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МОВОЗНАВСТВО

В.А. Глущенко
(Славянск)

УДК 808.3 + 808.2 : 801
А.А. ШАХМАТОВ И УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА

Крупнейшим представителем славянской филологии конца XIX в. –
начала XX в. был русский ученый академик Алексей Александрович
Шахматов (1864-1920). Выдающийся языковед, текстолог, исследо-
ватель древнерусского летописания, историк славянства, он создал ряд
трудов, вошедших в золотой фонд мировой науки. А.А. Шахматов из-
вестен и как один из наиболее ярких организаторов науки в России;
его организаторский талант реализовался, в частности, в плодотвор-
ном, творческом руководстве Отделением русского языка и словесно-
сти Российской Академии наук (с 1906 г.).
Один из многочисленных аспектов научных интересов А.А. Шах-

матова, представляющий для нас особую ценность, – русско-украин-
ские связи, развитие филологии на Украине.
Этой проблеме посвящено несколько работ [1; 4; 5], однако она

далека от окончательного разрешения. В нашем распоряжении име-
ются архивные материалы, существенно дополняющие то, что извес-
тно лингвоисториографам. Часть этих материалов использована в на-
стоящей статье.
Ее актуальность обусловлена: 1) актуальностью проблемы взаи-

модействия русской и украинской культур, 2) масштабностью науч-
но-организаторской деятельности А.А. Шахматова, способствовавшей
глубокому и разностороннему изучению украинского языка и литера-
туры, истории и культуры украинского народа, 3) значительностью
вклада А.А. Шахматова в изучение украинского языка, в борьбу за
равноправие русского и украинского литературных языков, за право
украинской литературы на самостоятельное развитие, в установле-
ние и укрепление связей между русскими и украинскими учеными.
Целью статьи является анализ деятельности А.А. Шахматова по

укреплению русско-украинских научных и культурных связей, раскры-
тие и оценка вклада выдающегося русского ученого в развитие фило-
логии на Украине.
Продолжив научное изучение украинского языка, начатое трудами

М.А. Максимовича, И.И. Срезневского, П.А. Лавровского, А.А. Потеб-
ни, П.И. Житецкого, К.П. Михальчука, А.И. Соболевского, А.А. Шах-
матов творчески разрабатывал проблему происхождения украинского
языка, плодотворно занимался его исторической фонетикой и морфо-
логией, современным украинским языком. Среди работ синтетическо-
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го характера особенно значителен «Краткий очерк истории малорус-
ского (украинского) языка» (1916), в котором ученый, ведя исследова-
ние от праславянской и «общерусской» эпох, раскрывает историю фо-
нетических и морфологических явлений украинского языка.
Среди исследователей-украинистов А.А. Шахматов в первую оче-

редь выделял А.А. Потебню, П.И. Житецкого и К.П. Михальчука.
А.А. Шахматов рецензировал рукопись третьего тома «Из записок по
русской грамматике» А.А. Потебни, представленную в Академию наук
вдовой выдающегося ученого, и горячо поддержал идею издания.
А.А. Шахматов подготовил к печати и опубликовал в первом томе ре-
дактируемых им «Известий Отделения русского языка и словеснос-
ти» (1896) отзыв А.А. Потебни на докторскую диссертацию А.И. Со-
болевского «Очерки из истории русского языка» [8].
Подчеркивая важность изучения творческого наследия выдающих-

ся исследователей украинского языка, А.А. Шахматов вместе с тем
указывал на неразработанность ряда вопросов украинского языкоз-
нания, беспокоился о привлечении в украинистику новых молодых
сил. Так, 8 октября 1902 г. А.А. Шахматов писал Т.Д. Флоринскому:
«Скажите, пожалуйста, нет ли у Вас в университете (Киевском – В. Г.)
студента, занимающегося или способного заниматься малорусским
языком? Если бы такой нашелся и если бы Вы его могли рекомендо-
вать как человека способного, я с большим удовольствием вступил
бы с ним в сношения. Малорусский язык – совсем невозделанная нива.
Она сильно нуждается в добросовестных и научно подготовленных
работниках» [17].
Ученый живо откликался на появление новых интересных иссле-

дований об украинском языке. Выступая 23 февраля 1913 г. в Петер-
бургском университете оппонентом на диспуте, посвященном защите
магистерской диссертации Е.К. Тимченко «Функции генитива в юж-
норусской языковой области», А.А. Шахматов обратился к диссертанту
со следующими словами: «Появления Вашей магистерской диссерта-
ции я ждал с нетерпением, ценя особенно высоко научные работы в
области малорусского языка, к сожалению до сих пор весьма мало
исследованного и исторически освещенного» [12, с. 52]. Оценив дис-
сертацию в целом положительно, академик указал и на ее существен-
ные недостатки: формальный характер классификации словосочета-
ний с родительным падежом имени, неполноту и непоследователь-
ность сравнительно-исторического освещения материала, недостаточ-
но полное использование источников [там же, с. 52-60].
Не менее принципиальный характер носит отзыв А.А. Шахматова о

книге А.Е. Крымского «Украинская грамматика» [9], о находившемся в
рукописи словаре украинского языка, в состав которого вошли две лек-
сикографические работы: «Словарь украинского языка» под редакцией
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Б.Д. Гринченко и «Материалы для словаря письменной и книжной юж-
норусской речи XV-XVIII вв.» Е.К. Тимченко. В своей развернутой ре-
цензии А.А. Шахматов, отметив некоторые недостатки словаря, в целом
высоко оценил труд украинских лексикографов [14]. На основании этого
отзыва книге была присуждена премия Н.И. Костомарова.
А.А. Шахматов входил в состав редколлегии научного трехмесяч-

ника языкознания «Украина», издаваемого в Киеве, принимал актив-
ное участие в работе журнала «Украинская жизнь». В марте 1909 г.
вместе с Ф.Е. Коршем и А.Е. Крымским он составил программу ук-
раинской энциклопедии, предусматривавшую включение в состав это-
го труда исторических, этнографических и филологических исследо-
ваний (была издана в двух томах в 1914 и 1916 гг. под названием «Ук-
раинский народ в его прошлом и настоящем»).
В Российской Академии наук под руководством А.А. Шахматова осу-

ществлялась большая работа по сбору и публикации материалов рус-
ской, украинской и белорусской диалектологии. В письме П.И. Житец-
кому от 21 сентября 1902 г. А.А. Шахматов выражал обеспокоенность
в связи с задержкой составления «Программы для собирания особен-
ностей малорусского наречия», которую он считал важной «для всяко-
го, кому желательно развитие и процветание малорусской речи».
В январе 1907 г. А.А. Шахматов принял участие в работе комис-

сии Российской Академии наук по вопросам украинской орфографии.
Комиссия рассмотрела различные системы украинского правописа-
ния и, отклонив правописание Е.И. Желеховского, отражавшее фоне-
тические особенности юго-западных диалектов украинского языка,
рекомендовала придерживаться правописания, которым пользовались
на Украине, входившей в состав Российской империи.
А.А. Шахматов не раз подчеркивал богатство новой украинской ли-

тературы, представленной именами И.П. Котляревского, Г.Ф. Квитки-
Основьяненко, Е.П. Гребенки, Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко и др. Уче-
ный считал обязательным опираться на материал произведений этих
писателей при изучении тех или иных явлений украинского языка. Так,
выступая на диспуте, посвященном защите диссертации Е.К. Тимчен-
ко, А.А. Шахматов указал на недостаточность использованных диссер-
тантом источников: «Писателей XIX в. Вы оставили в стороне. Я ду-
маю, напрасно. Вы сделали исключение для Котляревского и Квитки,
несмотря на то, что они находились под сильным великорусским влия-
нием. Не понимаю, почему Вы не использовали Шевченко, М.Шашке-
вича (поэзия и проза в «Русалке Днестровой»), Осипа Федьковича,
Щоголева, Костомарова, Старицкого, Кропивницкого, Навроцкого, Гре-
бенки, Стороженко и т.д.» [12, с. 60].
Широко известны факты притеснения украинского языка со сто-

роны правительства Российской империи. Царизм проводил полити-
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ку угнетения национальных меньшинств, ограничивал их возможно-
сти развивать свою культуру. Языки многих народов не имели пись-
менности, а языки с древней письменной традицией (напр., украинс-
кий, грузинский, армянский) были ограничены в сфере своего исполь-
зования (в частности, они не функционировали в такой важной сфере
жизни народа, как образование). Русификаторская политика царизма
была крайне неблагоприятным фактором для развития восточноукра-
инского варианта литературного языка. Большим ударом для украин-
ской культуры стали правительственные указы и распоряжения 1863,
1876, 1881, 1894, 1895 гг.
В этих условиях большое значение имела борьба передовых сил

России за права украинского языка.
Выдающиеся русские языковеды Ф.Ф. Фортунатов, Ф.Е. Корш,

А.А. Шахматов боролись за равноправие русского и украинского ли-
тературных языков, отстаивали право украинского литературного язы-
ка и украинской литературы на самостоятельное развитие.
Отстаивая мысль о самостоятельном развитии и неповторимых си-

стемах восточнославянских языков, А.А. Шахматов писал: «Таким об-
разом, с точки зрения своего доисторического прошлого, малорус-
ский язык должен быть признан наречием русского языка, если под
термином «русский язык» разуметь всю совокупность говоров, упот-
ребляемых русскими (восточными славянами – В.Г.), в том числе и
малорусами. Но с точки зрения своего исторического засвидетель-
ствованного прошлого, а также своего настоящего положения мало-
русский язык должен быть рассматриваем как нечто отдельное от дру-
гих русских (восточнославянских – В.Г.) языков». Работы А.А. Шах-
матова содержат лингвистическое обоснование самостоятельности
русского, украинского и белорусского языков. Вместе с тем он квали-
фицировал восточнославянские языки и как наречия: А.А. Шахматов,
как и другие представители Московской лингвистической школы, счи-
тал понятия языка и наречия относительными [2, с. 10-11].
Борясь за равноправие русского и украинского литературных язы-

ков, А.А. Шахматов отстаивал и право украинской литературы на са-
мостоятельное развитие. В статье «Русский язык» он писал: «...общ-
ность языка и литературы для Великороссии и Малороссии, долгое
время жившей отдельною культурною жизнью, может быть обеспе-
чена только на почве свободного развития и свободного соперниче-
ства. Вполне естественно, что в Малороссии образовался свой лите-
ратурный язык: его будущая судьба и отношение к великорусскому
литературному языку не могут быть определены теперь, когда взаим-
ные отношения малорусского и великорусского наречий регулируют-
ся не жизнью, а административными распоряжениями и в значитель-
ной степени ими вызванным украйнофильством» [16, с. 580-581].
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Выступая за братское сотрудничество передовых русской и укра-
инской культур, А.А. Шахматов утверждал: «Чем сильнее будет влия-
ние великорусской культуры на украинскую интеллигенцию, тем бли-
же и теснее будет она становиться к своему народу, ибо эта близость
господствует и у нас, великорусов, и именно ей мы обязаны и своей
культурой, и своим литературным языком».
В начале 1905 г. А.А. Шахматов вошел в состав комиссии Россий-

ской Академии наук, рассматривавшей вопрос об украинской печати.
В результате работы комиссии появилась составленная А.А. Шахма-
товым, Ф.Е. Коршем и Ф.Ф. Фортунатовым докладная записка «Об от-
мене стеснений малорусского печатного слова» (СПб., 1905), в которой
говорится о том, что запрещение украинского печатного слова – это
жестокая несправедливость. Издание записки стало большой побе-
дой передовых научных сил, вызвало заметное оживление в среде про-
грессивно настроенных ученых [1, c. 62].
При активном участии А.А. Шахматова был издан первый украинс-

кий перевод Четвероевангелия. Этот перевод был сделан инспектором
Нежинского юридического лицея (ныне – Нежинский государственный
университет им. Николая Гоголя) Ф.С. Морачевским (работал в лицее
в 1849-1859 гг.). Ф.С. Морачевский (по-видимому, в 1861 г.) передал
текст своего перевода Академии наук с просьбой, если перевод будет
одобрен, рекомендовать его к печати. В 1862 г. на заседании Отделения
русского языка и словесности академик И.И. Срезневский выступил с
отзывом на перевод Четвероевангелия, назвав перевод Ф.С. Мора-
чевского «добрым делом». Отделение русского языка и словесности
поручило И.И. Срезневскому, а также академикам А.Х. Востокову и
А.В. Никитенко составить заключение о переводе. В этом заключении
перевод Ф.С. Морачевского был охарактеризован как «в высшей степе-
ни труд замечательный и с учено-филологической стороны, и со сторо-
ны религиозно-нравственной». Отделение в своем постановлении про-
сило президента Академии ходатайствовать перед Синодом о разреше-
нии опубликовать перевод. Однако перевод Ф.С. Морачевского не был
издан; более того, в связи с ним было запрещено украинское печатное
слово вообще, что отразилось в печально знаменитом циркуляре мини-
стра внутренних дел России П.А. Валуева 1863 г. При жизни Ф.С. Мо-
рачевского (1806-1879) перевод так и не был опубликован [3, с. 60; 7,
с. 3, 10, 12, 71-73].
Вопрос об издании перевода Ф.С. Морачевского был вновь поставлен

в начале XX в.: в 1900 г. профессор В.В. Морачевский, внук Ф.С. Мора-
чевского, передал перевод в дар Академии наук.
Идея издания получила горячую поддержку А.А. Шахматова. Именно

благодаря его решительным действиям Российская Академия наук доби-
лась положительного решения вопроса. В частности, в 1904 г. А.А. Шах-
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института иностранных языков,
Глущенко Владимир Андреевич – доктор филологических наук,

профессор кафедры общего и руського языкознания и тории и исто-
рии литературы Славянского государственного педагогического уни-
верситета;
Дорошенко Лариса Александровна — кандидат филологичес-

ких наук, доцент, заведующая кафедрой филологии иностранных язы-
ков Горловского государственного педагогического института иност-
ранных языков;
Жарикова Марина Владимировна – старший преподаватель ка-

федры языкознания и русского языка Горловского педагогического ин-
ститута иностранных языков;
Жихарева Наталья Анатольевна – старший преподаватель ка-

федры практики речи и информационных технологий Горловского го-
сударственного педагогического института иностранных языков;
Здиховская Татьяна Викторовна – аспирант Волынского наци-

онального университета им. Леси Украинки;
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матов написал в Синод отношение, содержащее просьбу о разрешении
издать Четвероевангелие в переводе Ф.С. Морачевского. Ученый указал
на «выдающиеся достоинства перевода, исполненного Ф.С. Морачевским»
[18, л. 5]. В письме П.И. Житецкому 27 февраля 1905 г., отметив, что «дело
о малор[усском] переводе Св. писания приняло весьма благоприятный
оборот», А.А. Шахматов дал политический контекст издания Четвероеван-
гелия: «Комитет Министров решил отменить распоряжения 1863 года,
дававшие Синоду основания отказывать в просьбах о выпуске в свет или
допущении в Россию малорусских переводов. Итак, на ходатайство Ака-
демии о дозволении к печати перевода Морачевского можно ожидать бла-
гоприятного ответа, разве явятся придирки по части богословской. Но ис-
править богословские промахи, если они есть, нетрудно, и Академия не
оставит дела за этим. Скоро последует отмена законов 1876 и 1881 г. К
этому клонятся отзывы Академии, Киевского и Харьковского университе-
тов. Радуюсь этому самым искренним образом» [10].
Однако обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев решил сделать из

перевода Ф.С. Морачевского синодское издание, поручив редакцию его
епископу Подольскому Парфению. После полемики с Синодом Отделе-
ние русского языка и словесности вынуждено было отступиться от роли
редактора перевода и ограничиться «научно-филологической и орфогра-
фической проверкой» текста по корректурным листам, которые высылал
в Академию наук Парфений. Этой проверкой в 1905-1910 гг. занималась
специальная комиссия, в которую входили академики Ф.Е. Корш (пред-
седатель), А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, В.И. Ламанский, П.К. Ко-
ковцев. Четвероевангелие было напечатано в синодальной типографии и
вышло в Москве в 1907–1911 гг. [3, с. 63; 7, с. 3, 81].

