучання саме через 
сприйняття ліричним героєм життя і смерті як єдиного цілого. Дане 
твердження пояснює паралельне використання у творі 
антонімічних пар years to come -- years behind; this life － this death.  

Досить часте звернення до питань життя та смерті є 
характерною рисою поезії Єйтса. Він часто звертається до питань 
філософії, сумних сторінок історії Ірландії. Можливо з цієї причини 
його творам притаманна атмосфера всеохопної безнадії, смутку, 
страху, навіть розпачу: “And hens to moor-cocks call; // Minute by minute 
they live: // The stone’s in the midst of all; “Last night they trundled down 
the road // The dead young soldier in his blood” [21]. 

Нерідко концепт «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» актуалізується у творчості 
поета зовсім несподівано. У згаданій поезії читаємо: “That you have 
come and dared me to my face? // “The dooms of men are in God’s 
hidden place” [21]. Лексична одиниця doom має очевидне значення 
смерть, але із твору розуміємо, що doom – це існування людей 
приречених на загибель, їх доля, тобто концепт екзистенції, 
набуває протилежного вираження.  

Цю ж таки лексичну одиницю використовує Патрік Каванах у 
поезії “Advent”, але виражає вона дещо інше: “…we'll return to 
Doom // The knowledge we stole but could not use”[19]. На нашу 
думку, у даному випадку doom означає загробне життя, небуття, з 
якого приходять і до якого повертаються після смерті. 
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У творчості Патріка Каванаха простежується звернення до 
простих загальнолюдських цінностей, поет часто зображає буденне 
сільське життя зі всіма його турботами. Життя простої людини не 
оспівується, не звеличується, його складники – це робота, худоба, 
сім’я, церква. Досить плідна для дослідження способів актуалізації 
концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» поема Каванахa “The Great Hunger”, у 
якій описується життєвий шлях простого селянина на ім’я 
Магвайєр. Для цього ліричного героя існування сповнене лише 
побутовими сільськими турботами, позбавлене втіхи чи радості, 
будь-якого очікування завтра: “There is no to-morrow; // No future 
but only time stretched for the mowing of the hay // Or putting an axle in 
the turf-barrow”[19]. Його ставлення до життя зрозуміло з такої 
фрази: “And life is more lousy than savage”[19]. 

Як і у Єйтса, життя і смерть ідуть поруч, але коли в Єйтса це 
поєднання гармонійне, то в Каванаха спостерігається болючий 
розкол, невідворотність смерті: “…is there anything we can prove // 
Of life as it is broken-backed over the Book // Of Death?” [19]. 

У цій поемі життя набуває гротескних форм, це існування, 
зведене до виконання насущних обов’язків по обслуговуванню 
землі, це трагедія, яка немнуче закінчиться поверненням до 
глини, а прах людини служитиме добривом для землі: “He lives 
that his little fields may stay fertile when his own body // Is spread in 
the bottom of a ditch under two coulters crossed in Christ's 
Name.”[19]; “God's truth is life - even the grotesque shapes of his 
foulest fire”[19]; “We will wait and watch the tragedy to the last 
curtain” [19]. Відтворення концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» через 
одиницю tragedy , а також у сполученнях типу lousy, savage, 
fools of life, last curtain, the end of the world, his world withered 
away створює атмосферу гнітючості, марності існування. 
Зображувана правда життя у поемі “The Great Hunger” Каванаха 
іде врозріз із романтизованим зображенням селянського життя 
тодішньої Ірландії. Життя Магвайєра – це таке собі “кастроване” 
існування, позбавлене тілесної втіхи. Такі, як Магвайєр, 
прив’язані до землі стають євнухами, мрії молодості про 
кохання трансформуються в турботу про землю і, зрештою, таке 
існування стає болючим: “A year passed and another hurried after 
it // And Patrick Maguire was still six months behind life - // His 
mother six months ahead of it; // His sister straddle-legged across it: 
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- // One leg in hell and the other in heaven // And between the 
purgatory of middle-aged virginity - // She prayed for release to 
heaven or hell”[19]. 

У поетичних творах зустрічаємо ситуації, коли концепт 
екзистенції на називається прямо, але в тексті наводяться його 
ситуативні характеристики, які певною мірою розкривають його 
суть: “There is no to-morrow; // No future but only time stretched for 
the mowing of the hay // Or putting an axle in the turf-barrow”[19]. 

У Патріка Каванаха, як і у Вільяма Батлера Єйтса, поняття 
«життя»  практично невідривне від поняття «смерть». Водночас 
поняття «смерті» найчастіше відтворюється через одиницю clay – 
глина – те, що і дає життя селянам, і є їх погибеллю: “Clay is the 
word and clay is the flesh [19]; “Unless the clay is in the mouth the 
singer's singing is useless” [19]; “Quality of the clay that dribbles over 
his coffin” [19]; Screams the apocalypse of clay // In every corner of 
this land.”[19]. Свідченням нерозривності понять життя і смерті в 
концепті «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» є той факт, що із проаналізованих нами 
поезій, котрі містили звернення до зазначеного концепту, були 
виокремлені такі випадки вживання: через одиницю life – 27 
вживань, existence – 1, to live – 5, years – 8, у значенні смерті через 
одиницю clay  14, death – 8, end － 4. 

Проводячи паралелі між трьома визначними ірландцями, можна 
сказати, що для Єйтса життя і смерть нероздільні, оскільки смерть 
є логічним завершенням життя; для Патріка Каванаха життя 
направлене до смерті, існування – це смерть; для Шеймаса Хіні 
смерть – це інше життя. Особливо показова в цьому плані остання 
збірка Хіні “Human Chain”, у ревю до якої Джон Банвіль писав: 
“Heaney’s dead are vibrantly alive, fleshed out by the force of memory 
and through the power of poetry, even if the flesh here often has the 
“webby weight” of his dying father’s underarm in the poem “Album.” 
Human Chain marks many deaths but all the markings are a celebration 
of what was lived” [13]. 

Останню збірку поезій Шеймас Хіні написав уже після 
інсульту, тому, на думку багатьох літературознавців вона 
просякнута відчуттям смертності та переосмислення існування: “As 
between clear blue and cloud, // Between haystack and sunset sky, // 
Between oak tree and slated roof, // I had my existence. I was there. // 
Me in place and the place in me”[20]. 
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Поет почав розмірковувати над тим, як справлятись із втратою 
рідних та друзів та плинністю часу, ще у 1990 році. У одній зі своїх 
лекцій він порівняв поезію Філіпа Ларкіна “Aubade”, у якій смерть 
приходить як щось темне та абсолютне, а життя здається 
тремтливим, полохливим очікуванням вимирання, “The Cold 
Heaven” Єйтса, у якій прочитується протиставлення між життям, 
повним і насиченим, та життям, марним і порожнім. Для самого 
Хіні поезія сама по собі, незалежно від змісту, протистояла 
уявленню про життя як велику порожнечу. Хіні писав: "When a 
poem rhymes, when a form generates itself, when a metre provokes 
consciousness into new postures, it is already on the side of life. When a 
rhyme surprises and extends the fixed relations between words, that in 
itself protests against necessity. When language does more than enough, 
as it does in all achieved poetry, it opts for the condition of overlife, and 
rebels at limit" [12]. 

Поезія для митця, власне, і є формою існування. Характеристики, 
які вкладаються в це поняття, у великих ірландців – це боротьба, 
пов’язана із прагненням народу до незалежності, героїзм, який 
вбачається у зверненнях до сторінок історії, переосмислення життя 
через смерть і смерть через життя, побут, сільське життя, копання 
картоплі і творчість. Саме творчість є новим способом існування для 
нового покоління ірландців. Якщо раніше слово digging було 
синонімом життя й життя ірландця нерідко зводилось до копання 
картоплі, то для сучасного Хіні земля перестала бути тюрмою, у 
творчості він вбачає ссенс вого життя: “Between my finger and mu 
thumb // The squat pen rests. // I’ll dig with it” [20]. 

В результаті проведеного дослідженні нами було з’ясовано, що 
до ядра концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» відносяться наступні лексичні 
одиниці: life, living, clay, death, years. Цікавим є те, що власне 
лексична одиниця existence у проаналізованих нами поезіях 
з’явилась лише двічі. Периферія даного концепту значно ширша і 
містить неординарні способи відтворенні концепту екзистенції, що 
можна пояснити високим символізмом поезії, метафоризацією 
образів, філософським переосмисленням форми і суті існування: 
time, limbo, everyday, eternity, fate, the nest of the world, eternal April, 
new rhythm, heaven, hell, purgatory, digging. 

Концепт «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» – це концепт філософський, і 
основні характеристики, притаманні йому, – це нерозривність 
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життя та смерті, переосмислення одного через інше, намагання 
віднайти для себе інше життя. Як культурологічний концепт він 
постає відображенням картини світу нації і передає сумарний 
досвід як усього народу, так і окремих його представників. Для 
Ірландії як країни існування – це завжди боротьба, збройні 
сутички, прагнення довести своє право на існування. Для поета 
екзистенція є частиною його картини світу, відображенням його 
поглядів на існування та відтворенням тих компонентів життя, які 
сам поет вважає значущими. Вільям Батлер Єйтс, Патрік Каванах 
та Шеймас Хіні – яскраві представники ірландської літератури. Їх 
творчість, починаючи з кінця ХІХ століття і закінчуючи 2010 
роком, дає змогу розглянути значний відрізок історії Ірландії та 
відтворення як загального, так і особистого світогляду. Аналіз 
інших представників ірландської літератури уможливить провести 
аналіз та глибше дослідження місця концепту «ЕКЗИСТЕНЦІЯ» в 
ірландській картині світу. 
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СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ В РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ ЯК 

ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАТИВНОЇ ТА 
ПЕРСУАЗИВНОЇ ФУНКЦІЙ РЕКЛАМИ 

 
Розглядається реклама, її функції та структурні складові 

компоненти. Досліджується питання вживання різноманітних 
стилістичних засобів, а також їх вплив на читачів. Наводяться 
кількісні підрахунки частоти вживання даних засобів у слоганах 
рекламних текстах. 

Ключові слова: реклама, рекламний слоган, капіталізація, 
рима, метонімія,  метафора. 

Рассматривается реклама, её функции и структурные 
составные элементы. Исследуется вопрос употребления 
различных стилистических средств, а также их влияние на 
читателей. Наводятся количественные подсчеты частоты 
употребления данных средств в слоганах рекламных текстов.  

Ключевые слова: реклама, рекламный слоган, капитализация, 
рифма, метонимия,  метафора. 

The article deals with the advertising, its functions and structural 
components. Advertising is a complex of interrelated objectives that 
include: drawing attention, creating a favourable image of the 
advertising company, reminding customers about the firm and its 
products, and other goals. The advertising texts have several functions 
but the most important ones are: informative and persuasive. Slogan as 
the means of representing the company and its philosophy has to be 
interesting for the readers while remaining short.  That’s one of the 
reasons why the advertisers use a great number of different language 
devices to effectuate the objectives of the slogans. The question of the 
use of various stylistic means is investigated in this article. The 
quantitative calculations of the frequency of use of the given means in 
the advertising slogans are presented.  On the graphic level the most 
widely used stylistic means include: capitalization, decapitalization, 
multiplication; on the phonological level – rhyme, assonance and 
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alliteration; on the semantic level – metaphor, metonymy and 
hyperbole. The impact of these stylistic devices on readers and their 
functions in the slogans are analyzed. 

Key words: advertising, advertising slogan, capitalization, rhyme, 
metonymy,  metaphor.  

 
Постановка наукової проблеми. Реклама як соціально-

психологічне явище є важливою складовою суспільства та 
необхідним елементом системи комунікації суб’єктів 
підприємницької діяльності, а також здійснює певний вплив на 
формування стандартів мислення і поведінки людей. Незважаючи 
на те, що реклама відіграє значну роль у житті людини, 
одностайності щодо дефініціювання реклами немає, адже це явище 
спільне для багатьох наук (економіка і маркетинг, психологія, 
лінгвістика тощо). Так, маркетолог В. Л. Музикант трактує рекламу 
як «друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про 
особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане 
рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, 
розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної 
підтримки» [8, с. 121]. Б. А. Обритько розуміє рекламу й 
рекламування як «вид соціальної діяльності, спрямований на 
задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях; встановлюються 
зв’язки між споживачами й торгівцями» [9,  с.6]. Ми ж 
послуговуємося визначенням А. В. Голодюва: “Реклама – це 
специфічний акт риторико-персуазивної комунікації, під яким ми 
розуміємо когнітивно-комунікативний процес впливу адресанта на 
реципієнта з метою добитися від нього прийняття рішення про 
необхідність здійснення певної посткомунікативної дії в інтересах 
адресанта” [4, c. 88].         

Зацікавленість явищем реклами серед лінгвістів зумовила 
появу тких досліджень: загальний опис особливостей рекламних 
текстів (Дж. Каплз, Г. Кук, У. Аренс, К. Бове, М. М. Кохтєв [6], В. 
Л. Музикант [9]);  аналіз стилістичних, лексико-синтаксичних, 
прагматичних, фонетичних особливостей рекламних текстів (Л. 
О. Баркова, І. В. Гріліхес, Г. М. Кузнецова, Дж. Дайер); 
дослідження окремих вербальних компонентів рекламних текстів: 
заголовків, рекламних девізів – слоганів, товарних знаків (М. М. 
Кохтєв, Д. Огілві, І. О. Соколова, О. П. Стоянова); соціальних та 
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психологічних характеристик мови реклами (Ю.А.Сорокін, Є. Ф. 
Тарасов, Н. М. Лисиця, Н. Феарклау, С. Хайакава, М. Шадсон).  

Актуальність теми зумовлена необхідністю проведення 
різнобічного дослідження сучасних англійських рекламних 
текстів та їх стилістичних особливостей,  які визначають успішне 
функціонування рекламних звернень. Мета статті полягає у 
виявленні стилістичних особливостей слоганів сучасних 
рекламних оголошень і виведенні спільних закономірностей їх 
вживання. 

Для досягнення поставленої мети слід виконати такі  завдання: 
визначити основні функції реклами; виявити стилістичні 
особливості рекламного тексту на прикладах сучасних англійських 
журналів; вивести закономірності вживання певних стилістичних 
прийомів, подати їх кількісні підрахунки та проаналізувати 
отримані результати. 

Об’єкт дослідження – дискурс реклами на основі близько 1300 
проаналізованих текстів, розміщених у друкованих англомовних 
виданнях. Предметом є стилістичні засоби, що використовуються 
у друкованих рекламних текстах. 

Р. І. Мокшанцев зазначав, що реклама – це комплекс 
взаємопов’язаних цілей, найосновніші з яких: привернути увагу 
потенційного покупця; представити покупцю вигоди для нього від 
придбання товару; надати покупцю можливості для додаткового 
вивчення товару; формувати в споживача певний рівень знань про 
самий товар; створити сприятливий образ фірми-виробника; 
формувати потребу в даному товарі; формувати позитивну думку 
про фірму; спонукати потенційного покупця до придбання саме 
рекламованого товару; стимулювати збут товару; сприяти 
прискоренню товарообігу; зробити даного споживача постійним 
покупцем товару; формування в інших фірм образа надійного 
партнера;  нагадувати споживачу про фірму і її товари [7, c. 54]. 

Проте зауважимо, що завдання, поставлені перед творцями 
рекламної продукції, зводяться все-таки до спільної мети: 
зацікавити споживача, проінформувати його про об’єкт 
рекламування, представити у вигідному світлі пропоновані товари 
чи послуги й у такий спосіб добитися того, щоб він придбав даний 
товар (скористався послугою). 

Дж. Бернет виділяє такі основні функції реклами: 
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- інформаційна функція “поширення в масовому масштабі 
інформації про товар чи послугу, їх характер, місце продажу, 
виділення тієї чи іншої фірмової марки і т.д.”;  

- економічна функція реклами полягає в стимулюванні збуту 
товарів, послуг, а також вклад інвестицій;  

- просвітницька функція реклами  “передбачає пропаганду 
різного типу нововведень в усіх сферах виробництва і 
споживання, здорового способу життя і т.д.”;  

- соціальна функція реклами спрямована  на формування 
суспільної свідомості, зміцнення комунікативних зв`язків і 
поліпшення умов існування; 

- естетична функція реклами спрямована на формування смаків 
споживачів [2, с. 43]. 
Із цим твердженням автора погоджуємося лише частково. Він 

розглядає мету реклами дуже докладно, але в результаті все 
зводиться до одного: загальна мета реклами – сприяти придбанню 
товару і поліпшити імідж фірми. Вищеперелічені цілі ми назвали б 
підцілями, необхідними для досягнення головної мети. 

Деякі дослідники, зокрема А. Ю. Вуйма, виділяють такі функції 
реклами: 1) інформаційна – передбачає поширення в масовому 
масштабі інформації про товар чи послугу, їхній характер, місця 
продажу і т.п.;       2) економічна – стимулювання збуту товарів, а 
також вкладання інвестицій; 3) просвітня – передбачає пропаганду 
різного роду нововведень; 4) соціальна – спрямована на 
формування суспільної свідомості, посилення комунікативних 
зв'язків у суспільстві і поліпшення умов існування; 5) естетична – 
націлена на формування смаку споживачів.  

Виконуючи соціальну роль, реклама інформує про нову або 
кращу продукцію і навчає, як її використовувати, допомагає 
порівняти вироби і їх особливості, даючи покупцю можливість 
приймати рішення про покупку, будучи вже інформованим, а 
також  віддзеркалює тенденції в моді та дизайні і робить внесок у 
наші естетичні уявлення [3].  

З прагматичної точки зору, беручи до уваги функції реклами як 
виду комунікативної діяльності, а саме: інформативну, економічну, 
маркетингову, стимулюючу (персуазивну) та пропагандистську, 
маємо зазначити доцільність розгляду саме інформативної 
(презентація нового товару, уточнення даних по товару, з яким 
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реципієнт уже знайомий тощо) та стимулюючої функцій, що 
полягає у впливі на масову аудиторію, необхідності повпливати на 
реципієнта, переконати його, вплинути на його емоції, почуття чи 
раціональність, змусити до певних вчинків [11, c.132]. 

Ефективність впливу реклами залежить від багатьох факторів: 
соціальних умов, в яких відбувається комунікація, споживача 
(адресата як цільової групи), уявлень соціуму про джерело реклами 
(довіра до нього, його престижність), належність адресата до того 
чи іншого прошарку суспільства, культурного рівня споживача, 
суб’єктивних характеристик рекламованого товару тощо. 

Базовою характеристикою реклами є направленість на 
досягнення комерційних цілей. Реклама сприяє реалізації цих 
цілей, створює комунікативний вплив на цільову аудиторію: вона 
актуалізую й утримує об’єкт у свідомості адресатів, розширює 
знання про нього, поліпшує думку адресатів про рекламований 
об’єкт, переконує в його перевагах, формує та підтримує 
зацікавленість у ньому [10, c.10].  

За характером емоційного впливу реклама поділяється на такі 
види: 1) раціональну, або предметну. Така реклама інформує, 
звертається до розуму потенційного покупця, наводить переконливі 
аргументи; 2) емоційну, або асоціативну. Емоційна реклама 
звертається до почуттів та емоцій. Основні засоби переконання тут 
– художні образи: малюнки, відео- сюжети, звуки; логіка тексту, як 
правило, відіграє допоміжну роль. Здебільшого в рекламі 
комбінуються обидва види впливу [9, c.12].  

Як зазначав В. Л. Музикант: «Якщо рекламне звернення не 
знаходить відгуку у вашій душі – знайте, воно розраховане на іншу 
людину. Реклама завжди спрямована на певну частину аудиторії» 
[8, c. 122].  

Дії суб’єкта впливу спрямовані на виконання двох груп завдань: 
1) організація спілкування (привертання й утримання уваги, 
створення сприятливої атмосфери, емоційного настрою тощо), 2) 
здійснення власне впливу – спонукання об’єкта впливу до певної 
діяльності (вказівка на існуючі потреби, переконування у 
необхідності покупки товару тощо). 

Перший тип впливу характеризується зміною відношення суб’єкта 
до певного об’єкта (зміна конотативного значення цього об’єкта) без 
зміни категоріальної структури індивідуальної свідомості суб’єкта. 
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Другий тип впливу полягає не в зміні конотації одиничного 
об’єкта у свідомості суб’єкта, а у формуванні спільного емоційного 
настрою, світовідчуття реципієнта впливу. Емоції виступають як 
найбільш глибинні фактори категоризації, що визначають загальні 
контури концептуального образу світу, що вибудовується свідомістю.  

Ще один, третій, тип впливу пов'язаний із перебудовою 
категоріальної структури індивідуальної свідомості, введення у неї 
нових категорій, що проявляються в класифікації, формах 
упорядкування об’єктів, подій навколишньої предметної і 
соціальної дійсності [10, c. 20].  

Рекламодавці послуговуються найрізноманітнішими мовними 
засобами для реалізації впливу на споживачів і не останню роль тут 
відіграють стилістичні засоби. Розглянемо найчастіше вживані 
стилістичні фігури у слоганах рекламних текстів. 

Слоган – характеристика фірм із певним стажем роботи, що 
деякий час перебувають на ринку, виробили власні тенденції, 
продукт яких впізнаваний значною мірою завдяки сталому 
рекламному девізу. Слоган відображає сутність, філософію фірми, 
її корпоративну політику в різних галузях. Рекламний девіз має 
бути коротким, постійним, легко запам’ятовуватися, містити назву 
торговельної марки та легко перекладатися на інші мови.  

У слоганах у ході дослідження виявлено використання 
стилістичних засобів на різних рівнях:  
- графічному: капіталізація, повна капіталізація, декапіталізація, 

дублювання літери; 
- фонологічному: рима, асонанс, алітерація; 
- семантичному: метафора, метонімія, гіпербола. 

Розглянемо стилістичні засоби детальніше: 
Капіталізація. Слова, написані з великої літери привертають 

увагу читача, зацікавлюють його: 
Growing Goddness (Bronze Goddess collection)  
Beauty that Works (Sally Hansen)  
Проте частіше у слоганах, як і у заголовках, використовується 

повна капіталізація (53, 25% випадків вживання), тобто всі літери 
пишуться з великої літери: 

FRAGRANT GEMS (David Yurman The Essence Collection). 
CHALLENGE WHAT’S POSSIBLE (OLAY)  
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Слід зазначити, що деякі фірми пишуть свої слогани з 
маленької літери, тобто використовують декапіталізацію (10,03%). 
Помітна така тенденція: якщо фірма формулює девіз із маленької 
літери, її назва пишеться так само: 

lashes that want it all, can have it all! (lashblackfusion)  
nature’s secret to silky perfection (organix)  
Частіше в заголовках, ніж у слоганах, можна зустріти такий 

графічний стилістичний прийом, як дублювання літери (у 
заголовках – 22, 35%, у слоганах – 10, 72%) (multiplication): 

Yes, YES, YEEESSSS..! (ASTROGLIDE)  
HERE’S MINE. WHAT’S YOUR SWISSSH?  
На фонологічному рівні ефективними засобами впливу на 

споживача є рима (5,07%), що досягається завдяки асонансу 
(9,78%), та алітерація (15,22%), яка сприяє запам’ятовуванню 
завдяки своєму асоціативному характеру: 

hair beware! ( TRIA)  
BEAUTIFUL HAIR IS A MEASURE OF ITS CARE (Fekkai)  
SEE THE SUMPTUOUS SIDE OF HIGH SHINE (Maybeline)  
Унаслідок алітерації відбувається акцентування уваги на 

важливих моментах, робиться наголос на тому, про що йтиметься в 
основному рекламному тексті. 

Real Relief in Real Time (Orajel)  
Pure Passion Parfum… (eau fling)  
Метафора (16,35% випадків вживань). Мова рекламних 

слоганів, як і мова реклами в цілому, належить до так званої 
стилістично навантаженої мови. Така мова має за мету змінити 
бажання, думки та ставлення публіки. Стилістично навантаженою, 
або ж емоційною, називається мова, яка може впливати на слухача 
або читача шляхом звернення до їх емоцій та почуттів. Завдяки 
цьому вони можуть викликати позитивну (переважна більшість 
рекламних текстів) чи негативну реакцію реципієнта поза межами 
буквального значення.  Емоційність рекламних слоганів 
досягається, насамперед, завдяки вживанню образних засобів, що 
використовуються рекламістами для "оживлення" рекламних 
слоганів, надання їм яскравості та виразності.  Аналізуючи 
стилістичні прийоми та виражальні засоби в рекламних слоганах, 
можна помітити, що саме метафора є однією з найбільш уживаних 
риторичних фігур. 
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За І. В. Арнольд, метафора – це "приховане порівняння, яке 
здійснюється шляхом використання назви одного предмета 
стосовно іншого і яке виявляє таким чином певну ознаку другого" 
[1, с. 62].  

У рекламному слогані використання метафори допомагає 
привернути увагу читача та викликати в нього позитивні емоції. 
Рекламна метафора дає можливість осмислити одні об’єкти через 
властивості та якості інших. Вона націлена на створення 
оригінального рекламного образу чи привнесення оцінювального 
ефекту в рекламний текст. У метафорі проявляється витончене 
вираження емоційної оцінки, яскравої характеристики та образного 
наповнення, які представлені в рекламному слогані.  

Метафору використовують для найлегшого емоційного впливу 
на кінцевого споживача. Наприклад: «No other blush looks more 
natural. Or comes in such a clever package». 

Важливою умовою ефективності метафори є усвідомлення її 
лексико-семантичного й експресивно-оцінного наповнення, тому 
тексти рекламних слоганів мають бути вичерпними та 
зрозумілими. 

У процесі сприйняття метафори відбувається своєрідний запуск 
необхідних асоціацій, аудиторія залучається безпосередньо до 
співпереживання ситуації або до переживання емоції, що виникла у 
зв’язку з поданою в рекламному тексті ситуацією. Саме сила 
емоційного впливу визначає  споживчий вибір. Беручи до уваги 
зазначене вище, можна зробити висновок, що використання 
метафори в рекламі спрямоване здебільшого не на 
запам’ятовування, а насамперед на створення необхідного 
емоційного впливу на аудиторію. 

Метонімія (10, 97% випадків вживань). На відміну від 
метафори, метонімічне зіставлення предметів відбувається не за 
ознакою їхньої подібності, а за ознакою їхньої суміжності, тобто 
належності їх до одного кола явищ, до понять одного порядку, 
пов'язаних часовими, просторовими, причинно-наслідковими та 
іншими відношеннями. Метонімія – це слово, значення якого 
переноситься на найменування іншого предмета, пов’язаного з 
властивим для даного слова предметом за своєю природою. 
Метонімія широко використовується в рекламному заголовку як 
місткий зображувально-виражальний засіб. 
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YOUR LOVE HAS JUST GONE PLATINUM (Platinum)  
У рекламних текстах асоційоване слово часто виражає цілу 

групу. Цей різновид метонімії, коли відбувається перенесення з 
цілого на частину, називається синекдохою: ‘a fragrance of Beyonce’ 
(= парфуми, розроблені Beyonce). 

При зіставленні предметів у рекламному заголовку метонімія 
спочатку виконує узагальнюючу функцію – знаходить спільний 
спосіб характеристики, з допомогою якого потім визначаються 
розрізнювальні риси, назви яких вживаються у значенні носіїв.  

Гіпербола (12,75% випадків використання). Гіперболою 
називається словесний зворот, в якому ознаки описуваного предмета 
подаються в надмірно перебільшеному вигляді з метою привернути 
до них особливу увагу читача [5, c.  223]. За допомогою гіперболи 
наголошуються переваги рекламованого товару, тим самим 
підсилюючи його винятковість та спонукаючи до купівлі даного 
продукту. Виробник використовує цей стилістичний прийом для того, 
щоб продемонструвати свій товар у найвигіднішому світлі. 

IT TOUCHES EVERYTHING (Calvin Klein BEAUTY) 
Nothing works better (Neutrogena)  
В основі гіперболи завжди лежить елемент певної абсурдності, 

різкого протиставлення здоровому глузду або суспільному досвіду 
[7, c. 14]. 

Don’t just volumize, millionize your lashes in Extra Black 
(L’ORÉAL)  

Ось чому в рекламуванні цей стилістичний прийом використовують 
рідше, ніж метафору. Хоча рекламний текст прагне показати якомога 
більше реальних фактів, завдяки гіперболі досягається ефект 
несподіванки, руйнується автоматизм читацького сприйняття. 

Таким чином, можна зробити висновок, що всі стилістичні 
прийоми використовуються з єдиною метою: зробити рекламний 
текст помітним, легко запам’ятовуваним і привабливим. У слогані 
найчастіше вживаються капіталізація, алітерація та метафора, а 
найрідше – рима, що пов’язано з формою та функціями цього 
структурного елемента рекламного тексту.  Ці та інші стилістичні 
засоби привертають увагу читача, зацікавлюють його та 
спонукають придбати розрекламовану продукцію. 

Перспективним видається дослідження стилістичних фігур, 
що вживаються для реалізації основних комунікативних стратегій і 
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тактик у рекламних текстах, їх вплив на читачів, а також аналіз 
ефектів даного впливу. 
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СПЕЦИФІКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ  
У ТЕРМІНОЛОГІЇ ГЕОДЕЗІЇ ТА КАДАСТРУ 

 
Розглянуто лексико-семантичні поля та лексико-семантичні 

групи термінологічних одиниць геодезії та кадастру. Здійснено 
аналіз парадигматичних відношень у межах досліджуваних 
лексико-семантичних полів, які включають явища полісемії, 
метафоризації, метонімії, омонімії, синонімії, антонімії та 
гіпонімії. 

Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантична 
група, ядро поля, периферія, полісемія, метафоризація, метонімія, 
омонімія, синонімія, антонімія та гіперо-гіпонімія. 

Рассмотрены лексико-семантические поля и лексико-
семантические группы терминологических единиц геодезии и 
кадастра. Осуществлён анализ парадигматических отношений в 
рамках исследуемых лексико-семантических полей, содержащих 
явления полисемии, метафоризации, метонимии, омонимии, 
синонимии, антонимии та гиперо-гипонимии. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-
семантическая группа, ядро поля, периферия, полисемия, 
метафоризация, метонимия, омонимия, синонимия, антонимия та 
гиперо-гипонимия. 

The article deals with the study of lexical and semantic fields, lexical 
and semantic groups of geodesic and cadastral terminological units and the 
analysis of paradigmatic relationships within the lexical and semantic 
fields under study.One of the main factors of the language systematic 
nature is the existence of thematic, lexical and semantic groups and fields, 
which consist of words, word combinations and other lexical (or 
terminological) units. According to O.V. Bondarenko lexical and semantic 
field is a field of polynuclear nature, the centre of which is a nuclear, 
surrounded by peripheries. These fields are constructed by limited 
(microfield) and extended (macrofield) number of units. The lexical and 
semantic field is the biggest pragmatic unit, a system of words combined on 
the basis of common content and reflect the conceptual, objective and 
functional similarity of the phenomena they denote.  
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It should be noted that within lexical and semantic fields lexical and 
semantic groups can be singled out. According to O. S. Ahmanova 
semantic group is a class of words within a certain part of speech, 
which have the same meaning. It is also considered to be  a system of 
nomenclatural units, combined on the basis of a certain internal 
structure. Terminological units, as any other elements of speech, are 
characterized by having a systematic character, which is based on 
paradigmatic and syntagmatic semantic relationships. The main 
paradigmatic relationships within lexical and semantic fields under 
study include: phenomena of polysemy, metaphoric process, metonymy, 
homonymy, synonymy, antonymy and hypero-hyponymy. 

Key words: lexical and semantic field, lexical and semantic group, 
core of a field, periphery, polysemy, metaphoric process, metonymy, 
homonymy, synonymy, antonymy and hypero-hyponymy. 

 
На початку XX століття в лінгвістиці набув значного 

поширення новий підхід до вивчення мови, який базувався на 
дослідження лексики як системи й викликав значний інтерес до 
більш глибокого аналізу семантичних зв’язків між словами з метою 
інвентаризувати лексичні мікросистеми, як загальномовні, так і 
термінологічні.  

Питаннями значення слова, його будови, типів та способів 
зміни значень лексичних одиниць займалися В. В. Виноградов, І. 
В. Арнольд, М. А. Кронгауз, Н. В. Нікуліна, С. В. Семчинський, 
А. А. Уфімцева та інші. Закономірності семантичних зв’язків між 
словами і системний характер лексики досліджували: С. В.  
Бронських, М. М. Покровський, О. О. Потебня, Г.  Р. Мейер, Й. 
Трір та інші. Тематичні і лексико-семантичні групи лексем були в 
центрі уваги таких мовознавців:  Ю. Д. Апресяна, С. І. Бахтіної, 
О. В. Бондарка, І. В. Домбровської,   Н. Д. Іванової, Ю.Є. Кійка, 
А. В. Ліпінської, Г. П. Мєльнікова, Ф. П. Філіна, Л. В. Щерби та 
інших. 

Дана стаття посвячена вивченню семантичних особливостей 
термінів геодезії та кадастру, а також виокремленню лексико-
семантичних полів і груп у межах даної терміносистеми.  

Актуальність дослідження визначається використанням 
сучасних методів і матеріалів аналізу семантики термінологічних 
мовних одиниць гнеодезії та кадастру та необхідністю 
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виокремлення  лексико-семантичних полів і груп слів, що входять 
до складу досліджуваної термінології. 

Мета статті – визначити особливості формування та 
функціонування англійських геодезичних термінів на основі 
вивчення їх лексико-семантичних особливостей, а також поділити 
аналізовані одиниці на лексико-семантичні поля і групи. 

 Матеріалом дослідження слугує Англійсько-український 
геодезичний словник автори: Заблоцький Ф. Д., Заблоцька О. Ф.)  
та англомовні фахові видання. 

Основні завдання статті:  
1) вивчити поняття лексико-семантичного поля та лексико-

семантичної групи, беручи до уваги праці відомих лінгвістів, 
присячені даним питанням; 

2) дослідити особливості структури та вживання лексико-
семантичногих полів та груп термінів, що вивчаються; 

3) визначити основні поняття семантичних зв’язків і 
відношень між термінологічними одиницями; 

4) встановити специфіку явищ полісемії, омонімії, синонімії, 
антонімії та полісемії, а також гіперо-гіпонімічних зв’язків 
термінологічних одиниць геодезії та кадастру.  

Одним із найважливіших показників системності мови загалом 
та галузевих термінологій зокрема є наявність тематичних і 
лексико-семантичних полів і груп слів або словосполучень. 
Семантичне поле є такою системою, завдяки якій здійснюється 
вивчення семантичних змін у мові, саме тому значна кількість 
вітчизняних та зарубіжних науковців концентрує свою увагу на 
виявленні закономірностей семантичних зв’язків між мовними 
одиницями та дослідженні системного характеру лексики [2, 52]. 
Основоположником теорії щодо даної проблеми став Й.Трір, 
розробивши нові принципи сиcтемного аналізу слів та 
використавши y своїх дослідженнях обшиpний фактичний 
матеріал. Глобальну систему мови, за Й.Тріром, можна розділити 
на два паралельні види полів – понятійні та словесні.  

Свою теорію функціонально-семантичного поля представив 
також  О. В. Бондарко, згідно з яким це поле компактної структури 
поліядерного типу, в центрі якого – ядра, а навколо групуються 
близька та далека периферії. Слова першої та другої периферійних 
зон можуть бути охарактеризовані як «вхід системи значень», через 
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який відбувається інформаційна взаємодія лексико-семантичної 
групи (ЛСГ) із «середовищем». Ядро – «вихід системи значень» у 
розумову сферу до поняттєвого арсеналу людського мислення     [4, 
с. 27]. Важливо зазначити, що термінологічне поле не має 
визначених меж, кількість одиниць певного поля може коливатись 
від незначної (мікротермінополе) до великої (макротермінополе). 
Термінологічні одиниці групуються навколо терміна, який виражає 
їхнє загальне значення і є ядром поля. Залежно від ступеня 
смислової близькості або віддаленості відносно ядра поля терміни 
одного поля можуть тяжіти до центру або периферії. Ликсеми, що 
віддалені від центру й пербувають на периферії, можуть також 
взаємодіяти із суміжними полями [9, с. 30].  

У досліджуваній термінології геодезії та кадастру можна 
виділити значну кількість семантичних полів та описати їх за 
вищевказаним принципом. Наприклад, розглянемо термінополе 
геодезичних кутів та їх вимірів: ядро поля – angle (кут) - the space 
between two straight lines that diverge from a common point or between 
two planes that extend from a common line; центр поля включає 
спеціальні геодезичні терміни, що позначають різні види кутів: 
angle of alteration – кут відхилення, angle of bend – кут згину, 
angle of slope – кут схилу та інші; до складу периферії входять 
спеціальні геодезичні терміни більш широкого значення: angle of 
sun – висота сонця (над горизонтом), angle of orientаtion – кут 
орієнтування. Термінополе геодезичних кутів та їх вимірів 
зображене нижче. 

 
                                      Nucleus (ядро): angle (кут); 
                                                          
                                          Centre (центр): angle of slope – кут 
                                          схилу,                                                         
                                          angle of alteration – кут відхилення,  
                                          angle of bend – кут згину;       
                                                          
                                          Periphery (периферія):  
                                          angle of sun – висота сонця, 
                                          angle of orientаtion – кут   
                                                         орієнтування. 

         Рисунок 1. Термінополе геодезичних кутів та їх вимірів. 
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Таким чином, лексико-семантичне поле, яке виступає 
 найбільшим парадигматичним об’єднанням, – це сукупність 
лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають 
поняттєву, предметну або функціональну подібність 
позначувальних явищ [5, с. 211]. До його складу входять слова, 
пов’язані з одним і тим самим фрагментом дійсності. Лексико-
семантичне поле характеризується зв’язком лексем або їх окремих 
значень та системним характером цих зв’язків, що забезпечує 
безперервність смислового простору. Кожне поле – це своєрідна 
мозаїка слів, де кожне окреме слово має своє місце в лексико-
семантичному просторі [1, с. 11]. Для прикладу, у лексико-
семантичній системі геодезії та кадастру можна виділити такі поля: 
поле вимірювань (field of measurements), поле інформаційних та 
інших геодезичних систем (field of informational and other systems), 
поле земельного кадастру (land cadastre field) та інші. 

У межах лексико-семантичного поля виділяють лексико-
семантичні групи. Питанням дослідження останніх займалися 
багато науковців і мовознавців. За словником лінгвістичних 
термінів  Д. І. Ганича та І. С. Олійника, семантична група – це 
підгрупа слів у межах однієї частини мови, які об’єднуються 
спільністю значень. На думку О. С. Ахманової група семантична – 
це 1) підрозряд слів у межах певної частини мов, об’єднаних 
спільним значенням; 2) слова, об’єднані спільністю значення, 
безвідносно до певної частини мови [4, с. 25].  

Вагому теорію ЛСГ розробив Л. Вейсгебер, називаючи ЛСГ – 
мовним полем, що співвідноситься із семантичною системою мови, 
на відміну від  тематичних груп, які, на його думку, 
співвідносяться із зовнішнім світом. О. О. Реформатський виводить 
ЛСГ із поняття термінологічного поля, під яким розуміє 
семантичне поле, одержане на поняттєвій, а не на лінгвістичній 
основі, яке забезпечує той чи інший склад лексико-семантичної 
групи в певній синхронії розвитку суспільства та мови [4, с. 26].  

На нашу думку, лексико-семантична група – це сукупність 
номенклатурних одиниць, обєднаних певною внутрішньою 
організацією. Дослідження будь-якої  лексико-семантичної групи 
базується на: вивченні складових цієї групи; здійсненні її 
внутрішнього членування; семантичній характеристиці 
компонентів, взаємовідношень між ними на підставі загальних 
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семантичних та диференційних ознак; дослідженні семантичних 
змін, які відбуваються у складі одиниць лексико-семантичної 
групи.  

Зокрема, наприклад поле вимірювань включає такі семантичні 
групи: 

1) вимірювальні прилади та інструменти: cartographical 
instrument, height measuring instrument,barometer, gauge, radar та 
інші; 

2) види вимірювань: admeasurement, altimetry, ranging, 
angulation, planimetry, level gauging; 

3) одиниці вимірювання: meters, minutes, inches, kilometers та 
інші. 

Поле інформаційних та інших геодезичних систем охоплює:  
1) системи, що стосуються кадастрових питань: Cadastral 

Record Management System, Cadastral Surveying Result, Map Making 
System, Land Administration Support  System;  

2) системи рівнянь: system of differential equations, system of 
normal equations;  

3) системи величин та координат: absolute global coordinate 
system, system of physical quantities, barycentric coordinate system.  

До поля земельного кадастру належать такі групи:  
1) назви карт і планів: digital maps, domestic cadastral maps, 

regional map, landscape map,basic plan, city plan;  
2) назви отриманих даних: graphic data, planimetric data, 

performance data, real-time data, relief data;  
3) назви досліджень та зйомок: cadastral survey, survey on land, 

survey on the scale, exploratory survey та інші. 
Термінологічні одиниці, як і будь-які інші елементи мови, 

характеризуються системністю, яка ґрунтується на різноманітних 
за характером семантичних зв’язках, що узагальнюються двома 
типами – парадигматичними і синтагматичними. Якщо 
синтагматичні зв’язки  зовнішні за формою й експліцитні, то 
парадигматичні належать до внутрішніх і є імпліцитними [2, с. 52].  
Парадигматика – це функціонування слова в системних зв’язках, де 
воно вступає в асоціативні зв’язки з іншими словами, і всі елементи 
якої пов’язані відношеннями зіставлення. Серед найважливіших 
парадигматичних відношень, які є основою мінімальних 
семантичних об’єднань у  межах лексико-семантичних полів, слід 
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відмітити полісемію, явища метафоризації та метонімізації, 
омонімію, синонімію, антонімію та гіперо-гіпонімічні відношення 
[6, с. 22]. 

Термін може отримати нове значення в разі збереження 
старого, що викликає його багатозначність – полісемію. Полісемія 
є природним розширенням лінгвістичного поняття в того самого 
слова (словосполучення, фрази), різних інтерпретацій у того самого 
знака або знаків словосполучення [8, с. 187]. Полісемію термінів 
існуючих галузей науки та техніки можна поділити, згідно з Л. Д. 
Джапарідзе, на два типи: 1) зовнішню полісемію та 2) внутрішню. 
Під зовнішньою розуміється багатозначність загальнолітературних 
слів, один чи кілька лексико-семантичних варіантів яких має 
термінологічні значення [10, с. 99]. Наприклад: body в анатомії – 
тіло, в геодезії – поле карти (body of map); table – в комп’ютерній 
сфері –  таблиця, в геодезії – рівень (ground-table – рівень 
місцевості). Під внутрішньою полісемією розуміється полісемія 
слів, усі лексико-семантичні варіанти яких мають термінологічні 
значення, тобто полісемія власне термінів. Наприклад: pole – 1) 
полюс; 2) рейка; radius – 1) радіус, 2) лімб (кутомірного приладу). 

Значення багатозначного слова поділяють на прямі та 
переносні, останні, у свою чергу, відбуваються за подібністю чи 
контрастом і називаються метафорою або, за суміжністю, 
метонімією [8, с. 187]. Метафора – це семантичний процес, де 
форма мовної одиниці переноситься з одного референта на інший 
на підставі тієї чи іншої подібності предметів чи понять у 
свідомості мовця. Принципова відмінність між метафорою та 
смисловою аналогією в тому, що в першому випадку відбувається 
перехід мовного знака з одного семантичного розряду в інший, а в 
другому – розвиток його значення в рамках одного і того ж розряду 
[2, с. 208]. У зв’язку зі зміною значення вихідного слова і 
виникненням слів чи словосполучень із новим значенням у 
результаті метафоризації  виникають семантичні інваріанти слова 
[3]. Наприклад: leg – у загальновживаній мові нога, тоді як leg of a 
right triangle – катет, leg of compass – ніжка циркуля, active leg – 
активна ділянка маршруту; face – у повсякденному мовленні 
означає обличчя, проте в досліджуваній термінології має дещо 
інше значення: face left –  круг “ліво”, face right круг “право”,  map 
face – поле карти; лексична одиниця key всім зрозуміла як ключ, 
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але key to grids означає схему переходу від однієї сітки координат 
до іншої, to key to a map – прив’язуватися до карти. 

Метонімічне зіставлення предметів відбувається за ознакою 
суміжності, тобто належності їх до одного кола явищ, до понять 
одного порядку, пов’язаних часовими, просторовими, причинно-
наслідковими та іншими відношеннями. Метонімія відображає 
постійні контакти між об’єктами й типізується, створюючи 
семантичні моделі багатозначних слів [11, с. 9]. Що стосується 
метонімічних перенесень в англійській геодезичній термінології, то 
кількість термінів, утворених цим способом ,значно менша, ніж 
термінів-метафор, і в більшості випадків  базується на таких типах 
переносів номінацій: частина – ціле, ціле – частина, зміст – форма, 
причина – наслідок, місце походження – продукт, конкретна назва 
– абстрактна, дія або стан – суб’єкт, власне ім’я дослідника, 
предмет тощо. Наприклад: Vernier – вернєр, пристрій, призначений 
для підвищення точності відліку шкали вимірювальних приладів; to 
computerize cadastral book information – комп’ютеризувати 
кадастровий реєстр (увести дані у комп’ютер); systematic cadastre – 
спосіб реєстрації кадастрових даних у межах систематичного 
кадастру. 

Від багатозначних слів значно відрізняються омоніми – слова, 
однакові за формою, але різні за лексичним значенням. Омоніми 
утворилися внаслідок випадкового збігу форм слів, їх значення 
легко розрізнити у словосполученнях та реченнях [8, с. 188]. На 
думку О. І. Павлової внутрішньогалузева термінологічна омонімія 
найменш поширена в термінології, якій притаманна міжгалузева 
термінологічна омонімія, що є результатом процесів, які 
відбуваються в різних галузях науки та техніки, вона має дві 
обов’язкові ознаки: 1) закріплення за термінами різних дефініцій та 
2) функціонування термінів у різних терміносистемах [10, с. 104]. 
Наприклад: beat: у музиці – такт, ритм, в економіці – збитки, у 
медицині – пульсація, у політехнічній галузі – удар, в геодезії – 
коливання маятника; release у військовій справі – демобілізація, в 
економіці – випуск (товарів), в юриспруденції – звільнення, у 
медицині – виділення, в автомобільній сфері – розмикання, 
розєднування, у досліджуваній термінології – розсекречення (карти). 

Синонімія – це бінарне відношення, в якому знаходяться будь-
які два рівнозначні, але не тотожні вирази [8, с. 198]. Слід 
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зазначити, що в межах терміносистеми геодезії та кадастру явище 
синонімії трапляється доволі рідко (X-coordinate = X-standard – 
абсциса; albedo=reflectance – альбедо; cartograph=mapmaker – 
картограф). 

Антонімія термінів – це мовне явище, при якому два терміни 
мають протилежні значення [8, с. 200]. Антонімія в 
терміносистемах вважається скоріше бажаним явищем, ніж 
навпаки, адже вона сприяє виконанню вимог однозначності та 
системності, не заважає термінам виконувати свої функції, сприяє 
простоті та ясності термінології, особливо якщо два протилежних 
поняття виражаються двома словами чи словосполученнями 
протилежними за значенням та структурою [10, с. 115]. До 
антонімів досліджуваної термінології належать такі: semi-major  
axis (велика піввісь) – semi-minor axis (мала піввісь); left-hand 
border (західна рамка (карти) – right-hand border (східна рамка 
(карти); high latitudes (високі широти) – low latitudes (низькі 
широти); ascending node (висхідний вузол) – descending node 
(низхідний вузол). 

Важливим явищем у кожній термінології, зокрема й 
геодезичній, є гіперо-гіпонімія – ієрхічна організація елементів у 
семантичному полі, що ґрунтується на родо-видових відношеннях 
у лексико-семантичній системі і являє собою включення 
однорідних одиниць у відповідний клас найменувань. Слова, які 
відповідають видовим поняттям, виступають як гіпоніми стосовно 
слова, співвіднесеного з родовим поняттям – гіперонім, і як 
співгіпоніми по відношенню один до одного [10, с. 118]. Так, 
гіперонім cadastral включає в себе такі гіпоніми: cadastral fields, 
cadastral surveying, cadastral numbers, cadastral plan та інші. До 
гіпероніму data належать гіпоніми graphic data, planimetric data, 
descriptive data, gravimetry data та інші. Родовидова ієрархія 
геодезичних обєктів зумовила появу низки термінів 
словосполучень, у яких родова належність виражена іменником, а 
видова характеристика – прикметниками, як власномовними, так 
іншомовними. Гіперонім records (іменник) охоплює гіпоніми: 
cartographic records, survey records,  field records. 

Отже, в результаті проведеного лексико-семантичного аналізу 
сучасної геодезичної терміносистеми, члени якої є сукупністю 
термінів, пов’язаних один з одним на поняттєвому, лексико-
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семантичному, словотвірному і граматичному рівнях, було 
виявлено, що будь-яке лексико-семантичне поле геодезичних 
найменувань постає як організована система взаємопов’язаних і 
взаємозумовлених елементів, об’єднаних у лексико-семантичні 
групи і лексико-семантичні підгрупи, що визначались на підставі 
денотативних ознак. Доведено існування в її межах таких 
загальномовних явищ, як полісемія, метафоризація, метонімія, 
омонімія, синонімія, антонімія  та гіперо-гіпонімія.  

Перенесення значення терміна за подібністю та суміжністю 
(метафора й метонімія), а також синонімія не є поширеними 
джерелами розвитку лексичного складу англійської геодезичної 
термінології, хоч і займають вагоме місце в утворенні таких 
термінів, які важко сформувати із використанням структурних 
способів термінотворення. Гіперо-гіпонімія, яка є самостійною 
лексико-семантичною категорією, також має свою мовну 
специфіку в досліджуваній термінології, адже відношення 
належать до найуніверсальніших парадигматичних відношень, за 
допомогою яких може бути структурований як словниковий склад 
національної мови вцілому, так і його спеціальна, тобто 
термінологічна, лексика. 

Перспективою подальшого дослідження вважаємо аналіз 
синтагматичних відношень між мовними одиницями в межах 
лексико-семантичної системи англійської термінології геодезії та 
кадастру, які ґрунтуються на лінійному характері мови, вивчаються 
за допомогою контекстуального, трансформаційного, 
дистрибутивного та інших видів аналізу. 
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МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНЕСЕННЯ НАЗВИ Й ЕЛІПТИЧНІ 

ІМЕННИКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
 

Розглянуті метонімічні перенесення назви та еліптичні 
іменники в сучасній німецькій мові. Серед проаналізованих 
маркованих одиниць еліптичного походження є слова, утворені 
внаслідок скорочення означуваного композита на базі 
метонімічного переносу найменувань. Домінуючий вид переносів у 
маркованих еліпсів – метонімічний, а саме перенос „матеріал – 
виріб із цього матеріалу”. 

Ключові слова: лексичний еліпс, маркований еліптичний 
іменник, немаркований еліптичний іменник, композит, симплекс, 
метонімічний перенос. 

В статье рассмотрены метонимические переносы названия и 
эллиптические существительные в современном немецком языке. 
Среди проанализированных маркированных единиц эллиптического 
происхождения выявлены случаи усечения определяемого сложных 
слов вследствие метонимического переноса наименований. 
Доминирующий вид переносов у маркированных эллипсов – 
метонимический – по модели „материал – изделие из этого 
материала”. 

Ключевые слова: лексический эллипс, маркированное 
эллиптическое существительное, немаркированное эллиптическое 
существительное, композит, симплекс, метонимический перенос. 

The metonymical shifts of the name and elliptic nouns in the modern 
German language are being recearched. Among analysed marked items 
of elliptic origin there are words which were formed as a result of 
reduction of composite denotatum by metonymical shift of the name. 
Dominating type of shift in marked ellipses is metonymical, namely the 
shift “material – product made of this material”. 

Key words: lexical ellipse, marked eliptic noun, unmarked eliptic 
noun, composite, simple word, metonymical shift. 

 
Об'єктом цієї розвідки є еліптичні іменники в контексті 

метонімічного переносу. Попри довгу традицію вивчення складних 
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слів (у т. ч. й композит) на сьогодні залишаються недостатньо 
вивченими механізми скорочення композитів, їхній 
парадигматичний устрій і синтагматична реалізація, що у своїй 
сукупності якраз і складають основну мету цієї статті, з якою тісно 
корелює й предмет: структурні та семантичні особливості складних 
слів і утворених на їх основі еліптичних іменників. Скорочення цих 
лексичних одиниць відбувається внаслідок елімінаціїї 
означуваного та метонімічного перенесення назви. 

Поняття і термін "метонімія" вживається для позначення 
перенесення найменувань на основі асоціацій за суміжністю 
(Степанова, Чернишева). Як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
лінгвістиці проблемі метонімії присвячено небагато досліджень 
(Басиров 2004; Блажко 2004; Оніщенко 2001; Пауль 1960; 
Тараненко 1989; Donalies 2007; Drößiger 2004). У "Лінгвістичному 
енциклопедичному словнику" метонімія визначається як „троп або 
механізм мови, що полягає в регулярному або оказіональному 
перенесенні імені з одного класу об'єктів або одиничного об'єкта на 
інший клас або окремий предмет, що асоціюється з даним за 
суміжністю, залученістю в одну ситуацію”. Т. Шипан характеризує 
семантичну метонімію як таку, що „важко доступна розумінню, 
оскільки в основі її лежить безліч складних відношень 
верховенства і підпорядкування, співіснування причинних, 
тимчасових і локальних чинників”. 

Користуючись прийнятими дефініціями метафори та метонімії, 
на практиці іноді буває дуже важко визначити, чи є даний троп 
метафорою або метонімією. Проте відомий італійський семіолог У. 
Еко запропонував своє формальне визначення метафори й 
метонімії та відповідно, алгоритм розмежування цих двох фігур 
мови. У. Еко розглядає семантичну структуру двох порівнюваних 
об'єктів, досліджуючи семну структуру двох семем (семема – 
елементарне значення слова, лексико-семантичний варіант слова). 
Метафора і метонімія, згідно з думкою У. Еко, „не просто засновані 
на „схожості” і „зіставленні”, вони є двома випадками інтер- та 
інтрасемемних зв'язків. Зв’язок між двома однаковими семами, які 
існують усередині двох різних семем (або в двох різних значеннях 
однієї семеми), дозволяє заміну однієї семеми на на іншу 
(метафора), тоді як заміна семи на семему і семеми на сему 
становить метонімію.  
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Метонімічними називаються одиниці, що виникають при 
перенесенні найменування за суміжністю (цілого – на частину, 
частини – на ціле, з матеріалу – на виріб і т.п.). Метонімічними 
відношеннями пов'язуються одиниці, що позначають "судину – 
вміст", "дію – знаряддя", "суб'єкт – дію", "причину – наслідок".  

Пряме перенесення за суміжністю як тип зміни значення слова 
характерне для всіх мов. У новогерманських мовах спостерігається 
опосередковане метонімічне перенесення, тобто формування нових 
лексичних одиниць при еліпсі складних слів і атрибутивних 
поєднань. До якнайдавніших еліпсів такого типу належать нім. 
Kupfer '/ англ. copper (← лат. (aes) Cyprium ‘кіпрська руда, метал’), 
Pfirsich / peach (← лат. (malum) Persicum ‘(плід) персидський’) 
(Schippan 1984: 95). У пізнішу епоху виникли еліпси browning (← 
Browning pistol), cashemere (← cashemere shawe), colt (← Colt 
pistol), The Crimea (← the Crimea colt). Як зазначає Р. Кронасер, 
такий шлях утворення нових одиниць характерний і для 
германських мов.  

У результаті опосередкованого метонімічного перенесення в 
цих мовах виникають одиниці на позначення виробів з міді, заліза, 
золота, срібла, каменю, глини, соломи, найменування за іменами 
осіб, за місцевістю тощо. Приклад – властиве всім германським 
мовам Eisen ‘праска’ (← нім. Bügeleisen, англ. iron ‘праска’ ← flat 
iron, smoothing iron). У цих складаннях елімінація обмежується 
першим елементом, а складне слово в цілому називає предмет за 
двома ознаками: виготовлено із заліза і призначено для прасування. 
Eisen (iron) ‘праска’ характеризує денотат лише за однією ознакою, 
і отже, змінилося мотивування еліпса порівняно з прототипом. Це 
метонімічна одиниця, що співвідноситься з результатною за 
формулою ‘матеріал – виріб’, а за об'ємом значення вона вужча, 
ніж поняття Eisen (iron) ‘залізо’. Подібно до того, як метафоричні 
одиниці можуть піддаватися тій, що генералізує (залишаючись 
метафоричними у відношенні до результатних), так і метонімічні 
одиниці не перестають бути такими від того, що вони вже за 
довжиною, коротші від початкових одиниць.  

Розглянемо випадки складних слів, від яких через еліпс за 
допомогою метонімічного перенесення утворилися скорочені іменники 
– зокрема такі, як  Mauserpistole – Mauser, Vorsatzblatt – Vorsatz, 
Panamahut – Panama, Burgunderwein – Burgunder, Latenzzeit – Latenz.  



 140 

Mauserpistole – Mauser. Слово Mauserpistole – ‘маузер 
(пістолет)’ є назвою одного з видів стрілецької зброї. Його 
сконструювали в 1866 році брати Вільгельм і Пауль Оберндорф 
(БСЄ 1973). Ця зброя створена на базі однозарядної гвинтівки і 
револьвера, взятих в 1871 р. на озброєння німецької армії. Відомо, 
що слово пістолет (франц. pistolet, нім. Pistole) утворилося від 
чеського pist’ala ‘дудка’, пізніше також ‘ручна вогнепальна зброя’ 
– індивідуальна вогнепальна зброя. Пістолети з'явилися в Європі і 
Азії в XVI ст.  

Слово Pistole в німецькій мові увійшло до складу композита 
Mauserpistole в 1866 р., коли було створено цей вид вогнепальної 
зброї. Проте загальна тенденція скорочення довгих і частотних 
одиниць у певних підмовах відбилася й на цьому слові. Воно було 
скорочене вже в кінці XIX ст. і як Mauser ‘маузер’ (mhd. muze, з 
рівнозначного mlat. muta) засвідчено в багатьох європейських 
мовах. Тут має місце метонімічне перенесення назви (схожість 
функцій денотатів симплекса й композита, схожість їхніх 
внутрішніх ознак). Саме скорочення складного слова Mauserpistole 
відбулося внаслідок еліпса. І правильно відзначає Г. Варіг, що 
Mauser – одиниця еліптичного походження: Die Mauser kurz für die 
Mauserpistole. 

Vorsatzblatt – Vorsatz. Іменник Vorsatz є споконвічно 
німецьким словом, запозичене російською мовою, де його денотат 
тлумачиться як подвійні аркуші щільного паперу, розташовані у 
книзі між блоками і палітуркою. Форзац сполучає блок з кришкою і 
захищає крайні сторінки книги від забруднень; одночасно він є 
елементом оформлення книги. За технологією виготовлення і 
прикріплення розрізняють приклеєні, прошивні та пришивні 
форзаци, за оформленням – прості (з чистого паперу), тематичні 
(сюжетні) та декоративно орнаментальні. Лексема Vorsatz у 
німецькій мові позначає: 1) ‘твердий намір’; 2) полігр. ‘форзац’. 
Композит Vorsatzblatt має ідентичне значення з простим словом: 1) 
‘форзацний аркуш’; 2) ‘форзац’. 