10-15 апреля 1903 г. в Петербурге состоялся Предварительный
съезд русских филологов, на котором был принят план «Энциклопе-
дии славянской филологии», разработана программа съезда славянс-
ких филологов и историков. А.А. Шахматов и председательствующий
на съезде В.Ягич решительно выступили за включение в «Энцикло-
педию славянской филологии» специальных статей, посвященных
Украине – ее языку, литературе, этнографии, истории [1, c. 62]. По-
пытку запретить использование украинского языка в работе съезда
А.А. Шахматов назвал «верхом несправедливости», «актом нетерпи-
мости и братоненавистничества» [6].
Утверждение, что украинский литературный язык отвечает требо-

ваниям, предъявляемым к языку науки, А.А. Шахматов подкреплял
публикацией на этом языке своих научных трудов «До питання про
північні перекази за княгиню Ольгу» (1908) и «До питання про поча-
ток української мови» (1914).
Внимание А.А. Шахматова привлекал и вопрос о свободе школь-

ного преподавания украинского языка. В письме Д.Н. Овсянико-Ку-
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Остапович Олег Ярославович – кандидат філологічних наук, за-
відувач кафедри німецької філології Прикарпатського Національного
університету імені Василя Стефаника;
Полівара Зінаїда Василівна – кандидат педагогічних наук, про-

відний доцент Тюменського державного університету;
Работа Марина Вікторівна – пошукувач кафедри загального та

російського мовознавства Новосибірського державного університету
(Новосибірськ, Росія);
Романчук Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української словесності та культури Національного
університету державної податкової служби України (м.Ірпінь);
Савощенко Олена Миколаївна – старший викладач кафедри гер-

манських мов Горлівського державного педагогічного інституту іно-
земних мов;
Семенова Олена Валентинівна – кандидат філологічних наук,

доцент, завідувач кафедри практики французької мови Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов;
Старовойтова Ольга Альбертівна – кандидат філологічних наук,

доцент, старший науковий співробітник словникового відділу Інсти-
туту лінгвістичних досліджень РАН (Санкт-Петербург, Росія);
Фєфєлова Вікторія Валентинівна – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри практики французької мови Горлівського державно-
го педагогічного інституту іноземних мов;
Чудовська Тетяна Сергіївна – викладач кафедри практики фран-

цузької мови Горлівського державного педагогічного інституту іно-
земних мов;
Шепель Юрій Олександрович – кандидат філологічних наук, до-

цент кафедри перекладу Дніпродзержинського державного технічно-
го університету;
Щербак Олена Миколаївна – викладач кафедри германських мов

Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
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ликовскому от 13 мая 1901 г. А.А. Шахматов указывал, что «правиль-
ное разрешение вопроса о введении малорусского языка в начальной
школе облегчит в значительной степени труд учащих в местностях
малорусских: теперь при обучении грамоте... в школе затрачивается
совершенно непроизводительно много труда и времени» [13].
Выступления А.А. Шахматова и других прогрессивных ученых за

равноправие восточнославянских языков стали важной составной ча-
стью борьбы передовых сил России за свободное развитие всех на-
ций и народностей страны.
Позиция А.А. Шахматова вызывала ненависть реакционеров. С

озлоблением писал о нем С.Щеголев в книге «Украинское движение, как
современный этап южнорусского сепаратизма». С.Щеголев неистово
нападал на фонетический, в основе своей демократический принцип ук-
раинской орфографии, который отстаивала Российская Академия наук,
на записку «Об отмене стеснений малорусского печатного слова».
Резким нападкам подвергались прогрессивные ученые и со стороны

черносотенной прессы. «Новое время» в 1907 г. в ряде статей Н.Энгель-
гардта и др. выступило против публикации в «Статьях по славянове-
дению» работ украинских ученых, написанных на «искусственном
украинском волапюке». В статье Л.Волкова «Два академика», напеча-
танной в газете «Московские ведомости» 8 мая 1915 г., академики
А.А. Шахматов и Ф.Е. Корш обвинялись в содействии украинскому и
белорусскому национальному движению.
Активно способствовавший избранию в Российскую Академию наук

лучших представителей украинской филологии, А.А. Шахматов писал
14 января 1899 г. П.И. Житецкому: «Радуюсь, что с наступившего но-
вого года мы принадлежим одному общему учреждению – русской Ака-
демии наук, которой суждено, быть может, сделаться впоследствии об-
щерусским центром просвещения. Я уверен, что Вы прибавите к сво-
им трудам по малорусскому языку некоторые новые работы и оживите
в изданиях нашей Академии интерес к малорусскому языку и литерату-
ре». В 1907 г. А.А. Шахматов вместе с Ф.Е. Коршем и Ф.Ф. Форту-
натовым предложил избрать членом Российской Академии наук
И.Я. Франко. Усилиями реакционеров эта кандидатура была отклонена.
А.А. Шахматов считал, что оптимальной для братских русского,

украинского и белорусского народов является жизнь в пределах одно-
го государства при условии максимального учета особенностей мен-
талитета и интересов каждого народа. Поэтому русский ученый не
принял платформы украинской Центральной Рады, возглавляемой
М.С. Грушевским: А.А. Шахматову была чужда идея государствен-
ной самостоятельности Украины с максимальным дистанцировани-
ем от России. «Мы живем здесь хорошо, – писал он В.Н. Перетцу 15
июля 1917 г. из Петрограда. – Страшную тревогу и смущение прино-

280

Івасюк Оксана Василівна – викладач Національного технічного
університету України «КПІ», факультет лінгвістики, кафедра англійсь-
кої мови технічного напрямку №1;
Каламаж Марія – аспірантка Донецького національного універ-

ситету
Каліновська Валентина Миколаївна – кандидат філологічних

наук, доцент, провідний науковий співробітник словникового відділу
Інституту лінгвістичних досліджень РАН (Санкт-Петербург, Росія);
Касьяненко Наталія Євгенівна – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри загального мовознавства та історії мов Донецького
національного університету;
Кравцова Юлія Валентинівна – кандидат філологічних наук, док-

торант кафедри російської мови та загального мовознавства Херсонсь-
кого державного університету
Крижан Вікторія Сергіївна – викладач кафедри практики фран-

цузької мови Горлівського державного педагогічного інституту іно-
земних мов;
Лагута Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, профе-

сор кафедри загального та російського мовознавства Новосибірсько-
го державного університету (Росія, Новосибірськ);
Личук Марія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент ка-

федри загального мовознавства Івано-Франківського національного
медичного університету;
Луговий Володимир Сергійович – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри французької філології Горлівського державного пе-
дагогічного інституту іноземних мов;
Марченко Марина Олександрівна – викладач кафедри німець-

кої мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних
мов;
Михальченко Марина Миколаївна – асистент кафедри украї-

нської мови Донецького національного університету;
Монастирецька Ганна Володимирівна – асистент кафедри ук-

раїнської мови Донецького національного університету;
Нетреба Марина Михайлівна – асистент кафедри соціальних

комунікацій Маріупольського державного гуманітарного університе-
ту, аспірант Київського національного державного педагогічного уні-
верситету ім. М.П. Драгоманова по кафедрі російської мови;
Нечитайло Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, до-

цент кафедри фонетики і граматики слов’янських мов Київського на-
ціонального лінгвістичного університету;
Омеляненко Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри дошкільної освіти Бердянського держав-
ного педагогічного університету;
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сят только газеты. Украйна с Грушевским, бегство с фронта, переход
власти к социалистам – все это действует подавляющим образом. За-
бываюсь в работе, но сейчас произошел досадный перерыв, и я нрав-
ственно чувствую себя отвратительно» [15].
Академик Шахматов много работал над установлением и укреп-

лением дружеских связей между русскими и украинскими учеными.
В переписке А.А. Шахматова с филологами и историками, работав-
шими на Украине (Б.Д. Гринченко, М.С. Грушевским, П.И. Житец-
ким, Д.Н. Овсянико-Куликовским, В.Н. Перетцем, Н.И. Петровым,
П.Я. Стебницким, А.И. Степовичем, И.М. Стешенко, Н.Ф. Сумцовым,
Т.Д. Флоринским и др.), решались различные научно-организацион-
ные вопросы, высказывались критические замечания относительно
тех или иных научных работ, творчески разрабатывались положения,
связанные с изучением истории Украины, украинского языка и лите-
ратуры. Эти письма свидетельствуют о высоких нравственных каче-
ствах выдающегося русского ученого: душевной чуткости, бескорыс-
тии, большой человеческой доброте. А.А. Шахматов не раз оказывал
всестороннюю помощь молодым ученым Украины, в том числе учас-
тникам руководимого В.Н. Перетцем «Семинария русской филологии»
при Киевском университете.
Деятельность А.А. Шахматова как организатора науки способство-

вала глубокому и разностороннему изучению языка украинского на-
рода, его литературы, истории и культуры.
Украинский народ всегда с искренней благодарностью будет чтить

Алексея Александровича Шахматова – убежденного борца за свобод-
ное развитие украинской культуры, литературы и литературного язы-
ка, ученого, сыгравшего видную роль в развитии филологии на Укра-
ине, в углублении русско-украинских связей.
В дальнейшем представляется перспективным углубленное линг-

воисториографическое исследование проблемы с широким привле-
чением материалов, хранящихся в архивах Киева, Львова, Москвы и
Санкт-Петербурга.
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кафедри англійської філології Горлівського державного педагогічно-
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туту іноземних мов;
Варениця Еліна Ярославівна – старший викладач кафедри ук-

раїнської та іноземних мов Прикарпатського юридичного інституту
Львівського державного університету внутрішніх справ;
Венгринюк Мирослава Іванівна – кандидат філологічних наук,

доцент кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу;
Гах Яніна Володимирівна – викладач кафедри практики фран-

цузької мови Горлівського державного педагогічного інституту іно-
земних мов;
Глущенко Володимир Андрійович – доктор філологічних наук,

професор кафедри загального та російського мовознавства і теорії і
історії літератури Слов’янського державного педагогічного універси-
тету;
Дорошенко Лариса Олександрівна – кандидат філологічних

наук, доцент, завідувач кафедри філології іноземних мов Горлівсько-
го державного педагогічного інституту іноземних мов;
Жарикова Марина Володимирівна – старший викладач кафед-

ри мовознавства та російської мови Горлівського державного педаго-
гічного інституту іноземних мов;
Жихарева Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри

практики мовлення та інформаційних технологій Горлівського дер-
жавного педагогічного інституту іноземних мов;
Здіховська Тетяна Вікторівна – аспірантка Волинського націо-

нального університету імені Лесі Українки;
Іванишин Наталія Ярославівна – кандидат філологічних наук,

асистент кафедри української мови Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника;
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знаний и формирование компетенций, но и вспомогательные харак-
теристики: цветовое оформление как средство выделения важной ин-
формации, наличие невербальних моментов, способствующих транс-
ляции и восприятию информации, и пр.
Вместе с тем хотелось бы высказать автору монографии некото-

рые пожелания:
1) насыщенность книги теоретическим материалом, обращение к

различным концепциям иногда приводит к тому, что нить собствен-
но авторского повествования теряется и стержень авторского пони-
мания проблемы «тонет» в обилии материала (см., например, раздел
об оценке и типологии оценок – с. 169-180);

2) возможно, не лишним было бы представить в книге статисти-
ческие данные об эффективности некоторых новейших подходов в
обучении, что придало бы утверждениям большую достоверность;

3) хотя на с. 252-253 есть упоминание о видах контроля (напри-
мер, о тестовом контроле) как компоненте мультимедийных обучаю-
щих программ, хотелось бы выявить отношение автора к контрольно-
корригирующему методу в целом;

4) есть нестыковки в ссылках на источники (так, книга Т. Косме-
ды в тексте работы датируется 2000 годом, в списке литературы –
2001).
Все сказанное, между тем, не снижает общего благоприятного впе-

чатления от монографического исследования А.Р. Габидуллиной. Ра-
бота является интересной, насыщенной фактажом. Она отражает но-
вейшие достижения в области лингвистики образования и, безуслов-
но, является полезной не только для лингвистов соответствующего
профиля, но и для более широкого круга лиц, связанных прежде все-
го с процессом обучения.
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АННОТАЦИЯ
Глущенко В.А. А.А. Шахматов и украинская культура
Раскрыта научно-организаторская деятельность А.А. Шахматова,

способствовавшая глубокому и разностороннему изучению украин-
ского языка, литературы, истории и культуры украинского народа.
Особое внимание уделено борьбе за равноправие русского и украин-
ского литературных языков, за право украинской литературы на са-
мостоятельное развитие, за братское сотрудничество передовых рус-
ской и украинской культур. В этом контексте освещены такие факты,
как составление докладной записки «Об отмене стеснений малорус-
ского печатного слова», издание первого украинского перевода Чет-
вероевангелия Ф.С. Морачевского, поддержка научных публикаций
на украинском языке, работа в комиссии Российской Академии наук
по вопросам украинской орфографии, установление и укрепление
дружеских связей между русскими и украинскими учеными.

Ключевые слова: равноправие русского и украинского литератур-
ных языков, братское сотрудничество передовых русской и украинс-
кой культур.

АНОТАЦІЯ
Глущенко В.А. О.О. Шахматов та українська культура
Розкрито науково-організаторську діяльність О.О. Шахматова, що

сприяла глибокому й різнобічному вивченню української мови, літе-
ратури, історії й культури українського народу. Особливу увагу при-
ділено боротьбі за рівноправність російської та української літера-
турних мов, за право української літератури на самостійний розви-
ток, за братнє співробітництво передових російської та української
культур. У цьому контексті висвітлено такі факти, як складання до-
повідної записки «Об отмене стеснений малорусского печатного сло-
ва», видання першого українського перекладу Четвероєвангелія
П.С. Морачевського, підтримка наукових публікацій українською мо-
вою, робота в комісії Російської Академії наук з питань української
орфографії, установлення та зміцнення дружніх зв’язків між російсь-
кими та українськими вченими.

Ключові слова: рівноправність російської та української літера-
турних мов, братнє співробітництво передових російської та україн-
ської культур.

SUMMARY
Glushchenko V.A.  A.A. Shakhmatov and Ukrainian culture
A.A. Shakhmatov’s scientific-organisational activity, contributing to in-

depth study of Ukrainian language, literature, history, and culture, is
investigated in the article. A special attention is paid to the fight for equality

277

В третьей части монографии представлено описание содержатель-
ных и конструктивных категорий УПД. Особое внимание в этой час-
ти работы уделено разграничению таких понятий, как «информация»
и «информативность», освещению роли учителя как опосредованно-
го звена между авторами учебника и учащимися, характеру различ-
ных текстов в рамках УПД. Эта глава интересна прежде всего вклю-
чением в нее яркого иллюстративного материала, позволяющего про-
следить речевое поведение обучающего, которое реализуется зачас-
тую в режиме on-line, и обучаемых, а также осветить новейшие (муль-
тимедийные) технологии в сфере обучения.
В целом следует отметить несколько моментов, позволяющих по-

зитивно оценить монографическое исследование А.Р. Габидуллиной:
1) основательность и добротность в изложении теоретического

материала (использовано большое количество разнообразной отече-
ственной и зарубежной литературы, затрагивающей проблемы не
только лингвистики текста и теории коммуникации, но и когнитоло-
гии, социолингвистики, функциональной стилистики, прагматики, ри-
торики, привлечение разнообразного смежного материала, относя-
щегося к сфере педагогики, психологии, культуры);

2) наличие обильных и разнообразных фактических иллюстра-
ций, свидетельствующих о кропотливой и фундаментальной подго-
товительной работе автора книги: здесь представлены фрагменты
различных уроков, в том числе нестандартных, креативных (см., на-
пример, урок, предлагающий диалоговый подход к реализации учеб-
ного текста – с. 99-100, содержащий элементы эвристической бесе-
ды – с. 173-174, урок-исследование, содержащий фасцинативные при-
емы сказки – с. 114-115 и др.), множество языковых примеров, аргу-
ментирующих те или иные теоретические положения (элементы
школьного сленга, устные высказывания школьников и учителей, об-
ращения к художественным произведениям не только русской, но и
мировой литературы, содержанию образовательных сайтов, ономас-
тическому материалу);

3) глубокая, тщательная характеристика школьных учебников, в
том числе национально ориентированных (Е.И. Быковой, Е.В. Ма-
лыхиной, Г.А. Михайловской), являющихся составной учебно-педа-
гогического дискурса, а также их критическое осмысление (см., на-
пример, рассуждения автора о фрагментарности прецедентных фе-
номенов, приводящей к формированию «клочкового», «клипового»
мышления – с. 195, или констатация недостаточного использования
в учебниках речевых средств, направленных на интенсификацию за-
поминания – с. 125-126). При этом исследователь учитывает не толь-
ко какие-то ведущие их (учебников) качеств, например, интерпрета-
цию учебной информации, организацию материала, учет фоновых
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of the Russian and Ukrainian literary languages, for Ukrainian literature
independent development, and for fraternal collaboration of Russian and
Ukrainian progressive cultures. In this respect the following facts are
elucidated here, videlicet, Shakhmatov’s report-writing «On cancellation of
Little Russian printed word persecution», edition of the Ukrainian first
translation of the Tetraevangelion done by F.S. Morachevskiy, support for
scientific publications in Ukrainian, work on the problems of Ukrainian
orthography in the Russian Academy of Sciences, establishment and
strengthening of friendly relations between Russian and Ukrainian scientists.

Key words: equality of Russian and Ukrainian literary languages,
fraternal collaboration of Russian and Ukrainian progressive cultures.

О.Н. Лагута, М.В. Работа
(Новосибирск, Россия)

УДК 808.1+81’23
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦВЕТОПИСИ

Н.В. ГОГОЛЯ

Язык текстов Гоголя, необыкновенно яркий, одновременно лирич-
ный и эпичный, разговорный и изысканно книжный, исследуется дав-
но [7; 23; 29; 47] и разноаспектно [3; 9; 11; 24; 30; 41; 42 и многие др.].
В нашей статье представлен ряд результатов психолингвистического
изучения цветописи произведений Н.В. Гоголя, уже привлекавшей вни-
мание как литераторов [7, с. 29], так и лингвистов [31; 34; 35; 36].
Еще в древнегреческом языке словами, близкими к исходному кор-

ню crvma, метонимически и метафорически описывалось множество
свойств, включая цвет кожи, поверхность тела, краску, собственно цвет,
эмоциональное изменение тембра звука и т.д. Базовым элементом ис-
следовательского описания стал междисциплинарный термин хрома-
тизм [39, с. 40], используемый и в терминосистемах других наук, за-
нимающихся теорией цвета и – на основе метафорических синестети-
ческих связей – теории звука [1, с. 22]. В нашем исследовании хрома-
тизм обозначает родовое понятие, охватывающее любое лингвоцве-
товое явление. Хотя не всегда ясно, можно ли относить к хроматиз-
мам, например, слова бесцветный или пестрый, содержащие указа-
ние на отсутствие или неопределенность цветового компонента, в на-
ших подсчетах они также учитывались. Мы также разграничиваем
единицы разных частей речи с собственно хроматической (сиреневый,
темно-красный, фиолетовый, червонный, яхонтовый) и ахроматичес-
кой семантикой (белый, светло-серый, серый, темно-серый, черный).
Термины цветообозначение и цветонаименование традиционно

используются для характеристики видовых понятий. Цветообозна-
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РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ

Н.Е. Касьяненко
(Донецк)

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: А.Р. ГАБИДУЛЛИНА.
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС. – ГОРЛОВКА:

ИЗД-ВО ГГПИИЯ, 2009. – 292 С.

Монографическое исследование А.Р. Габидуллиной «Учебно-пе-
дагогический дискурс» выполнено в русле так называемой педагоги-
ческой лингвистики, или лингвистики образования, – направления,
которое соотносится с установлением в языковедческой науке ант-
ропоцентрической парадигмы.
В данном исследовании автор прежде всего обращается к базово-

му понятию «дискурс». Известно, что существует большое количе-
ство трактовок этого понятия, соотносящихся с различными евро-
пейскими традициями, в частности с французской, немецкой и др.
Достаточно обратиться к известному изданию Е.А. Селивановой «Су-
часна лінгвістика: термінологічна енциклопедія», в котором приво-
дится не менее 4-х значений слова «дискурс». А.Р. Габидуллина сво-
дит все многообразие точек зрения на это понятие к трем основным
и при этом весьма основательно, со ссылками на фундаментальные
работы (отечественных и зарубежных лингвистов) характеризует их
как отправные.
На этом фоне Алла Рашатовна формулирует определение учебно-

педагогического дискурса, которое рассматривает как целостную ком-
муникативную ситуацию, включающую прежде всего текст и другие
речевые произведения, принадлежащие различным коммуникантам,
принимающим участие в ситуации, каковой является урок. Кроме
того, что вообще важно для определения дискурса, автор включает в
УПД и динамический аспект речевых произведений, то есть факти-
чески речевое поведение как обучающих, так и обучаемых.
В исследовании представлена типология текстов – составляющих

УПД (учебно-научных, дидактических, конверсационных), приводят-
ся различные типы дискурсов и выявляются дифференциальные при-
знаки УПД. Особое внимание уделяется учебно-педагогической ком-
муникативной ситуации, ее функциям (лимитирующей, интегрирую-
щей, типизирующей), типам учебных текстов (авторитарным и диа-
логическим).
Вторая глава работы посвящена характеристике основных кате-

горий УПД, коррелирующих с параметрами коммуникативного кон-
текста (коммуникативно-прагматическими и конструктивными), вы-
явлению конститутивных признаков УПД.
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чение – хроматизм, воспринимаемый на синхронном уровне как не-
производный и не соотносимый с наименованием какого-либо пред-
мета. При этом возможна широкая и узкая трактовка данного терми-
на: цветообозначения понимаются широко как слова любой части
речи, в эксплицитной или имплицитной форме содержащие хрома-
тические компоненты в значениях; узко – как качественные прилага-
тельные с хроматическими компонентами в своих семных структу-
рах ([19; 20; 25], заметим, что именно прилагательные гоголевских
текстов изучены в целом лучше, чем слова других частей речи [16, с.
38]). При необходимости подчеркнуть частеречную принадлежность
хроматизмов можно говорить о хроматических и ахроматических
адъективах (Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан; Она
видела немало запачканных дегтем запорожских шаровар, мускули-
стых рук с черными нагайкам), субстантивах (Объявлено было, что
Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в
ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью крас-
ки) или глагольных единицах (<…> вся земля ярко зазеленела све-
жею зеленью и по всему полю пахло весною; Солнце опускалось ниже
к земле; <…> еще живее и ближе сделался город; еще темнее за-
чернели пинны). Частеречная категоризация цветовой и световой ин-
формации [27] позволяет уточнить, в какой мере для писательского
идиолекта характерны опредмеченность цветовых и световых при-
знаков (Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тон-
ком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была
единственна), детализация в описаниях процессов (ср.: степь крас-
неет, синеет и горит цветами; Вдали засинел Лиман; глядела ему в
окна темная ночь, готова посинеть от приближавшегося рассве-
та), атрибутивных характеристик (показывая ей кнутом на почер-
невшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными по-
лями; Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскидан-
ных по лугу осокоров, берез и тополей засверкали огненные, одетые
холодом искры; Раздольны и велики есть между горами озера. Как
стекло, недвижимы они и, как зеркало, отдают в себе голые верши-
ны гор и зеленые их подошвы; Еще лучше он любил оглянуть эти
поля с террасы какой-нибудь из вилл <…> Сначала они еще каза-
лись зеленоватыми).
Термину цветонаименование (изумрудный, агатовый) мы пред-

почитаем «метафорический» хроматизм, так как любое цветонаи-
менование образуется вследствие метафоризации, основанной на
сходстве цветов двух референтов: Для довершения сходства фрак на
нем был совершенно медвежьего цвета; За ним душистая черемуха,
целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем ви-
шен и яхонтовым морем слив; У Ивана Ивановича большие вырази-
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Дана стаття присвячена огляду сучасних досліджень з проблеми

іншомовного запозичення, яка завжди привертала увагу лінгвістів. У
наш час у зв’язку з масовим використанням англомовних запозичень
актуальною стає проблема адаптації англіцизмів у російській мові,
проблема їх семантичного засвоєння. Розглядаються варіанти підходів
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Щербак Е.Н. Англоязычные заимствования в русском языке –

современное состояние исследований
Данная статья посвящена обзору современных исследований по

проблеме иноязычного заимствования, которая всегда привлекала к себе
внимание лингвистов. В настоящее время в связи с массовым исполь-
зованием английских заимствований особую актуальность приобрета-
ет проблема адаптации англицизмов в русском языке, проблема их се-
мантической освоенности. Рассматриваются варианты подходов к оп-
ределению степени освоения англицизма в речи и в языке.
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SUMMARY
Shcherbak E.N. English loans in the Russian language – the state

of modern researches
The article is devoted to the analysis of modern researches on problem

of English loans in the Russian language, which is rather interesting for
linguists. Nowadays the problem of adaptation of English loans in the
Russian language, the problem of their semantic absorption takes the main
place because of their wide usage in the language.
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тельные глаза табачного цвета. Упоминание о метафоре более чет-
ко отражает и различие между лексическими единицами таких ти-
пов, как зеленый и изумрудный.
В целом, при отборе эмпирического материала принимались во

внимание: 1) метаязыковые толкования хроматизмов, то есть привле-
чение «лингвистического чутья», интроспекции исследователей как
носителей языка; 2) фиксация отобранных единиц в словарях XIX в.;
3) возможность реконструкции мотиванта цвет (как морфемы или
лексемы) в образовании таких единиц, как, например, разноцветный,
непонятного цвета, краскою под цвет грязи и т.п.
Исследовательская схема этого и других подобных проектов, выпол-

ненных на кафедре общего и русского языкознания Новосибирского го-
суниверситета в рамках работы спецсеминара «Лингвостилистика и куль-
тура речи» под рук. О.Н. Лагуты, следующая: 1) выявление корпуса лек-
сем с цветовой и световой семантикой, использованных писателями (или
анонимными создателями фольклорных текстов); 2) определение линг-
воцветовой палитры [31; 34; 35; 36] и лингвосветовых решений – сово-
купностей хроматизмов и ахроматизмов, в частности объединенных на
основе близости наименований участков спектра – то есть на основе так
называемого «ньютоновского круга», а также выявление наборов обо-
значений чистых и смешанных цветов (например, лилово-огненный, се-
ребряно-розовый); 3) выявление доли языковых и индивидуально-автор-
ских средств в исследуемых описаниях (соответствие элементов цвето-
писи и светописи наборам цветовых универсалий и уникалий [30]). Язы-
ковые, или узуальные, хроматизмы и ахроматизмы в большинстве слу-
чаев образуют единую систему, подчас отягощенную культурными смыс-
лами [40], а индивидуально-авторские, напротив, часто не представля-
ют собой системных элементов (невообразимый цвет) и могут носить
эмоционально-образный характер, выражать авторскую оценку (серень-
кий), общее впечатление и т.п. (бледно-тощий цвет лица); 4) определе-
ние цветописи и светописи участков художественного пространства, а
именно того, как расцвечиваются писателем / анонимным автором фоль-
клорного произведения художественные / фольклорные миры и их «на-
сельники» со свойственными им атрибутами и т.д. Эта схема может рас-
ширяться. Например, в переводных текстах возможно выявление обо-
значений цветовых и световых участков, попадающих в зоны так назы-
ваемого «культурологического дальтонизма», которые, как правило, свя-
заны с локальными религиозно-историческими цветосимволическими
традициями, но не только с ними [40, с. 43].
Гоголевские хроматику и ахроматику, или совокупность всех еди-

ниц с цветовой и световой семантикой, составили следующие слова,
приводимые ниже в порядке убывания количества их употреблений
в текстах (рядом указан процент словоупотреблений от общего объе-
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ными языками на лексическом уровне составляет важную страницу
в истории лексики каждого национального языка. Проблема лекси-
ческих заимствований как следствие такого взаимодействия представ-
ляет одну из важных сторон в развитии русского языка на разных
этапах его существования.
Обзор литературы по изучаемой проблеме показал, что в после-

днее время в связи с очередной волной массового заимствования ино-
язычной лексики (в первую очередь англицизмов и американизмов)
увеличился интерес лингвистов к теоретическим проблемам заим-
ствования не только в языке, но и в речи, т.е. при реализации языко-
вой системы. Семантическое освоение иноязычного слова – цент-
ральный и решающий момент в его адаптации. В связи с тем, что
проблема адаптации иноязычных заимствований в речи и в языке
изучена пока еще недостаточно, можно выделить следующие вопро-
сы, требующие дальнейших исследований:

· определение наборов признаков, степеней освоения англициз-
мов в речи и в языке;

· выяснение степени освоения частотных в настоящее время анг-
лицизмов в речи и в языке;

· выяснение соотношения степеней освоения англицизмов в речи
и в языке;

· установление соотношения между временем заимствования ино-
язычного слова и степенью его освоения в речи и в языке.
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ма картотеки): 1) черный – 9,2%, 2) белый – 8,2%, 3) красный – 7,6%,
4) зеленый – 4,2%, 5) синий – 4%, 6) голубой – 2,7%, 7) блондинка –
2,6%, 8) желтый, седой – по 2,1%, 9) серый – 2%, 10) белокурый,
золото, розовый, серебряный – по 1,5%, 11) алый, золотой, чернеть
– по 1,4%, 12) гнедой – 1,1%, 13) краснеть, огненный, смуглый – по
1%, 14) белизна, румянец, чернобровый – по 0,8%, 15) коричневый –
0,7%, 16) беленький, карий, покраснеть, рыжий – по 0,6%, 17) бе-
леть, гороховый, почернеть – по 0,5%, 18) желтизна, каурый, мали-
новый, пестрядевый, поседеть, посинеть, пурпурный, серенький,
сизый, синеть, темно-зеленый, чернявый – по 0,4%), 19) бронзовый,
желтенький, зеленеть, лазурный, лиловый, побелеть, пожелтеть,
позеленеть, румяниться, румяный, темно-синий, фиолетовый, чер-
ноглазый – по 0,3%, 20) бледно-голубой, белоснежный, бурый, вспых-
нуть, выбелить, голубеть, голубизна, желтеть, желтоватый, зак-
раснеться, золотистый, кофейный, пепельный, русый, светло-серый,
седина, серебриться, серебро, синюха, сиреневый, темно-коричне-
вый, темно-серый, червонеть, черномазый – по 0,2%, 21) агат, алеть,
багрянец, белила, белить, беловатый, белоголовый, белогрудый, бе-
лолицый, бело-прозрачный, бледно-золотой, бледно-тощий, брюнет,
брюнетка, буряк, брусничный, геморроидальный, горячий, забелеть,
загореться, зазеленеть, засинеть, зачернеть, зеленоватый, зелено-
кудрый, изголуба-темный, исчерна-белый, каленый, красноватый,
красногрудый, краснозобый, лилово-огненный, медвежий, непости-
жимо-страшный, ночь, оливковый, оранжевый, прозрачно-голубой,
пунцовый, расцвести, рдеть, рубин, рыжеватый, светло-верблюжий,
светло-зеленый, серебряно-розовый, серебристый, синеватый, скуч-
но-синий, смола, смолистый, смугловатый, смуглота, снег, снегопо-
добный, табачный, темно-красный, темно-русый, темно-ореховый,
травяно-зеленый, фосфорический, цвет весенней сирени, цвет вин-
ных дрожжей, цвет изношенного сюртука, червоноверхий, червон-
ный, черноволосый, черноногий, черноокий, ярко-зеленый, яхонто-
вый – по 0,1%.
Исходя из выделяемого в семных структурах хроматизмов и ах-