У складного іменника Vorsatzblatt ‘форзац’ відбулося усічення 
другого компонента, у результаті чого виникла нова лексична 
одиниця зі значенням ‘форзац’ і з більш простим фонетико-
орфографічним оформленням. Елемент Vorsatz, що зберігся, 
успадковує семантику всього композита Vorsatzblatt, що дозволяє 
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говорити про утворення нової лексеми з самостійним значенням. 
Дані відносної хронології та лексикографії підтверджують, що ми 
маємо справу з лексичним еліпсом – пор.: Vorsatz kurz für 
Vorsatzblatt (Wahrig 1980: 1397). Цей еліпс утворено внаслідок 
метонімічного перенесення за суміжністю. 

Panamahut – Panama. Складному слову Panamahut властиве 
значення ‘панамка (капелюх)’. Другий компонент композита вказує 
на те, що це назва речі, яка є складовою частиною одягу, головного 
убору жителів Південної Америки – панамців, про що свідчить 
семантика означального компонента Panama.  

У світі речей наявна велика кількість видів капелюхів, для яких, 
природно, існують відповідні найменування: Hut, Panamahut, 
Damenhut, Professorshut. Детермінанти композитів уточнюють 
видову відмінність капелюха, що позначається тим чи іншим 
складним словом: жіночий, чоловічий, капелюх панамців, капелюх 
професорський. Якщо професорський капелюх означає головний 
убір людини, що зводиться на посаду професора, то Panamahut – це 
головний убір жителів Панами чи Куби, капелюх з широкими 
полями з соломи для захисту від пекучого південного сонця.  

Із названих складних слів, що означають капелюх, тільки на 
основі скорочення одного з них утворено симплекс "Panamahut – 
Panama". Композит, створений за моделлю "означення + іменник", 
і є детермінативним утворенням. В основі створення складного 
іменника – суміжність денотатов слів, його складових: Panama 
‘Панама’ (країна) і Hut ‘капелюх’. Це метонімічне складне слово, з 
яким у німецькій мові конкурує симплекс Panama ‘капелюх’, 
позбавлене семантичної мотивації у зв’язку з опущенням елемента 
-hut. Традиційна схема пояснення утворення лексеми Panama 
‘панамка’ – Panama ‘країна’ – Panama ‘капелюх’, тобто без 
урахування композита Panamahut, навряд чи задовольнить 
сучасних германістів.  

Burgunderwein – Burgunder. Найменування багатьох напоїв у 
німецькій мові позначаються складними словами, що відображають 
суть нового виробу (пор. нім. Kornbranntwein, Kirschbranntwein, 
Burgunderwein). Останні були зведені з часом до відповідного 
детермінанта, що увібрав у себе семантику складання в цілому при 
опущенні означуваного. Це опосередковане перенесення через 
словоскладання і еліпс.     
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У складі композита Burgunderwein детермінант звужує 
значення опорного слова –Wein ‘вино’ від родового до видового, як 
і в лексемах Champagnerwein, Moselwein, Rotwein та ін. Іменник 
Burgunderwein позначає певний сорт вина, а саме вино, що 
виготовляється у Франції в провінції Бургундія, про що свідчить 
перша частина композита Burgunder. Симплекс Burgunder 
тлумачиться в німецьких словниках як 1) ‘бургундець; 2 = pl. іст. 
‘бургунди (німецьке племя)’, 3) ‘бургундське вино’.  Утворення 
лексеми Burgunder ‘вино’ зумовлене еліпсом означуваного -wein, 
що підтверджене лексикографічно і раніше доведено.  

Родючість ґрунтів у французькій провінції Бургундія сприяла 
розвитку сільського господарства, розведенню винограду, 
плодових дерев. Це благотворно вплинуло на розвиток виноробства 
і появу нових слів, що відображають нові реалії. Слово 
Burgunderwein – не що інше, як калька з французького  vin de 
Burgogne. І хоча  структура обох лексем різна, вони піддавалися 
однаковим структурно-семантичним перетворенням: вилученню 
означального компонента vin у препозиції у французькій і -wein у 
постпозиції – в німецькій. В обох мовах це марковані одиниці 
еліптичного походження. Назва місцевості й виробу 
співвідносяться генетично як метонімічні, шлях їх становлення не 
прямий, а опосередкований – через словоскладення і еліпс. 

Дериват Burgunder ‘бургундське (вино)’ повністю збігається за 
значенням із композитом Burgundernwein. Їх відмінність радше 
функціональна. Новоутворення Burgunder більш частотне у 
виноробів, тоді як найменування Burgunderwein звучить як 
офіційне, мотивоване семантикою своїх елементів. Дериват 
Burgunder ‘бургундське’ позбавлене такої мотивації. Поза зв’язком 
із контекстом Burgunder може означати: ‘бургундський’, 
‘бургундець’ (представник племені бургундів) і,  звичайно, ‘сорт 
вина’.    

Вважаючи, що тут йдеться про одиницю еліптичного 
походження, Г. Пауль уточнює, що в таких випадках відсутній 
елемент відновлюється через контекст. На його думку, це так само 
правильно і доведено, як і заповнення означуваного у 
словосполученнях Rechte, Linke (Hand) ‘права, ліва (рука)’; alter, 
neuer, süßer Burgunderwein ‘старе, молоде, солодке, бургундське 
шампанське’; лат. calida, brigida (aqua)  ‘гаряча, холодна (вода)’ і т. д. 
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Latenzzeit – Latenz. Слово Latenzzeit ‘латентний (прихований) 
період’ є медичним терміном. Енциклопедії тлумачать латентний 
період хвороби як „прихований період”, фізіологи – як час від 
моменту дії подразника на організм до появи у відповідь реакції. 
Означальний компонент Latenz складного слова Latenzzeit є для 
німецької словом, запозиченим з латині (лат. latens, англ. latent, 
нім. latent). 

Сьогодні простий іменник Latenz має подібне значення зі 
складним словом Latenzzeit ‘латентність’, ‘прихований стан’. І 
знову виникає питання, який же шлях становлення цього значення? 
У ньому поєдналися воєдино традиційне метонімічне перенесення 
найменування на основі асоціацій за суміжністю і відносно нове, 
нетрадиційне перенесення, тобто через еліпс означуваного -zeit. 
Лексикографія орієнтує читача на нетрадиційний шлях розвитку в 
слова Latenz значення ‘прихований період’. І в цьому немає нічого 
дивного, оскільки в німецькій мові наявний композит Latenzzeit, 
становлення якого передує появі синоніма Latenz.  

Словник Г. Варіга вважає, що слово Latenz є одиницею 
еліптичного походження: die Latenz kurz für Latenzzeit. Еліпс 
означуваного сприяв переміщенню змісту складного слова в цілому 
на його означальний компонент, який отримує при цьому 
самостійне осмислення, що повністю збігається за значенням зі 
складним словом. 

Наші спостереження дозволили визначити такі типи 
метонімічних перенесень, які утворилися у простих слів у 
результаті скороченння означуваного у складних слів: 

● матеріал – виріб із цього матеріалу: Bleistift – Blei ‘олівець’, 
Kupferstich – Kupfer ‘гравюра на міді’, Soffittenlampe – Soffitte ‘лампа 
софіта’, Grundherd – Grunde ‘земляна піч’, Grundofen – Grunde 
‘земляна піч’, Klotzschuh – Klotz ‘туфлі з дерева’,  Kurzlederne – Kurze 
‘короткі шкіряні штани’, Pelzmantel – Pelz ‘хутряне пальто’, 
Pelzkragen – Pelz ‘хутряний комір’, Filzhut – Filz ‘фетровий капелюх’, 
Pelzjacke – Pelz ‘куртка із хутра’, Gummiband – Gummi ‘гумова 
тасьма’, Sauerteig – Sauer ‘закваска’,  Bronzemedaille – Bronze 
‘бронзова медаль’, Transistorradio – Transistor ‘транзисторний 
приймач’, Zampelbüdel – Zampel ‘мішок із льону’; 

● речовина – виріб, що містить цю речовину: 
Kümmelbranntwein – Kümmel ‘водка із тмину’, Quetschschnaps – 



 144 

Quetsch ‘сливова водка’, Sodawasser – Soda  ‘содова вода’, 
Wachholderbranntwein – Wachholder ‘водка із яловця’, Kirschwasser 
– Kirsch ‘вишнева горілка’, Kornbranntwein – Korn ‘хлібна горілка’, 
Lawandelwasser – Lawandel ‘лавандовий спирт’, Dieselkraftstoff – 
Diesel ‘дизельне пальне’; 

● місцевість – виріб за місцем виробництва: Perserteppich – 
Perser ‘персидський килим’, Burgunderwein – Burgunder 
‘бургундське вино’, Talmigold – Talmi ‘французьке золото’, 
Dirndkleid – Dirnd(e)l ‘німецький національний жіночий костюм’, 
Manilatabak – Manila ‘манілський тютюн’, Panamahut – Panama 
‘панамка’, Noisettenschokolade – Noisette ‘ноізетський шоколад’, 
Münsterkäse – Münster ‘мюнстерський сир’, Moselwein – Mosel 
‘мозельвейн (сорт вина) ’, Selterwasser – Selter ‘зельтерська вода’; 

● суб’єкт – дія: Gipfelkonferenz – Gipfel ‘конференція на 
вищому рівні’, Gipfeltreffen – Gipfel ‘конференція на вищому рівні’; 

● знаряддя – дія: Fußballspiel – Fußball ‘футбол’, Degenfechten – 
Degen ‘фехтування на саблях’, Diskuswerfen – Diskus ‘метання 
диска’, Eckball – Ecke ‘вугловий удар’; 

● люди, які знаходяться в приміщенні, – приміщення: 
Nichtraucherabteil – Raucher ‘вагон, для тих, хто не палить’, 
Raucherabteil – Nichtraucher ‘вагон, для тих, хто палить’, 
Nichtschwimmerbecken – Nichtschwimmer ‘басейн для тих, хто не 
вміє плавати’; 

● дія – результат: Schlagsahne – Schlag ‘збиті вершки’, 
Schaumwein – Schaum, ‘шампанське’, Benefizvorstellung – Benefiz 
‘бенефіс’, Schusswunde – Schuss ‘вогнепальне поранення’, 
Brauselimonade – Brause ‘шипучий лимонад’, Schlaganfall – Schlag 
‘апоплексичний удар’, Zuckerkrankheit – Zucker  ‘цукровий діабет’.  

Продуктивність маркованих еліпсів, утворених у результаті 
різних типів метонімічного переносу, наведено в табл.1. 

Отже, найбільш поширеними серед метонімічних еліпсів є 
перенесення за такими моделями: "матеріал – виріб із цього 
матеріалу" (32%), "місцевість – виріб за місцем виробництва" 
(20%), "речовина – виріб, що містить цю речовину" (16%). 
Розглянутим типам метонімічних перенесень еліптичних іменників 
значно поступаються похідні, утворені за моделями „знаряддя – 
дія” (8%), „люди, які знаходяться у приміщенні, – приміщення” 
(6%), „ознака – дія” (4 %). Тож поява метонімічних перенесень у 
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еліптичних іменників заміняє одні назви іншими на основі асоціації 
значень у композитів і скорочених лексичних одиниць. Як згорнена 
номінативна структура метонімія зручна для використання як на 
письмі, так і в усному мовленні. 

Таблиця 1 
Типи метонімічних переносів „композит – еліптичний іменник”  
№ Типи  метонімічних 

переносів 
Приклад Кількість 

1 матеріал – виріб із цього 
матеріалу 

Klotzschuh – Klotz 32 % (16) 

2 місцевість – виріб за 
місцем виробництва 

Perserteppich – Perser 20 % (10) 

3 речовина – виріб, що 
містить цю речовину 

Sodawasser – Soda 16 % (8) 

4 дія – результат Schlagsahne – Schlag 14 % (7) 

5 знаряддя – дія Fußballspiel – Fußball 8 % (4) 
6 люди, які знаходяться у 

приміщенні – приміщення 
Nichtraucherabteil – 
Nichtraucher 

6 % (3) 

7 суб’єкт – дія Gipfelkonferenz – Gipfel 4 %  (2) 

Разом: 100% 
(50) 

Перспективним для подальшого вивчення зазначеної проблеми 
розвідки відносно інших видів еліпсису – морфологічного, 
синтаксичного – з їх екстраполяцією на мовленнєву діяльність  на 
матеріалі різних природних мов. 
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ЗІСТАВНО-ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ, УКРАЇНСЬКИХ 
І РОСІЙСЬКИХ УСТАЛЕНИХ ПОРІВНЯНЬ  
ЛАНДШАФТНОГО СУБКОДУ КУЛЬТУРИ 

 
Здійснений зіставно-лінгвокультурологічноий аналіз англійських, 

німецьких, українських і російських усталених порівнянь 
ландшафтного субкоду біоморфного коду культури. Виявлені важливі 
лінгвокультурологічні факти щодо універсальних і національно-
специфічних підвалин концептуалізації та категоризації 
об’єктивного світу зіставлюваними етносами, що дало змогу 
доповнити, верифікувати та скоригувати знання про їхні мовні й 
концептні картини світу. 

Ключові слова: усталене порівняння, код культури, зіставна 
лінгвокультурологія. 

Осуществлён сопоставительно-лингвокультурологический 
анализ английских, немецких, украинских и русских устойчивых 
сравнений ландшафтного субкода биоморфного кода культуры. 
Выявлены важные лингвокультурологические факты касательно 
универсальных и национально-специфических основ 
концептуализации и категоризации объективного мира 
сопоставляемыми этносами, что дало возможность дополнить, 
верифицировать и скорректировать знания об их языковых и 
концептуальных картинах мира. 

Ключевые слова: устойчивое сравнение, код культуры, 
сопоставительная лингвокультурология. 

The article deals with contrastive linguoculturological analysis of 
English, German, Ukrainian and Russian set-similes of the landscape 
subcode in the biomorphic cultural code. Analysis of the facts in the 
light of the subcode in the biomorphic cultural code has discovered the 
important linguoculturological facts about universal and specifically 
national basis of conceptualization and categorization of the objective 
world in the close- and remote-related ethnic groups, since comparison 
of the contrastive-idiomatic pictures of the world of British, German, 
Ukrainian and Russian allows completing, verifying and correcting 
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knowledge about their language and concept pictures of the world. It is 
established that the territory landscape where the ethnic group is 
located vastly influences the formation of its concept picture of the 
world, builds the national “spirit” which appears on the level of the 
processes of conceptualization and categorization of the objective 
reality by this nation, as energetic rhythm of the Earth is one of the 
determinant factors for forming the national culture. For instance, the 
concepts which nominate freshwater basins are not actual for the 
British language consciousness: from time immemorial the British 
“spirit” is based on the energetic rhythm of the sea (ocean) that is why 
the land water objects do not have linguosemiotic significance for them. 

Key words: set simile, cultural code, contrastive linguoculturology. 
 

Наші розвідки, присвячені вивченню усталених порівнянь (УП) 
віддалено- та близькоспоріднених мов крізь призму п’яти кодів 
культури (антропоморфний, біоморфний, просторовий, часовий і 
артефактний) (див., напр.: [11; 12], ґрунтується на актуальному 
нині зіставно-лінгвокультурологічному підході [9; 10]. Для таких 
досліджень релевантнe поняття “культурний код” як адекватний 
для зіставлення сегмент культури. Ураховуючи це, метою цієї 
розвідки є зіставно-лінгвокультурологічний аналіз УП згаданих 
мов, які належать до ландшафтного субкоду біоморфного коду 
культури, на основі нової методики як способу ідентифікації 
tertium comparationis при зіставленні УП [Мізін 2012: 10–11]). 
Апробація цієї методики свідчить про її наукову новизну.  

Передусім зазначимо, що біоморфний код культури є одним із 
найрозгалуженіших, оскільки він охоплює всю природу, в лоні якої 
людина існує, з лона якої вона, власне, і вийшла, являючи собою лише 
біоенергетичну частинку Природи, тобто Всесвіту. Саме грецьке 
“bios” (життя) визначає наше розуміння меж цього культурного коду: 
усі природні об’єкти та явища, які підтримують і забезпечують 
існування живих організмів на Землі. Біоморфний код культури 
охоплює, на нашу думку, не лише царину ноосфери, але й Космос, 
енергія якого разом з енергією Землі створює енергетичну базу для 
існування життя на Землі. Основні біоморфні субкоди – зооморфний, 
фітоморфний, космічний, ландшафтний, стихійний. 

Ландшафтний субкод культури знаходиться на периферії 
біоморфного коду, тісно взаємодіючи з просторовим кодом, 
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утворюючи своєрідну межу між першим і другим. Цей субкод слід, 
на нашу думку, проаналізувати детальніше з огляду на декларовану 
нами концепцію Слова як енергетичної сутності, що продукується 
енергетичним ритмом етносу. Релевантними для формування 
такого ритму, як зазначалося, є локусні (географічні) параметри 
етносу, тобто природні умови, де він розташовується та проживає, 
або ландшафт. Дослідження соціальних географів, які одними з 
перших звернули увагу на зв’язок психології сприйняття 
навколишнього середовища з культурою етносу, засвідчили, що 
кожна особистість бачить поверхню землі виключно крізь призму 
своєї культури [16]. Саме через це ландшафт визначається як один 
з основних чинників, які впливають на особливості 
світосприйняття та світорозуміння будь-якої лінгвокультури. Тому 
аналіз ландшафтного субкоду культури на матеріалі 
компаративних фразеологій англійської, німецької, української та 
російської мов може надати цінні й надійні лінгвокультурологічні 
факти, які містять інформацію про менталітет цих етносів, про їх 
ціннісні орієнтири тощо. 

Зауважимо, що мова йде про вузьке розуміння природного 
ландшафту (сукупність природних елементів земної поверхні (гори, 
ріки, ліси тощо), які розташовані на території проживання певного 
етносу), оскільки існує ще поняття культурного ландшафту [5; 15], яке 
сягає, на наш погляд, семантичного обсягу поняття “ноосфера” (у 
розумінні В.І. Вернадського та його послідовність адептів). Ноосфера 
– це вже не тільки природний ландшафт, а й окультурена за 
допомогою особливого виду енергії – енергії людської культури або 
культурноа біогеохімічна енергія – біосфера [1, с. 126]. 

Базовими концептами, які представляють ландшафтний субкод 
культури, є “Поле”, “Степ”, “Гора”, “Рівнина”, “Яр”, “Ліс”, “Ріка”, 
“Озеро”, “Болото” та інші. 

Не підлягає сумніву той факт, що ландшафт території, на якій 
розташовується той чи інший лінгвосоціум, значною мірою впливає 
на формування його концептної картини світу (ККС). Яскравим 
прикладом тут може бути концепт “Поле”: у британській 
лінгвокультурі поняттєвий складник цього концепту містить, 
насамперед, семантику пасовища, а вже потім агрокультурної ділянки 
землі, що абсолютно логічно з огляду на ландшафт і природні умови 
Британських островів, які більшою мірою підходять для 
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тваринництва, ніж для землеробства. Тому концепт “Field” (поле) не 
має лінгвосеміотичної значущості для британського етносу. Це 
підтверджує матеріал компаративної фразеології, де цей концепт 
вербалізується в УП (as) big as a football field (великий, як 
футбольне поле) – “дуже великий, широкий (розмір)” (пор. рос. 
огромный как площадь – “дуже велика, просторна зала, 
приміщення”; широкий как поле – “просторні, широкі вулиці, 
майдани”; в українській УП великий як світ – “дуже великий, 
широкий” еталоном широких просторів є не поле, бо воно за 
українськими мірками не таке вже й велике, а цілий світ). Попри те, 
що ця УП функціонує переважно в американському варіанті 
англійської мови, вона виникла в результаті тісної взаємодії 
концептів “Field” і “Football”, а такий концептний зв’язок 
актуальний для британської мовної свідомості, бо аналізована УП 
містить алюзію на стереотипне уявлення про британців як про 
футбольну націю. 

Клімат і ландшафт території, де проживають німці (особливо це 
стосується центральних, західних та південних федеральних земель), 
сприяють вирощуванню аграрної продукції. Відоме тяжіння німців 
до порядку, описане багатьма лінгвокультурологами при аналізі 
концепту “Ordnung” [13, с. 174–203], сприяє тому, що всі земельні 
угіддя, які хоч мінімально відповідають за складом ґрунту вимогам 
до земель, на яких може проводитись агрокультивація, перебувають 
в активному агрообробітку. Запущене, заросле бур’яном поле – це не 
“Ordnung” для німців, тобто такого  не може бути в принципі. 
Безумовно, ця особливість німецького менталітету віддзеркалюється 
і на рівні ККС: концепт “Feld” має в німецькій лінгвокультурі 
смислову пару – концепт “Acker”, поняттєвий складник якого 
виявляє спеціалізоване значення “нива / рілля”. Хоча ні перший, ні 
другий не є базовими для німецького етносу, бо поле для німців – це 
насамперед робоче місце фермерів, а праця на ньому не вважається 
важчою за працю робітників на підприємствах різних галузей. Тому 
не дивно, що концепти “Feld” і “Acker” об’єктивуються лише в 
компаративних пареміях, напр.: wie der Acker, so die Rüben / das Brot 
/ die Frucht (досл.: яке поле, такі й буряки / хліб / плоди) – “який 
мельник, такий млин”; wie man das Feld baut, so trägt es Früchte 
(досл.: як поле обробляють, так воно й родить) – “що посієш, те й 
збереш”. 
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Наявна смислова пара і в українського та російського концептів 
“Поле” – концепти укр. “Степ” і рос. “Степь”. Однак тут мова йде 
не про звуження семантичного обсягу поняттєвого складника, як у 
німецького концепту “Acker”, а про інше смислове наповнення 
концептів “Степ” / “Степь”: “степом” називається “великий 
безлісий, вкритий трав’янистою рослинністю, рівнинний простір у 
зоні сухого клімату” (хоча в українській мові існує й опозиція, що 
певною мірою близька до німецької: степ – це поле, тобто 
оброблювана частина степу). Як зазначає О.Є. Єфименко, “у 
менталітеті українського народу концепт “Степ” є дуже важливим, 
бо степова зона займає, порівняно з іншими фізико-географічними 
зонами України, найбільш значну територію – 40 % усієї площі 
країни, а фактор географічного середовища існування народу-носія 
мови, як відомо, впливає на концептну картину світу мовця, що 
відбито в його мовній картині світу” [3, с. 5]. 

Степ України – це безкраї простори, на яких зародилося 
козацтво. Одним з основних для культури козаків концептів є 
концепт “Воля”, який тісно корелює саме з концептами “Поле” і 
“Степ” ([6, с. 74]. Відоме примусове переселення козаків на Південь 
Росії сприяло вкоріненню їхньої культури на теренах 
мультикультурної Російської імперії. Так, для сьогоднішньої 
мовної свідомості росіян концепт “Воля” став одним із базових, 
безпосередньо пов’язуючись із безмежними російськими 
просторами. Академік Д.С. Лихачов свого часу  зауважив“… воля 
вольна – це свобода, поєднана з простором, нічим не обмеженим 
простором” [8, с. 28]. Однак І.О. Голубовська, визначаючи історію 
споконвічної національно-визвольної боротьби українського 
народу за волю як особливу волелюбність українців, їх могутній 
внутрішній порив до волі, схиляється до думки, що в українській 
культурі, на відміну від російської, “аксіома етнопсихології” 
стосовно волі набуває не стільки географічного, скільки історико-
психологічного характеру [2, с. 121]. 

Показово, що як для українців, так і для росіян спільним 
образом-еталоном, який передає семантику волі, є “вітер”. Тому 
когнітивний сценарій вітру, що вільно гуляє в полі, ліг в основу 
образно-мотиваційної бази УП укр. гуляє як вітер на полі – 
“людина, яка живе вільно й безжурно”; як вітер у полі – 
“незалежний, вільний”; рос. вольный как ветер в поле – “зовсім 
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вільна людина, яка не зв’язана ніякими обов’язками, справами, 
турботами”. Не зустрічаючи ніяких перешкод, вітер у полі може 
набирати особливої сили, напр.: укр. проворний як вітер у полі – 
“метка, моторна людина”. Хоча в українців образ вітру в полі не 
завжди викликає позитивні асоціації: поле відкрите з усіх боків, 
незатишне, тому вітру в полі самотньо й незатишно, напр.: 
зостався як у полі вітер – “самотній, невлаштований”. Негативно 
оцінювалися в Україні також представниці жіночої статті, які 
дозволяли собі забагато волі, напр.: пішла по руках як вітер по 
полю – “гуляща жінка”. 

На полі, на просторі квіти виростають особливо гарними, 
демонструючи тут усю свою красу, що й зафіксовано в українській 
УП гарна як квітка у полі – “дуже вродлива дівчина”. Проте і в 
українській, і в російській мовній свідомості актуальний образ 
самотньої билини, напр.: укр. як билина в полі – “зовсім самотня 
людина”; рос. остаться один как былинка в поле – “зовсім самотня 
людина, яка залишилась без близьких і рідних”. Семантика 
самотності передається й етномаркованим для українців образом-
еталоном “тополя”, напр.: як тополя, що край поля – “самотня 
жінка”. 

Друга світова війна залишила в культурній пам’яті росіян образ 
мінного поля, який еталонізувався в УП жить как на минном поле 
– “життя в постійних небезпеках, страху, ворожнечі”; ступать как 
по минному полю – “дуже обережні кроки, які повільно нащупують 
шлях”. Слід також зазначити, що, на відміну від української, в 
російській лінгвокультурі за допомогою УП може вербалізуватися і 
концепт “Степь”, напр.: кричать (орать) как в степи – 
“найдзвичайно гучний крик”. 

Активно розбудовує ландшафтний субкод усіх чотирьох 
зіставлюваних етносів концепт “Гора”, який має смислову пару – 
концепт “Гори”. Це пов’язано з тим, що на території, заселеній 
британцями, німцями, українцями і росіянами, розташовані великі 
гірські масиви, наприклад, Пеннінські та Кембрійські гори у Великій 
Британії, Кордильєри у США, Гарц, Передальпи й Альпи в Німеччині, 
Карпати та Кримські гори в Україні, Урал і Кавказ у Росії. Проте 
образно-асоціативний складник концепту “Гора” формується, на наше 
переконання, у представників цих лінгвокультур, особливо 
української й російської, під впливом образів височин або пагорбів, 
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які на тлі рівнин здаються справжніми горами. Власне, розмір гори – 
це єдина спільна ознака, за якою концепт “Гора” представлений у 
компаративно-фразеологічній картині світу (КФКС) британців, 
українців і росіян, напр.: англ. (as) big as a mountain (досл.: великий, як 
гора) – “дуже великих розмірів”; укр. великий як гора – “великий 
предмет”; рос. как гора – “дуже велика й гладка людина”; ходить как 
гора – “важка й неповоротка людина, яка важко, вперевалку ступає”. 
Як бачимо, в росіян розмір гори асоціюється виключно з людиною. 
Семантика величі й непорушності гори зафіксована в українській УП 
боїться як гора вітру – “зовсім не боїться”. Для українців і росіян 
гора – це ще й важелезний, непідйомний об’єкт, напр.: укр. як гора з 
плеч звалилась – “хтось відчув полегшення, звільнившись від важких 
обов’язків, сумнівів, турбот тощо”; рос. как гора с плеч свалилась – 
“неочікуване й повне звільнення від обтяжливих турбот, обов’язків, 
неспокою, стресу тощо”. 

Образ старих гір, які з часом перетворились на пагорби, 
еталонізувався у британському лінгвосоціумі в УП (as) old as the 
hills (досл.: старий, як пагорби) – “дуже старий” (пор. укр. старий 
як світ – “дуже старий”). Натомість у німецькому й українському 
етносах значна частина УП з конституентом “гора” сформувалась 
на архетипному й міфологічному підґрунті. Так, архетипна 
опозиція “верх – низ” (верх – достаток; низ – злиденність) 
універсальна, принаймні в межах європейського культурного 
простору, проте вона сприяла фразеологізації лише німецьких 
компаративних паремій besser ein grüner Hügel als ein kahler Berg 
(досл.: краще зелений пагорб, ніж гола гора) та mancher will lieber 
im Tal wohnen als auf den Bergen (досл.: багато хто бажає краще в 
долині жити, ніж на горах), аналогом для яких в українській мові є 
компаративна паремія краще синиця в руках, ніж журавель у небі. 
Подібний випадок демонструє й міфологема “Лиса гора”, 
поширена серед європейських народів: лише в українській 
лінгвокультурі трапляємо УП з цією міфологемою: красива як 
відьма з Лисої гори – “потворна жінка”. Зауважимо також, що в 
українській мові функціонують ареальні УП, де образами-
еталонами представлені назви гір конкретного регіону. На 
Львівщині, наприклад, відомою горою є Хребет-гора, що 
зафіксовано в УП голо як на Хребті-горі – “порожньо, нічого 
немає”. 
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Когнітивний сценарій гори як значної перешкоди ліг в основу 
образно-мотиваційної бази німецької УП dastehen wie der Ochse 
vorm Berg (досл.: стояти, як віл перед горою) – “бути 
безпорадним”. Для української мовної свідомості, навпаки, 
релевантний сценарій легкого руху (спуску) з гори, що під силу 
навіть розумово обмеженим або п’яним людям, напр.: як з гори 
бігти / котитися – “легко, без зусиль робити що-н.” (пор. англ. (as) 
easy / simple as rolling off a log (досл.: легко / просто, як із колоди 
скотитися) – “дуже просто, без зусиль”; (as) easy as eating pie 
(досл.: легко, як їсти пиріг) – “1) без зусиль; надзвичайно легко, 
просто; 2) без проблем”); як дурний з гори – “нестримно, 
необережно, необачно”; як дурному / п’яному з гори бігти / 
котитись – “легко здійснити що-н.”. 

Для українців гори – це неприступна місцевість, де можна 
сховатися, напр.: сидить як щур у горах – “сидить тихо, 
перелякано”. Тому в наївному уявленні сформувався стереотип, що 
в горах можна зустріти тварин, яких на рівнині людина вже давно 
винищила. Йдеться, зокрема, про тура. Цього поширеного колись 
по всій Європі бика, предка сучасного вола, бачили в горах ще у 
XVII столітті. Ця велика й сильна тварина, яка не мала природних 
ворогів, була символом незалежності та, відповідно, багатства, що 
зафіксовано в українській УП сидить як тур у горах – “горда, 
багата людина”. 

Зазначимо, що в українській лінгвокультурі концепт “Гора” 
може розбудовувати концептополе “Мовленнєва діяльність 
людини”, напр.: торохтить як порожній віз із гори – “швидко і 
беззмістовно говорить”. Натомість у російській ККС існує 
усталений концептно-асоціативний зв’язок “кам’яна гора – це 
надійна опора”, напр.: (жить) как за каменной горой – “людина, на 
яку можна повністю покластися, в чиїй допомозі можна бути 
абсолютно впевненим”; надеяться как на каменную гору – “тверда 
впевненість, надія на чию-н. опору / підтримку, абсолютна віра в 
надійності кого-н., чого-н.”. Лише в російській мовній свідомості 
концептні зв’язки перекидають “місток” від ландшафтного субкоду 
до колірного, напр.: серый как большая гора – “нагромадження 
чого-н. сірого кольору (пісок, щебень тощо)”. 

На відміну від концепту “Гора”, антонімічний концепт 
“Рівнина” майже не представлений у КФКС британського, 
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німецького й російського етносів. Імовірно, це пов’язано з тим, що 
когніція людини фіксує, насамперед, аномалії: гора – це аномалія, а 
рівнина – норма, тому концепт “Рівнина” й не закарбувався в 
мовній пам’яті цих етносів. Виняток становить українська мова, де 
за допомогою УП вербалізується смислова пара концепту 
“Рівнина” – концепт “Долина”, напр.: пішов як мудрий долиною – 
“безслідно пропав”. 

Ландшафтний концепт “Яр” актуальний лише у слов’янських – 
українській і російській – ККС, що є яскравим прикладом 
відмінностей у концептуалізації об’єктивного світу 
представниками різних лінгвокультур. Чим можна пояснити 
неактуальність цього концепту для КФКС британців і німців? 
Ландшафтними відмінностями, тобто відсутністю ярів на 
територіях, заселених цими народами? Звичайно, ні, бо яри 
(провалля) є облігаторними елементами ландшафтів 
Великобританії та Німеччини. Що ж тоді? 

Відповідь на це запитання може надати декларована нами 
концепція мови, згідно з якою остання є “духом” народу, його 
креативна енергія: все, що колись – на певному синхронічному зрізі 
– було символічно, міфологічно, ритуально, обрядодійно значущим 
для того чи іншого етносу, ніколи нікуди не зникає, бо всі ці 
феномени продовжують існувати, накопичуючись у “дусі” народу у 
вигляді згустків енергії, яка, шукаючи інші форми, інше “тіло”, 
матеріалізується через мову. І матеріалізація ця може відбуватися 
хаотично (непередбачувано) на будь-якому етапі розвитку певної 
лінгвокультури. Тому часто свідомість людини при потребі 
вторинного означування навколишньої дійсності “вихоплює” зі своїх 
глибин давно забуті образи, рудименти актуальних колись 
лінгвосеміотичних фрагментів культури. Концепт “Яр” разом із 
концептами-синонімами “Безодня”, “Провалля” та “Прірва” (рос. 
“Бездна”, “Пропасть”, “Прорва”) актуалізується в мовній свідомості 
українців і росіян також завдяки таким рудиментам, згусткам 
лінгвокреативної енергії цих народів: у давнину яр (безодня / прірва / 
провалля) був місцем, де за повір’ям жили міфічні істоти [4, с. 31]. 
Очевидно, такі місця прагнули якнайдалі оминути, бо вони 
пов’язувалися з темними силами, небезпекою, загибеллю людей, що 
підтверджує і мовний матеріал, напр.: укр. пішов як яром вода – 
“пропав безслідно”; пішло як у прірву – “безслідно пропало”; рос. 
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исчезнуть как в бездонной пропасти – “безслідне, безповоротне 
зникнення чого-н.”; ходить как по краю пропасти – “людина, яка 
наражає себе на постійну небезпеку, ризик”; бросаться / кидаться 
как в пропасть – “початок чиїх-н. раптових, рішучих і ризикованих 
дій”; (исчезать, уходить, пропадать) как в прорву / бездну – “що-н., 
що зникає безслідно, марно та у великій кількості”. У росіян існує 
уявлення, що все поглинене прірвою, може повернутися, напр.: 
сыпаться как из прорвы – “що-н., що з’являється у великій кількості, 
в достатку та інтенсивно”. 

Безодня, як аномалія, інтригувала й притягувала людину, тому 
зрозуміла внутрішня форма російської УП (глаза) как бездонная 
пропасть – “таємничо проникливі й незбагненно притягуючі очі”. 
Крім цього, в російській мовній свідомості існує концептний 
зв’язок між ландшафтним і гастрономічним субкодами, напр.: как 
(бездонная) пропасть – “1) що-н., що безслідно поглинає що-н.; 2) 
людина з неймовірним апетитом”; как прорва – “1) що-н., що 
безслідно поглинає або вимагає великих капіталовкладів, грошової 
маси, сил і засобів; 2) дуже ненажерлива людина”; жрать как 
прорва – “дуже ненажерлива людина”. 

Ще одним магічним, притягуючим людину, місцем є ліс, який 
споконвічно слугував їй укриттям від ворогів, багатим джерелом 
їжі, будівельних матеріалів та й, власне, самою домівкою. Ліс – це 
основний елемент європейського ландшафту, тому концепт “Ліс” 
займає базову позицію в ландшафтному субкоді культури 
британського, німецького, українського та російського етносів. Але 
аналіз КФКС останніх надає дещо іншу інформацію щодо 
концептуалізації поняття “ліс”. 

Так, попри актуальність концепту “Ліс” для британської 
лінгвокультури, в компаративній фразеології англійської мови 
спостерігаємо фразеоваріанти УП spread like wildfire (досл.: 
поширюватися, як лісова пожежа) – “поширюватися з 
надзвичайною швидкістю”; like a forest fire (досл.: як лісова 
пожежа) – “з неймовірною швидкістю, бурхливо, нестримно”, де 
семантика лісу представлена імпліцитно. Тільки в українській мові 
існує повний еквівалент цієї УП: поширюватися як лісова пожежа 
– “поширюватися з надзвичайною швидкістю”. 

У німецькому, українському й російському етносах спільний 
усталений концептно-асоціативний зв’язок “ліс – первісна (дика) 
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людина”, який ґрунтується на факті тривалішого становлення 
культур лісових племен, на відміну від степових. Додають 
семантики дикунства до концепту “Ліс” і сучасні уявлення про 
первісні ліси Африки й Південної Америки, де ще досі можна 
зустріти дикі племена людей. Усе це стало підґрунтям для 
формування УП нім. ein Benehmen haben wie im Urwald (досл.: 
поведінка, як у незайманому лісі (джунглях) – “поводити себе 
дикуном”; укр. виріс як у лісі – “невихована людина”; рос. как в 
лесу вырос – “дуже неосвічена, малокультурна людина”; жить как 
в (дремучем / тёмном) лесу – “життя у повній ізольованості, 
відірваності від зовнішнього світу, без будь-якої інформації про 
нього”. Частина таких УП утворилася внаслідок специфічного для 
лінгвокультур поєднання ландшафтного субкоду з іншими кодами 
(субкодами) культури, напр.: для німців і українців актуальне 
поєднання ландшафтного й зооморфного субкодів, що не дивно, бо 
концепт “Ліс” може бути базовим (родовим) і для зооморфного та 
фітоморфного субкодів, напр.: нім. angeben wie ein Wald voll Affen 
(досл.: вихвалятися, як ліс повний мавп) – “корчити гримаси”; дикий 
як вовк у лісі – “невихована людина”, а для росіян – ландшафтного й 
антропоморфного: кричать / орать как в лесу – “гучні крики, вигуки 
кого-н., хто не зважає на навколишніх”, де концепт “Ліс” розбудовує 
концептополе “Мовленнєва діяльність людини”. Такий концептний 
зв’язок існує і в українській мові, але тут відсутня семантика 
непристойної поведінки, напр.: кричить наче в лісі – “дуже голосно 
кричить”; говорить як у ліс дрова везе – “говорить зайве, всім відоме”. 

В українській і німецький лінгвокультурах простежуємо зв’язок 
концепту “Ліс” із концептополем “Інтелектуальні здібності 
людини”, напр.: укр. голова як темний ліс – “неосвічена людина”; 
як у лісі росла і до пенька богу молилась – “наївна, нерозумна 
людина”; рос. (чувствовать себя) как в (дремучем / тёмном) лесу – 
“відчуття повного нерозуміння якого-н. предмета, питання, 
проблеми / ситуації ким-н.”. 

Вражають контрасти асоціацій пов’язаних із концептом “Ліс”: 
для укранців і росіян ліс, з одного боку, є темним і небезпечним 
місцем, де можна легко загубитися, напр.: укр. губиться як у лісі – 
“не може розібратися, дати ради”; рос. как тёмный лес – “що-н. 
абсолютно незрозуміле, невідоме кому-н.”; как в лесу – “чия-н. 
абсолютна неможливість зрозуміти що-н., розібратися в цих 
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обставинах”. Тут особливо чітко унаочнюється зв’язок концепту 
“Ліс” із просторовим кодом культури: актуалізуючи семантику 
далекого простору, цей концепт додає негативної стилістичної 
маркованості наведеним вище УП, бо в аксіологічному плані 
далекий простір негативний [7, с. 112]. З іншого боку, ліс приваблює 
своєю загадковістю, там воля, первісна свіжість, напр.: как в 
заколдованном лесу – “яке-н. незвичайне, дивне місце, середовище 
(часто при пошуках чого-н.)”; хорошо как в лесу – “відчуття вольності, 
повної свободи, свіжості де-н.”. 

Лише в німецьких і російських УП концепт “Ліс” взаємодіє при 
фразеологізації з артефактними концептами, напр.: sich benehmen wie 
die Axt im Walde (досл.: поводитися, як сокира в лісі) – “рухатися 
незграбно”; стоять / подниматься как лес – “вертикальні конструкції, 
що стоять купчасто, щільно (вишки, труби, висотні будинки тощо)”. 
Як бачимо, в російській УП артефактна семантика представлена 
імпліцитно. 

Серед “водних” ландшафтних концептів базові “Океан”, 
“Море”, “Озеро”, “Ріка” та “Болото”. Проте істинно ландшафтним 
об’єктом є лише болото, а інші вважаються водоймищами. Усі 
названі концепти належать до концепту-гіпероніма “Вода”, від 
якого вони отримали основні лінгвокогнітивні й ціннісні 
характеристики. Насамперед це стосується наївного уявлення про 
воду як амбівалентне поняття, в якому суміщаються знання про 
воду-стихію та воду-речовину. 

Найчішкіше лінгвокультурна асиметрія у вербалізації 
ландшафтних концептів простежується на прикладі концепту 
“Болото”, який виявляє розгалужені концептні зв’язки лише в 
українській мовній свідомості. Натомість КФКС німців зовсім не 
представлена УП з образом-еталоном “Sumpf” (болото) або “Moor” 
(торфове болото), а британців тільки однією: (as) drunk as a bog 
(досл.: п’яний, як болото) – “дуже п’яний” (пор. укр. п’яний як 
грязь – “дуже п’яний”). 

У російській, як і в українській, лінгвокультурах болото є 
символом морального бруду й дрібних матеріальних інтересів на 
противагу високим поривам духовності [4, с. 49], напр.: укр. сидить 
як чорт на грошах у болоті – “скупа, відлюдькувата людина”; рос. как 
в болоте – “1) перебування в якому-н. брудному, сирому, багнистому 
місці; 2) перебування у застійному, міщанському, відсталому 
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оточенні”; провалиться (погрузиться, завязнуть) как в болото – “1) 
людина, яка застрягла в якому-н. брудному, сирому, багнистому місці; 
2) людина, яка загрузла у спілкуванні з людьми із застійного, 
міщанського, відсталого оточення”; всасывать как (болотная) 
трясина – “що-н., що повністю заманює, засмоктує в себе оточення 
(шум, тиснява тощо)”; как (болотная) трясина – “оточення, 
обстановка, яка породжує відсталість, застій”. Це, власне, єдиний 
параметр, на основі якого концептуалізується поняття “болото” в 
російському етносі (мова йде лише про КФКС). 

Як не дивно, в російській мові не знаходимо УП на позначення 
болота як небезпечного й нечистого місця, де водяться чорти, хоча 
такі вірування характерні, за свідченнями М.І. Толстого, для 
західних і східних слов’ян [14, с. 228]. Натомість в українській мові 
знаходимо цьому численні підтвердження, напр.: ганяє як чорт по 
болоту – “безтолково бігає, метушиться”; засів мов чорт у болоті 
– “відлюдькувато живе”; править мов чорт болотом – “має 
необмежену владу”. Як бачимо, чорт в уявленні українців править 
болотом, тобто всією нечистю, яка начебто там мешкає. Ці 
міфілогічні уявлення надають різко негативної стилістичної 
маркованості УП, які вербалізують концепт “Болото”: болото 
полюбляє Ббда, тому це згубне місце, а все те, що там росте, або всі 
ті, хто там мешкають, мають особливо негарний, бридкий вигляд, 
напр.: вчепився як біда болота – “вперто тримається чого-н. / кого-
н.”; задумався як Берко в болоті – “задумався із запізненням”; 
красується як квітка на болоті – “вродлива дівчина, яка живе у 
невідповідному оточенні” (пор. німецький компаративний вислів: 
Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden, rein; nicht wie die 
stolze Rose, die immer bewundert will sein (досл.: Будь фіалкою серед 
моху, вихованою, скромною, чистою; не такою, як горда троянда, 
яка завжди хоче бути обожненою); ладна як з болота лялька – 
“бридка жінка”; гуде як бугай у болоті – “голосно й погано співає”; 
як на болоті ріс – “дуже високий”. 

Український концепт “Болото” активно розбудовує 
концептополе “Мовленнєва діяльність людини”, надаючи негативної 
конотації УП, що виникли в результаті взаємодії цього концепту з 
концептами переважно зоосемічного субкоду культури, які також 
містять у собі негативну оцінку, напр.: бабрається як свиня в болоті 
– “залюбки, детально розповідає про якусь малоприємну справу”; 
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бовкнув як жаба в болото – “сказав дурницю”; ляпнув як болотом в 
очі – “сказав щось дуже образливе”; розмовляє як із кобилою в бо-
лоті – “веде недоречні та марні балачки”. Зауважимо при цьому, що 
український образ-еталон “болото” передає в багатьох УП і значення 
грязі, а це відрізняє його семантичний обсяг, наприклад, від 
російського образу-еталона “болото”. 

Етнокультурно маркована семантика болота як далекого, 
небезпечного, неприступного локусу, що зафіксовано у КФКС 
українців, напр.: гніздиться як чайка на болоті – “живе в 
невигіднім, неприступнім місці”; сидить як кулик на болоті – 
“відлюдькувата людина”; як у болото вкинув – “безслідно 
пропало”. Болото – це не те місце, де можна чимось хизуватися, 
тому прозора іронія УП величається як свиня в болоті – 
“безпричинно задається, чваниться”; дметься як жаба в болоті – 
“безпідставно поводиться пихато”. Актуальний для українців і 
усталений концептно-асоціативний зв’язок “болото – це багнюка, 
грязь”, напр.: лізе як жаба по болоті – “помалу, ліниво рухається”. 
Ця УП побудована на когнітивному сценарії налипання грязі на 
ноги, що перешкоджає руху. 

Отже, аналіз нашого фактичного матеріалу крізь призму 
ландшафтного субкоду біоморфного коду культури виявив важливі 
лінгвокультурологічні факти щодо універсальних і національно-
специфічних підвалин концептуалізації та категоризації 
об’єктивного світу близькоспорідненими й віддаленоспорідненими 
етносами. Зіставлення компаративно-фразеологічної картини світу 
британців, німців, українців і росіян дало змогу доповнити, 
верифікувати та скоригувати знання про їхні мовні й концептні 
картини світу. Встановлено, що ландшафт території, на якій 
розташовується етнос, значною мірою впливає на формування його 
концептної картини світу, розбудовуючи “дух” народу, який 
виявляється на рівні процесів концептуалізації та категоризації 
об’єктивної дійсності цим народом, оскільки енергетичний ритм 
Землі є одним із визначальних для формування культури народу. 
Прикладом може слугувати неактуальність для британської мовної 
свідомості концептів, що номінують прісноводні водоймища: “дух” 
британців споконвічно базується на енергетичному ритмі моря 
(океану), тому водні об’єкти суші не мали для них 
лінгвосеміотичної значущості. 
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Перспективним видається зіставно-лінгвокультурологічний 
аналіз усталених порівнянь космічного субкоду біоморфного коду 
культури. 
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ПРОЦЕСИ ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ ТА ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ В 

ХУДОЖНЬОМУ Й МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 
 

Розкривається проблема семантичних пересувів, таких як 
термінологізація та детермінологізація. Описується специфіка 
значень мистецьких термінів у мистецтвознавчому та художньому 
англомовному дискурсі, умови їхньої міграції із системи 
загальновживаної лексики до системи мистецтвознавства і навпаки.  

Ключові слова: термінологізація, детермінологізація, термін, 
дискурс, полісемія. 

Раскрывается проблема семантических сдвигов, таких как 
терминологизация и детерминологизация. Описывается специфика 
значений терминов искусства в искусствоведческом и 
художественном англоязычном дискурсе, а также условия их 
миграции из системы общеупотребительной лексики в систему 
искусствоведения и наоборот. 

Ключевые слова: терминологизация, детерминолизация, термин, 
дискурс, полисемия. 

The given article deals with the problem of semantic shifts such as 
terminologisation and determinologisation. We dwell upon the specifics of art 
terms meaning in both art scientific (special) and literary discourse in the 
English language as well as on the conditions of their migration from the 
system of everyday speech into the system of art science and backwards. The 
former phenomenon usually takes place into two possible ways: entering the 
system of everyday speech as a polysemantic word with a terminological 
meaning or transference of a terminological meaning of a word, often 
involving metaphor, into a non-term. Determinologisation is a socially 
motivated process of term migration beyond the borders of their system and, 
consequently, their assimilation in every day speech and broadening of its 
vocabulary. In the course of our investigation we have found out that only art 
terms possessing significative meanings can migrate from everyday speech 
into the system of arts. As a rule, they comprise abstract units forming 
thematic groups such as names of qualities, characteristics, activities or 
trends, theories, etc. as well as names of buildings and constructions, 
materials and their shapes, groups of people. A term exists as such until it is 
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inseparably connected with its notion and terminological system. As soon as 
this connection is broken or violated, emerges the process of 
determinologisation. Thus, the difference between scientific and neutral 
notions leads to establishing unequal relations, the latter generating 
ambiguities in the structure of the arts terminological system. LSP of arts is 
characterized by a higher degree of its inner organization.  

Key words: terminologisation, determinоlogisation, term, discourse, 
polysemy. 

 
Наукова мова (а ми досліджуємо мистецтвознавчу лексику як 

мову наукової картини світу та її реалізацію в дискурсі) відіграє 
помітну роль у загальному процесі інтелектуалізації літературних 
мов [6, с. 93], суть якої полягає у використанні мовних засобів 
наукового стилю для задоволення потреб інших стилів. Ідеться 
переважно про окремі лексеми – терміни мистецтвознавства, які 
активно виходять за межі своєї терміносистеми і залучаються до 
щоденного вжитку, дослідити які стало завданням цієї праці. 

Мета статті – описати питання терміна-нетерміна, яке 
стосується актуальних проблем сучасного мовознавства. Взаємодія 
термінологічної та загальнолітературної лексики мистецтва в 
період НТР дозволяє запропонувати дефініції таких понять, які б не 
суперечили одна одній: термін, слово, термінологізація, 
детермінологізація термінів, встановити взаємозв’язок між цими 
поняттями, що врешті-решт посприяє відносно однозначній 
інтерпретації явища детермінологізації в концептосфері мистецтва 
й авторському дискурсі. 

Завдяки соціально вмотивованій міграції термінів за межі своїх 
терміносистем відбувається їхня асиміляція в загальновживаній 
лексиці та розширення її складу – детермінологізація [4, с. 9]. 

Тенденція до детермінологізації мистецтвознавчої термінології 
активно виявляє себе за останнє десятиліття. На сучасному етапі 
термінологічна лексика настільки тісно взаємодіє із 
загальновживаною, що провести між ними межу не завжди просто. 
Лексикографічна практика також засвідчує, що деякі шари 
термінології широко подаються в нетермінологічних словниках; до 
них дослідники відносять суспільно-політичну, соціально-
економічну лексику, ключові спеціалізовані назви, пов’язані з 
пізнанням світу, особливо передбачені навчальними дисциплінами 
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або породжені в межах пріоритетних галузей науки й техніки, 
виробництва, культурного життя суспільства [5, с. 104 –108; 1, с. 
22]. 

Традиційно детермінологізація полягає у відношенні до ряду 
детермінологізованих тільки таких термінологічних одиниць, які, 
увійшовши до складу загальнолітературної мови, розвивають у ній 
нові значення. Під час розгляду детермінологізаціі, виходячи з 
понять “слово” і ”термін”, виникає дещо інша картина. Терміни 
відрізняються від нетермінів своєю співвіднесеністю з дефініціями, 
отже, якщо звичайним словам властива лише номінативна функція, 
то терміни виконують ще й дефінітивну функцію (Г.О. Винокур, 
В.В. Виноградов, Б.Н. Головін, Л.Ф. Омельченко). Якщо термін 
виходить за межі своєї терміносистеми, він втрачає домінантну 
польову сему, не виконує дефінітивної функції і, по суті, перестає 
бути терміном. Тобто детермінологізація – це процес перетворення 
терміна у не-термін шляхом нейтралізації його дефінітивної 
функції [2, с. 5]. 

Принципово будь-який термін може стати словом 
загальновживаної лексики. При цьому він втрачає свою жорстку 
концептуальність, системність, однозначність і реалізує 
прагматичні властивості, яких він до цього був позбавлений, тобто 
виникає нове слово з термінологічним значенням, яке вимагає вже 
не дефініції, а тлумачення. Але термін, що породив нове слово, 
залишається у своєму семантичному полі без змін (подібно до 
слова загальновживаної лексики під час його термінологізації) [3, с. 
133]. 

Сфера функціонування загальновживаних термінів може бути 
репрезентована так: 

1) науковий письмовий текст; 
2) усне наукове мовлення (доповідь, бесіда); 
3) спеціальний словник. 
Термін зберігає свою наукову специфіку у словниках і 

енциклопедіях загального типу, в науково-популярній літературі. 
Та оскільки ці видання  орієнтовані на широке коло читачів, які не 
мають достатньої підготовки в галузі мистецтвознавства, терміни 
мистецтвознавства не завжди сприймаються в повноті свого змісту. 

Наукова точність термінів у публіцистичних і художніх 
дискурсах украй послаблюється, тому що ці тексти виходять за 
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рамки специфіки термінологічного поля, що було доведено нами у 
процесі дослідження лексеми “art” в авторському дискурсі. 
Розглянемо інші приклади семантичних пересувів мистецтво-
знавчих термінів, об’єднаних спільним компонентом “art”. 

У мистецтвознавчому та художньому дискурсі часто 
зустрічаються терміни “picturesque” (у дискурсах Дж. Джойса, С. 
Моема та О. Уайльда ми зафіксували його по 3 рази), “decorative” 
(3 слововживання у С. Моема, 1 – в О. Уайльда). Тільки в деяких 
словниках подається дефініція терміна “picturesque”, причому 
трактується він по-різному: 

 Picturesque – from the Italian pittoresco – “like a picture”, first 
popularized in the 12th century and applied to actual picture-like or 
picturesque scenery. By the end of the century it meant a type of beauty 
that was attractive because of its lack of order, smoothness and so forth 
[10, с. 366]; 

 Picturesque – the principle, originating in the 18th century, of 
arranging architectural elements, the parts of pictorial or sculptural 
composition, or a garden design, in a pleasingly irregular way [11, с. 136]. 

У цьому випадку спостерігається незавершений процес 
детермінологізації. 

Зовсім в іншому світлі постає термін “decorative”. У 
мистецтвознавстві він належить до сфери ужиткового мистецтва, але 
в загальновживаній мові цей термін настільки утилітарний (in 
Longman Dictionary of Current English: decorative – used for decorating), 
настільки часто він використовується в повсякденному житті, що 
відбувся певний пересув значення. У мистецтвознавчих статтях цей 
термін набув негативної конотації – стосовно добутку живопису, 
наприклад, він майже рівнозначний “artless”. Порівняємо,  наприклад, 
його значення в дискурсах О. Уайльда та С. Моема: 

 Women are a decorative sex.They never have anything to say, 
but they say it charmingly(С. Моем) —“artless” 

 "That is one of my profoundest convictions," said Mr. Van 
Busche Taylor. "Great art is always decorative" (О.Уайльд) –“ used for 
decorating”.  

На основі наявного матеріалу ми робимо висновок, що 
детермінологізація може відбуватися у 2 стадії: 

1) входження терміна у вигляді слова з термінологічним 
значенням до складу загальної мови, наприклад, назви фарб і 
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матеріалів: gouache, majolica, porcelain, aquarelle, terra cotta, 
canvas. Для цих слів характерна полісемія, оскільки вони 
означають не тільки матеріал або фарбу, але ще й вироби з них, 
інколи техніку на основі застосування цього матеріалу або 
розвивають самостійні значення: terra cotta –1.pottery; 2. brownish 
colour. У термінології архітектури на цьому етапі знаходяться 
терміни: belvedere, balustrade, balcony, mezzanine, arch, cupola, 
column, cornice, loggia. 

2) перенесення значення цього “термінологічного” слова і 
виникнення (часто метафорично) нетермінологічного слова на його осно-
ві: diva – 1.a great opera woman-singer, 2. prima donna (in cinema, pop-
music; maestro – 1.a master of music, or performer, 2.a master of any art.  

Розглянемо процеси семантичних пересувів у структурі 
значення лексем мистецтвознавства на прикладах авторських 
дискурсів С. Моема,   Дж. Джойса й О. Уайльда та детальніше 
простежимо розвиток термінологічних–нетермінологічних значень 
у концептосфері мистецтва, відображеній у них. Компонентний 
склад термінологічних значень у системі загальновживаної лексики 
привертає особливу увагу. Звернемося до вже наведених прикладів 
зі словами column (фрейм fine arts, cуббазовий концепт architecture) 
та canvas (фрейм fine arts, cуббазовий концепт  painting) як таких, 
що вжиті авторами в багатьох значеннях і контекстах. 

У дискурсі Дж.Джойса нами зафіксовано 11 випадків уживання 
лексеми column (у решті дискурсів його вживання не відмічено). За 
допомогою тлумачних словників видається можливим 
проаналізувати компоненти його значення, реалізовані в контексті 
авторського дискурсу: 

 Thanking you for the hospitality of your columns [8]—here: home; 
 Continued on page six, column four [8] – one of the two or 

more vertical rows of lines of type or printed matter on a page, separated 
by a blank space; 

 They looked from Trinity to the blind columned porch of the 
bank of Ireland where pigeons roocoocooed [8] – arch. a long, slender, 
upright shaft or pillar; 

 He showed them the rising column of disks on the right [368].— 
any column-like object or formation; 

 Tom Rochford, robinredbreasted, in cap and breeches, jumps from 
his two-columned machine [8]— any column-like object or formation. 
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Із наведених прикладів видно, що лексему column ужито в 
термінологічному (архітектурному) значенні (яке, до речі, наведено 
першим у словниковій статті, отже, решта значень розвинулися 
пізніше й є похідними) лише два рази, 7 разів автор ужив слово 
column у зв’язку з термінологією газетодрукування (перенесення за 
подібністю, процес метафоризації значення) та двічі у 
порівняльному значенні (з повною втратою термінологічного 
компонента значення). Отже, нами доведено детермінологізацію 
архітектурного терміна column в авторському дискурсі Дж. Джойса.  

Звернемося до функціонування лексеми canvas в авторських 
дискурсах С. Моема та О. Уайльда. 

У творі С. Моема “The Moon and Sixpence” зафіксовано 4 його 
контекстних слововживання: 

 Tough Bill not only paid for the canvas, colours, and brushes, 
but gave Strickland a pound of smuggled tobacco into the bargain [9] – 
a heavy cloth for a particular purpose; 

 In one corner of the room was the bed, and in the middle was an 
easel with the canvas upon it [9] – an oil painting; 

 I had the feeling that he worked on a canvas with all the force of 
his violent personality, oblivious of everything in his effort to get what 
he saw with the mind's eye [9] – an oil painting, два з яких 
термінологічні (an oil painting), але розвинені від 
загальнолітературного слова зі значенням – a heavy cloth for a 
particular purpose, тобто має місце процес термінологізації. 