роматизмов основных цветовых или световых компонентов (напри-
мер, компонент ‘белый’ присутствует в структурах лексем белый, бе-
лоснежный, снегоподобный и т. д.), художественную палитру Н.В.
Гоголя можно представить в следующем виде: белый (14,7%), чер-
ный (13,8%), красный (13,6%), желтый (6,3%), зеленый (6,1%), си-
ний (5,6%), коричневый (4,6%), голубой (3,7%), серый (3%), розо-
вый (1,5%), оранжевый (0,8%), фиолетовый (0,7%). Таким образом,
художественное пространство в текстах Гоголя окрашено в основ-
ном в белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий, коричне-
вый, голубой и серый цвета. Преобладают чистые цвета. Ядро гого-
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· грамматически освоенные (жаргонизмы), например: «мэйло»
письмо (от англ. mail – почта);

· жаргонизмы русифицированные, например: «коннектиться» свя-
зываться при помощи компьютера (от англ. to connect – соединять);

· сокращения, например: «маки» компьютеры марки «Macintosh»;
· семантические кальки, например: «пинать» от англ. «to boot»

приобретает переносное значение в жаргоне – загружать в компью-
тер операционную систему или программу [7, c. 43-47].
Иноязычная лексика теряет отрицательную стилистическую ок-

раску, и употребление иноязычных слов становится престижным, ибо
часто свидетельствует о высоком социальном и финансовом положе-
нии говорящего. В специальных терминологиях многочисленны за-
имствования, обусловленные необходимостью в разграничении по-
нятий или в их специализации: инсталляция, киллер, плейер, римейк,
спонсор, промоутер. Тенденцией к установлению соответствия между
нерасчленённостью объекта и однолексемностью его наименования
объясняется заимствование слов овертайм, таблоид, армрестлинг,
ноу-хау, хайджекер. Терминология вычислительной техники,
спортивная терминология, а также лексика некодифицированных под-
систем языка постоянно пополняются англицизмами или кальками с
английского, что объясняется наличием в языке сложившихся сис-
тем терминов, однородных по источнику их происхождения. Фактор
престижности иноязычного слова оказал определённое влияние на
активизацию употребления заимствованных слов. Л.П. Крысин от-
мечает, что «большая социальная престижность иноязычного слова,
по сравнению с исконным, вызывает иногда явление, которое может
быть названо повышением в ранге. Слово, которое в языке-источни-
ке именует обычный объект, в заимствующем языке прилагается к
объекту, в том или ином смысле более значительному, более престиж-
ному» [5, c. 153].
Коммуникативная актуальность понятий и соответствующие им

иноязычные слова попадают в зону социального внимания, их частот-
ность в речи становится необычайно высокой, они легко образуют про-
изводные слова и делаются объектом сознательного употребления.
В настоящее время очень активно разрабатываются следующие

проблемы: динамика процесса заимствования, функционирование
иноязычных слов, анализ семантических сдвигов в них, этапы асси-
миляции иноязычного слова и присущие каждому этапу, дифферен-
циальные признаки ассимиляции для всех языковых уровней, струк-
турно-семантическая эквивалентность заимствованного слова и его
иноязычного прототипа, отношение рядовых носителей языка к ино-
язычной лексике, прогнозирование возможности закрепления заим-
ствованного слова в русском языке. Взаимодействие между различ-
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левской хроматики составляют ахроматизмы белый и черный и хро-
матизмы красный и желтый. Что касается уникальности авторского
словотворчества, то 64,3 % всех хроматических словоупотреблений
составляют так называемые «основные хроматизмы», зафиксирован-
ные в словарях XIX – начала ХХ в., а 35,7 % – все остальные. Гого-
левская «художественная палитра» приблизительно на 2/3 «универ-
сальна» и на 1/3 «уникальна».
Для гоголевской прозы характерны хроматизмы и ахроматизмы

разной степени интенсивности в передаче цветовых или световых
характеристик: 1) хроматизмы / ахроматизмы с ярко выраженным цве-
товым / световым компонентом в значениях, а именно: единицы с
наиболее «абстрактной» семантикой (красный, синеть, желтизна) –
75,5% (здесь и далее – от общего объема картотеки), «метафоричес-
кие» хроматизмы (малиновый) – 7,2%, составные адъективы со све-
товым / цветовым компонентом (черноногий, краснозобый) – 5,6%,
ахроматизмы и хроматизмы в составе сравнений (черный, как уголь)
– 3,8%, составные единицы со световым компонентом в структуре
хроматизма (темно-коричневый) – 2,4%, метафоры, метонимии и
сравнения, замещающие ахроматизмы и хроматизмы (уста – руби-
ны, волосы, как агат) – 0,5%; 2) хроматизмы / ахроматизмы с ослаб-
ленным цветовым компонентом в значениях: неопределенной цвето-
вой семантикой (разноцветный) – 3,7%, с модифицированным зна-
чением (беловатый, серенький) – 0,6%, с эмоционально-психологи-
ческим компонентом (скучно-синий) – 0,2%; 3) «мнимые» хроматиз-
мы и ахроматизмы, не преследующие цель цветовой / световой ха-
рактеристики художественных «объектов»: описательные единицы
(цвет изношенного сюртука) – 0,4%, единицы эмоционально-образ-
ного характера (непостижимо страшный цвет лица) – 0,1%.
Изобретая художественную действительность, писатель фактичес-

ки моделирует собственную вселенную [8]. Всё художественное про-
странство гоголевских текстов, все отраженные в них художествен-
ный реальный и художественный ирреальный миры могут быть ус-
ловно определены как миры художественной «действительности»
(собственно «мир») и художественного «инобытия» («иномир»). Мир
художественной «действительности» формируют образы персонажей
и созданных ими реалий, а также описания природы; мир художе-
ственного «инобытия», населенный сверхъестественными существа-
ми, имеет собственные реалии и свои потусторонние «пространства».
В какие цвета и каким образом расцвечены эти «миры» гоголевским
воображением, что представляет собой лингвоцветовая картина мира
писателя, представим далее (табл. 1).
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В наши дни заимствование англицизмов – активный процесс, за-
трагивающий практически все сферы деятельности человека. Появи-
лись новые технические иностранные термины, слова, связанные с
культурой, спортом, политикой: фокстрот (от англ. foxtrot), блюминг
(от англ. blooming) и др. Такие заимствования представляют собой
слова, обозначающие новые реалии, и слова, не связанные с наиме-
нованием новых понятий. Новая иноязычная лексика относится пре-
имущественно к технической и научной терминологии. Освоение рус-
ским языком новых заимствований происходит без существенных
структурных изменений иноязычных прототипов. Представляется
также немаловажным тот факт, что существует стремление к адек-
ватной передаче иноязычной лексики средствами русского языка, так
что подавляющее большинство новых слов структурно не отличают-
ся от иноязычных прототипов. Наибольшее количество заимствован-
ных слов наблюдается в газетных и журнальных статьях, посвящён-
ных спорту, искусству, моде, политики, экономике.
Активизация процесса заимствования отражена и в смене названий

в структурах власти: премьер-министр, вице-премьер-министр, мэр, пре-
фект. Большое количество английской терминологии используется в об-
ласти компьютерной техники: компьютер, дисплей, винчестер, прин-
тер, драйвер, байт, бит, файл, сайт [5, c. 119]. Отмечен также высо-
кий процент англицизмов в области спорта (файтер, плэй-офф, винд-
серфинг, фристайл, скейтборд, кикбоксинг, овертайм, армреслинг и др.),
экономики (клиринг, инвестор, дилер, дистрибьютер и др.), искусства
(спонсор, имидж, андеграунд, шоу, шоумен, клипмейкер и др.).
Достаточно самобытным и ярким явлением современной жизни

стали компьютерные и интернет-технологии, пользователями которых
являются люди разных профессий и возрастов. И, конечно же, язык
профессиональных компьютерщиков и любителей, язык Интернета не
мог остаться вне поля зрения лингвистов. Статистический анализ по-
казал, что на сайтах для молодёжи, по сравнению с информационно-
развлекательными сайтами для представителей старших возрастных
групп, наблюдается большой процент заимствований для обозначения
блоков информации на страницах. Это объясняется тем, что молодое
поколение в целом свободнее владеет английским языком и в большей
степени подвергается экспансии англоязычной культуры.
П.В. Лихолитов анализирует профессиональный язык программистов

и, особенно, «специфический жаргон знатоков вычислительной техники
и просто людей, увлекающихся компьютерными играми» и выделяет сле-
дующие виды заимствований в области компьютерной терминологии:

· грамматически не освоенные, например: «гамовер» несанкциони-
рованная остановка компьютерной программы (от англ. game over – ко-
нец игры);
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Таблица 1
Лингвоцветовая картина мира Н.В. Гоголя

Как видим, чаще всего Гоголь «раскрашивает» внешность своих
персонажей, почти так же он внимателен к цвету артефактов, чуть
менее – натурфактов. Гоголевская цветопись и светопись «телесного
человека» включает хроматические описания различных элементов вне-
шности персонажей: 1) их усов, бакенбардов, бород, волос – 14,5 % хро-
матизмов и ахроматизмов писателя описывают волосяной покров, его
герои – с сизыми усами или с черным усом, с бакенбардами черны-
ми, как соболь или уголь или просто с черными бакенбардами, с чер-
ною как уголь бородою, реже – рыжей бородой, русой головой и т.д.;
2) кожи (9 %): блистающая, как белый сахар, беленькая ручка, яркой
белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весен-
ней розы, смуглая грудь, лицо было смугло; 3) глаз (4 %): табачного
цвета, желтоватые или черные глаза, черноокий, карие очи; 4) бро-
вей (3 %): ночь, чернобровый; 5) губ (0,5 %): алые, розовые губки;
6) носа (0,3 %): фиолетовый. В текстах описаны два канона внешно-
сти: народный (или фольклорный, так как этот канон отражен и в
фольклорных текстах, и в лубке [28, с. 37]), и, условно назовем, «свет-
ский». Народный, или лубочный, канонический образ внешности
имеют персонажи с черными бровями или очами, белым лицом, алы-
ми губами и т.д., «светский» – белокурые и голубоглазые барышни,
императрица или, например, Манилов, который тоже был белокур, с
голубыми глазами.
Светопись и цветопись в передаче эмоций и чувств гоголевских

персонажей очень лаконичны и ограничены упоминаниями о белом и
красном: белеть, белый, бледнеть, бледный, вспыхнуть, загореться,
закраснеться, краснеть, огненный, побледнеть, поседеть, рдеть. Из-
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Кол-во 
хроматизмов / 
ахроматизмов 
(% от общего 
объема 
картотеки) 

 
ИНОМИР 

Кол-во 
хроматизмов / 
ахроматизмов 
(% от общего 

объема картотеки) 

1. «Человек» во 
всех 

проявлениях 

Кол-во 
хроматизмов 

Телесный 31,2 

41,8 

«внутренний» 4,6 
«социальный» 6 

 

Сверхъестественные 
существа 
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растительный мир) 

12 Инопространство 
(«пекло», ночной 
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и т. д.) 
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Всего 89,8 Всего 10,2 
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Э.Хауген распределяет все заимствования по их структурным при-
знакам, исходя из степени морфемной и фонемной субституции:

· заимствованные слова (loan words);
· заимствованные морфемы (loan blends);
· заимствованные значения (loan translations, semantic loans) [11, с. 210].
Л.В. Щерба выделяет три категории:
· заимствования в собственном смысле слова, сделанные данным

языком из иностранного;
· изменения в том или ином языке, которым он обязан влияниям

иностранного языка;
· факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения како-

го-либо языка [10, c. 228].
М.И. Фомина выделяет два типа заимствований: из славянских

языков и из неславянских языков. Последние по процессу освоения
можно разделить на следующие группы:

· интернациональная лексика, разновидностью которой являются
международные термины;

· экзотизмы, используемые для описания жизни и быта других на-
родов, для создания местного колорита;

· варваризмы, которые не полностью освоены или вовсе не осво-
ены и употребляются в чуждых для русского языка терминах;

· гротесково-шуточная речь (неумеренное наполнение текста вар-
варизмами или экзотизмами создаёт комический эффект) [8, c. 193].
У Л.П. Крысина находим следующие «основные типы иноязыч-

ных слов:
1) заимствованные слова;
2) экзотическая лексика;
3) иноязычные вкрапления» [4, c. 43].
Принципиальное различие между экзотизмами и вкраплениями,

по мнению А.И. Журавского, состоит в их «неодинаковом отноше-
нии к реалиям и языку» [3, c. 138].
По своим характеристикам иноязычная лексика занимает особое

место не только в словарях, но и в языковом сознании говорящих. Груп-
па людей, инициирующих заимствование, должна быть влиятельна и
авторитетна в своей области, и её словоупотребление и речевое пове-
дение является эталонным для других носителей языка. Иностранное
слово фиксирует на себе внимание носителей языка; оно оказывается
маркированным, осложненным отрицательной или положительной
оценками, ассоциациями. Так, иноязычное слово является непонятным,
зашифрованным, социально престижным, модным. «Оценка нередко
оказывается частью лексического значения, т.е. представляет опреде-
лённый семантический компонент, или же формирует положительные
или отрицательные коннотации данного слова» [5, c. 146].
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менение цвета – внешний «признак» внутреннего переживания (стра-
ха, гнева, смущения и т.д.), смены психологического состояния: Нозд-
рев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил на
два шага назад; Иван Федорович, краснея, сел на указанное ему место
против двух барышень. Подобный метафорический и метонимичес-
кий материал всегда привлекателен для исследователей [33, с. 43].
Необыкновенна светопись и цветопись природных зарисовок. Ис-

пользуются слова бледный, белеть, белый, голубизна, голубой, зеле-
ный, золотой, краснеть, красноватый, красный, лазурный, лазурь,
розовый, светлый, сизый, синий, синеть, серебряный, темно-зеленый,
темный, черный. Природа постоянно наделяется чертами Божествен-
ного: Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!
Всмотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный не-
бесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит
земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и
полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь! Очаро-
вательная ночь! Неподвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака,
и кинули огромную тень от себя. Тихи и покойны эти пруды; холод и
мрак вод их угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девствен-
ные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключе-
вой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, когда
прекрасный ветреник – ночной ветер, подкравшись, мгновенно целу-
ет их. Весь ландшафт спит. А вверху все дышит, все дивно, все тор-
жественно. А на душе и необъятно, и чудно, и толпы серебряных ви-
дений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Чаще
всего картины природы передают то чувство спокойствия, умиротво-
ренности, какое свойственно произведениям иконописи. Это совпаде-
ние, возможно, является следствием особой религиозности писателя
[12; 15; 45]. Могут совпадать и некоторые метафорические описания
впечатлений от иконы-природы и иконы-произведения. В гоголевских
текстах есть несколько описаний икон, и одно из них обнаруживает
общность с изображением природы в повести «Сорочинская ярмар-
ка». Сравним: 1) описание природы: В поле ни речи. Все как будто
умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и се-
ребряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю,
да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи
лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы,
и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живопис-
ные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по
которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, то-
пазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огорода-
ми, осеняемыми, статными подсолнечниками. Серые стога сена и
золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его
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УДК 81’272.161.1
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ

ЯЗЫКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Процесс заимствования иноязычной лексики в большей или мень-
шей степени присущ любому языку во все периоды его развития, по-
тому что языки не существуют в полной изоляции. Изучение языково-
го заимствования имеет достаточно большую традицию и в зарубеж-
ном, и в отечественном языкознании, так как невозможно найти ка-
кой-либо язык, который не пополнял бы свой лексический состав за
счёт иноязычных слов. Утверждение И.А. Бодуэна де Куртенэ в рабо-
те «О смешанном характере всех языков», что «... нет и не может быть
ни одного чистого, не смешанного языкового целого. Смешение есть
начало всякой жизни...», невозможно опровергнуть [1, с. 362].
Начиная с XVIII в. проблема заимствований постоянно привлекает

внимание лингвистов, и прежде всего причины иноязычных заимство-
ваний. Проблему этимологической хронологии иноязычных заимство-
ваний изучали А.И. Соболевский, И.Огиенко, Я.К. Грот, Л.П. Крысин,
В.М. Аристова, Э.Ф. Володарская и др. В конце XIX – начале ХХ вв. в
работах о заимствованиях лингвистические вопросы рассматривались
в связи с вопросами культуры. И.А. Бодуэн де Куртенэ в работе «Язы-
кознание» пишет, что «с помощью исследования заимствованных слов
мы можем с большою точностью делать выводы о взаимном культур-
ном влиянии одного народа на другой» [2, с. 97].
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дано следую-

щее определение заимствования: «Заимствование – элемент чужого
языка, перенесённый из одного языка в другой в результате контак-
тов языков, а также сам процесс перехода элементов одного языка в
другой» [6, c. 158]. Многие лингвисты определяют «заимствованное
слово» как слово, вошедшее в лексическую систему языка-реципи-
ента, а иностранное слово – как лексическую единицу, не принятую
в систему заимствующего языка [4, c. 27].
В современной лингвистике существуют различные подходы к

классификации заимствований: по времени заимствования, по язы-
ку-источнику, по сфере функционирования лексических единиц, по
степени освоения иноязычной лексики языком-реципиентом.
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неизмеримости; 2) описание иконы: приехавший из Киева козак рас-
сказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и бес-
престанно молящуюся, в которой земляки узнали Пидорку; что буд-
то еще никто не слыхал от нее ни одного слова; что пришла она пеш-
ком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими
яркими камнями, что все зажмурились на него глядя. Можно предпо-
ложить, что описание богатого оклада сделано Гоголем под впечатле-
нием от Киево-Печерской иконы Успения Богоматери – древнейшей
из чтимых в православной России икон и находившейся в Киево-Пе-
черской лавре. Известно, что в XIX в. икона была вся, «кроме лиц и
рук, покрыта ризою из чистого золота, украшенною крупными алма-
зами, бриллиантами и другими драгоценными каменьями» [21, с. 149].
Цветопись гоголевского художественного «иномира» представляет

особый интерес. Хроматика «сверхъестественных» гоголевских пер-
сонажей соответствует фольклорной цветописи, в частности цвето-
писи фольклорной религиозной прозы [28]. К существам, описывае-
мым хроматизмами, относятся: 1) волшебники, обладающие различ-
ными магическими способностями (ведьмы и колдуны); 2) мертве-
цы, утопленницы и т.п., «неприкаянные души», обреченные на веч-
ные скитания между землей и небом; 3) персонажи, временно пре-
бывающие на земле, но являющиеся частью потустороннего мира
(черт и всевозможные представители бестиария). В их описаниях
Гоголь использует слова белый, бледно алеть, бледный, загорелый,
засинеть, зеленый, красный, посинеть, прозрачно-голубой, прозрач-
ный, румяный, светло-серый, синий, смуглый, темнеть, темно-ко-
ричневый, черный, перифраз не белее трубочиста (о черте). Для пер-
вой группы персонажей свойственны антитетические характеристи-
ки: в рамках земной, обыденной, жизни ведьмы, колдуны представ-
лены в человеческом облике, который может изменяться под действи-
ем волшбы: Привез сотник молодую жену в новый дом свой. Хороша
была молодая жена. Румяна и бела собою была молодая жена, далее
по сюжету – известная ее метаморфоза в черную кошку.

«Инобытийные» артефакты окрашены писателем в красный и ко-
ричневый цвета. К предметам, принадлежащим сверхъестественным су-
ществам, следует отнести, прежде всего, «чертову свитку», темно-ко-
ричневый кафтан цыгана, прикосновение к которому, казалось, превра-
тило бы его в пыль. Инопространство в гоголевской прозе представле-
но несколькими местами пребывания сверхъестественных существ: ноч-
ным лесом, заброшенной старой церковью, пеклом. Потусторонний ло-
кус описывается с помощью также характерных для фольклора хрома-
тизмов и ахроматизмов зеленый, почерневший, темный, черный. Имен-
но ночью, во тьме, персонажи сталкиваются с «нечистой силой»: Вот
уже и солнца нет… В поле становится холодней. Примеркает, при-
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Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака

«Шуани, або Бретань 1799 року»
У статті досліджуються прізвиська у романі Оноре де Бальзака

«Шуани, або Бретань 1799 року». Подано спробу систематизації ан-
тропоетонімів з погляду особливостей їх словотвору. Доведено, що,
як і апелятивна лексика, французькі антропоетоніми мають складну
систему словотворчих засобів. Встановлено, що для вивчення особ-
ливостей авторського вживання власних назв треба розглядати фак-
ти в історичній перспективі.

Ключові слова: антропоетонім, прізвисько, історична перспекти-
ва, словотвір.

АННОТАЦИЯ
Чудовская Т.С. Поэтика прозвищ в романе Оноре де Бальзака

«Шуаны, или Бретань в 1799 году»
Статья посвящена рассмотрению прозвищ в романе Оноре де

Бальзака «Шуаны, или Бретань в 1799 году». Доказано, что для того,
чтобы разобраться в особенностях авторского употребления собствен-
ных имён, необходимо рассматривать факты в исторической перс-
пективе. Сделана попытка систематизации антропоэтонимов с точки
зрения их словообразования. Установлено, что, как и апеллятивная
лексика, французские антропоэтонимы имеют сложную систему сло-
вообразовательных способов.

Ключевые слова: антропоэтоним, прозвище, историческая перс-
пектива, словообразование.

SUMMARY
Chudovska T.S. Poetics of the nicknames in the novel “The

Chouans” by Honoré de Balzac
This article is devoted to the discussion of the nicknames in the novel

“The Chouans” by Honoré de Balzac. It proves that it is necessary to
regard the facts in the historical perspective to figure out the author’s
usage of the proper names. It also highlights the peculiarities of
anthropoetonyms’ word-formation and their translation.
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меркает и – смерклось… С сердцем, только что не хотевшим выско-
чить из груди, собрался он в дорогу и бережно спустился густым лесом
в глубокий яр, называемый Медвежьим оврагом. Басаврюк (= колдун)
уже поджидал его там. Темно, хоть в глаза выстрели. Персонажи по-
вестей Н.В. Гоголя попадают в «пекло», или в ад, именно через лес:
Покойный дед был человек не то чтобы из трусливого десятка… Одна-
ко ж что-то продирало его по коже, когда вступил он в такую глухую
ночь в лес. Темно и глухо (а дальше – типично гоголевское парадоксаль-
ное семантическое смещение, создающее эффект обманутого ожида-
ния), как в винном подвале… Мало-помалу выбирался он на просторное
место, и, сколько мог заметить, деревья редели и становились, чем
далее, такие широкие, каких дед и не видывал и по ту сторону Польши…
[Нечистое племя]. Рожи и уши наставили, и лапы протянули. Дед до-
гадался: забрал в горсть все бывшие с ним деньги и кинул, словно соба-
кам, им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним переме-
шалось, земля задрожала, и, как уже он и сам рассказать не умел, –
попал чуть ли не в самое пекло. Часть хроматизмов «инобытийной» де-
нотативной сферы (белый, бледный, загорелый, засинеть, зеленый, крас-
ный, посинеть, румяный, светло-серый, синий, смуглый, темнеть, тем-
но-коричневый, черный) используется и в описаниях мира «реального»,
другая часть (бледно алеть, не белее трубочиста, прозрачно-голубой,
прозрачный) – только в описаниях «иномира».
Единицы светописи и цветописи гоголевской прозы могут быть ус-

ловно распределены, с точки зрения реализуемой в них авторской оцен-
ки описываемого явления, по трем группам: выражающие положитель-
ную авторскую оценку (11 % всех словоупотреблений), отрицатель-
ную (8 %) и, чаще всего, нейтральную (71 %). Нейтральная оценка
характерна, прежде всего, для хроматизмов, описывающих социально
значимые артефакты художественной реальности: Узнал он только,
что латинский язык есть отец итальянского, что монсеньеры быва-
ют трех родов – одни в черных чулках, другие в лиловых; животных:
Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд
темного цвета с белыми крапинками… Но это – неповторимая гого-
левская «нейтральность», и, естественно, все случаи ввода таких слов
создают уникальную светопись и цветопись.
Охарактеризуем кратко их основные черты в текстах Н.В. Гоголя.

Анализ материала позволил определить, что это прежде всего: 1) опи-
сательность: Его пробудил крик: перед ним остановилась громадная
телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его
по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длин-
ным восклицаньем: «У, у, у!..» И в одну минуту с ног до головы был он
обсыпан белой пылью, при громком смехе всех обступивших его сосе-
дей; 2) способность актуализировать определенные черты в образах

268

демуазель де Верней помітила жовтувату калюжку, – попсована від
цієї вологи підлога, хоч і викладена гранітними скалками, скріплени-
ми глиною – все красномовно свідчило, що господар оселі цілком вип-
равдував своє шуанське прізвисько” [6, с. 184].

 Плазуй-по-Землі – швидкий, тихий та підступний:
“Marche-à-terre, sur lequel cinq ou six hommes tirèrent sans

l’atteindre, disparut dans le bois après avoir grimpé le talus avec la
rapidité d’un chat sauvage…” [8, с. 37]. “Плазуй-по-Землі, в якого
вистрелили кілька чоловік, та жодний не влучив, швидко, наче дика
кішка, видряпався на укіс і зник у заростях...” [6, с. 26].

“Cette apparition et son reproche eurent quelque chose de la rapidité
des fantômes” [8, с. 130]. “В його несподіваній появі, в його докорі
була якась раптовість примари...” [6, с. 106].

Серцевідець – дотепний:
“- Appelez La-clef-des-cœurs, il est intelligent” [8, с. 29].
“- Візьміть Серцевідця, він тямущий хлопець...” [6, с. 20].
Висновок: На даному етапі роботи можна сказати наступне. Для

вивчення особливостей авторського вживання власних назв треба роз-
глядати факти в історичній перспективі. Як і апелятивна лексика, фран-
цузькі антропоетоніми мають складну та багатогранну систему сло-
вотворчих засобів. Ми розглянули кілька прикладів власних назв ро-
ману Оноре де Бальзака «Шуани, або Бретань 1799 року», що утворе-
но шляхом суфіксації та шляхом складання двох або більше слів.
Не вся інформація, що закріплена за власною назвою, підлягає

перекладу на іншу мову. У кожному випадку необхідно брати до ува-
ги фактор задачі перекладача.
Для більш детального аналізу власних назв художнього твору не-

обхідно розглянути їх у контексті, що ми маємо за мету зробити в
окремій роботі.
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персонажей: Итак, в одном департаменте служил один чиновник;
чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького ро-
ста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид
подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим
сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным;
3) способность создавать комический эффект: Хлопцы бесятся! Бес-
чинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают та-
кими словами... словом, сказать стыдно; пьяный москаль побоится
вымолвить их нечестивым своим языком. (Все это худощавый писарь,
в пестрядевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей, сопро-
вождал протягиванием шеи вперед и приведением тотчас же в пре-
жнее состояние). Хроматизмы с такой структурой («цвета чего-л.»)
были очень популярны в начале XIX в., но Гоголь описал персонажа,
который «не прочь выпить», о чем свидетельствует его вид, даже одеж-
да. Метафорический хроматизм также может выступать как один из
способов передачи иронии: «Куда теперь ему бледнеть! – подхватил
другой, щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк –
или, лучше, сама красная свитка, которая так напугала людей». Та-
кие единицы передают мысль автора в яркой образной форме, вызы-
вая у читателя и эмоции, и зрительные ассоциации.
Как известно, наилучшим способом систематизации идиолектно-

го материала является словарный. Гоголевские тексты, становивши-
еся неоднократно источниками для иллюстраций в толковых слова-
рях, имеют лишь единичные опыты системного авторского лекси-
кографического описания [48]. Словарь хроматизмов и ахроматиз-
мов писателя был составлен одним из авторов этой статьи [35, с. 88-
119]. Задача такого Словаря – показать и описать круг единиц автор-
ского текста, способных передавать цветовую и световую семантику
или специально фиксирующих ее отсутствие. Словарная статья со-
стоит из вокабулы, количественного показателя словоупотреблений,
грамматической зоны, в которой отмечена частеречная принадлеж-
ность хроматизма (сущ. – существительное, прил. – прилагательное,
гл. – глагол), зоны толкования. Толкования представлены в структуре
словарной статьи на уровне ЛСВ, объединенных под одной вокабу-
лой. Толкования метафорических хроматизмов и хроматизмов-срав-
нений содержат помету Перен. – переносное. В словарных статьях
приводятся все синонимические примеры употребления хроматиз-
мов, встреченные в текстах писателя. Синонимический способ тол-
кования дается при помощи отсылочной пометы См. Количество сло-
воупотреблений каждого хроматизма или ахроматизма приведено в
скобках после вокабулы, перед толкованиями. При каждом ЛСВ да-
ется либо развернутое толкование, либо лексический дублет, либо
формальное истолкование, либо отсылка. Иллюстрации, представ-
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Більшість складних онімів, що утворені шляхом простого приєднан-
ня основ, пишеться через дефіс.

Beau-pied (прикметник + іменник; beau – красивий, прекрасний,
pied (m) – нога). У перекладі російською мовою – Скороход, україн-
ською – Прудконогий.

Pille-miche (дієслово + іменник; piller – грабувати, спорожняти,
miche (f) – коровай). Російський переклад – Хватай-Каравай, україн-
ський – Хапай-Коровай.

Galope-chopine (дієслово + іменник; galoper – скакати, робити
щось дуже швидко, chopine (f) – півлітра, пляшка вина). Російський
варіант перекладу – Налей-Жбан, український – Налий-Кухоль.
Незначна частина складних онімів має поєднуючий елемент. Фун-

кцію поєднуючого елемента, як і в апелятивній лексиці, можуть ви-
конувати окремі голосні, сполучники, прийменники, артиклі тощо.
Композити таких онімів завжди пишуться через риску.