Широко контекст слововживань лексеми canvas представлено в 
дискурсі О.Уайльда, в романі якого “The Picture of Dorian Gray” 
[12] нами зафіксовано 23 випадки її використання. Ось деякі з них: 

 It is not he who is revealed by the painter; it is rather the 
painter who, on the coloured canvas, reveals himself – an oil painting; 

 The sweep and dash of the brush on the canvas made the only 
sound that broke the stillness, except when, now and then, Hallward 
stepped back to look at his work from a distance – a heavy cloth for a 
particular purpose; 

 What is it but canvas and colour? – a heavy cloth for a 
particular purpose; 

 He was going to rip up the canvas – an oil painting; 
 A feeling of pain crept over him as he thought of the desecration 

that was in store for the fair face on the canvas. – an oil painting; 
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Наведені приклади унаочнюють перевагу слововживань із 
термінологічним значенням – an oil painting, тобто в дискурсі О. 
Уайльда слово canvas зберігає свій термінологічний характер 
завдяки внутрішньому змісту твору, означеному автором ще в 
самій назві “The Picture of Dorian Gray” (picture – a painting, 
drawing, photograph; canvas – an oil painting), тобто canvas є 
спеціалізованим значенням лексеми picture. 

Отже, термін-слово існує як термін лише доти, доки він 
нерозривно пов’язаний зі своїм терміном-поняттям і 
терміносистемою. Як тільки цей зв’язок порушується або 
переривається, виникає детермінологізація [3, с. 136]. В усіх 
випадках, окрім власне наукових (від загальних енциклопедій до 
художніх авторських дискурсів), термін-слово та термін-поняття 
втрачають свій первинний зв’язок, оскільки поняття редукується, 
спрощується, прилаштовується до сприйняття неспеціалістів. 

Загальновживаний термін перетворюється на одиницю 
загальної лексики, позбавлену термінологічної точності. Дефініція, 
що існує для нього в системі термінів, за аналізом наведених 
прикладів, стає надлишковою, непотрібною. З метою досягнення 
певного стилістичного ефекту в художньому тексті можливе 
навмисне порушення кордонів термінологічних полів і повної 
детермінологізації окремих термінів. 

У процесі дослідження ми виявили, що до системи 
загальновживаної лексики авторських дискурсів мігрують ті 
терміни мистецтвознавства, які мають лише сигніфікативне 
значення. Це, як правило, абстрактні одиниці, що створюють навіть 
тематичні групи: назви якостей, властивостей (pastel colours, forte, 
allegro), дій або течій (Renaissance, barocco), напрямів (cubism, 
surrealism), теорій (art for art’s sake) тощо, предметні терміни – 
назви будівель та споруд (church, dome, cathedral); матеріалів та 
їхніх форм (marble, gesso, clay); груп людей (singers – basso, tenor, 
baritone; theatrical performers – virtuoso, soloist, prima donna).  

Таким чином, відмінність наукового та ненаукового понять 
приводить до того, що між ними встановлюються неоднакові 
зв’язки, які породжують відмінності в організації мистецької 
терміносистеми. Для спеціальної лексики мови мистецтвознавства 
характерний вищий ступінь її внутрішньої організації. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ  
У ПОРТРЕТНИХ ОПИСАХ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 
 

Проаналізовано особливості використання прикметників у 
портретних описах персонажів в англійській художній прозі ХVI 
століття. Автором запропонована систематизація прикметників, які 
застосовувалися в описах зовнішнього вигляду літературних героїв 
досліджуваних творів, виокремлено головний спосіб портретизації 
персонажів і увиразнено лексичні одиниці атрибутивної характе-
ристики фізичних ознак їх зовнішності, а також одягу та аксесуарів.  

Ключові слова: зовнішність, опис, портрет, 
прикметник,функціонування.  

Проанализированы особенности использования прилагательных 
в портретных описаниях персонажей в английской художественной 
прозе XVI века. Автором предложена систематизация 
прилагательных, которые применялись в описаниях внешнего вида 
литературных героев исследуемых произведений, выделен главный 
способ портретизации персонажей и специфицированы лексические 
единицы атрибутивной характеристики физических признаков их 
внешности, а также одежды и аксессуаров. 

Ключевые слова: внешность, описание, портрет, 
прилагательное, функционирование. 

The paper deals with the specificity of adjectives usage in characters’ 
portrait descriptions in the English prose fiction of the 16th century. The 
author examines the already existing classifications of adjectives used in 
portrait descriptions given by Ukrainian and Russian scholars and 
arrives at conclusion that they involve not only portrait depictions but 
also general characterization of personages’ personalities. Being of 
opinion that a portrait description should be distinguished from a broad 
character’s portrayal the author puts forward a new systematization of 
adjectives grounding it on the analysis of adjectives usage in the literary 
works of the authors of the Elizabethan era in the history of the English 
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literature - G. Gascoigne, J. Lyly, and P. Sidney. In the suggested 
systematization the adjectives, occurring in the characters’ portraits in 
the mentioned fiction works, are split into two categorical groups: 
descriptive and evaluative. The groups are further subdivided into two 
subgroups according to what the adjectives in them portray: the 
peculiarities of physical appearance of characters or their clothing and 
accessories. Each subgroup encompasses a number of particular 
aspectual characteristics, which are ascertained on the basis of meanings 
of adjectives used in personages’ descriptions, and such aspectual 
features as size, colour, and temporal are determined as being common to 
both subgroups. The author identifies the frequency of adjectives usage in 
portrait descriptions in each of the singled out groups as well as outlines 
the most favoured way of characters’ portrayal in the English literary 
works of the 16th century. 

Key words: appearance, description, portrait, adjective, functioning. 
 
Як прийом художньої характеризації, портретний опис, з одного 

боку, є дієвим способом створення цілісного та завершеного образу 
персонажа, а з іншого – виступає безпосереднім ретранслятором 
авторських інтенцій як експліцитно – у змальовуванні зовнішнього 
вигляду героїв, так і імпліцитно – у вираженні ставлення 
письменника до створених ним персонажів. Декодування системи 
авторських сигналів у літературному творі в цілому і портретних 
описах персонажів зокрема важливе для правильного розуміння 
авторського задуму й адекватної інтерпретації змісту твору, 
результатом чого є формування власного концептуального 
розуміння, враження і судження щодо художнього твору. Тому 
аналіз структурних, мовних, семантичних та семіотичних 
характеристик портрета, як окремо взятого елемента твору, так і як 
його інтегральної частини, становить інтерес для мовознавчого 
дослідження. 

Мета роботи – простежити специфіку використання 
прикметників у портретних описах персонажів в англійській 
художній прозі ХVI століття. Актуальність цієї розвідки 
визначається її зв’язком з одним із провідних напрямів сучасного 
мовознавства – антропоцентричним, у якому «людина стає точкою 
відліку в аналізі тих чи інших явищ, залучена в цей аналіз, 
визначаючи його перспективи і кінцеві цілі» [2, с. 212]. Беззаперечна 
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антропоцентричність портретного опису полягає в тому, що у фокусі 
уваги є зовнішність людської особистості, яка створена людиною 
для сприйняття, осмислення та тлумачення іншою людиною. 

Об’єктом аналізу стали портретні описи персонажів у художніх 
творах ХVI століття. Матеріалом дослідження слугували твори Дж. 
Гаскон «Adventures of Master F.J.» [8], Дж. Лілі «Euphues. The 
Anatomy of Wit», його продовження «Euphues and his England» [9] та 
Ф. Сіднея «The Countesse of Pembroke’s Arcadia» [10]. Предметом 
вивчення є особливості атрибутивної характеризації зовнішнього 
вигляду літературних героїв у цих творах. 

Портретним описом (далі – ПО) традиційно іменують 
зображення зовнішності героя (обличчя, фігури, одягу, міміки, 
жестів, манери триматися) [3, с. 289; 4, ст. 762]. Проте таке 
розуміння, на нашу думку, не є вичерпним і до зазначених ознак слід 
додати вікові особливості (напр.: young, middle-aged, old) і загальну 
портретну характеристику (напр.: beautiful, ugly), яка включає 
лексеми, що дають оцінне змалювання зовнішності персонажа. 
Використання будь-якої з наведених ознак (напр.: young, attractive) 
викликає в уяві адресата певний типологічний образ зовнішності 
суб’єкта, а в поєднані з іншими портретними рисами такий образ 
набирає виразної конкретики. Вікові особливості більш об’єктивні, 
ніж оцінна характеристика героїв, однак і сам портрет не завжди 
можна вважати об’єктивним описом зовнішності людини, 
насамперед у літературному творі. Таким чином, портретний опис 
героя в художньому творі, у нашому розумінні, включає ряд таких 
ознак зовнішності, як фігура в цілому, частини тіла, міміка, жести, 
одяг та аксесуари, вік і загальна портретна характеристика, тобто все 
те, що сприймається візуально. 

Специфіка використання прикметників у ПО неодноразово була 
предметом вивчення в ряді дослідницьких праць на матеріалі різних 
мов. Наприклад, Г. В. Старикова, розглядаючи лексику портретних 
описів у російській радянській прозі, зараховує прикметники до 
характеризуючих слів, які поділяються на два підвиди ознак: 
зовнішні і внутрішні. Зовнішні позначують колір, форму, величину 
та ін. [6, с. 58]. А внутрішні ознаки виражають риси характеру, 
інтелект, психічний і емоційний стани людини [6, с. 84–85]. 

М. Р. Ткачівська, вивчивши сполучуваність та функціональні 
особливості прикметників на позначення портретної характеристики 
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людини в сучасній німецькій мові, запропонувала класифікацію з 19 
основних груп прикметників, а саме: кольору; розміру, ваги; форми; 
будови тіла; темпоральні; недоліку; вигляду; ступеня; характеру; 
поведінки; соціальні, оцінки; настрою; особистісні; компаративні; 
стану; походження; положення; температури; інші [7, с. 8].  

На матеріалі англійської мови необхідно згадати дослідження 
Т. І. Іжевської та Т. Г. Малік. Так, на думку Т. І. Іжевської, особливе 
місце в лексичному складі портрета займають якісні прикметники, 
які в свою чергу поділяться на: 1) оціночно-описові (співвідносяться 
зі сферою раціонально-оцінного сприйняття); 2) емоційно-описові 
(співвідносяться зі сферою емоційно-чуттєвого сприйняття); 3) 
зображально-описові (створюють конкретний зоровий образ). 
Останні за своїм  характером можуть бути: а) нейтральними; б) 
маркованими і в) лейтмотивними або лейтмотивно-імпліцитними. 
Відповідно до трьох груп семантичних ознак виділяються три 
способи зображення – оцінний, абстрагований і візуальний [1, с. 8]. 

У свою чергу, Т. Г. Малік, досліджуючи прикметники, що 
позначають зовнішність людини в англійській та американській прозі 
ХХ, виділила 18 семантичних підкласів: colour, light, dimensions, shape, 
surface, physical nature, assessment, emotion, character, intellect, movement, 
name, texture, smell, temperature, weight, material, intensity. Найбільш 
високочастотними підкласами прикметників, що позначають 
зовнішність людини в англійській мові, виявилися підкласи 
[assessment], [colour], [dimensions], [shape] [5, с. 7].  

Проаналізувавши викладені вище класифікації прикметників у 
ПО персонажів, зауважимо, що вони містять категорійні ознаки, які, 
на нашу думку, представляють не стільки опис зовнішнього вигляду, 
а поширену характеристику загального образу персонажа. Зокрема, 
виокремлені Г. В. Стариковою такі внутрішні ознаки різних частин 
тіла, як риси характеру, інтелект, психічний стан героя, не можна 
вважати портретними атрибутами. Аналогічно, у всіх інших 
наведених класифікаціях особливості зовнішності героїв поєднанні з 
тими чи іншими характеристиками їх персоналій.  

Проаналізувавши використання прикметників у художніх творах 
ХVI століття, пропонуємо таку класифікацію прикметників на 
означення виключно зовнішньої портретної характеристики людини: 
дескриптивні/описові прикметники (також прикметники-
дескриптори від англійського describe) і оцінні прикметники, які 
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дають оцінну характеристику зовнішності людини. Кожна з 
вирізнених груп поділяється на дві підгрупи в залежності від того, 
що є предметом опису або оцінки: а) фізичні та фізіологічні 
особливості персонажів (величина/розмір, вага, фігура, форма тіла, 
колір тіла і його частин, шкіряний покрив, вік, емоційний стан) або 
б) одяг і аксесуари (розмір, стан, вага, колір, матеріал, призначення, 
походження, темпоральні характеристики). Усі виокремлені 
атрибутивні ознаки репрезентують портретний опис зовнішності 
персонажів.  

У ході аналізу виявилося, що дескриптивні прикметники 
використовувалися частіше в описах зовнішності героїв 
досліджуваних творів ніж оцінні, що в кількісному вираженні 
становить відповідно – 220 одиниць проти 162. Кількісні параметри 
використання дескриптивних прикметників в аналізованій 
літературній прозі представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Частотність використання дескриптивних прикметників  

у портретних описах персонажів  
в англійській художній прозі ХVI століття 

Прикметники на означення G. Gascoigne J. Lyly P. Sidney Усього 

величина/розмір 2 4 11 17 
фігура  6 6 12 
форма 1 3 12 17 
колір тіла 4 12 44 60 
вік 2 9 18 29 
шкіряний покрив   2 2 
емоційний стан 4 9 1 14 
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Усього  151 
величина/розмір 1  7 8 
стан  1 3 4 
темпоральні 1   1 
колір 1 1 25 27 
матеріал 2 1 10 13 
призначення 8 1 6 15 
походження 1   1 од
яг

у 
і 
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Усього  69 

Розглянемо кожну з виокремлених підгруп окремо.  
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У підгрупі прикметників-дескрипторів фізичних та фізіологічних 
особливостей персонажів поширено використовувалися: 

 прикметники кольору (60 одиниць), наприклад: the rosie 
hewe [8, с. 405]; with a head as white as Alablafter [9, с. 233]; the 
treafure of faire golden haire [10, с. 309]; 

 прикметники, які описують вік персонажів (29 одиниць), 
наприклад: a yong gentleman [8, с. 383]; the olde Hermittes [9, с. 234]; 
that old wretch [10, с. 189]. 

Найчастотніший із дескрипторів кольору white (12 одиниць). 
Автори досліджуваних творів використовували як пряму колірну 
характеристику (the rosie hewe [8, с. 405] eyes hafill [9, с. 340]; blacke 
eyes [10, с. 61]), так і опосередковану (Rubie lippes [8, с. 416]; hoary 
haires [9, с. 86]; cheekes of opall hue [10, с. 12]).  

Вікова характеристика в ПО представлена прикметниками young 
(15 одиниць), old (8 одиниць), aged (2 одиниці) та метафоричними 
описами my rotten age , thy rype  years [8, с.101], the greenenes of his 
youth [10, с.166]. 

Для опису величини або розміру фігури персонажів, частин тіла, 
волосся тощо в аналізованих творах застосовувалися такі 
прикметники: long (4 одиниці), little, small (по 3 одиниці), tall, short 
(2 одиниці), large, high, low (по 1 одиниці).  

Обриси людської фігури в цілому й окремих частин людського 
тіла траплялися 17 разів і передавалися різноманітними 
атрибутивами, наприклад: hir slender arme [8, с. 388]; broad eyes [9, с. 
246]; her fplay-foote [10, с. 12], fine thin lips [10, с. 163], roundy fweetly 
fwelling lippes [10, с. 310] і ін. 

Будову і склад тіла людини письменники ХVI століття 
передавали за допомогою різних описових прикметників, таких як: 
deformed in body [9, с. 286]; fcalding fighes [9, с. 355]; straight body 
[10, с. 60]; fo perfectly proportioned [10, с. 72]. 

Прикметники, які змальовують той чи інший прояв емоцій 
персонажів неодноразово використовувалися в ПО досліджуваних 
творів, наприклад: a little frowning smyle [8, с. 385]; a fmiling countenance 
[9, с. 370]; his grym eye [10, c. 359]. Серед них найпоширенішим став 
дескриптивний прикметник fmiling, який вживався 6 разів. 

Нечисленні в аналізованих творах прикметники-дескриптори 
характеру шкіряного покрову (foft and fupple fatten like [10, с. 151]; 
hanches fmooth [10, с. 152]). 
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Друга підгрупа дескриптивних прикметників, які характеризують 
одяг та аксесуари персонажів, кількісно менш виражена, що дає 
підстави зробити висновок, що в літературних творах ХVI століття 
письменники, змальовуючи зовнішність героїв, надавали перевагу 
опису їх фізичних та фізіологічних ознак. Найпоширеніші в цій групі 
портретного зображення є прикметники кольору (27 одиниць), 
наприклад: two bandes of yellowe Sarcenet [8, с. 410]; cladde all in gray [9, 
с. 233]; in their greene liueries [10, с. 39]. Слід зазначити, що в 
зображенні одягу й аксесуарів персонажів переважав чорний колір (8 
одиниць), напр.: black filke laces [10, с. 248]; all in blacke [10, с. 315]. 
Білий колір траплявся рідше в описах вбрання – 5 разів (напр.: 
apparelled in white [10, с. 42]; a white enamel [10, с. 253]), а інші колірні 
прикметники використовувалися тільки по разу. Як і в описі фізичних 
ознак героїв, пряме колірне означення (greene liueries [10, с. 39]), вико-
ристовувалося поряд з опосередкованим (fkarlette petticotes [10, с. 248].  

Достатня увага в портретних зображеннях героїв аналізованих 
творів приділялася опису призначенню одягу (15 одиниць), його 
матеріалу (13 одиниць) і розміру/величини (8 одиниць), наприклад: 
apparrelled in a night gowne of silke [8, с. 410]; homely attire [9, с. 433]; 
a fhepeardifh apparel… with long and wide fleeuesr [10, с. 60]; a Gote-
fkinne [10, с. 72]; a brode & gorgeous coller [10, с. 253] та ін. Решта 
характеристик одягу, а саме: стану, темпоральні, походження, не 
отримали достатньої уваги в досліджуваних ПО: my apparell worne 
[9, с. 239]; cleanlie in apparel [10, с. 8].  

Спільними ознаками для двох підгруп дескриптивних 
прикметників є атрибутиви кольору, величини/розміру і вікові або 
темпоральні, оскільки представлені як в описах фізичних і 
фізіологічних особливостей, так і в змалюванні одягу й аксесуарів. 

У групі оцінних прикметників характеристика фізичних та 
фізіологічних особливостей персонажів теж переважає оцінку їх 
одягу й аксесуарів, що продемонстровано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Частотність використання оцінних прикметників  

у портретних описах персонажів в англійській художній прозі 
ХVI століття 

Прикметники оцінки G. Gascoigne J. Lyly P. Sidney Усього 
фізичні та фізіологічні ознаки 18 36 83 137 
одяг і аксесуари 2 2 21 25 
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З оцінних прикметників характеризації фізичних і фізіологічних 
ознак найуживанішим став прикметник fair (44 одиниць). Інші 
прикметники оцінки зовнішності траплялися в досліджуваних 
творах значно рідше: сomely і beautiful – по 6 разів, pretty і lovely – 5 
разів, good і great – по 3 рази, а велика кількість таких прикметників 
(pale, wane, stately worne, bright, vglye, pure, fine, heauenly і ін.) 
представлена в ПО оказіонально. 

Частіше від інших оцінних прикметників характеристики одягу й 
аксесуарів авторами застосовувалися прикметники rich (5 одиниць) і 
poor (4 одиниці), наприклад: apparell fo poore [10, с. 70]; riche iewell 
[10, с. 50]. Інші прикметники оцінки вбрання (brave, coftly, glittering, 
garnifhed, fumptuous, graue, faire і ін.) представлені в ПО 
досліджуваних творів оказіонально. 

Таким чином, проаналізуваши використання прикметників у 
портретних описах персонажів англійської художньої прози ХVI 
століття, ми запропонували – розподілити їх на дві групи – 
дескриптивні/описові прикметники й оцінні прикметники. Кожна з 
цих груп поділяється на дві підгрупи відповідно до того, що 
прикметники описують або оцінюють: фізичні та фізіологічні 
особливості персонажів або одяг і аксесуари. У результаті 
проведеного кількісного аналізу використання виокремлених 
прикметників в описах зовнішності героїв, можемо зробити 
висновок, що письменники ХVI століття надавали перевагу 
насамперед змалюванню фізичних і фізіологічних атрибутів 
персонажів. Однак подальші дослідження в цьому напрямі 
дозволять ґрунтовніше простежити особливості функціонування 
прикметників та інших лексичних одиниць у портретних описах 
персонажів.  
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ETHNIC AND SELF-REFLEXIVE HUMOR IN BULGARIA 
 
У статті досліджуються етнічні жарти в Болгарії, які 

фокусуються тільки на двох етнічних меншинах: американцях і 
циганах. Стандартна опозиція нерозумний vs кмітливий в 
етнічному гуморі не торкається болгарського етнічного гумору: 
представники обох меншин ніколи не розглядалися як нерозумні. 
Власне болгарські жарти, що висміюють негативні національні 
стереотипи, теж вивчались. 

Ключові слова: гумор, етнічний гумор, болгарський етнічний 
гумор, болгарські жарти над собою 

В статье исследуются этнические шутки в Болгарии, которые 
фокусируются только на двоих этнических меньшиствах: 
американцах и цыганах. Стандартная оппозиция глупый  vs умный 
в этническом юморе не характерна для болгарского этнического 
юмора: представители обоих меньшинств никогда не 
рассматривались как глупые. Болгарские шутки о себе, которые 
высмеивают негативные национальные стереотипы, тоже 
изучались в статье. 

Ключевые слова: юмор, этнический юмор, болгарский 
этнический юмор, болгарские шутки над собой  

The object of study in the article are ethnic jokes in Bulgaria that 
target only two ethnic minority groups: Armenians and Gypsies. The 
standard opposition stupid versus canny in ethnic humor does not 
extend to Bulgarian ethnic humor: the two groups are never seen as 
stupid. Bulgarian self-reflexive jokes that target negative national 
stereotypes are also studied. 

Key words: humor, ethnic humor, Bulgarian ethnic humor, 
Bulgarian self-reflexive jokes  

 
Ethic humor 
Sociologists study language because they believe that social action 

is inseparable from communication through language. Language is used  
not only to describe states of affairs in the world – its descriptive 
function – but it is used to establish and maintain relationships, to 
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convince, persuade and bring about to one’s way of thinking – its social 
function. Sociologists [1] discuss humor as a pervasive social process 
that affects the social system. It serves as a tool in the understanding of 
the structure of social groups and the ongoing processes in them. Jokes1 
are a manifestation of the social function of language, among other 
functions, and humor is viewed as a “lubricant” and an “abrasive” in 
everyday interaction. 

When humor in jokes is analyzed as a social phenomenon, it is seen as 
a three party relationship: a teller, a target and a hearer/audience that is 
interpreted in a given social context. The structure of the joke text, 
excluding the target of the joke as a joke component, is not of primary 
importance. Here, of primary importance is the explicit and implicit social 
context of the joke text: that is, the teller’s dispositions towards the targeted 
racial, ethnic or gender group and the social consequences of the joke on 
the hearer/audience, including the social functions of joke-telling as a form 
of communication. The four parameters that are taken into account when 
analyzing (ethnic) humor in jokes from a social perspective: teller, hearer, 
target and social context (the social context represented as a circle) are 
given below: 

 
 
 
 
 
 
 
  
     

 
social context 

 
In the analysis of ethnic humor, as already mentioned, the social 

context is of primary importance and, more specifically, the historical, 
social and economic background in which verbally expressed humor is 

                                                      
1n something, such as an amusing story or trick, that is said or done in order to 
make people laugh; v to say amusing things (The Cambridge International 
Dictionary of English, 1995). 
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generated and interpreted. Ethnic humor is based on stereotypes and 
stereotypes are generalizations about a group of people in which we 
attribute a set of features to the respective group. They are more easily 
created when the group has a visible and easily recognizable attribute – 
people recognized by their color, uniform or gender. Stereotypes are 
positive or negative and do not change easily. Research has shown that 
negative stereotypes are not grounded in real experience. They rather 
reflect social values which may emerge from historical events or 
conflicts. Psychologist Richard Robins [2] proposes another possible 
explanation: some stereotypes might have reflected accurately social 
relations between majority and minority groups at one point in history 
and remain persistent after a change in the relations. Other researchers 
hold the view that stereotypes are exaggerated or preconceived ideas 
about social groups that are usually based solely on physical 
appearance. Sociologists believe that stereotyping has to do with 
categorizing people into in-groups – the group one associates with or 
wishes to join – and out-groups – all the other groups. In-groups are 
viewed as normal and superior, whereas out-groups are viewed as lesser 
and inferior. From a cognitive perspective, stereotypes are a simplified, 
but efficient categorization of other people; we stereotype because it is 
difficult to take in all the individual differences they have.  

The intent(ion) (intentions are less stable than dispositions) of the 
joker teller might be not only to amuse, but to offend and humiliate the 
listener who might as well be a member of the targeted ethnic group in 
the joke. In fact, the teller’s intention might have at least three functions: 
to amuse, to offend and to talk indirectly about social taboos. There are 
two divergent views as far as the analysis of humor in ethnic jokes goes. 
The first view tells us that offensive ethnic jokes are “atypical”. In an 
ethnic joke the teller only plays with aggression and hostility [3, p.6]. 
The other view, based on empirical findings, tells us that ethnic jokes, 
when the teller’s intent(ion) is to insult, can perpetuate prejudice and 
discrimination and thus can have serious social consequences. In this 
view, ethnic jokes are used as a means for expressing aggression and 
hate in a socially acceptable indirect manner [4]. Other researchers have 
taken seriously Freud’s argument that jokes are used for the expression 
of desires that are tabooed by society – a catharsis of sexual desires for 
Freud, but a means for expressing other social taboos, such as racism for 
de Souza [5] and Sullivan [6]. 
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To repeat: ethnic humor is based on stereotypes and it is mostly 
negative character traits that are attributed to an ethnic minority group. 
It is also based on the instantiation of the social opposition Self – Other: 
the Self is always presented positively, whereas to the Other is attributed 
everything negative that the Self possesses or disapproves of. 

Jokes about Armenians  
According to folklorist Stanoev, Bulgarian ethnic humor targets two 

ethnic groups only: Gypsies and Armenians [7, p.113]. Jewish jokes (by 
Jews and about Jews) are “imported” in the Bulgarian joke space and so 
are jokes about blonds. Why are Armenians the target of ethnic jokes? 
Because of the peak wave of Armenian immigrants to Bulgaria during 
and after World War I evading the mass killings they were subjected to 
in the Ottoman Empire. The number of Armenians killed is estimated at 
between 1 and 1,5 million. It is worth noted that there are no offensive 
jokes about Armenians unlike offensive jokes about Poles in the US or 
jokes about the Irish in England. Only early Bulgarian jokes about 
Armenians, dating back to the first half of the 20th century, match the 
classical ethnic joke in which minority groups are assigned negative 
personality traits such as uncleanness or lack of education and culture, 
as in (1): 

 
(1) Garabed takes one shoe off, Magurdich sees him and says: “I 

bet I haven’t seen a dirtier foot in the whole of Yerevan.” 
“You will lose the bet, for sure, if I take off my other shoe” [8, p.114]1. 
 
In the joke one Armenian, Magurdich, is poking fun at another 

Armenian, Garabed, for not being clean. In other words, the uncleanness 
stereotype does not extend to the whole ethnic group – some Armenians are 
unclean, others are not. One might even argue that Garabed is poking fun at 
himself. In the joke, both Armenians are poked fun at for not speaking 
standard Bulgarian which is hard to render in the translation. 

In jokes about Armenians that go back to the beginning of the 20th 
century, Armenians are addressed by their Christian name and not by 
the name of their ethnic group with the exception of those jokes in 

                                                      
1 All Bulgarian jokes in the paper are translated by the author. Since jokes are 
not created by an individual author, no reference is required. Reference is given 
only for the jokes that have been cited previously by other humor researchers. 
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which more than one ethnic group is targeted, for example, jokes about 
Armenians and Gypsies, or jokes about Armenians and Jews. 
Armenians are perceived as character types that have Christian names. 
The two Armenian character types that appear most often in jokes are 
Garabed and Krikor (the correct Armenian name is Krikor, but 
Bulgarians have changed it into Kirkor because it is easier to 
pronounce) that are usually close friends or neighbors.  

Let us compare the Irish joke in (2) and the two Armenian jokes in 
(3) and (4) that have the same topic of discourse, a cuckolded husband: 

 
(2) An Irishman came home unexpectedly and found his wife in bed 

with his best friend. He was so distressed that he rushed to the drawer, 
took out a revolver and pointed it to his head. 

“I can’t take this,” he cried. “My wife and my best friend in bed 
together. I’m going to shoot myself.” 

At this, the wife began to laugh. 
“I don’t know what you are laughing at,” said the Irishman. “You’re 

next.” 
 
(3) Kirkor comes back home unexpectedly from an official trip and 

finds his friend Garabed and his wife lying naked in bed. “Oh, Kirkor, 
exclaimed Garabed unperturbed, “Now there will be some doubts, some 
speculations…” [9, p.100]. 