Marche-à-terre (дієслово + прийменник + іменник; marcher – кро-
кувати, а – по, terre (f) – земля). Російською – Крадись-по-Земле, ук-
раїнською – Плазуй-по-Землі.

Mène-à-bien (дієслово + прийменник + іменник; mener – вести до
чогось, а – к, до, bien (m) – добро, прибуток). Російською – Вези-
Добро, українською – Вези-Добро.

La clef-des-cœurs (іменник + артикль + іменник; clef (f) – ключ, cœur
(m) – серце). Російською – Сердцевед, українською – Серцевідець.
Семантика складних антропоетонімів складається з семантики їх

композитів. Щодо функцій поетонімів, окрім номінативної кожен з
них виконує і характеризуючу функцію.
На матеріалі прізвиськ героїв роману визначені специфіка, експ-

ресивно-стилістичне забарвлення, категоріальні ознаки, стилістичні
функції цього типу антропоетонімів. Денотативно-сигніфікативне
ядро семантики прізвиськ включає, окрім категоріальних ознак, ха-
рактеризуючу сему, що являє собою відмітну особливість референта
[4, с. 11-12]. Прізвиська вказують на типові риси характеру, що при-
таманні тому чи іншому герою:

Хапай-Коровай – жадібний до наживи:
“Il tromperait saint Pierre et lui volerait les clefs du paradis” [8, с.

53]. “Він обдурив би навіть святого Петра й вкрав би в нього ключі
від раю” [6, с. 45].

Налий-Кухоль – охочий до спиртного:
“Une immense pièce de cidre, sous le bondon de laquelle mademoiselle

de Verneuil remarqua une boue jaunâtre dont l’humidité décomposait le
plancher quoiqu’il fût formé de morceaux de granit assemblés par un
argile roux, prouvait que le maître du logis n’avait pas volé son surnom
de Chouan” [8, с. 266]. “Величезна бочка з сидром, – під чопиком ма-
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ленные в виде речений, выделенных курсивом и предваряемых зна-
ком ?, служат следующим целям: 1) подтверждают факт наличия слова
в конкретном гоголевском тексте; 2) содержат дополнительную ин-
формацию о семантике ЛСВ (то есть являются информирующим кон-
текстом). В случае необходимости текст иллюстрации сокращен, при
этом сокращение вводится знаком <…>. Количество примеров для
каждого ЛСВ, представленного в Словаре, зависит от числа денота-
тивных сфер, единицы которых могут быть описаны при помощи
данного хроматизма. Денотативные сферы указываются в скобках
сразу после словарной иллюстрации. Источники иллюстраций:
1) «Вечера на хуторе близ Диканьки»: П I – «Предисловие» к первой
части; СЯ – «Сорочинская ярмарка»; ВИК – «Вечер накануне Ивана
Купала»; У – «Майская ночь, или Утопленница»; ПГ – «Пропавшая
грамота»; П II – «Предисловие» ко второй части; НР – «Ночь перед
Рождеством»; СМ – «Страшная месть»; ШТ – «Иван Федорович
Шпонька и его тетушка»; ЗМ – «Заколдованное место»; 2) «Мирго-
род»: СП – «Старосветские помещики»; ТБ – «Тарас Бульба»; В –
«Вий»; ПП – «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем»; 3) «Повести»: НП – «Невский проспект»; Н –
«Нос»; П – «Портрет»; Ш – «Шинель»; К – «Коляска»; ЗП – «Записки
сумасшедшего»; 4) МД – «Мертвые души. Том первый». Приведем
примеры словарных статей:
ЖЕЛТЕНЬКИЙ (3), прил. См. Желтый. Агафья Федосеевна но-

сила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с
желтенькими цветами (Мир, артефакты – ПП, 210; П, 82; МД, 116).
ЖЕЛТЕТЬ (2), гл. Виднеться, выделяться желтым цветом. <…> об-
ращал в червонное золото там и там желтевшие груши <…> (Мир,
природа – ТБ, 75; МД, 113). ЖЕЛТИЗНА (4), сущ. Желтый цвет,
оттенок чего-либо. ? Объявлено было, что Lise только сегодня не-
множко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает
и лицо поражает особенно свежестью краски (Мир, человек теле-
сный – П, 82; П, 82; П, 84; Р, 186). ЖЕЛТОВАТЫЙ (2), прил. Свет-
ло-желтый, с желтым оттенком. Приказчик явился. Это был человек
лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимо-
му, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его гляде-
ло какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и ма-
ленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое
пуховики и перины (Мир, человек телесный – МД, 33; В, 179). ЖЕЛ-
ТЫЙ (21), прил. Имеющий окраску одного из основных цветов спек-
тра – среднего между оранжевым и зеленым, цвета яичного желтка,
золота. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость
польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в
морду, дороже для них всякого братства (Мир, артефакты – ТБ, 117-
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Котро, Жан, очолював контрреволюційний вандейський заколот 1793
року і загинув 1794 р. За вживаний ним сигнал – совиний крик –
дістав прізвисько Шуан, тобто Сова, яке дало назву всім повстанцям
проти Республіки в Бретані і Вандеї. Це історичний факт. Щоб пере-
дати місцевий колорит, Бальзак дає своїм героям шуанські прізвись-
ка: Плазуй-по-Землі, Налий-Кухоль, Хапай-Коровай, Вези-Доб-
ро, Довгодзьоба (український переклад Тамари Воронович та Єли-
завети Старинкевич). Бальзак нагороджує прізвиськами не тільки
шуанів, але й «синіх». Є тут і Серцевідець, і Прудконогий. Навіть
прізвище одного з офіцерів – Мерль (в перекладі з французької merle,
m – дрізд) – Бальзак обирає на межі прізвища та прізвиська.
Вимишлені автором імена героїв привернули нашу увагу своїм

словотворчим потенціалом.
Центральне питання словотвору взагалі – це вивчення структури

і змісту слів. Стосовно природи антропонімів «Шуанів» можна по-
ставити кілька питань, серед яких головними є такі:

1. Як Бальзак утворює антропонім?
2. Як Бальзак утворює складний антропонім?
3. Як значення складного антропоніму стосується значення його

складових частин?
Межі нашої статті дозволяють нам розглянути лише прізвиська

героїв.
Є в романі антропоетоніми, що автор утворює шляхом суфіксації.

Суфікс має лексико-семантичне значення, проте не вживається відок-
ремлено, тобто не має ознак окремої частини мови. У романі «Шуа-
ни, або Бретань 1799 року» жіноче ім’я Barbette (в українській та
російській версіях роману – Барбета) походить від barbe (у перекладі
з французької – борода) + суфікс -ette, що дає іменнику зменшеного
значення. Прізвисько цієї ж героїні Bécanière (російський переклад
Н.Немчинової – Цапля, український переклад Т.Воронович та Є.Ста-
ринкевич – Довгодзьоба) походить від іменника bec (m) (у перекладі
з французької – дзьоб, глотка, паща) + суфікс -ière, що в даному ви-
падку означає свого роду сосуд, ємкість.
Щодо складних поетонімів, то їх Бальзак утворює шляхом скла-

дання двох або більше слів. При цьому поєднуються незалежні, діючі
основи. На думку окремих дослідників, словоскладання завжди було
головним напрямом розвитку лексики мови взагалі та пропріальних
одиниць зокрема, бо воно – найпродуктивніший тип словотвору в
багатьох мовах. Аналізуючи складні поетоніми роману Бальзака «Шу-
ани, або Бретань 1799 року», ми здійснили спробу класифікувати їх з
точки зору шляхів поєднання композитів. Ми розрізнили два шляхи сло-
воскладання: 1) простого приєднання однієї частини до іншої; 2) об-
’єднання складових частин за допомогою поєднуючого елемента.
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118; ВИК, 71; НР, 161; НР, 167; СМ, 182; ШТ, 214; ТБ, 48; ТБ, 83; ТБ,
103; В, 164; В, 169; П, 82; Р, 174; Р, 182; Р, 186; МД, 11; МД, 113; МД,
113; МД, 180; МД, 225). Страшно протянул он руки вверх, как буд-
то хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь
стал пилить его желтые кости (Иномир, сверхъестественные су-
щества – СМ, 175-176).
Конечно, все систематизированные данные о гоголевской свето-

писи и цветописи могут быть проанализированы не только с пози-
ций литературоведения [13; 14; 26] и культурологии [10; 39; 40], но и
с позиций психологии [18; 32; 44; 46; 47].
Так, составленный выше рейтинг цветовых предпочтений писа-

теля полностью совпал с рейтингом последовательности естествен-
ного возникновения «основных» хроматизмов и ахроматизмов. Бо-
лее того, доминанты белый, черный, красный и желтый представля-
ют собой номинации того цветового ряда, который использовался еще
в древности и который подтверждается археологическими данными
[39, с. 40]. Эти же ахроматизмы и хроматизмы характерны для на-
родной гравюры, лубка XIX в. [37]. Интересно и то, что в фольклор-
ной ахроматике (в былинных, песенных и легендарных текстах) сре-
ди обозначений монохромных цветов тоже лидирует белый [28].
Особый интерес представляет анализ дистрибуции хроматичес-

ких и ахроматических единиц по денотативным сферам с точки зре-
ния психологии. Неслучайно творчество писателя уже давно привле-
кает внимание медицинских специалистов [47]. В современной пси-
хологической практике (исследовательской, коррекционной и т.д.),
направленной на изучение влияния цвета на интеллект, психическое
состояние, здоровье и социальное поведение человека, широко ис-
пользуются различные методы цветодиагностики [4; 5; 6; 17; 32; 44;
46; 49]. На основе бело-черно-красно-желтой доминант гоголевской
палитры можно охарактеризовать общее состояние писателя следу-
ющим образом (предположения приводятся без учета возможной
динамики в разные годы по шкале «усиление-ослабление симптома»).
Актуализация писателем сочетания черного с красным свидетельству-
ет в целом о его трагическом мироощущении, склонности драмати-
зировать события: эти цвета символизируют сложную связь смерти
и жизни. Широкое использование белого, ассоциирующегося с чис-
тотой и внутренней гармонией, отражает неосознанную попытку за-
глушить тревожные предчувствия поисками света и добра.
Возможны и другие выводы относительно выявленных устойчи-

вых лингвоцветовых приоритетов писателя. Синестетические мето-
ды диагностики и клиники используются в современной психологии
широко в России и за рубежом. Многочисленные наблюдения и экс-
перименты позволили выявить особенности и закономерности влия-
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ми (іменами вигаданих персонажів), ситуація докорінно змінюється.
Це відбувається тому, що умови функціонування літературних ант-
ропонімів є кардинально іншими. Якщо ім’я людини “живе у соціумі
і саме там набуває значення” [4, с. 3 із 6], то імена літературних пер-
сонажів створюються у соціумі, але призначені для простору худож-
нього тексту. У будь-якому художньому творі кожна власна назва є
результатом цілеспрямованого відбору, або словотвору письменни-
ка, і цілеспрямованого її вживання. Метою даної статті є аналіз де-
яких антропоетонімів роману Оноре де Бальзака «Шуани, або Бре-
тань 1799 року».
Власні назви, як компонент мови, передають інформацію про різні

сторони життя людини і є відображенням культури людей, які цією
мовою розмовляють. Події роману розгортаються на південному за-
ході Франції, у році, що подається в самій назві. Населення цієї час-
тини країни – це селяни, що ведуть партизанську війну заради Бога
та короля. Як зауважив В.М. Калінкін у своїй роботі «Поэтика они-
ма», той, хто має за мету вивчити особливості авторського вживання
власних назв, повинен розглядати факти в історичній перспективі,
інакше він “лишится стержня, «станового хребта» научного поиска”
[1, с. 37]. Тому доцільно дати деякі коментарі щодо історичних подій,
що описуються в романі. Ось яку характеристику дає їм сам Бальзак:

“З усієї Франції саме в Бретані <…> не вивітрилися залишки пер-
вісного життя й забобонного світосприймання наших напівдиких
предків <…>Дух сучасної цивілізації не наважується пробитися сюди
крізь неосяжні первісні ліси. Неймовірна жорстокість, тваринна
впертість, але водночас і вірність своїй присязі, цілковите заперечення
наших законів, наших звичаїв, нашого одягу, нашої нової монети, нашої
мови і разом з тим патріархальна простота, героїзм і мужність – все це
спричиняється до того, що жителі тих країв не наділені таким гнуч-
ким розумом, як могікани або червоношкірі Північної Америки, але
такі самі міцні духом, хитрі й суворі. <…> …в повстаннях тих
провінцій не було нічого благородного, й можна сказати з певністю –
якщо Вандея зробила з грабунку війну, то Бретань перетворила війну
на грабунок. Вигнання королівської родини й скасування релігії були
для шуанів тільки приводом до розбоїв, і події тієї міжусобної війни
відзначалися лютою жорстокістю, властивою місцевим звичаям. Коли
справжні захисники монархії вербували солдатів з-поміж цього тем-
ного й войовничого люду, вони марно намагалися, підносячи білий
стяг, надати певної величі мерзенним злочинам шуанства, і шуани
стали незабутнім прикладом того, як небезпечно підбурювати нецив-
ілізоване населення країни” [7, c. 16-17].
Це – настільки дикі люди, що вони, як дикуни, не користуються

іменами та прізвищами, їм зручніші прізвиська. Один з трьох братів
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ния цвета на психофизиологические функции и эмоции человека и,
наоборот, – изменения восприятия цвета в зависимости от эмоцио-
нального и психофизиологического состояния. Были разработаны таб-
лицы вербально-цветовых шкал восприятия болевого синдрома у
больных людей и у людей здоровых [2, с. 74-80]. Данные о цветопи-
си и светописи писателя соответствуют результатам экспериментов,
полученных среди больных с психогенными болями (например, при
конверсионных и депрессивных расстройствах в рамках цефалгий).
Но, на наш взгляд, любые диагностические совпадения, в том числе
и относительно цветописи Н.В. Гоголя, не стоит абсолютизировать,
хотя, как известно, ряд полученных данных некоторым образом со-
относится с реальными фактами его биографии. Так что решить, что
же в большей мере повлияло, например, на выбор цветописных и
светописных решений писателя – его физическое состояние или вни-
мание к словесному и графическому фольклору, – пока сложно.
Комплексное и разноаспектное лингвистическое исследование тек-

стов Н.В. Гоголя может быть осуществлено лишь с учетом тех резуль-
татов, которые уже известны специалистам в области психолингвис-
тики, лингвостилистики, когнитологии, структурно-семантических ис-
следований, авторской лексикографии, теории перевода. Ниже мы при-
водим библиографический список, который, на наш взгляд, может быть
учтен при более детальном изучении идиолекта писателя.
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гии английского языка
Данная статья посвящена исследованию крылатых выражений ан-

глийского языка. В работе осуществлен анализ различных подходов
к проблеме идентификации крылатых выражений в языке и их взаи-
модействия с системой фразеологии. Особое внимание уделяется осо-
бенностям семантики крылатых выражений, а также рассматрива-
ются механизмы их фразеологизации.
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зеологизации.

SUMMARY
Savoshchenko O.M. Catch-Words in the System of English

Phraseology
The article focuses on the analysis of different approaches to the

problem of the definition of catch-words. Their identification and
correlation with the phraseological system, the peculiarities of their
semantics and ways of phraseologization are outlined.

Key words: catch-words, phraseological unit, semantic change,
phraseological formation, phraseological process mechanism.

Т.С. Чудовська
(Горлівка)

УДК 81’ 373.2 ; 82.0
ПОЕТИКА ПРІЗВИСЬК У РОМАНІ ОНОРЕ ДЕ
БАЛЬЗАКА «ШУАНИ, АБО БРЕТАНЬ  1799 РОКУ»

Поетика оніма як самостійна наукова галузь має лише 50 років,
починаючи з захисту першої кандидатської дисертації з літературної
ономастики. Це була робота Всеволода Миколайовича Михайлова
«Собственные имена персонажей русской художественной литерату-
ры ХVIII и первой половины XIX вв., их функции и словообразова-
ние». З тієї пори розробки у цій сфері, що проведені вітчизняними та
іноземними лінгвістами (Є.Отін, В.Калінкін, А.Суперанська, В.Стал-
тмане, В.Мокієнко, А.Доза), свідчать про актуальність вивчення ос-
новних напрямків літературної ономастики.
Питання, чи мають власні імена значення, або вони надаються

«по природі», дискутується протягом тисячоліть і так і не знаходить
остаточного рішення. Однак, коли ми із реального світу власних назв
переходимо у світ художнього тексту з літературними антропоніма-
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ма фразеологічної, оскільки дозволяє пізнати фразотворні механіз-
ми, обумовлені характером прототипів ФО.
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АНОТАЦІЯ
Савощенко О.М. Крилаті вирази в системі фразеології анг-

лійської мови
Запропонована стаття досліджує крилаті вирази англійської мови.

У роботі здійснюється аналіз різних підходів до проблеми ідентифі-
кації крилатих виразів, їх співвідношення з системою фразеології.
Першорядна увага приділяється особливостям семантики крилатих
виразів, а також розглядаються механізми фразеологізації цих оди-
ниць.

Ключові слова: крилаті вирази, фразеологічна одиниця, семан-
тична структура, семантичний зсув, механізм фразеологізації.



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

27

27.Кульпина В.Г. Социопсихологическая цвето- и светорефлексия в
метаязыке архитектуры как синергетический сценарий языка и
действительности // Вест. Москов. ун-та: Сер. 19 «Лингвистика и
межкультурная коммуникация». – 2007. – № 3. – С. 96-111.

28.Лаврентьев А.М., Лагута О.Н. Лингвистические приложения //
Русские простонародные легенды и рассказы. Сборник 1861 г. /
Изд. подгот. В.С. Кузнецова, О.Н. Лагута, А.М. Лаврентьев. –
Новосибирск: Наука, 2005. – С. 182-317.

29.Мандельштам И.Е. О характере гоголевского стиля: Глава из
истории русского литературного языка. – Гельсингфорс: Новая
типография Гувудстадсбладет, 1902. – 406 с.

30.Митякова М.В. Семные механизмы текстовых трансформаций
системных лексических единиц: На материале произведений
Н.В. Гоголя: Дисс. … канд. филол. наук. – СПб., 2000. – 214 с.

31.Орлова И.А. Цветовая палитра в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые
души» // Рус. речь. – 2004. – № 6. – С. 13-18.

32.Пашутин С. Цветовые предпочтения и наше подсознание //
Управление персоналом. – 2007. – № 24. – С. 77-81.

33.Попугаева  М.В.  Цветовые эмотивы в  характерологии
литературного образа (на материале английского языка) // Вест.
Москов .  ун-та: Сер.  19 «Лингвистика  и межкультурная
коммуникация». – 2008. – № 4. – С. 173-177.

34.Работа М.В. Использование хроматизмов в функционально-
стилистических целях (на материале научно-популярных и
художественных текстов) // Материалы XLI Международной
научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс»: Языкознание / Новосиб. гос. ун-т. –
Новосибирск, 2003. – С. 45-47.

35.Работа М.В. Хроматическая лексика в  прозе Н.В. Гоголя:
Дипломная работа. – Новосибирск, 2004. – 129 с. (На правах
рукописи.)

36.Работа М.В. Хроматическая лексика в цикле повестей Н.В.
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» // Материалы XL
Международной научной студенческой конференции «Студент
и научно-технический прогресс»: Языкознание / Новосиб. гос.
ун-т. – Новосибирск, 2002. – С. 42-43.

37.Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. –
СПб.: Тропа Троянова, 2002. – 342 с.

38.Сацкая С.И. Структурно-семантическая взаимосвязь компонентов
текста как форма реализации лингвокультурного атрибутивно-
оценочного смысла: На материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые
души»: Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2007. – 248 с.

262

3. Поряд з підсиленням узагальнено-метафоричного значення у
ряді випадків спостерігається виникнення додаткових відтінків пе-
реносного значення або нового переносного значення.
Підсилення узагальнено-метафоричного значення КВ у процесі

їх фразеологізації супроводжується втратою асоціативних зв’язків.
Аналіз КВ біблійного походження, проведений О.М. Лисенко, ви-

явив, що КВ, у яких має місце семантичний зсув, складають 61,9 %
від усього складу аналізованих КВ [6, с. 4].
Семантичний зсув, таким чином, не є обов’язковою або характер-

ною рисою КВ, але досить великий відсоток одиниць характеризуєть-
ся тим або іншим типом переосмислення.
КВ з наявністю семантичного зсуву і без нього є одиницями особ-

ливого “проміжного” рівня, що пояснюється релевантними ознака-
ми КВ, які визначаються як потенційні ФО. КВ з тим або іншим ти-
пом семантичного зсуву вважаються потенційними ФО першого
рівня. З одного боку, такі КВ зберігають зв’язок з літературним дже-
релом або автором, а з іншого – вони мають категоріальні ознаки ФО
і семантичний зсув різного ступеня, вживаність у мові тривалий час,
що сприяє мовній реалізації ФО, які вже з’явилися.
Внаслідок мовного вживання оформлений засобами мови вторин-

ний концепт стає надбанням носіїв мови, виконує певну комуніка-
тивну функцію і є основою подальшого перетворення КВ та утво-
рення на його основі ФО, що вже матиме інший рівень переосмис-
лення, інше структурне оформлення і, як наслідок, набуде інших
відтінків фразеологічного значення. “Власне кажучи, процес первин-
ного фразотворення вже почався, але ще не закінчився, тому що КВ
зберігає тісний зв’язок із джерелом-контекстом” [6, с. 14].
КВ без семантичного зсуву є особливим типом мовних одиниць,

які пропонують називати потенційними ФО другого рівня. Хоча вони
і не мають у своєму складі переосмислених компонентів, вони вже
стали вживаними у цій мові, відомими носіями і містять яскраві,
неординарні міркування та образи, з дивовижною влучністю вира-
жають сутність досить складних явищ, що може послужити осно-
вою, відправним пунктом для початку процесу переосмислення,
відриву подібного типу КВ від первинного контексту та утворення
нових ФО.
Таким чином, подальша розробка питань, пов’язаних з форму-

ванням та розвитком семантики ФО на базі КВ, встановлення спе-
цифіки реалізації механізмів первинного та вторинного фразотвору,
пізнання особливостей актуалізації фразеологічного значення у ме-
жах мовленнєвого контексту, виявлення соціокультурних чинників
формування цих фразеологізмів може вважатися перспективним з
точки зору подальшого розвитку загальної теорії семантики, зокре-
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АНОТАЦIЯ
Лагута О.М., Работа М.В. Психолінгвістичний аналіз кольо-

ропису М.В.Гоголя
У статті аргументуються два з можливих пояснень колірних і

світлових переваг письменника. Вибір ним домінант білий, чорний,
червоний і жовтий може бути обумовлений як зовнішнім впливом
народної творчості, зокрема народної гравюри, так і внутрішнім ста-
ном письменника, оскільки отримані в ході дослідження мовні дані
відповідають результатам клінічних експериментів серед хворих з
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КВ характеризуються різноманітністю синтаксичних конструкцій.
Синтаксична структура цих одиниць не має своїх специфічних рис і
може бути представлена простим реченням будь-якого типу, склад-
ним реченням, частиною складного або простого речення. Крилати-
ми виразами можуть бути також окремі слова, які виступають в уза-
гальнено-образному значенні.
Рівень семантичного зсуву у КВ не завжди однаковий: його діапа-

зон може варіюватися від наявності узагальнено-метафоричного зна-
чення, що не дорівнює сумі складових компонентів, до повної його
відсутності.
В.І. Гаврись запропонував розмежовувати діахронний та синх-

ронний аспекти співвідношення КВ та ФО. КВ, які у процесі роз-
витку мови дістали структурно-семантичні перетворення і мають всі
категоріальні ознаки ФО, він називає історичними КВ, а КВ, яким
властиві семантичні зрушення і які зберігають до певного часу тісний
зв’язок з вихідним джерелом-контекстом – сучасними КВ (тобто влас-
не КВ).
Для сучасних КВ притаманні наступні семантичні та структурні

ознаки:
1. Для всіх сучасних КВ характерна семантична специфіка, яка

виявляється у зв’язку з вихідним контекстом-джерелом (автором) та
наявності додаткового змісту, зумовленого цими асоціативними зв’яз-
ками.

2. Для переважної більшості сучасних КВ притаманна відсутність
семантичного зсуву, тобто лексичної ідіоматичності у традиційному
розумінні, що обумовлює винесення сучасних КВ за межі власне
фразеології.

3. Структурна неоднорідність також зумовлює виведення сучас-
них КВ за межі власне фразеології.

4. Сучасні КВ мають особливий характер формальної (зовніш-
ньої) стійкості, внаслідок притаманного їм додаткового змісту.
Таким чином, сучасні КВ можна розглядати як особливий розряд

стійких сполучень та віднести їх до периферії власне фразеології.
Історичні КВ у процесі розвитку дістали певних структурно-се-

мантичних перетворень, що свідчить про початок процесів фразео-
логізації та визначає їхню фразотворчу активність. Для семантично-
го перетворення притаманне посилення узагальнено-метафорично-
го значення:

1. Перетворення первісно вільних словосполучень та фраз у сло-
восполучення та фрази, яким властиве переосмислення компонентів.

2. Частина КВ у вихідному контексті вже вживалася в переносно-
му значенні, яке підсилилось у процесі функціонування у мовленні
таких КВ.
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психогенними болями, зокрема, при конверсійних і депресивних роз-
ладах в рамках цефалгій.

Ключові слова: кольоропис, ідіостить, психолінгвістика, лексіког-
рафія.

АННОТАЦИЯ
Лагута О.Н., Работа М.В. Психолингвистический анализ цве-

тописи Н.В.Гоголя
В статье аргументируются два из возможных объяснений цвето-

вых и световых предпочтений писателя. Выбор им доминант белый,
черный, красный и желтый может быть обусловлен как внешним
влиянием народного творчества, в частности народной гравюры, так
и внутренним состоянием писателя, поскольку полученные в ходе
исследования языковые данные соответствуют результатам клини-
ческих экспериментов среди больных с психогенными болями, в ча-
стности, при конверсионных и депрессивных расстройствах в рам-
ках цефалгий.

Ключевые слова: цветопись, идиостиль, психолингвистика, лек-
сикография.

SUMMARY
Laguta O.N.  RabotaM.V. Psycholinguistic analysis of N.V. Gogol”s

colour representation
In thе paper “Psycholinguistic analysis of N.V. Gogol”s colour

representation” by O. Laguta and M. Rabota two possible explanations of
N.V. Gogol’s light and colour preferences are argued. The choice of colour
dominants white, black, red and yellow is probably determined by external
influence of the folk art. But it could also be a result of the writer’s inner
state. The linguistic data obtained in the course of research are in a good
correlation with the results of the clinical experiments with patients who
suffer from psychogenic pain, especially from depression and conversion
disorder provoked by cephalgia.

Key words: N.V. Gogol, colour representation, idiostyle,
psycholinguistics, lexicography.
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семантичним перетворенням” [9, с. 32], вчений доходить висновку,
що КВ як розряд стійких словосполучень не повністю відповідають
структурним та семантичним ознакам ФО. Подібні стійкі комплекси,
які частково мають структурно-семантичні якості ФО, належать до
“периферії власне фразеології та створюють проміжний рівень між
власне ФО та перемінними словосполученнями” [3, с. 3].
За своїм сукупним змістом крилаті вирази поділяються на літера-

турно-звичайні, пов’язані з творами художньої літератури (антична
література, біблійні тексти, сучасна художня література різних на-
родів) та ідеологічні, які походять з творів філософського, політич-
ного й економічного характеру. КВ об’єднані однією загальною вла-
стивістю – усі вони є індивідуально-авторськими зворотами і були
зафіксовані у вихідних контекстах. Надалі, завдяки наявності в них
яскравих, неординарних, своєрідних думок, вони почали вживатися
без своїх вихідних контекстів і ставали надбанням широкого кола
носіїв мови. Розширювалася частотність та сфера вживання і відбу-
валося перетворення індивідуальних авторських зворотів на КВ. Ос-
новною ознакою КВ є його зв’язок з тим чи іншим джерелом, а вхо-
дження в мовний обіг і його тривалість є вже його реалізацією у мові.

“Крилатість” виразу, на думку В.І. Гаврися, зумовлюється такими
критеріями:

1. Літературне історичне джерело або автор такого виразу мають
бути доказовими.

2. КВ має бути не лише загальновідомим, але й стати загально-
вживаним у кожній конкретній мові.

3. Вживання КВ має бути тривалим [3, с. 11].
Головною особливістю семантики КВ є наявність у їхній семан-

тичній структурі основного і додаткового змісту. Під основним змістом
розуміється значення КВ, що випливає з його лексичного наповнення
і граматичної структури, тобто основний зміст складається зі значень
словесних компонентів та структурного значення. На основний накла-
дається додатковий зміст КВ, що може полягати в наявності авторсь-
ких асоціативних зв’язків або якого-небудь переосмисленого, узагаль-
нено-метафоричного значення, і, таким чином, загальне значення КВ
складається з аплікації основного і додаткового значень.
Слід зазначити, що на відміну від КВ літературні та інші цитати

завжди вживаються як авторські звороти. Цей факт установлюється
наявністю посилання на автора та лапок, в яких вживається авторсь-
кий зворот. Посилання можливі не тільки на авторів, але й на діючих
осіб їх творів. Цитати, а також авторські афоризми та сентенції – це
дослівні уривки з якого-небудь тексту, які не є одиницями мови, тому
що, по-перше, вони не відомі носіям мови, а по-друге, вони не відтво-
рюються у мовленні, отже, не мають додаткового змісту.
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(Горловка)

УДК 811. 161. 1.=25 (075)
ПОНИМАНИЕ ОБРАЗА И ОБРАЗ ПОНИМАНИЯ

Предметом настоящего сообщения является дальнейшее разви-
тие, уточнение и когнитивное осмысление положений, ранее сфор-
мулированных мною и некоторыми из моих учеников в связи с трак-
товкой понимания как образа в различных жанрах и стилях дискур-
са, преимущественно – литературно-художественного [1, 2, 3, 4, 10,
11, 24]. Отрадно заметить, что указанная проблематика попала в центр
арены плодотворного сотрудничества мирового лингво-филологичес-
кого сообщества, о чём свидетельствуют многочисленные нацио-
нальные и международные форумы последних лет. Так, своего рода
знаковым событием в коммуникатологии стала Международная на-
учная конференция «Понимание в коммуникации», проведенная в
феврале – марте 2005 г. Московским университетом им. М.В. Ломо-
носова и научно-исследовательским вычислительным центром [19].
Хотя после этого работа конференций по указанной тематике про-
должилась (за последнее время было проведено ещё две), предмет
данной статьи наилучшим образом вписывается именно в форум 2005
года, но исследования в указанной области были начаты мною рань-
ше [1].
Референтная область поэтических образов изобилует концепта-