 
(4) ‘Kirkor, I know you sleep with my wife. This is not good’. 
‘To tell you the truth, I can’t understand your family, Garabed’. You 

say it’s bad, your wife says it’s nice…’ 
 
Strictly speaking, the Irish joke is about stupidity rather than a 

cuckolded husband, but the joke can be interpreted on both levels. The 
husband is so stupid that instead of doing what is generally expected – 
shoot the adulterer and the adulteress – the husband wants to shoot 
himself instead. The stupidity of the Irish husband turns into 
incongruity1 in the punchline, when he tells his wife he is going to shoot 

                                                      
1 incongruity is a clash of two perspectives on an object, situation or idea, a 
violation or divergence from expectation, or two alternative meanings that are 
forced together. 
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her after he shoots himself. The two Armenian jokes can also be 
interpreted on more than one level, yet they are more sophisticated than 
the Irish joke. It is the adulterer and not the cuckolded husband that 
speaks in the punchline of the Armenian jokes - attack seems to be the 
best defense policy. The infidelity in joke (3) is downplayed or 
backgrounded by the adulterer himself, Garabed, and what is 
foregrounded, paradoxically, is Garabed’s and Krikor’s friendship. In 
joke (4) the extramarital coitus is represented ambivalently again and 
again from the point of view of the adulterer, in this case Krikor, who 
claims the cuckolded husband disapproves of the adultery, whereas the 
wife likes it. In Armenian jokes about cuckolded husbands the roles of 
the two personae Garabed and Krikor change – on one occasion it is 
Krikor that is the cuckolded husband, on another it is Garabed. 

To repeat, Armenians are neither stereotyped as canny nor are they 
stereotyped as stupid in jokes the way, for example, the Scotts (canny) 
and the Irish (stupid) are in Great Britain. The standard opposition 
stupid versus canny in ethnic jokes [10] does not extend to all the 
Armenians as an ethnic group, but the positive/negative polarity is 
within the group and involves only the two Armenian character types 
Garabed and Krikor. Usually one of the Armenian character types in the 
jokes is assigned the social role of a trickster and the other - the role of a 
fool and their roles alternate [11, p.107]. This is illustrated in joke (5), 
where Krikor is the fool and Garabed the trickster, whereas in (6) it is 
Krikor who is the trickster and Garabed the fool: 

 
(5) Once Kirkor, when he passed by Garabed’s house, he got the 

whiff of fried meatballs. It whetted his appetite and he decided to drop 
by and try some. He rang the bell and Garabed opened the door. When 
he saw him, he asked: “Kirkor, do you eat meatballs from yesterday?” 

“Of course, I do!” 
“Then come tomorrow” [12, p.101]. 
 
(6) Krikor and Garabed tease each other: 
“Krikor, when is your birthday?” 
“Why?” 
“In order to give you curtains for a present not to see how you and 

your wife chase each other naked in the house.” 
“Garabed, when is your birthday?” 
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“Why?” 
“To give you a pair of binoculars to see whose wife I chase.” 
 
Armenians in Bulgarian jokes are perceived as the closest ethnic 

group to Bulgarians and sometimes they behave the way Bulgarians do. 
In other words, at times no distinction is made between what is 
considered culturally ours and what is considered theirs [13, p.109], the 
same goes for Ole and Lena jokes in the US. 

Jokes about Gypsies 1 
Gypsies in Bulgaria as an ethnic group are mostly stereotyped 

negatively. The most widespread negative stereotype about the Gypsies 
is that they steal. According to a public opinion poll from 1992, not only 
Bulgarians, but ethnic Turks and Pomaks2 too believe Gypsies steal, and 
thievishness is the first character trait all ethnic groups assign to them 
[14, p.94]. Gypsies are also stereotyped as “unclean”, “lazy”, “not to be 
trusted”, “do not want to study”, “don’t look after their children”. They 
are positively stereotyped as “carefree”, “musical” and artistic”. In a 
detailed study of the “Self-Other” relation [15, p.110-111], Bulgarians, 
Turks and Pomaks believe Gypsies have the following typical 
personality traits (only the first four personality traits are quoted): 

еthnic Bulgarians – thievish (99%); lazy (93%); undisciplined 
(86%); musical (84%); 

еthnic Turks – thievish (90%); musical (84%); lazy (83%); 
undisciplined (82%); 

Pomaks – thievish (96%); lazy (88%); carefree (87%); undisciplined 
(79%). 

When Gypsies are known as individuals: a classmate from school, a 
fellow-worker, a close acquaintance, a friend - then they are stereotyped 
as “nice” and “competent,” and Bulgarians have a positive attitude 
towards them. Yet Bulgarians look upon such individuals as exceptions, 
and exceptions are not convincing enough to change the existing 
negative stereotypes towards the ethnic group as such [16]. The problem 

                                                      
1 Gypsies settled permanently on Bulgarian land in the 14th and 15th centuries 
with the Ottoman conquerors. 
2 Pomaks are Bulgarians who converted to Islam during the Ottoman rule of 
Bulgaria. They accepted Islam, but never gave up their native tongue. Today 
they are Muslims who speak Bulgarian. 



 187 

is that the majority of Gypsies also identify themselves as an ethnic 
group and not as separate individuals who believe that their own effort 
is the basis of their personal prosperity. Most Gypsies in Bulgaria 
believe that their prosperity is dependent on the State. 

At present, the unemployment rate among the Gypsies is very high 
and is seen by many Bulgarians as the main reason they steal. One hears 
it occasionally on TV from Gypsies themselves: “We steal because our 
children are hungry”. There seems to be a viscous circle here: in order to 
look for a job, a Gypsy is expected to be qualified, but at present only 
7.2% of the Gypsies have secondary and higher education and illiteracy 
rate among them is 17% for young Gypsies between the ages of 16 and 
25. Gypsies say they do not send their children to school because they 
have no money to support them financially and the State sees poor 
education as the main factor for their unemployment and poverty (in 
2007, 70% of the Gypsies were unemployed).  

Humor is not only a form of social interaction, but it is also a mode 
of conceptualization of the worlds we live in: the objective, the private 
and the social worlds. In jokes, Gypsies are laughed at for the world 
they have to live in or choose to live in that is alien to many ethnic 
Bulgarians: poor education, having too many children, stealing, as in 
jokes (7) and (8)1: 

 
(7) Hasan and Aishe are having a walk with their children. Suddenly 

one of them falls into a puddle. Hasan picks it up and asks his wife: 
“Aishe, shall we give it a bath or shall we make another one?” 
 
(8) In a Gypsy family the father says to his elder son: “Hasan, if you 

behave properly, I’ll steal a bicycle for you.” 
 
It is worth noting that there are Bulgarians who are unemployed, 

who steal and drink, but Bulgarians attribute such negative qualities to 
individuals and not to the whole ethnic Bulgarian group. Because 
Bulgarians as a majority group do not perceive Gypsies as separate 
individuals, they attribute the same negative qualities to the entire ethnic 
group. Undoubtedly, there is prejudice and discrimination against the 
Gypsies in Bulgaria and telling racist jokes about them is offensive and 

                                                      
1 All cited jokes about Gypsies are from http://www.vicmania.com/  
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beyond what is called “political correctness.” Racist jokes about 
Gypsies are not numerous, yet they exist, not in joke books, but on 
Internet sites, as in (9) and (10): 

 
(9) “Do you know why there is so much food at a Gypsy wedding?” 
“So that flies won’t land on the bride!” 
 
(10) A Gypsy falls from the tenth floor and… 
“I couldn’t care less!”  
 
Gypsies in jokes might be seen as unclean, lazy, thievish, not 

trustworthy, but they are never seen as stupid. Research has shown that 
Gypsies are never assigned stupidity as a personality trait in Romanian 
jokes as well [17], unlike English and American ethnic jokes in which 
immigrants, with a few exceptions (Jews and Scotts), are always seen as 
stupid. 

Interestingly, among the Kurdarasha, one of the three metagroups of 
Gypsies in Bulgaria, who identify themselves as Bulgarians or 
Bulgarian Gypsies, depending on the context, there exists a negative 
stereotype of Turkish (Muslim) Gypsies. The Kurdarasha stereotype 
Turkish Gypsies as “lacking culture,” “lying a lot,” “poor and unclean,” 
“not thrifty” and “living from day to day” [18].  

There are few jokes about ethnic Turks in Bulgaria. It is 
incomprehensible why the Turks are not represented in Bulgarian jokes 
when in the process of shaping their national identity, Bulgarians 
perceived Turks as the most significant Other. It seems that the most 
probable explanation is psychological: suppression of thoughts and 
emotions of sad historical events. More specifically, the suppression of 
shame: five hundred years under the rule of the Ottoman Empire is not 
something an ethnic group or a nation can be proud of. And, in modern 
times, the suppression of an ungrounded fear that the Turks are a threat 
to the Bulgarian national security and cultural identity as another 
possible explanation. There are humorous folk tales about Artful Peter 
and Nasreddin Hoca (Хитър Петър и Настрадин ходжа) as a response 
to the Ottoman rule. In the tales, most often Artful Peter (the Bulgarian 
hero) is the trickster and Nasreddin Hoca (the Turkish hero) is the fool, 
but there are hardly any jokes about the two character types. The past 
that Bulgarians are suppressing has been verbally represented mostly in 
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the serious mode of communication: in history books and in textbooks, 
fiction, in the media and in theatrical plays and films. Undoubtedly, 
release is better than suppression. Release means the Bulgarians have 
distanced themselves from the collective trauma inflicted on them by the 
Turks in the past. Jokes about ethnic Turks will be a sign of such 
distancing. Lack of jokes about Turks might also mean that Bulgarians 
are unable to joke about painful events in their past the way Americans 
are. For example, there are jokes about the Challenger disaster and 
September 11 jokes as in (11), where the punchline: It’s Raining Men is 
a reinterpretation of the title of a song that sold six million copies 
worldwide: 

 
(11) “What is the New York City Fire Department’s favorite song?” 
“It’s Raining Men.” 
 
Bulgarian self-reflexive jokes  
Humor is the result of an incongruity and laughter is interpreted as 

an explicit marker of the listener’s recognition of the speaker’s 
humorous intent(ion) or it is viewed as an indicator of humor. There are 
three types of laughter: laughing with, laughing at and laughing at the 
Self and laughing at the Self could be considered the highest form of 
humor. Self-reflexive humor targets the individual, an ethnic, social or 
gender group, a nation or a race.   

In a recent sociological study on social distances and ethnic 
stereotypes, sponsored by the Open Society Institute in Sofia [19], 
Bulgarians positively stereotype themselves as industrious (30.8%), 
hospitable (14.2%) and goodhearted (12.5%). They stereotype 
themselves negatively as envious (10.8%), poor (8.3%) and lazy (8.1%). 
As seen from the study, two of these personality attributes, hardworking 
and lazy, are mutually exclusive. The study is based on 1144 
respondents from 232 cities and towns and is about the stereotypes of 24 
ethnic groups and nationalities. The study focuses on physical, work and 
educational distances. The role of jokes, anecdotes and stories about 
one’s personal experience in stereotype formation is also taken into 
account. In the study, Bulgarians stereotype Jews, Armenians and 
Greeks as canny; the same ethnic groups are negatively stereotyped as 
greedy, miserly and money-lending. None of the ethnic groups in the 
study are stereotyped as stupid. 
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Yale Richmond, in his book From Da to Yes: Understanding the 
East Europeans, sees Bulgarians as “industrious, thrifty, sober, quiet, 
persistent, steady and determined” [20, p.161]. We are also obstinate, 
suspicious, fatalistic and negative [21, p.164). 

To repeat, in the recent sociological study, mentioned above, 
Bulgarians stereotype themselves negatively as envious, poor and lazy. 
It would be interesting to see what negative stereotypes one finds in 
jokes. Bulgarian self-reflexive jokes are not very frequent, but they do 
circulate, e.g. the jokes in (12), (13), (14), (15) and (17) which are from 
the communist era, whereas the ones in (16) and (18) have been in 
circulation after the democratic changes in 1989. The joke in (12) 
targets envy, as in the sociological study, and the one in (13) pokes fun 
at drinking and drunkenness: 

 
(12) “Why is there no foreman in the Bulgarian section of hell?” 
‘Because each time someone pokes his head out of the cauldron of 

boiling tar, there is someone to pull him down’.  
 
(13) “What’s the difference between a camel and a Bulgarian?” 
“Well, a camel can work for a month and not drink and a Bulgarian 

can drink for a month and not work.” 
 
The jokes in (14) and (15) tell us where we stood technologically, 

compared to countries such as Switzerland and Japan. The jokes do not 
target national stereotypes only - being lazy or not working hard enough 
are not the only reason for a bad economy: such jokes are about the 
communist regime itself. After all, economic development is not solely 
a consequence of negative personality and national attributes; it is also a 
responsibility of the government.  

 
(14) “What’s the difference between a Bulgarian and a Swiss?” 
“The difference is that a Swiss from one kilo of iron makes ten 

watches and the Bulgarian a kilo of nails.” 
 
(15) Even if we run towards the Japanese, we’ll never catch up with them! 
 
The self-confidence of Bulgarians is the result of the country’s 

historical and cultural context. A lot of Bulgarians seem to be very 
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proud of their historical past when Bulgaria was a bigger country than it 
is now. They think they are very intelligent and, because they survived 
as a nation after the five-hundred-year rule of the Ottoman Empire, 
Bulgarians believe they can survive intact any unfavorable 
circumstances. They are also very self-confident on the highway, where 
self-confidence means speeding and being inconsiderate of other 
drivers. The joke in (16) targets the exaggerated overconfidence of 
Bulgarians.  

 
(16) “How can you reach the ego of a Bulgarian?” 
“When you aim at two meters above his head.” 
 
In spite of frequent overconfidence that might also be interpreted as 

a concealment of a lack of enough confidence (ambiguity of 
interpretation is an inherent property of the joke text), Bulgarians are 
down-to-earth people and as realists they are well-aware of the fact that 
Bulgaria is a small country and as such has little influence on 
international relations and development – a fact they nevertheless view 
as another thing worthy of laughter, as seen from joke (17), a joke from 
the communist era again: 

 
(17) “Which country is the most independent one?” 
“Bulgaria, because nothing is dependent on her.” 
 
Even if one is uncertain whether the self-confidence of Bulgarians is 

real or assumed, most Bulgarians would agree that we moan about 
things all the time: we moan about the bad shape of the economy, about 
corruption, about organized crime, about environmental problems, about 
traffic jams, about the weather. Moaning is the target of joke (18), 
where the set-up part of the joke I am Bulgarian comes from a patriotic 
poem by Ivan Vasov, a famous Bulgarian writer and poet: 

 
(18) “I am Bulgarian…” 
“Will you stop moaning, please?” 
 
Another negative trait of Bulgarians, generally agreed upon, is that 

we are rather individualistic and so not very good at forming a 
community or working in a team. In this respect it is worth mentioning 
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what Raiko Alexiev, a Bulgarian journalist, humorist and cartoonist, 
said jocularly of his fellow countrymen in the 30s of the 20th century: 
“One Bulgarian – a Bulgarian, two Bulgarians – a political party, three 
Bulgarians – a split in the party”.  

 
Conclusion 
In our corpus of jokes, over 12 000 jokes from joke books and 

Internet sites, no self-reflexive English, British and American jokes 
were found. Americans and Brits do laugh at themselves, no doubt, but 
American and British self-reflexive humor seems to occur only in 
spontaneously occurring conversations and other texts which is not the 
object of study in the present article. Interestingly, self-mocking humor 
and self-irony in jokes is not frequent with the Germans either [22, 
p.270]. Certainly, Bulgarians are not unique in this respect and further 
research is necessary to see what other nations laugh at themselves in 
jokes since it is always better to laugh at the Self than at the Other. 
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(Одесса)  

 
ВТОРИЧНЫЕ МАКРОУРБАНИСТИЧЕСКИЕ 

НОМИНАТЕМЫ НА КВАЗИЭТАЛОННОЙ ОСНОВЕ 
 

Розглядаються вторинні макроурбаноніми, які мають 
квазіеталонну основу. Квазіеталонами є офіційні назви міст, в яких 
асоціативні ознаки присутні в найбільш виразній формі, що й 
дозволяє вживати їх як елементи неофіційних назв інших міст. 
Здійснений комплексний опис  структурно-смислових особливостей 
неофіційних макроурбанонімів, які будуються на квазіетолонній 
основі.  

Ключові слова: лінгвокультура, номінативна кореляція, 
макроурбанонімія, квазіеталон, асоціат. 

Рассматриваются вторичные макроурбанонимы, имеющие 
квазиэталонную основу. Квазиэталонами служат официальные 
названия городов, в которых ассоциативные признаки 
присутствуют в наиболее выпуклой форме, что и позволяет 
использовать их в качестве элементов неофициальных названий 
других городов. Осуществлена разработка комплексного описания 
структурно-смысловых особенностей неофициальных 
макроурбанонимов, выстроенных на квазиэталонной основе.  
Ключевые слова: лингвокультура, номинативная корреляция, 
макроурбанонимия, квазиэталон, ассоциат. 

This article is focused on the secondary macro-urbanistic names on 
quasi-standard basis. A quasi-standard is an official name of the city, in 
which the associative qualities are shown in their most distinct form of 
expression. Thus, they may be used as constituents of the unofficial 
names of other cities.  

The main task of this paper is the complex description of structural 
and notional distinctive features of macro-urbanistic unofficial names, 
based on quasi-standards.  

The research is carried out on the material of advertising booklets, 
brochures and guidebooks, literary and publicistic texts, written in 
English, German, Spanish, Italian, French, Russian and Ukrainian.  

The main results of the investigation may be reduced to the 
following: 
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- a great number of unofficial urban names are based on quasi-
standards, that is official names of other cities are used as the 
constituents providing the corresponding associative support; 

- Jerusalem and Babylon are considered to be absolute standards 
having two contradictory images. The first personifies virginity and 
purity, the second – vice and depravity; 

- the names of some cities (Paris,Venice, Rome, Florence, Athens, 
etc.) are frequently used as constituents of the secondary unofficial 
names of other cities because of their steady associative force;  

- due to the connotative potential of the quasi-standard names on 
which they are based, some secondary names can acquire negative or 
positive colouring, which helps to complete the image of a city; 

- the study of the secondary quasi-standard macro-urbanistic 
names needs to be continued, especially on cultural and historical basis, 
linguistic and structural features being of great importance. 

  Key words: linguistic culture, nominative correlation, macro-
urbanistics, quasi-standard, associate.   

  
  В связи с развитием туристического бизнеса, укреплением 

контактов между народами и странами актуальным является 
изучение взаимодействия и взаимовлияния различных 
лингвокультур, в том числе и в области номинативных корреляций.  

Названия городов различных стран мира были предметом 
пристального внимания многих исследователей [3; 4; 5]. В 
частности анализировались структурные, генетические и 
смысловые особенности неофициальных названий отдельных 
городов [1; 2; 6; 7]. 

Однако ни в одной из упомянутых работ не уделялось 
достаточно внимания вопросам вторичной макроурбанонимии на 
квазиэталонной основе. 

Макроурбанистическим квазиэталоном мы называем 
макроурбаноним (название города), в котором качество или 
особенность, по которой проводится аналогия с называемым 
городом, проявляется в наиболее ярко выраженной форме. 

Основная задача настоящей статьи заключается в комплексном 
описании структурно-смысловых особенностей неофициальных 
макроурбанонимов, выстроенных на квазиэталонной основе. 
Исследование проводилось на материале некоторых германских 
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(английский, немецкий), романских (французский, испанский, 
итальянский) и славянских языков (украинский, русский). При 
этом широко использовались путеводители, рекламные буклеты и 
художественно-публицистические тексты, из которых и был 
выделен корпус неофициальных макроурбанонимов на 
квазиэталонной основе. Анализ полученного материала позволил 
сделать целый ряд наблюдений и выводов. 

Основными прототипическими эталонами в Европейской 
традиции были и остаются библейские города Вавилон и Небесный 
Иерусалим. Первый определяется в Библии как город – распутная 
девка: 

Fallen! Fallen is Babylon  
           Great! 
She has become a home for demons 
And a haunt for every evil spirit, 
a haunt for every unclean <…> [10]. 
Таким образом, Вавилон является символом всего 

отрицательного, порочного, что присуще городу как таковому. 
Наоборот, Иерусалим называется в Библии городом – 

непорочной девой, городом-невестой: 
I saw also the holy City, New Jerusalem,  
Coming down out of heaven from God, 
Prepared as a bride adorned for her husband [10]. 
Небесный Иерусалим в Европейской традиции превратился в 

символ положительного начала города, поскольку он озарён 
Божьим светом и благословением: 

<…> The city has no need of the sun nor of the moon 
to shine up on it, for the Glory of God lighted it up [10]. 
Эти базовые  прототипические  макроурбанистические эталоны 

широко используются в рекламной травелогической литературе, а 
также в публицистических и художественных текстах, когда речь 
идёт о современных городах и их неофициальных названиях. 

Постоянное сравнение тех или иных городов с этими двумя 
прототипическими макроурбанонимами привело к закреплению за 
ними устойчивой положительной или отрицательной коннотации, в 
результате чего они стали выполнять по отношению к другим 
городам функцию квазиэталонов. Так, Париж постоянно 
ассоциировался с Вавилоном, что со временем позволило этому 
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ойкониму (Paris) превратиться в квазиэталон города, для которого 
характерен весёлый образ жизни, свобода нравов. Именно эти 
ассоциаты Парижа актуализируются в таких неофициальных 
наименованиях разных городов, как Маленький Париж (о Риге, 
Бухаресте и некоторых других городах мира).  

Маленьким Парижем нередко называют и Одессу. Одесса также 
часто называется Южной Пальмирой, а Петербург – Северной 
Пальмирой. Напоминаем, что Пальмира, выполняющая здесь роль 
квазиэталона, – это некогда богатый город, существовавший на 
территории современной Сирии в I-III вв. н.э. Таким образом, 
Одесса рассматривается как благополучный город на Юге 
материка, а Петербург – как процветающий город на Севере. 

В данной случае, речь идёт об актуализации такой ингерентной 
семы наименования Пальмира, как «процветание», которая «ожила» 
при  использовании данного ойконима в функции квазиэталона. 

Одесса нередко имеет другое неофициальное наименования, 
также построенное на квазиэталонной основе, – «Русский 
Марсель». Марсель здесь олицетворяет бурную торговую жизнь 
крупного порта. 

Москва известна по многим текстам как Третий Рим. Данное 
квазиэталонное наименование призвано подчеркнуть всемирное 
значение этого города, его мощь, державную силу и незыблемость, 
что проявляется в оживлении соответствующих сем базового 
ойконима Рим.  

Во всех вышеперечисленных случаях Пальмира, Марсель, Рим 
служат квазиэталонными образцами для других городов, как 
носители того или иного признака в максимально выраженной 
степени. Так, Пальмира здесь является условным эталоном 
богатого, роскошного города, Марсель – квазиэталоном 
оживлённого порта, а Рим служит квазиэталонным символом 
государственной мощи и стабильности. 

Ассоциаты одних городов переносятся на другие города и 
обогащают первичные официальные наименования афферентными, 
коннотативными признаками, значениями. Иными словами, 
вторичные наименования участвуют в создании аддитивного 
образно-символического значения, дополняя первичную 
номинатему-ойконим, которая изначально является нейтральной 
или же обладает низким коннотативным потенциалом. 
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Таким образом, вторичные номинатемы квазиэталонного 
характера обеспечивают информативную глубину официальных 
номинатем, особенно в конструкциях, где они выполняют функцию 
предикатива при субъекте – первичном, официальном 
наименовании – ойкониме: Петербург – Северная Пальмира. 

Наши наблюдения показали, что среди эталонных ойконимов 
при вторичном наименовании городов чаще всего используется 
Венеция, Афины, Париж, Рим, Флоренция. 

Так, квазиэталон «Париж» лежит в основе большого числа 
неофициальных названий различных городов мира: Мельбурн –          
Paris of  Southern  Hemisphere (англ. – Париж Южного полушария); 
Бейрут – Paris of  Near  East (англ. Париж Ближнего Востока); 
Шанхай – Eastern  Paris (англ. – Восточный Париж); Дюссельдорф – 
Little  Paris (англ. – Маленький Париж). Такое же название, т.е. 
Маленький Париж, имеют, как мы уже отмечали, Бухарест и Рига.  

В этих и других подобных случаях Париж символизирует центр 
культурно-развлекательной индустрии.  

Весьма часто в качестве квазиэталона, как уже отмечалось, 
фигурирует Венеция: 

Баку – icinci Venesiya (азерб. Вторая Венеция; англ. –  Second 
Venice); 

Бангкок – Eastern Venice (англ. Восточная Венеция); Брюгге и 
Санкт-Петербург – Northern Venice (англ. Северная Венеция). 

 Здесь подчёркивается красота городов, в жизни которых 
большую роль играет водная стихия, что просматривается в 
соответствующих архитектурных решениях этих городов.  

Использование в качестве квазиэталона ойконима  Афины 
призвано подчеркнуть, что называемый город является 
интеллектуальным или научным центром страны:  

Берлин – Spree-Athen (нем. Афины на Шпрее). С Афинами 
нередко сравнивается и столица Колумбии Богота: La  Athenas  
Suramericana (исп. – Афины Южной Америки). 

Для того, чтобы подчеркнуть культурное значение города, указать 
на большое число музеев, картинных галерей, экспозиций, часто 
используется квазиэталон Флоренция. Этот город действительно 
является символом города-музея. Неудивительно поэтому, что 
известный своими коллекциями живописи Дрезден получил 
вторичное наименование  Elbflorenz (нем. Флоренция на Эльбе).  
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Ещё один популярный квазиэталон-ойконим – Рим. Он является 
элементом целого ряда вторичных неофициальных наименований 
разных городов мира: Москва – Третий Рим, Саламанка (в 
Испании) – Roma  Pequen a (исп. Маленький Рим) и др. 

 Интересно, что названия городов, выполняющие роль 
квазиэталонов, в свою очередь, тоже имеют целый ряд 
неофициальных названий, выстроенных на квазиэталонной основе. 
Так, ойконим Флоренция, который является элементом целого ряда 
вторичных макроурбанонимов, сам нередко дефинируется с 
помощью других ойконимов. В частности, Флоренция иногда 
уподобляется Афинам, которые являются символом учёности и 
процветания как науки, так и культуры: Florence – Italian  Athenes 
(англ. Итальянские Афины). 

Вместе с тем некоторые вторичные макроурбанонимы звучат 
достаточно насмешливо. Это происходит тогда, когда 
провинциальные или захолустные города сравниваются с 
известными мегаполисами, выполняющими роль квазиэталонов. 
Последние нередко подвергаются определённым буквенно-
звуковым трансформациям, усечениям, перестановкам и т.д., в 
результате чего появляются такие гибриды, как Житомир – Рио-де-
Житомир; Кривой Рог – Криво-де-Жанейро (ср. с бразильским Рио-
де-Жанейро). Челябинск саркастически называют Зауральским 
Чикаго.  

Некоторые квазиэталонные макроурбанонимы имеют 
узуальный характер – их авторство трудно или невозможно 
установить. Другие вторичные квазиэталонные макроурбанонимы 
авторизованы. Например, сравнение Парижа с городом-блудницей 
Вавилоном можно считать узуальным, поскольку это устоявшийся 
в веках образ. Поэтому название одного из рассказов, посвящённых 
весёлой ночной жизни Парижа «Revisited    Baby lon» Ф. 
Фицджеральда (11, p. 232–252) не воспринимается как 
оригинальное. Напротив, вторичное название Львова «Анти-
Венеция» принадлежит известному украинскому писателю Ю. 
Андруховичу. Этот негативный макроурбаноним, придуманный 
автором, подчёркивает, что во Львове плохая экология, а вода 
загрязнена канализационными стоками и фекалиями. С присущим 
ему сарказмом Ю. Андрухович замечает, что если в Венеции вода 
«з’їдає місто, то у Львові навпаки» [8, p.76]. 
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Личностное негативное отношение Флобера к городу Бордо во 
Франции проявилось в окказиональном наименовании этого города 
«южный Руан». Как отмечает Вайль, «самое оскорбительное, что 
мог сказать Флобер о непонравившемся ему Бордо – обозвать его 
южным Руаном». (9, p.112). В данном случае номинатема строится 
на основе квазиэталона, в роли которого выступает Руан как 
символ всех отрицательных особенностей провинциального 
французского городишки с его пошлостью и скукой серых будней. 
Индивидуальные ассоциации Флобера легли здесь в основу 
отрицательного неофициального наименования Бордо. 

Итак, настоящее исследование показало, что в сфере 
неофициальной макроурбанистической номинации большую долю 
составляют макроурбанонимы, построенные на квазиэталонной 
основе. Квазиэталонами здесь являются номинатемы, в которых 
определённая характеристика города даётся в максимально 
выраженной форме.  

Прототипичными в Европейской традиции – названия двух 
библейских городов, олицетворяющих два противоположных 
начала: Вавилон ассоциируется с негативным началом, что 
актуализируется в образе города-блудницы, и Небесный 
Иерусалим, который определяется как город-невеста, как город – 
непорочная дева. 

За многими современными городами закрепились 
определённые ассоциативные признаки, что позволяет 
использовать их во вторичной макроурбанистической номинации в  
качестве квазиэталонов. 

Наше исследование показало, что к числу наиболее 
распространённых квазиэталонов в данной сфере относятся Париж, 
Венеция, Рим, Флоренция и Афины. Эти ойконимы в своём 
оригинальном буквенно-графическом образе или в переводе на 
другие языки встречаются как элементы вторичных   
макроурбанонимов применительно к различным городам мира. 

Вторичные макроурбанонимы на квазиэталонной основе могут 
быть аксиологически положительными или отрицательными. 
Наряду с другими лингвостилистическими средствами они 
помогают создать более полный образ того или иного города. 

Вопросы вторичной квазиэталонной макроурбанонимии 
требуют дальнейшего более детального изучения как в плане 
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культурно-исторических, так и лингвоструктурных особенностей 
данного феномена.  
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РОЛЬ КВАЗІ-СИНОНІМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ  

У ВЕРБАЛЬНОМУ МЕДІАТЕКСТІ  
(на матеріалі англомовномого газетного дискурсу  

з української тематики) 
 

Висвітлюються особливості вербального медіа-тексту як 
елементарної одиниці досліджень у медіалінгвістиці. Розглядаються 
засоби передачі імпліцитної оцінності в газетному медіатексті, 
завдяки яким формується віртуальний образ України в англомовному 
світі. Проаналізовано використання контексту і квазісинонімічної 
ситуації при змалюванні українських реалій в англомовному газетному 
медіадискурсі. Розкрито поняття ,,медіалінгвістика”, ,,медіатекст”, 
,,квазі-синонімічна ситуація”, ,,контекст”. Встановлено провідну 
семантичну полярність досліджуваних засобів передачі оцінності, а 
відповідно й образу України, який вони створюють. 

Ключові слова: медіалінгвістика, медіатекст, квазісинонімічна 
ситуація, контекст, імпліцитна оцінність. 

Освещаются особенности вербального медиатекста как 
элементарной единицы исследований в медиалингвистике. 
Рассматриваются способы передачи имплицитной оценочности в 
газетном медиатексте, благодаря которым формируется 
виртуальный образ Украины в англоязычном мире. Проведен 
анализ использования контекста и квазисинонимической ситуации 
при описании украинских реалий в англоязычном газетном 
медиадискурсе. Раскрыто.понятие ,,медиалингвистика”, 
,,медиатекст”, ,,квазисинонимическая ситуация”, ,,контекст”. 
Определеа ведущая семантическая полярность исследуемых 
средств передачи оценочности, а соответственно и образа 
Украины, который они создают. 

Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, квазисино-
нимическая ситуация, контекст, имплицитная оценночность. 

The article is dedicated to the study of verbal media-texts as basic 
units of media-linguistic analysis. The article deals with the means of 
implicit evaluation in newspaper media-texts in terms of shaping the 
virtual image of Ukraine in the English speaking society.  
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In order to achieve our objective the use of context and quasy-
synonimic situation in description of Ukrainian realia in the English media 
discourse is explored. The notions of ,,media-linguistics”, ,,media-text”, 
,,context” and ,,quasy-synonimic situation” are studied. Predominant 
semantic polarity of the means of evaluation is established, and its impact 
on the international image of Ukraine is analyzed. 

The monitoring of the British press has shown that highlights of the 
Ukrainian realia are mostly carried out in the context of such third 
world countries as Iraq, Pakistan and African countries. This fact gives 
us a reason to state the existence of the semantic repetition in the 
English newspaper discourse on Ukraine. In its turn the repetition leads 
to the emergence of a strong associative chain which results in the 
creation of a stereotype. Since the country names mentioned above are 
united by the stereotypes of ,,danger, misery and war”, these 
associations are automatically transferred onto Ukraine and its people. 
It may be stated that context and quasy-synonimic situation in the 
English newspaper discourse aims at the pejorative image of Ukraine as 
they mostly bear negative evaluation of its socio-economic life.  

The perspective of further investigation is considered to be the study 
of semantics and stylistic devices in the articles about Ukraine in the 
English newspaper discourse. 

Key words: media-linguistics, media-text, quasy-synonimic 
situation, context, implicit evaluation.  

 
У другій половині ХХ століття особливо масштабного розвитку 

набули засоби масової інформації та комунікації (друк, 
телебачення, радіо, Інтернет, кіно та ін.). Цей факт не залишився 
поза увагою дослідників, котрі намагалися осмислити й пояснити 
феномен мас-медіа, а також вивчити його вплив і значення для 
окремого індивіда та суспільства в цілому. Так з’явилася концепція 
інформаційного (або постіндустріального) суспільства, де світ 
розглядається об’єднаним у єдиний інформаційний простір 
безперервними потоками інформації (вербальної і невербальної) 
через засоби масової комунікації. 

ЗМІ виконують у суспільстві певні функції, особливе значення 
серед яких має функція впливу на формування світогляду 
споживачів масової інформації – маніпулятивна функція. Основна 
маса інформації, яку ми споживаємо, надходить саме через ЗМІ, 
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при цьому редактори вирішують, як варто подавати цю 
інформацію, про що слід говорити, а про що – ні. Таким чином, до 
нас надходить інформація не у своєму чистому вигляді, а в кимось 
інтерпретованій формі. На базі таких „інтерпретацій дійсності” у 
масовій свідомості формується образ (імідж) певної держави. 

Актуальність нашого дослідження полягає в дослідженні 
англомовного газетного дискурсу в контексті висвітлення української 
тематики, оскільки у європейській пресі з’явилася велика кількість 
резонансних статей, присвячених Україні. Ці повідомлення становлять 
єдиний газетний дискурс, завдяки якому в масовій свідомості 
європейців сформувався певний віртуальний образ про нашу державу. 
Отож, щоб виявити характерні особливості образу України в 
англомовному газетному дискурсі, ми вважаємо за потрібне 
проаналізувати вербальну складову медіаповідомлень з висвітлення 
української проблематики у британській пресі.  

Метою статті є дослідження засобів передачі оцінності в 
англомовному газетному дискурсі з української тематики на 
прикладі таких явищ, як контекст і квазісинонімічна ситуація.  

Об’єктом дослідження служить англомовний газетний дискурс 
у контексті висвітлення української проблематики. Предметом 
дослідження виступає оцінна лексика на змалювання українських 
реалій.  

Дослідження здійснюється за матеріалами британського 
періодичного видання ,,The Independent” загальним обсягом 13028 
слововживань. 

На сучасному етапі тексти ЗМІ (або „медіатексти”) являють 
собою одну з найпоширеніших форм існування мови, їх об’єм 
невпинно збільшується, їх здатність впливати на суспільство вже 
не викликає сумніву, у зв’язку з чим зростає і кількість досліджень, 
присвячених аналізу як текстів окремих засобів мас-медіа (газета, 
телебачення і т. д.), так і мови ЗМІ в цілому. 

Британський дослідник Дж. Корнер виділяє медіа-лінгвістику в 
самостійний науковий напрям, предметом якого є вивчення мови 
засобів масової інформації, і відзначає її міждисциплінарний характер: 
„Медіа-лінгвістика об’єднала широкий спектр досліджень, які 
належать до області мови засобів масової інформації, що динамічно 
розвивається. Сьогодні аналізуються різні жанри медіа-мови, 
наприклад, новинний дискурс, документалістика і реклама. Зростає 
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розуміння того, що мова ЗМІ не залишається незмінною в кожному 
окремо взятому засобі масової інформації, а взаємодіє з іншими 
семіотичними системами, включаючи візуальну” (цит. за [5, с. 33]). 

На сучасному етапі медіа-лінгвістика остаточно оформилася в 
самостійний науковий напрям зі своїми дисципліноутворюючими 
компонентами: методологією, теорією, внутрішньою структурою, 
термінологічним апаратом. 

Одиницею досліджень у медіа-лінгвістиці виступає медіатекст. 
Т.Г. Добросклонська вважає медіа-текст об’ємним багаторівневим 
явищем, в основі концепції якого лежить органічне поєднання 
одиниць вербального й медійного рядів [5, с. 35; 44].  

Серед характерних особливостей медіатекстів дослідники 
виділяють такі:  

 тексти в ЗМІ не обов’язково володіють завершеністю, 
оскільки повідомляють один і той же зміст, хоча і в різних 
комбінаціях і модальностях (цит. за [9]);  

 масово-комунікативні тексти існують як гіпертексти або 
інтертексти, що перекликаються з іншими текстами, навіть якщо 
останні явно не цитуються (цит. за [8]);  

 постійне і безкінечне посилання текстів один на одного і 
постійне цитування робить ці тексти лише „ланкою в передачі 
інформації” (цит. за [4]);  

 обсяг і повнота інформації при створенні цих текстів 
збільшується не за рахунок фактологічної, документальної сторони 
висловлювання, а за рахунок „гри” (у широкому сенсі слова) різних 
текстових структур усередині одного медіатексту, що створює 
труднощі для непідготовленого комуніканта при сприйнятті й 
засвоєнні інформації [1, с. 276]. 

На сучасному етапі розвитку масмедіа головними 
системоутвоюючими ознаками вербалізованого медійного тексту є: 

 авторська ціль; 
 інформаційно-орієнтований і переконуючий (агітуючий) 

зміст висловлювання; 
 внутрішня діалогічність і полемічність медійного тексту, 

націленого на встановлення „зворотного зв’язку”; 
 підвищена емоційна експресивність висловлювання [9]. 
Сьогодні під медіа-текстом розуміють конкретний результат 

медіа-виробництва, медіа-продукт – повідомлення, що містить 
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інформацію, подане у будь-якому вигляді і жанрі медіа (газетна 
стаття, телепередача, відеокліп, рекламне повідомлення, фільм та 
ін.) і адресоване масовій аудиторії. Для створення медіа-текстів 
використовується медіа-мова – комплекс засобів і прийомів 
виразності, що значною мірою визначає характер медіа-культури 
[8]. Отже, вивчення медіа-текстів – основа для формування 
уявлення про те, як реальність конструюється і репрезентується в 
засобах масової інформації. 

У газетно-публіцистичному дискурсі адресат часто 
використовує такі елементи експліцитного оцінювання, як контекст 
і квазісинонімічна ситуація, адже реципієнту повідомлення легше 
сформувати уявлення про щось нове на базі аналогій з уже 
відомим. Враховуючи важливість преси у формуванні картини 
світу в суспільстві, вважаємо за потрібне дослідити використання 
вказаних засобів передачі оцінності на предмет змалювання 
українських реалій за матеріалами британського періодичного 
видання ,,The Independent”. Отже, вищевикладені положення 
доводять актуальність обраної теми. 

Дослідженням категорії оцінності займалися такі лінгвісти, як 
А. Івін, Н. Арутюнова, В. Девкін, В. Телія, Е. Вольф, Д. Шмельов, 
З. Вендлер, Дж. Лакофф, P. Хеар, В. Циллінг та ін. Їхні 
дослідження найчастіше присвячені виявленню та опису лексем з 
оцінним значенням. 

Як зазначає Н.І. Клушина, оцінність – універсальна риса 
публіцистичного стилю. Оцінність виявляється у відборі і 
класифікації фактів і явищ дійсності, в їх описі під певною точкою 
зору, у співвідношенні негативних і позитивних деталей, у 
специфічних лінгвістичних засобах [6]. Саме таку перетворену 
інформацію і споживає читач.  

Оцінне судження – це суб’єктивний образ об’єктивної дійсності 
тому, що реальна інформація відбивається у свідомості суб’єкта 
оцінки, співвідноситься з його уявленням про гарне / погане, 
приємне / неприємне і набуває суб’єктивної форми [3, с. 8]. 

Розрізняють відкриту і приховану оцінність. Прихована оцінка 
може бути імпліцитною, тобто закладеною в значення слова, і 
експліцитною, властивою не конкретному слову, а його вживанню. 
Імпліцитна оцінка може бути представлена оцінними метафорами, 
евфемізмами та ,,скоріненням” (поєднання двох коренів) слів. 
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Поряд з ними існують і такі мовні механізми оцінності, як 
контекст, квазісинонімічна ситуація і квазіцитата, де оцінка 
виражена експліцитно [10, c. 94]. 

Лексема вважається емоційно-оцінною, якщо її номінативне 
значення ускладнюється конотацією оцінно-емоційного характеру: 
зневаги, презирства, несхвалення, співчуття, іронії тощо. Так, у 
лексеми, в семантичній структурі якої міститься елемент, який 
викликає негативні емоції в людини, може з’явитися тільки 
негативна конотація, і навпаки. Існують лексеми, конотативне 
значення яких не випливає з певної ситуації, а вже закріплене за 
словом і викликає в читача певні емоції [2].  

Стилістика має великий потенціал для передачі оцінних 
суджень та впливу на формування певного іміджу держави і, 
відповідно, її образу у свідомості аудиторії. Це пов’язано з тим, 
що стилістично забарвлені твердження мають більшу 
виразність і створюють міцні зв’язки між образом і об’єктом у 
свідомості споживача інформації, на відміну від простої 
аргументації чи констатації факту. Тому аналіз стилістичних 
прийомів і засобів виразності, наявних у газетному дискурсі, є 
невід’ємною складовою дослідження образу України в 
англомовній пресі. 

Контекст – раніше нейтральна номінація слова, яке потрапляє 
в певний контекст, знаходить нову емоційну забарвленість, 
основою для якої стає словесне оточення [6]. 

Квазісинонімічна ситуація – вибудовування в один ряд слів, 
що зближуються тільки в рамках публіцистичного тексту. 
Одиниці мови в цьому випадку мають різне значення, але 
об’єднані з певною авторською метою. Читач перераховує 
виставлені разом слова, приходячи до висновку про їх 
синонімію. Вигідне для адресанта порівняння приписує через 
свідомість аудиторії нові якості для старих образів [3].  

Отже, розглянемо кілька прикладів з використанням контексту 
і квазі-синонімічної ситуації у британській пресі при висвітленні 
інформації про проведення ,,Євро 2012” в Україні: 

It has been touching people,…, in the way that the World Cup did in 
South Africa two years ago [7]. 

That essentially joyous event … was previewed quite as darkly as 
the one here. 
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The big alarm then was that the streets would run red with tourist 
blood …[7]. 

За допомогою вказаних конструкцій автор проводить паралель 
між ,,Кубком Світу”, що проходив у Африці в 2010 році, і ,,Євро 2012” 
в Україні, створюючи в такий спосіб асоціативний ряд. Висвітлення 
українських реалій у контексті їх подібності до африканських веде до 
того, що знання світової громадськості про бідний африканський 
континент автоматично проектуються на Україну. А метафоричне 
перебільшення ,,the streets would run red with tourist blood” додає 
незабутньої негативної гостроти висловлюванню. 

Розглянемо такий приклад: But while I don't want to diminish the 
threat, there is the probability the country will "clean up" for the Euros, 
rather like in South Africa in 2010, when the criminals of the country 
seemed to be far too busy enjoying the football to indulge in the massive 
wave of theft and attacks on naive fans that had been predicted prior to 
the tournament [7]. 

Тут ми знову спостерігаємо, як автор висловлює свої прогнози 
щодо майбутнього проведення ,,Євро 2012” у контексті 
африканського досвіду 2010 року. Варто також звернути увагу на 
кількість негативно забарвленої лексики в цьому твердженні, що й 
визначає його основну оцінну лінію, а саме: threat, criminals, 
massive wave of theft, attacks. 

У іншому прикладі автор вимальовує такий квазісинонімічний 
ряд: Anti-corruption organisation Transparency International put Ukraine 
at 152nd place in its most recent global corruption survey, below Nigeria, 
Togo and Pakistan and some European politicians are demanding that Mr 
Yanukovych's government explains where the money went [7].  

Як бачимо, тут сам факт повідомлення містить негативну 
інформацію, яка підсилюється перебуванням України в одному 
асоціативному ряді з країнами, що живуть за межею бідності. 

Ще один приклад квазісинонімічної ситуації знаходимо в іншій 
статтті: 

When national hero Andriy Shevchenko scored his goals against 
Sweden you were reminded of this as surely as you would have been in 
the poor districts of Mexico City and Seoul when the World Cup passed 
by in 1970 and 1986 and 2002. The streets erupted. 

Shevchenko later handed a shirt to the six-year-old whose ecstasy 
had been captured by television. It was an image that reminded you of 
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the young Iraqi celebrating his nation's Asian Cup victory over Saudi 
Arabia five years ago. The authorities warned fans not to congregate 
and make themselves targets for the bombers, but for a little while the 
smiling boy was living in another world [7]. 

У своїх роздумах автор ставить Україну на один щабель 
суспільного й економічного розвитку з ,,бідними районами” таких 
міст як Мехіко і Сеул, а радість українців за свою команду описує в 
контексті реалій повоєнного Іраку. 

Наступний приклад демонструє дещо іншу ситуацію: 
It is, however, a great and sobering shame about the big cage put up 

on Kreshchatyk Boulevard. The street, destroyed by the Red Army 
retreating before the Wehrmacht in 1941, runs into Maidan 
Nezalezhnosti – Independence Square – but for the next few weeks it will 
be at the heart of another kind of drama [7]. 

Стаття присвячена проблемі порушення прав людини в Україні. 
Описуючи сучасний Київ, столицю України, автор раптово повертає 
читачів у Київ років другої світової війни і проводить паралель між 
жахіттями того часу із майбутнім проведенням матчів Євро 2012 у 
цьому місті. Використання у прогнозі метафори з негативною 
семантикою лише посилює негативні очікування читачів від турніру. 

Отже, моніторинг британської преси на предмет досліджуваних 
засобів передачі оцінності при висвітленні української тематики 
дозволяє зробити такі висновки. Той факт, що в більшості випадків 
автори використовують перенесення висвітлення українських 
реалій у контекст країн третього світу (Ірак, Пакистан, африканські 
країни), дозволяє говорити про семантичний повтор у межах 
газетного дискурсу з висвітлення української проблематики. У 
свою чергу, як нам відомо, повтор веде до створення міцного 
асоціативного ряду, а отже, до виникнення стереотипу. Оскільки 
вказані географічні назви об’єднані стереотипами ,,небезпеки, 
бідності і війни”, то ці асоціації автоматично переносяться на Україну 
та її жителів. Тож можна стверджувати, що контекст і 
квазісинонімічні ситуації в англомовновному газетному дискурсі 
спрямовані на пейоризацію образу України, адже здебільшого 
реалізують негативну оцінність суспільно-економічного життя країни. 

Перспективою подальшого дослідження вважаємо вивчення 
семантичного наповнення та стилістичних прийомів, що використову-
ються в англомовних статтях з висвітлення повідомлень про Україну. 
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СИНТАГМАТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ  

ПРИЙМЕННИКІВ З ПІДКЛАСАМИ ІМЕННИКІВ  
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПРОЗИ 

 
Стаття присвячена дослідженню лексичної сполучуваності 

окремих прийменників сучасної німецької мови з лексико-
семантичними підкласами іменників на матеріалі сучасної 
німецької прози. За допомогою дистрибутивно-статистичного 
методу встановлено, що найвищі показники інтенсивності 
сполучуваності спостерігаються між прийменником unter і 
іменниками на позначення символів, in та власними назвами країн, 
місцевостей, bei та іменниками на позначення процесів, seit та 
іменниками на позначення часу. 

Ключові слова: лексична сполучуваність, лексико-семантичний 
підклас, інтенсивність сполучуваності, прийменник, іменник.   

Статья посвящена исследованию лексической сочетаемости 
отдельных предлогов современного немецкого языка с лексико-
семантическими классами существительных на материале 
современной немецкой прозы. При помощи дистрибутивно-
статистического метода установлено, что самые высокие 
показатели интенсивности сочетаемости наблюдаются между 
предлогом unter и существительными со значением символы, in и 
названием стран, местности, bei и существительными на 
обозначение процессов, seit и существительными со значением 
времени. 

Ключевые слова: лексическая сочетаемость, лексико-
семантический подкласс, интенсивность сочетаемости, предлог, 
существительное. 

The article investigates the compatibility of certain German lexical 
prepositions with lexical-semantic subclasses of nouns based on modern 
German prose. The research objective is to establish the most 
characteristic for Modern German prose unities of compound 
prepositions and different lexical-semantic groups of nouns by the 
implementation of the distributive and statistical methods. All 
prepositions were singled out by continuous sampling from the Duden 
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dictionary. The total number of samples was 149 prepositions. 
Classification of selected nouns includes 30 subclasses. An important 
measure of compatibility, which provides the information on the degree 
of correlation of prepositions with subclasses of nouns, determines the 
degree of connection between the lexical units under study, or, in other 
words, the intensity. It has been proved that the highest rates of 
combinability are characteristic for intensity compatibility between a 
preposition “unter” and a noun denoting “character”, a preposition 
“in” and a noun of “proper names”, “places”, a preposition “bei” and 
nouns denoting “processes”, a preposition “seit” and nouns denoting 
“time”. The reason for a high rate of combinability of prepositions with 
such groups of nouns lies in the following linguistic factors: polysemy of 
lexical units and their vague semantic boundaries, which result in 
various semantic connections. Prepositions with simple morphological 
structure have a greater number of syntagmatic relations than 
derivatives and complex prepositions. Thus, the ground for semantic 
compatibility of prepositions is their morphological structure.The main 
function of prepositions “an, auf, aus, durch, vor, in, hinter, über, von, 
mit, zu, für, bei”, which demonstrates statistical relationships, is to 
clarify the location of an object or a person in space, dynamics, to 
indicate time and action. The multifuctional characteristics of 
prepositions enable perception of spatial relationships in terms of time, 
condition, termination and others. 

Key words: lexical combinability, lexical-semantic subclass, 
intensity of combinability, preposition, noun. 

 
Проблема лексичної сполучуваності, під якою розуміється 

здатність слова поєднуватися в тексті з іншими словами, належить 
сьогодні до провідних проблем сучасного мовознавства. Це 
зумовлено насамперед тією важливою роллю, яку відіграє 
сполучуваність слів у описі та вивченні мовних явищ. 
Синтагматичне вираження інформації здійснюється шляхом 
розташування мовних одиниць в лінійній послідовності, таким 
чином синтагматичні відношення реалізують головну – 
комунікативну – функцію мови [1, с.73]. Питання дослідження 
синтагматичних відношень стає особливо актуальним при вивченні 
семантики такої службової частини мови як прийменник, який 
зазнає впливу автосемантичних частин мови. Сполучуваність – 
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синтаксична, лексична і семантична – була завжди у центрі уваги 
дослідників [2;3;4], проте сполучуваність всього лексико-
граматичного класу прийменників сучасної німецької мови з 
застосуванням методів статистичного аналізу ще не була об’єктом 
мовознавчих студій. 

Для вивчення синтагматичних зв’язків між лексичними 
одиницями останнім часом широко використовуються статистичні 
методи, що надають висновкам певної доказової сили, а іноді 
дозволяють встановити такі закономірності сполучуваності слів, 
які неможливо розкрити іншими методами.  

 Завдання нашого дослідження – встановити за допомогою 
дистрибутивно-статистичного методу найбільш характерні для 
художньої прози сучасної німецької мови сполуки  прийменників з 
різними лексико-семантичними групами іменників. Всі 
прийменники були виписані методом суцільної вибірки зі словника 
Duden 6. Загальна кількість досліджуваних прийменників склала 
149 лексичних одиниць. 

Матеріалом дослідження служить вибірка з шести прозових 
творів сучасної німецької літератури (1-6). До вибірки включалися 
всі приклади вживання прийменників із іменниками з кожної п’ятої 
сторінки творів. Величина вибірки складає 95582 слововживання, 
кількість виписаних прикладів дорівнює 5138 сполучень (відносна 
похибка складає 1,2 %).  

У ході дослідження ми розподілили всі іменники з вибірки на 30 під-
класів на основі власної класифікації, яка частково базується на розподілі 
В. В. Левицького [3; 135-136]. Ми розглядаємо сполучуваність 
кожного окремого прийменника з різними підкласами іменників, 
оскільки попереднє опрацювання матеріалу показало, що 
прийменники значно відрізняються одне від одного своїми 
сполучувальними властивостями.  

Важливим параметром сполучуваності, який інформує про 
ступінь взаємозв’язку прийменників з підкласами іменників, є сила 
зв’язку між досліджуваними одиницями, або, інакше кажучи, 
інтенсивність. Дані про інтенсивність зв’язку прийменників з 
різними підкласами іменників були отримані за допомогою 
статистичних методів: критерію “хі-квадрат” та коефіцієнта 
взаємної спряженості Чупрова (див. [2, с. 32; 4, с. 94]). Величина 
коефіцієнта взаємної спряженості може коливатися від -1 до +1, 
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тобто коефіцієнт може показувати як ступінь зв’язку ознак, так і 
“напрямок” їх спряженості [4, с. 82-83]. Отже, сума хі-квадрат 
вказує на наявність або відсутність зв’язку, а коефіцієнт К вказує 
на силу цього зв’язку. Оскільки в нас сила зв’язку коливається в 
межах від 0,01 до 0,50, то зв’язки з величинами коефіцієнта К до 
0,10 можна вважати слабкими, величини К від 0,11 до 0,20 свідчать 
про тісний зв’язок, а при К більше 0,21 зв’язки можна вважати 
найбільш інтенсивними. 

У результаті статистичного аналізу було встановлено, що 10 
прийменників зі 149 досліджуваних виявили “стандартні зв’язки” 
(за термінологією Л.В.Бистрової [2, с. 45]), тобто такі зв’язки, в 
яких емпіричні частоти виявилися вищими за теоретично очікувані 
величини з підкласами іменників в обох позиціях. Зокрема, в 
десятку найбільш вживаних прийменників потрапили in, auf, an, 
mit, zu, aus, von, über, bei, vor, які за походженням визначаються як 
первинні і мають просту морфологічну будову. Вторинні 
прийменники аnhand, anstatt, jenseits, unweit, unterhalb, umwillen, 
oberhalb, wider, kontra, gen вживались по одному разу а такі, як 
abseits, aufseiten, ausgangs, außer, beiderseits, beidseits, diesseits, 
eingangs, ennet, entlang, fern, gen, inmitten, lang, längs, längsseits, links, 
mang, nächst, nahe, nid, nördlich, nordöstlich, nordwestlich, ob, ober, 
östlich, rechts, seitlich, seitwärts, südlich, südöstlich, südwestlich, unfern, 
via, westlich, zunächst, zuseiten взагалі не були вжиті у творах сучасних 
німецьких прозаїків. Це пояснюється впливом мовних чинників – 
вузькою семантикою ЛО, а також позамовних – стильовими, 
часовими чи територіальними обмеженнями вживання. 

Статистичний аналіз дозволив встановити типові синтагматичні 
зв’язки прийменників з іменниками в сучасній німецькій мові. 
Найбільше різноманіття сполук з лексико-семантичними 
підкласами іменників зафіксовано для наступних прийменників: in 
(з 27 ЛСГ із 30 можливих), auf (23), zu (22), mit (21), von (20), aus 
(19), an (16), für (16), vor (15), bei (15), über (13), ohne (12), durch 
(12), nach (12). Найменшу кількість лексичних зв’язків 
зареєстровано в основному в прийменників, які вживаються з 
родовим відмінком: anhand (1), anstatt (1), binnen (1), halber (1). 
Причиною високої сполучувальної активності прийменників з ЛСП 
іменників є такі мовні чинники, як багатозначність лексичних 
одиниць та нечіткість їхніх семантичних границь, внаслідок чого 
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утворюються різноманітні смислові сполуки. Прийменники з 
простою морфологічною структурою володіють більшою кількістю 
синтагматичних зв’язків, ніж похідні та складні прийменники. 
Отже, активність сполучуваності обумовлюється семантикою 
прийменників, їх морфологічною структурою. 

24 прийменники -  wegen,  während, aus,  bei, mit, nach, seit, von, zu, 
bis, durch, für, gegen,  ohne,  um,  an,  auf, hinter,  in,  neben,  über,  unter, 
vor,  zwischen виявили статистично значущі зв’язки з ЛСП іменників. 
Найбільшу кількість таких зв’язків мають прийменники mit (9 
зв’язків),  bei (8),  von (8),  in (8),  aus (7), zu (7), für (7), auf (7). Найвищі 
показники інтенсивності спостерігаються між прийменником unter 
і іменниками на позначення символів, in та власними назвами країн, 
місцевостей, bei та іменниками на позначення процесів, seit та 
іменниками на позначення часу.  

Основна функція найчастіше вживаних прийменників an, auf, aus, 
durch, vor, in, hinter, über, von, mit, zu, für, bei, які виявили статистично 
значущі зв’язки, уточнення локалізації предмета чи особи в просторі, 
динаміки руху, вказівка на час і дійових осіб. Багатозначність цих 
прийменників уможливлює переосмислення просторових відношень у 
різні види часових, кондиціональних, фінальних і інших видів 
відношень.  

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
1. Прийменники з простою морфологічною структурою 

володіють більшою кількістю синтагматичних зв’язків, ніж похідні 
та складні прийменники. 

2. Найвищі показники інтенсивності спостерігаються між 
прийменником unter і іменниками на позначення символів 
(2=327,38; K=0,26), in та власними назвами країн, місцевостей 
(2=402,16; K=0,29),  bei та іменниками на позначення процесів 
(2=195,13; K=0,20), seit та іменниками на позначення часу 
(

2=190,13; K=0,18). 
3. Інтенсивність сполучуваності зумовлена виключно 

мовними факторами: найбільш інтенсивно сполучаються ті 
лексичні одиниці, у значеннях яких є більше схожих семантичних 
компонентів. 

Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця,  
вченого / М. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2005.  
— 328 с. — (Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора"). 
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ПРЕЦЕДЕНТНА СИТУАЦІЯ: РОЛЬ В ПОЛІТИЧНІЙ 

ОРАТОРСЬКІЙ ПРОМОВІ 
(на матеріалі промов американських президентів) 

 
У статті розглянуто особливості вживання прецедентних 

ситуацій в американському політичному дискурсі. Робота 
виконана на матеріалі 60 оригінальних політичних промов 
американських президентів. Матеріал дослідження охоплює період 
від повоєнного часу і до сьогодення. У результаті проведеного 
аналізу робиться висновок, що використання прецедентних 
ситуацій в президентській ораторській промові посилює 
прагматичну ефективність виступу і, як наслідок, сприяє 
створенню позитивного іміджу сучасного політичного лідера. 

Ключові слова: політичний дискурс, президентська промова, 
політичний імідж, прецедентний феномен, прецедентна ситуація. 

В статье рассмативаются особенности применения 
прецедентных ситуаций в американском политическом дискурсе. 
Работа выполнена на материале 60 оригинальных политических 
речей американских президентов. Материал исследования 
охватывает период от послевоенного времени и до наших дней. В 
результате проведенного анализа делается вывод, что 
использование прецедентных ситуаций в президентской 
ораторской речи усиливает прагматическую эффективность 
выступления и, как следствие, способствует созданию 
положительного имиджа современного политического лидера. 

Ключевые слова: политический дискурс, президентская речь, 
политический имидж, прецедентный феномен, прецедентная 
ситуация. 

The article is devoted to the peculiarities of the precedent situations 
in American political discourse. The work is based on 60 original 
political speeches of American Presidents. The actual material dates 
from the post-war period to nowadays. The issue of the president's 
image is extremely important nowadays, because it is an essential part 
of his political success. Hence, the study of the text of presidential 
speech in terms of creating a certain political image is of particular 
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relevance since it allows to predict how political leader will be 
perceived by the public and his place in the national consciousness. The 
ultimate purpose of the presidential speech consists in its effect upon the 
minds of the audience, its choice, life position, thoughts, beliefs. To 
make his speech more striking and impressive political leader uses 
precedent situations that indicate a high level of communicative 
competence of the speaker and contribute to the realisation of his 
intentions. Precedent situation is a particular event that actually 
occurred in the past and had great importance in the formation of 
certain piece of cognitive framework in lingvo-cultural community. The 
most common precedent situations mentioned in presidential speeches 
are important events inside the country and on the international arena. 
The investigation results in the conclusion that precedent situations 
applied in presidential oratorical speech enhance effectiveness of the 
pragmatic performance and, consequently, contribute to a positive 
image of the modern political leader. The use of precedent phenomena 
is an integral feature of modern political discourse, which is dictated by 
the general cultural conditions of political communication. 

Key words: political discourse, presidential speech, political image, 
precedent phenomenon, precedent situation. 

 
Щоб стати лідером і залишатися ним, політику недостатньо 

володіти потенційною владою, треба користуватися нею, постійно 
впливати на інших людей, нав’язувати їм свою волю і 
реалізовувати через них свої рішення, перетворювати цих людей у 
своїх послідовників. Для досягнення поставлених цілей спеціально 
створюється певний образ — політичний імідж. Він виступає 
своєрідним інструментом можливих маніпуляцій суспільною 
свідомістю, ефективним засобом одержання визнання та 
демонстрації лідерства під час здійснення політичної комунікації. 

У фокусі нашого дослідження — мовні чинники президентської 
промови та їх позамовна роль у створенні позитивного іміджу 
публічної людини. Питання іміджу президента є надзвичайно 
важливе в наш час, адже це вагома складова його політичного 
успіху. Звідси, дослідження тексту президентської промови 
набуває особливої актуальності оскільки дозволяє прогнозувати, 
як політичний лідер буде сприйматися громадськістю та визначати 
його місце в національній свідомості. 
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Важливою складовою успіху політика-оратора, що забезпечує 
здійснення безпосереднього мовленнєвого впливу на формування 
громадської думки, є високий рівень мовної культури, одним із 
показників якого є використання прецедентних феноменів. Як 
свідчить аналіз фактичного матеріалу дослідження, одними із 
найбільш поширених прецедентних феноменів, до яких 
звертаються політичні діячі, є прецедентні ситуації. 

Об’єкт дослідження – вербальний аспект створення політичного 
іміджу. Суб’єкт – особливості вживання прецедентних феноменів у 
формально-комунікативній організації промов американских 
президентів для позитивного сприйняття особистості політика 
громадою. 

Явище прецедентності досліджували як закордонні, так і 
вітчизняні вчені-лінгвісти: Д. Багаєв, М. Бахтін, Д. Гудков, В. 
Дем’янков, Ф. Джонсон-Лейрд, А. Залевська, В. Карасик, Ю. 
Караулов, У. Кінч, В. Костомаров, В. Красних, О. Кубрякова, Дж. 
Крістєва, Ю. Лотман, Є. Попова, Ю. Прохоров, Т. Фесенко, та ін. 
Віддаючи належне їх науковим здобуткам, зауважимо, що 
проблема використання особливих прецедентних феноменів для 
формування позитивного іміджу політичного лідера, залишається 
не достатньо розробленою. 

Метою даної статті є виявлення особливостей вживання 
прецедентних ситуацій, характерних для президентської 
ораторської промови, та визначення їх ролі у створенні 
позитивного іміджу сучасного політичного лідера. 

Поставлена у роботі мета передбачає вирішення таких завдань: 
визначення понять «президентська промова», «політичний імідж», 
«прецедентний феномен», «прецедентна ситуація» та виявлення їх 
основних характерних ознак; з’ясування типів прецедентних 
ситуацій, які найчастіше використовуються в президентській 
ораторській промові; дослідження впливу прецедентних ситуацій 
на створення позитивного іміджу політичного лідера. 

Робочою гіпотезою нашого дослідження є припущення, що 
саме використання прецедентних феноменів, як проявів 
національної своєрідності мови, втілення взаємозв’язку умов 
існування народу, його культури, мови та ментальності, може 
слугувати вербальним механізмом створення позитивного іміджу 
сучасного політичного лідера. 
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Матеріалом дослідження є 60 політичних промов 
американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення. 
Приклади для аналізу відбиралися шляхом суцільної вибірки. 

Як відомо, політичний імідж — це своєрідне уявлення 
населення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі. 
Найбільш повно імідж сучасного політичного лідера проявляється 
у його прямому зверненні до народу своєї країни. Президентська 
промова представляє собою офіційний усний публічний виступ 
глави держави (президента), з позитивними чи негативними 
оцінками, обґрунтуваннями, конкретними фактами, накресленими 
планами, перспективою політичних змін [2, с. 35]. Такий виступ 
характеризується емоційністю, чіткістю постановки проблем, 
насиченістю, конкретністю, дієвістю, а також стислими часовими 
межами, і, як слушно зазначає І. Б. Морозова, об’єднує дві функції: 
функцію повідомлення інформації і функцію впливу [3, с. 64]. 
Кінцевим призначенням промови є вплив на свідомість аудиторії, 
на її вибір, життєві позиції, думки, переконання. Її вивченню та 
аналізу присвячено багато наукових розвідок як закордонних, так і 
вітчизняних вчених-лінгвістів: І. В. Арнольд, А. М. Баранов, М. В. 
Блажевич, М. В. Китайгородська, Г .В. Колшанський, Дж. Лакофф, 
А. К. Михальська, Р. Олівер, Л. Г. Павлова, Г. Г. Почепцов, М. М. 
Розанова, А. Ф. Селіванов, Р. Харт, І. Г. Чередниченко та ін. 

Щоб зробити свій виступ більш яскравим та вражаючим, 
політик-оратор використовує прецедентні феномени, які свідчать 
про високий рівень комунікативної компетенції мовної особистості 
та сприяє реалізації її мовленнєвих інтенцій. На думку О. А. 
Ворожцової, прецедентні феномени — це транслятори культурно 
значущої інформації, які виражають систему оцінок та орієнтацій 
національної лінгвокультурної спільноти [1, с. 8]. О. О. Селіванова 
у термінологічній енциклопедії «Сучасна лінгвістика» розглядає 
прецедентні феномени як компоненти знань, позначення та зміст 
яких добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти 
[4, с. 492]. Характерною рисою прецедентних феноменів є 
актуальність в когнітивному (пізнавальному й емоційному) плані: 
за ними завжди стоїть певне уявлення, загальне і обов’язкове для 
всіх носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету. 
Апеляція до прецедентного феномену постійно поновлюється в 
мовленні представників того чи іншого етносу. Отже, слушно 
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зазначити, що прецедентні феномени створюють певну систему 
цінностей, регулюють соціальну поведінку представників окремої 
національної лінгвокультурної спільноти, а саме засуджують або 
схвалюють її. Апелюючи до тих чи інших цінностей, політик 
виділяє ціннісні домінанти, що утворюють когнітивний тезаурус 
його цільової аудиторії. Така апеляція викликає емпатію, тим 
самим сприяє зменшенню дистанції між політиком і аудиторією. 

Прецедентна ситуація — це певна подія, яка реально відбулася 
в минулому і мала непересічне значення для формування певного 
фрагмента когнітивної бази певної лінгвокультурної спільноти. 
Найбільш поширені прецедентні ситуації, які згадуються в 
президентських промовах, — це важливі історичні події всередині 
країни та визначні події на міжнародній арені. Так, у своїй 
інавгураційній промові Р. Ніксон апелює до однієї з найвражаючих 
подій в історії американської та світової астронавтики — висадки 
американського космічного корабля Аполлон на поверхню Місяця. 
При цьому новообраний президент використав цитату зі статті 
американського поета Арчибальда Макліша, яка в той час була на 
першій шпальті «Нью-Йорк Таймс», а отже відома кожному 
пересічному американцеві: In that moment [when the Apollo 
astronauts flew over the moon’s gray surface on Christmas Eve], their 
view from the moon moved poet Archibald MacLeish to write: «To see 
the earth as it truly is, small and blue and beautiful in that eternal 
silence where it floats, is to see ourselves as riders on the earth 
together, brothers on that bright loveliness in the eternal cold — 
brothers who know now they are truly brothers» [5]. — У той момент 
[коли астронавти Аполлона пролетіли над сірою поверхнею Місяця 
в переддень Різдва], їхній вигляд з Місяця змусив поета Арчибальд 
Макліша написати: «Щоб побачити Землю у всій красі, маленькою, 
синьою, чудовою, у вічному мовчанні, де все плаває, це всеодно, 
що бачити себе в якості вершників на землі, стати рідними у цій 
яскравій чарівності вічного холоду — братами, які тепер знають, 
що вони дійсно брати». Даний приклад є яскравою демонстрацією 
поєднання кількох прецедентних феноменів в межах однієї 
президентської промови — прецедентної ситуації (висадка 
американського космічного корабля на Місяць), прецедентного 
імені (Арчибальд Макліш) та прецедентного тексту (стаття в «Нью-
Йорк Таймс»). 
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Президент Р. Рейган, звертаючись до своїх співвітчизників, 
робить наголос одразу на кількох прецедентних ситуаціях, які 
назавжди викарбувались у пам’яті людей. Це і Громадянська війна 
в США, Перша та Друга світові війни, В’єтнамська війна тощо. Для 
підсилення емоційно-психологічного впливу на цільову аудиторію 
президент Р. Рейган використовує стилістичний прийом 
перелічення з метою впорядкування та систематизації інформації, 
що слугує узагальненню дійсності: Each one of those markers is a 
monument to the kinds of hero I spoke of earlier. Their lives ended in 
places called Belleau Wood, The Argonne, Omaha Beach, Salerno and 
halfway around the world on Guadalcanal, Tarawa, Pork Chop Hill, the 
Chosin Reservoir, and in a hundred rice paddies and jungles of a place 
called Vietnam [5]. Розповідаючи про героїзм американців, 
президент згадує також річку Потомак, по якій проходила північно-
східна межа Конфедерації південних штатів під час Громадянської 
війни, та Арлінгтонський національний цвинтар, на якому поховані 
учасники війн, президенти, голови Верховного суду, астронавти. 
Президент Р. Рейган наголошує, що всі ці пам’ятки — це найменша 
плата за їхню свободу: Beyond those monuments to heroism is the 
Potomac River, and on the far shore the sloping hills of Arlington 
National Cemetery with its row on row of simple white markers bearing 
crosses or Stars of David. They add up to only a tiny fraction of the 
price that has been paid for our freedom [5]. 

Актуальною прецедентною ситуацією, до якої апелюють 
сучасні політичні діячі, є терористичний акт 11 вересня 2001 року в 
США, прецедентними символами якого стали два нью-йоркські 
хмарочоси й сама дата трагічної події. У своєму зверненні до 
американського народу президент Дж. Буш-молодший зазначає: 
Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under 
attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims 
were in airplanes or in their offices: secretaries, business men and 
women, military and Federal workers, moms and dads, friends and 
neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable 
acts of terror [5]. — Сьогодні на наших співгромадян, на наш спосіб 
життя, на нашу свободу було вчинено замах у вигляді серії 
навмисних і смертоносних терористичних актів. Жертви були і в 
літаках, і в офісах: секретарі, бізнесмени, військові й урядові 
працівники, матері і батьки, друзі і сусіди. Ганебні, підступні акти 
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терору в одну мить обірвали життя тисячі людей. Відомо, що 
первинне повідомлення щодо певної події дає куди більший вплив 
аніж усі наступні. Воно формує ставлення аудиторії до того, що 
відбувається, створюючи певну установку. Пізніше, джерело 
першого повідомлення оцінюватиметься як найбільш достовірне та 
важливе. Саме тому президент Дж. Буш-молодший виступив із 
промовою вже за кілька годин після трагедії. Враховуючи 
тогочасну ситуацію в країні, важливими були оперативність та 
своєчасне інформування аудиторії про обставини трагедії, свою 
роль зіграв також ефект авторитету — чим авторитетнішим та 
шанованим є мовець, тим могутнішою є його сила впливу на 
людей. 

Президент Б. Обама 11 вересня 2013 року разом з усім 
американським нородом в 12-й раз вшанував пам’ять жертв 
трагедії, яка забрала життя майже 3 тисяч осіб. Пам’ятні заходи за 
участю родин загиблих та рятувальників тих трагічних днів 
відбулись в національному меморіалі, відкритому до 10-ї річниці 
найбільшого у світовій історії теракту. Барак Обама зазначив, що 
це велика честь для нього бути зі своїми громадянами, пригадати ті 
трагічні події, віддати належне загиблим, приєднатися до тих, хто й 
досі сумує, висловити ще раз свої співчуття: ... it is an honor to be 
with you here again to remember the tragedy of twelve Septembers ago 
— to honor the greatness of all who responded and to stand with those 
who still grieve and to provide them some measure of comfort once 
more [5]. Далі президент наголошує, що усі американці моляться 
про тих, чиє майбутнє було вкрадене, життя відібране; про тих 
батьків, які могли б стати дідусем і бабусею; про батьків, які б 
пишалися своїми дітьми на випускному, відчували гордість за 
синів і дочок, які виростуть, одружаться і будуть благословенні 
уже своїми дітьми: Our hearts still ache for the futures snatched away, 
the lives that might have been — the parents who would have known the 
joy of being grandparents, the fathers and mothers who would have 
known the pride of a child’s graduation, the sons and daughters who 
would have grown, maybe married and been blessed with children of 
their own [5]. Зрозуміло, що такі слова близькі кожному 
американцеві, знаходять відгомін у душі кожного. Своєю 
промовою президент Б. Обама наголошує, що американський народ 
в часи лиха є ще більше згуртованим, єдиним, сильнішим, а також 
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доводить усьому світу, що їхня країна і надалі слугуватиме 
прикладом для інших. Б. Обама апелює до загальнолюдських 
цінностей, які сповідує кожен американець: свободи, честі, 
людської гідності, взаємної поваги, довіри тощо. Зрозуміло, що 
кожна людина найбільше цінує волю, своїх рідних, свою сім’ю. 
Для кожного приємно бачити усміхненими та щасливими своїх 
батьків. Адже, саме це і є сенсом людського життя. Тому, пам’ять 
про жертв трагедії 11 вересня буде вічною, вона житиме у серцях 
Америки завжди. Щоб надати своєму виступу ще більшої сили, 
президент Б. Обама цитує Святе Письмо, яке є найяскравішою 
демонстрацією дива воскресіння, відновлення: «You who have made 
me see many troubles and calamities will revive me again. And from the 
depths of the earth you will bring me up again. You will increase my 
greatness and you will comfort me again» [5]. — Ти посилав на мене 
люту біду, але знову оживляв мене і з безодні землі виводив мене. 
Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав 
мене. Не випадково, саме цією біблійною цитатою президент 
розпочинає і завершує свій виступ. Такі повтори надають 
президентській промові особливого ритму. З їх допомогою 
політичний лідер утримує увагу слухачів, заручається їхньою 
підтримкою, здійснює вплив на формування громадської думки. 

В результаті дослідження промов американських президентів 
була відмічена велика кількість прецедентних ситуацій, які 
представлені важливими історичними подіями всередині країни та 
на міжнародній арені. Апелювання до прецедентних феноменів 
дозволяє одночасно як інтелектуалізувати текст через звернення до 
культурної пам’яті слухача, так і спростити його, зекономити 
зусилля мовця. Використання прецедентних феноменів є 
невід’ємною ознакою сучасного політичного дискурсу, що 
продиктовано загальнокультурними умовами розвитку політичної 
комунікації. У своїх промовах американські президенти активно й 
регулярно використовують прецедентні феномени, які 
представляють важливу частину національної мовної картини 
світу, що визначає систему цінностей етносу. 

Перспективним вважаємо подальше детальне вивчення мовних 
засобів реалізації категорії інтертекстуальності та прецедентності 
на матеріалі президентських промов, оскільки їх текст постійно 
збагачується і модифікується, формуючи нові або корегуючи вже 
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усталені тенденції розвитку мови. Це забезпечує незмінну 
актуальність досліджуваної проблеми. 
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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ  

КІЙКО С. В. „ОМОНІМІЯ В МОВІ І МОВЛЕННІ”  
(Чернівці: Видавничий дім „Родовід”, 2014. – 544 с.) 

 
Наукова монографія Світлани Василівни Кійко (Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича) присвячена 
дослідженню омонімії як мовного і мовленнєвого явища в руслі 
синергетичної наукової парадигми на матеріалі німецької мови. 
Об’єкт дослідження – внутрішньомовні омоніми різних типів. 
Предмет дослідження – морфологічні, семантичні, структурні, 
синтаксичні особливості внутрішньомовних омонімів, а також 
системотворчі і синергетичні потенції омонімії як мовного і 
мовленнєвого явища. 

Сучасна лінгвістика вирізняє омонімію на лексичному, грама-
тичному й синтаксичному рівнях, проте вказані типи мовної неод-
нозначності досліджені різною мірою. У спеціальній літературі до-
тепер відсутній цілісний, системний аналіз особливостей омонімії 
слів різних частин мови, а також внутрішньочастиномовної і між-
частиномовної граматичної омонімії. Праці багатьох лінгвістів 
відображають лише поодинокі характеристики, аспекти функціону-
вання та використання омонімічних одиниць, містять окремі спо-
стереження за специфікою вияву омонімічних відношень у їх 
семантичних структурах на лексичному, граматичному і синтак-
сичному рівнях. Тому дослідження омонімії, здійснене С.В. Кійко 
не на окремих (хоча й показових) прикладах, а в їх повному, репре-
зентативному обсязі, є актуальним. Аналіз явища омонімії в руслі 
синергетичного підходу дозволяє отримати нові знання як про 
онтологію омонімії, так і про організацію мови загалом, саморегу-
ляцію її окремих явищ, перебіг комунікативних процесів тощо.  

У монографії авторка зосередила свою увагу на виявленні і 
комплексному аналізі випадків внутрішньомовної омонімії на 
матеріалі німецької мови. Для ґрунтовного опрацювання запропо-
новано таку структуру роботи: передмова, пʼять основних розділів, 
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післямова, список використаних джерел, список  лексикографічних 
джерел, список ілюстративних джерел і додатки.  

У першому розділі „Теоретичні засади вивчення омонімії” 
прослідковано історію дослідження внутрішньомовної омонімії, 
починаючи з праць античних філософів, і  викладено теоретичні 
засади дослідження внутрішньомовної німецької омонімії як 
різновиду лінгвальної неоднозначності. С.В. Кійко детально 
зупиняється на низці дискусійних питань, зокрема, випадковості чи 
закономірності появи омонімії, причинах збереження омонімів у 
мові й мовленні, співвідношенні полісемії й омонімії, користі чи 
шкідливості цього мовного явища, причинах і джерелах появи 
омонімів, проблемах симетрії й асиметрії в мові і мовленні тощо. 
Оскільки омонімія – це явище, яке безпосередньо випливає з факту 
неізоморфності плану вираження й плану змісту мови, то для 
визначення поняття „омонімія” авторка коротко наводить різні 
погляди на слово як основну одиницю мови, лексичне й граматичне 
значення слова, його семантичну і смислову структуру. У роботі 
С. В. Кійко пропонує широке трактування омонімів як слів однієї і 
тієї ж мови в один і той же період її існування, які тотожні одне 
одному в плані вираження, проте відрізняються лексичною і / або 
граматичною семантикою. Це визначення дозволяє запропонувати 
власну класифікацію лексичних омонімів з урахуванням частино-
мовної належності омонімів, їх походження, функціональних ха-
рактеристик, семантики й симетрично-асиметричних відношень 
між вказаними параметрами. 

Другий розділ „Матеріал і методи дослідження” присвячено 
принципам організації вибірки різних типів омонімів – омографів, 
омофонів, омоморфів тощо. Заслуговує уваги кількість 
опрацьованого матеріалу: 7820 лексичних і лексико-граматичних 
омонімів (3623 оморяди), 415 омофонів (190 оморядів), 6403 
омонімічні абревіатури, 99537 оморядів міжчастиномовних 
граматичних омонімів, тобто загалом 417 223 оморяди, кожен з 
яких містить від двох до шести (а в абревіатурах – від двох до сім-
десяти восьми) компонентів.  

У третьому розділі „Омонімія в мові” описано місце омонімії 
як лексико-семантичного явища у словниковому складі сучасної 
німецької мови, кількісно та якісно проаналізовано різні підтипи 
омонімів, омографів та омофонів, визначено частиномовну 
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належність лексичних омонімів і здійснити їх семантичну класи-
фікацію за тематичними групами. Авторка детально  висвітлила 
причини і шляхи появи гомогенних і гетерогенних омонімів, 
простежила процес транспозиції власних назв в апелятиви як 
одного із засобів поповнення омонімного складу, проаналізувала 
мотиваційні зв’язки між компонентами омогруп та оморядів у мові 
й описала виконання ними системоутворювальної та саморе-
гулювальної функцій. 

У четвертому розділі „Омонімія в мовленні” встановлено 
основні принципи опису текстової омонімії й розглянуто різні 
підходи до її тлумачення. На основі суцільної вибірки граматичних 
омонімів німецької мови описано омонімію категорійного значення 
й сформовано повний реєстр моделей міжчастиномовних морфо-
логічних омонімів німецької мови. Авторка  критично розглянула 
наявні інтерпретації синтаксичної омонімії в рамках основних 
методів синтаксичного аналізу речень й проаналізувати засоби 
породження асиметрії між формою і змістом на рівні синтаксису. 
Особлива заслуга С. В. Кійко полягає в класифікації різних видів 
неоднозначних висловлювань німецької мови й встановленні їх 
структурних  особливостей.  

П’ятий розділ „Синергетичні потенції омонімії як мовного і 
мовленнєвого явища” присвячено застосуванню основних 
принципів і понять лінгвосинергетики до явища омонімії. 
Розглянуто омонімію в діахронії, принципи семантичної 
диференціації омонімів у синхронії, пояснено когнітивні процеси, 
які визначили формування і розвиток семантики гомогенних 
омонімів. Авторка встановила статистичні закономірності 
розподілу міжчастиномовних омонімів й описала функціональну 
трансорієнтацію як параметр самоорганізації мовної системи. 

У роботі використано низку методів лінгвістичного аналізу. 
Основним у роботі є індуктивний метод, який визначив напрям 
дослідження від накопичення мовного матеріалу до його 
систематизації і встановлення закономірностей функціонування 
мовних одиниць. Відбір та аналіз омонімічних одиниць здійснено з 
використанням низки методів і прийомів: суцільної вибірки, ана-
лізу дефініцій, систематизації та класифікації омонімічних одиниць 
на основі розроблених критеріїв і опозицій. Метод словникових 
дефініцій уможливив порівняння денотативних значень 
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компонентів оморядів і встановлення відмінностей в їх семантиці. 
Метод компонентного аналізу дав змогу розкласти семантичну 
структуру на мінімальні значущі одиниці, виявити, чим зумовлене 
розходження семантики гомогенних омонімів. Психолінгвістичні 
методи дозволили виявити асоціації носіїв мови до певних 
омонімів і розглянути омонімію з погляду когнітивного оператора 
норми / відхилення від норми. Корпусний аналіз застосовано для 
опису явища текстового розширення мовної омонімії й 
встановлення частоти різних моделей синтаксичної 
неоднозначності. У студії використано кілька видів статистичного 
аналізу: кореляційний аналіз, критерій 2 (хі-квадрат), показник 
близькості W для дослідження збігів чи розходжень семантичних та 
стилістичних характеристик внутрішньономовних омонімів. Окрім 
того, вжито елементи структурного, словотвірного, семантичного й 
історико-етимологічного аналізу. Новим є застосування семантико-
когнітивного аналізу для пояснення когнітивних процесів, які 
визначили формування і розвиток семантики гомогенних омонімів, 
та для поглибленого вивчення лексичної і граматичної семантики 
омопар і оморядів. Узагальнення та інтерпретацію результатів спо-
стережень здійснено в руслі синергетичної наукової парадигми.  

Наукова новизна дослідження С. В. Кійко визначається 
потребами дослідження асистемних явищ у мові і мовленні, до 
яких належить омонімія. Уперше на широкому фактичному 
матеріалі цілісно і системно висвітлено основні проблеми внутріш-
ньомовної омонімії різних класів слів, покласифіковано матеріал за 
частиномовним статусом омонімів, встановлено особливості 
омонімії власних назв та абревіатур, простежено основні тенденції 
переходу слів з одного лексико-граматичного розряду до іншого 
стосовно кожної омопари, проаналізовано різні випадки граматич-
ної між частиномовної омонімії та описано явище розширення 
омонімії в мовленні. У роботі запропоновано низку нових засадни-
чих підходів для розгляду внутрішньомовної омонімії в мові і 
мовленні. Зокрема, новим є трактування омонімії як динамічного 
явища в руслі синергетичного підходу до мови, що дозволяє ство-
рити цілісну концепцію омонімії, яка об’єднує дискретно-струк-
турний і континуально-структурний принципи дослідження 
лінгвістичного об’єкта і дає всі підстави стверджувати, що 
властивості омонімії не стільки притаманні явищу самі по собі, 
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скільки породжені умовами його існування і характером, способом 
становлення цих властивостей.  

Загалом монографія кандидата філологічних наук, доцента 
С. В. Кійко є завершеним самостійним науковим дослідженням, 
виконаним на актуальну тему, має новизну, наукову і практичну 
цінність і містить обґрунтовані висновки. Викладений у монографії 
матеріал свідчить про глибоку обізнаність автора з новітніми 
підходами до тлумачення омонімії як мовного і мовленнєвого 
явища, гарне володіння методами і прийомами лінгвістичного 
аналізу. Монографія буде корисна для фахівців, яких цікавлять 
проблеми лексикології та семантики. 

 
Доктор філологічних наук Михайленко В. В.  
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Вимоги до оформлення статей 
для „Наукового вісника Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 
Серія: Германська філологія” 

 
Науковий вісник ЧНУ, серія „Германська філологія” видається 

кафедрою германського, загального і порівняльного мовознавства 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
(тел.: (0372)584869). 

У віснику публікуються наукові статті, огляди та рецензії з 
актуальних проблем германського мовознавства. 

Мова видання – українська, російська, англійська, німецька. У 
запропонованих до публікації наукових статтях повинні за вимогами 
ДАК міститися такі елементи: постановка проблеми; огляд останніх 
досліджень і публікацій з цієї проблеми; формулювання завдання 
дослідження та матеріал дослідження; виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів; висновки з цього дослідження та перспективи; список 
використаних джерел.  

 
Вимоги до оформлення рукопису 
 Стаття повинна бути збережена у програмі Microsoft Office 

Word 2003 (розширення .doc). 
 Береги: 

o лівий – 30 мм, 
o правий – 20 мм, 
o верхній – 20 мм, 
o нижній – 20 мм. 

 Шрифт Times New Roman (при використанні інших шрифтів 
обов’язково вказати їх та надіслати зі статтею), розмір шрифту – 14. 

 Міжрядковий інтервал – 1, відступ абзацу – 1 см (зроблений 
автоматично). 

 Переноси не допускаються. 
 Перед назвою статті з правого краю жирним прямим шрифтом 

зазначається [ім’я та прізвище автора], нижче у дужках [місто]. 
 [Назву статті] друкують великими літерами жирним по центру 

без абзацу. 
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 Анотація подається українською, російською та англійською 
мовами. Обсяг анотації не повинен перевищувати 50 слів. 
Англійська анотація має містити 250 слів.  

 Ключові слова (5 слів) українською, російською та англійською 
мовами подаються одразу після тексту анотації. 

 Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках 
[№ джерела, сторінка], наприклад: [2, c. 73]. Список літератури, 
оформлений згідно з останніми вимогами ДАК, подають після 
статті в алфавітному порядку. Окремо подається список джерел 
ілюстративного матеріалу. 
 
Вимоги до рисунків, таблиць та схем 
 Кожна таблиця або рисунок повинні мати назву і номер. 
 Ширина рисунків, таблиць та схем до 11 см. 
 Рисунки та графіки тільки чорно-білі. 
 Розмір тексту рисунків не менше 9 пт, таблиць – не менше 10 

пт. 
 Обов’язково всі схеми і малюнки згруповані. 
 Формули повинні бути набрані в редакторі формул із 

параметрами: звичайний 14 пт. 
 
Разом із роздрукованим текстом статті необхідно подати її 

електронний варіант. 
На окремому аркуші подають відомості про автора: прізвище, 

ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, 
посада, адреса, телефон, електронна пошта. 

 
Стаття повинна бути підписана автором. Для аспірантів та 

співробітників ЧНУ, окрім того, стаття візується завідувачем кафедри 
або науковим керівником. Іногородні автори додають до статті 

рекомендацію кафедри або наукового керівника.  
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