ми абстрактных идей (время и пространство, жизнь и смерть, систе-
мы моральных ценностей, человеческиe эмоции, переживания и др.).
Немаловажное место среди них должно быть занято и пониманием
как процессом и как результатом. Вообще говоря, понимание в це-
лом и различных видов дискурса в частности составляет предмет фи-
лософской и филологической герменевтик. Но, независимо от того,
протекает ли оно в режиме невербальной деятельности, или как вы-
сказанная рефлексия, оно немыслимо вне языка, поэтому образ по-
нимания как абстрактной идеи опредмечивается в языковой форме,
посредством которой формулируются вопросы, активизирующие
процесс понимания. Вместе с тем, понимание как предмет теорети-
ческой герменевтики и как тема различных видов дискурса, включая
и образную литературно-художественную речь, – разные, хотя и свя-
занные материи, что и подчёркивается хиазматической фигурой за-
головка этой статьи.
Понимание как предмет теоретической герменевтики – продукт

учёной рефлексии, а как тема дискурса – продукт обыденного созна-
ния, порождаемый наивной картиной мира рядовой языковой лично-
сти и моделируемый в основном авторами художественных произве-
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рішньої форми фразеологічних зворотів, відстеження загальних тен-
денцій фразетворення та виявлення взаємодії, співвідношення про-
цесів діахронної та синхронної мотивації фразеологізмів на базі КВ
через призму мовної картини світу довгий час залишались поза ува-
гою вітчизняних і зарубіжних мовознавців.
Відсутність у сучасній англійській мові докладного лінгвістично-

го опису КВ як особливих виразових засобів мови, а також загальна
спрямованість сучасної лінгвістики на дослідження семантичної,
структурної та функціональної сторін конкретних розрядів ФО зумо-
вили актуальність теми даної статті.
КВ, найрізноманітніші за значенням та структурою, більшого чи

меншого ступеня фразеологізації, активно функціонують як в усній,
так і пісемній формі, складаючи значний прошарок сучасної анг-
лійської мови, але КВ, головним чином, розглядали у загальному
складі фразеологічних одиниць (ФО) як “стійкі, афористичні, як пра-
вило, образні вирази, які ввійшли в мовний обіг з певного фольклор-
ного, літературного, публіцистичного або наукового джерела та на-
були широкого розповсюдження” [10, с. 246]. З іншого боку, відпов-
ідно до твердження В.О. Куніна, “жоден автор не може створити ФО,
він створює лише її прототип, який згодом виходить за рамки ав-
торського використання та стає фразеологізмом” [4, с. 13].
Таким чином, під час аналізу проблеми співвідношення КВ та ФО

виникла суперечність, яка розділила погляди вчених-фразеологів –
питання про належність або неналежність крилатих виразів до кор-
пусу власне фразеології. Н.Н. Амосова, А.М. Бабкін, А.Н. Кожин,
В.Фридеріх виносять їх за межі фразеології. Деякі з них пояснюють
це, перш за все, тим фактом, що всім фразеологізмам має бути при-
таманна ідіоматичність, – коли значення цілого сполучення немож-
ливо вивести з суми значень його складових частин.
Інші дослідники беззастережно включають крилаті вирази до скла-

ду фразеології (В.А. Архангельський, Л.С. Косман, Н.С. Можейко,
О.С. Нестеренко). На думку цих лінгвістів, будь-який словесний ав-
торський зворот, зафіксований принаймні одним словником або ви-
користаний щонайменше трьома різними авторами, автоматично має
бути віднесеним до складу фразеології. Тобто процес фразеологізації
здійснюється завдяки вживанню звороту в багатьох контекстах.
Існує ще один підхід до проблеми вирішення статусу КВ у сис-

темі фразеології, запропонований В.І. Гаврисем. Спираючись на по-
гляди І.І. Чернишової щодо обсягу та структури фразеології та на її
дефініцію ФО як “стійкого по формі сполучення слів, еквівалентно-
го відповідно до своєї граматичної структури словосполученню або
реченню, яке відтворюється у мовленні за традицією та характери-
зується одиничним зчепленням компонентів і повним або частковим
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дений или такими фольклорными жанрами, как шутка, анекдот и эс-
традная миниатюра. В определённой мере подобные модели свой-
ственны также рекламному и политическому дискурсам.
Необходимость указанного разграничения существенна для со-

временной когнитологии, которая, как известно, ставит на повестку
дня решение весьма деликатного и спорного вопроса о соотношении
таких величин, как «понятие», «концепт», «смысл», «прототип» и «об-
раз». Но если когнитологией и сделаны определённые успехи (часто,
как считают критики этого направления – преувеличиваемые, см.,
напр., [14, c. 141-159] и др.), особенно – в отношении ряда широко
обсуждаемых в литературоведении и поэтике концептов подобно пе-
речисленным выше, то изучениe с этих позиций феномена понима-
ния пока что представляется не более, чем пилотным проектом. По-
казателен в этом смысле тот факт, что в статье «Краткого словаря
когнитивных терминов», посвящённой пониманию [13, с. 124-126],
это понятие анализируется именно как герменевтическое, но не как
концепт обыденного сознания, стоящий в ряду перечисленных в руб-
рике «Концепт» [13, с. 90-93] и наиболее часто встречающихся в
филологических исследованиях других концептов. В защищённых же
за последнее время диссертациях «понимание» (или «непонимание»?)
фигурирует то как «феномен» [5], то как «ситуация» [16], то как «лин-
гвистическое средство выражения непонимания в речевом взаимо-
действии» [18].
Однако, похоже, что В.З. Демьянков (автор статьи о понимании в

указанном словаре) делает попытку анализа понимания как концепта,
т.е. «этнокультурного или ментального семантического построения,
свойственного рядовому носителю языка» [15], в другой своей работе
[19, с. 26]. Здесь он пишет, что «‘Полное понимание’ – недостижимый
идеал, к которому стремятся, когда воспринимают речь другого чело-
века. Сопоставление того, как употребляется слово ‘понимание’ в на-
учной речи (например, в психологии и в философии языка), с одной
стороны, и в обыденной речи, с другой, позволяет очертить контуры
этого идеала. Такой приём исследования часто называют концепту-
альным анализом: в результате реконструируется концепт понимания,
в существовании (но трудной достижимости) которого мы убеждаем-
ся в общении». Об этом же самом, но без использования модной ког-
нитивистской терминологии, писал и я ещё в 2003 году [3].
Хотя попытка В.З. Демьянкова ещё не доведена до конца, его толь-

ко что процитированное высказывание лишний раз свидетельствует о
важности отмеченного разграничения как для когнитологии в целом,
так и для концептологии в частности. В самом деле: понимание лите-
ратурного или фольклорного дискурса на любую тему кроме понима-
ния и понимание как их тема – величины столь же различные, сколь
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ну систему і завдяки природному відбору фіксуються або не фіксу-
ються загальномовними словниками.
Що ж до так званих роздільно оформлених крилатих виразів, то

вони виступають різновидом образно переосмислених словосполу-
чень і речень, тобто фразеологізованими одиницями мови. Функціо-
нуючи як фразеологізми, вони також рано чи пізно нарівні з іншими
подібними утвореннями входять у загальномовний словник або фун-
кціонують поза ним, тобто стають або не стають елементами мовної
системи. Аналізовані мовні одиниці не випадково слід орієнтувати
на загальномовний словник, оскільки саме він є найавторитетнішим
кодифікатором мовної системи тієї або іншої літературної мови (ра-
зом з орфографічними і фразеологічними довідниками). А словник
крилатих виразів при цьому виступає лише спеціалізованим лекси-
кографічним довідником, тому принципи формування його реєстро-
вого корпусу можуть братися до уваги загальномовним словником,
але тільки певною мірою. Адже загальномовний словник – це пере-
дусім академічний нормативний довідник, що спирається на тра-
диційні (усталені) лексикографічні принципи як щодо меж, так і щодо
характеру включення словникового матеріалу. Передусім він не прий-
має так званих оказіоналізмів, і крилатих у тому числі, які в основно-
му й досліджуються останнім часом. Взагалі щодо мовних одиниць,
які називають крилатими, слід, на наш погляд, обережно вживати
терміни узус і узусний. Адже далеко не всі крилаті вирази можна на-
звати узуальними. Більше того, розв’язання питання узуальності / ока-
зіональності крилатих висловів сприяло б, у свою чергу, розв’язан-
ню іншого дуже важливого питання – статусу тих чи тих аналізова-
них одиниць, тобто які з них слід вважати одиницями мови, а які
одиницями мовлення.

“Крилата” природа розглядуваних мовних одиниць породила, у
свою чергу, “крилату” термінологію. Гомерівський образний вислів
крилаті слова з легкої руки німецького лінгвіста Г.Бюхмана (завдяки
його збірникові “Geflugelte Worte”, 1-е вид. 1864р.) вже близько півто-
раста років служить спеціалізованим позначенням широкого, досить
строкатого класу метафоризованих в основній своїй масі утворень,
які об’єднує тільки одна, і то часто досить умовна ознака – наявність
джерела.
Одним із перспективних напрямів є дослідження крилатих виразів

(КВ) англійської мови та проблеми співвідношення КВ як складної
продуктивної мікросистеми мови, якій властива особлива структура,
семантика та функції, з системою фразеології. Проблеми вирізнення
КВ із загального фразеологічного складу англійської мови, дослі-
дження їх структурних, семантичних і стилістичних властивостей,
аналіз явищ фразетворення на базі КВ як процесу становлення внут-
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дискурс и метадискурс. Ведь многие, скажем, художественные произ-
ведения трудны для понимания и, вследствие этого, обеспечивают воз-
можность вариантных прочтений, равно как и таят опасность ошибоч-
ных интерпретаций, что вовсе не означает, что эта возможность или
опасность в них обсуждается. Здесь, если использовать традицион-
ную терминологию, мы можем говорить о «понимании образа».
В то же время существуют произведения, такие, например, как

рассказ Карела Чапека «Поэт», понимание которого, с одной сторо-
ны, озадачивает читателя, как и любое другое произведение, в дан-
ном случае – сводится к усматриванию в нём пародии на модернист-
скую заумь и на сам процесс интерпретации текста. Вместе с тем,
это и произведение на тему понимания как одной из образных струк-
тур. Здесь нам уже приходится говорить об образе понимания. Хотя
таких произведений немного, и их сюжеты не значатся в реестре
структур «морфологии сказки» у В.Я. Проппа [20], они существуют.
В прозе, скажем, это рассказ ирландского писателя и драматурга Сэ-
мюэля Беккета «Общение» (“Company”), проанализированный с об-
суждаемых здесь позиций в работе В.В. Фещенко [22]. Это и серия
романов П.Дж. Вудхауса об аристократе Берти Вустере и его вышколен-
ном дворецком Дживзе, a также некоторые произведения Гектора Мун-
ро (Саки) и Дороти Сэйерс, проанализированные в работах И.В. Гюб-
бенет с точки зрения понимания их персонажами аллюзивно-цитат-
ной речи [7, с. 9-19], [8, с. 16-19]. В поэзии – это, например, знамени-
тое “Silentium” Ф.Тютчева, где поэт, жалуясь на лживость слова, пред-
почитает молчание, а А.Фет ему вторит в стихотворении «Как мош-
ки зарёю…»: («О, если б без слова / Сказаться душой было мож-
но!»). Специально теме понимания посвящено юмористическое сти-
хотворение В.Маяковского, написанное в 1923 году под заголовком
«О ‘фиасках’, ‘апогеях’ и других неведомых вещах». Если Маяковс-
кий высмеивает в нём увлечение современных ему газетных журна-
листов иностранщиной, непонятной «грамотею Ванюхе» как обоб-
щённому образу малограмотного читателя, то сегодняшним его ана-
логом представляются макаронические стихи Евгения Бергера [6].
Процитирую из этой частушки лишь несколько заключительных
строк, но достаточно красноречивых (выделено нами. – В.Б.):

…Ивана я не уважаю,
Ему импичмент выражаю,
И мне не нравится Семён –
спонтанно нелоялен он,
А трансформировать Павлина
Весьма опасно в семьянина.
Зато Василий мной любим:
Есть у меня консенсус с ним!
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УДК 81’373 ; 811.111
КРИЛАТІ ВИРАЗИ В СИСТЕМІ ФРАЗЕОЛОГІЇ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Друга половина ХХ сторіччя була для фразеології періодом інтен-
сивного розвитку, завдяки чому вона виділилася в самостійну мовоз-
навчу дисципліну, характерною рисою якої нині є істотне розширен-
ня фразеологічної проблематики.
Віддаючи належне дослідницькій праці вітчизняних та зарубіж-

них авторів, сучасні дослідники змушені визнати, що досі не знайш-
ли ще свого остаточного вирішення багатьох проблем та питань фра-
зеологічної науки, які сприяли б збагаченню теорії фразеології, розу-
мінню природи та сутності фразеологічних одиниць як особливих
ускладнених мовних знаків.
Мовні одиниці, які прийнято називати крилатими словами або кри-

латими виразами, досі не дістали всебічного теоретичного висвіт-
лення. Більше того, вони не знайшли ще свого більш-менш визначе-
ного місця в мовній системі, що дає підстави виводити їх за її межі і
навіть за межі власне лінгвістичних досліджень. Цікавою, на наш
погляд, є пропозиція В.Телії розмежовувати шість фразеологій, які по-
винні мати різний науковий статус: Фразеологія-1-3 – це розділи
лінгвістики, що вивчають відповідно ідіоматичність сполучень слів, ка-
тегорію зв’язаності значень, клішованість мовлення; Фразеологія-4 –
розділ лінгвостилістики, що досліджує характерні для ідіостилю, мов-
леннєвого твору способи номінації; Фразеологія-5 – розділ пареміо-
логії; Фразеологія-6 – прикладна галузь лінгвістики, що ставить за
мету створення енциклопедичних словників крилатих слів і виразів
[8, с. 75]. Поділяючи цей погляд лише частково, як продуктивні по-
шуки наукової методики і методології опису символьних мовних оди-
ниць, разом з тим вважаємо і крилаті слова, і крилаті вирази не-
від’ємними складниками лексики і фразеології літературної мови. До
того ж підкреслимо, що зазначені мовні одиниці належать, на наш
погляд, до різних мовних рівнів: перші – до лексичного (чи лексико-
семантичного), другі – до фразеологічного, пор.: Hercules та Herculean
labour. Що це означає? Крилате слово – не просто цілісно оформлена
мовна одиниця, як багато хто її називає (адже будь-яке слово-знак є
такою одиницею), а звичайна лексема з усіма її типовими особливо-
стями (походженням, первинним і вторинним семіозисом, словотві-
рним потенціалом, лексичною сполучуваністю, граматичними й сти-
лістичними ознаками). Залежно від часу входження і характеру фун-
кціонування в мові крилаті слова рано чи пізно вливаються в лексич-
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Игра словом как тема была характерна для знаменитой английс-
кой поэтики нонсенса и модернизма русского Серебряного века. В
частности, в диссертации В.В. Фещенко [22], в качестве образца т.н.
«нулевой коммуникации», изучается поэия так называемых «Чина-
рей-обэриутов». Они были членами эзотерического содружества по-
этов и философов 1920-30 гг., в круг которых входили Я.Друскин,
Д.И. Хармс, В.Хлебников, А.И. Введенский, Н.М. Олейников, Л.С. Ли-
павский и некоторые другие представители этого течения.
Полезно вспомнить, что идея понимания как образа, создаваемо-

го текстами соответствующей тематики, была подсказана (но не вы-
сказана) в одной из фундаментальных работ Романа Якобсона о фун-
кциях языка [23]. Среди них учёный назвал метаязыковую, основан-
ную на логическом противопоставлении языка-объекта, на котором
люди общаются, когда говорят об окружающем их реальном мире,
языку как теме этого общения либо в обычных беседах, либо в учё-
ных разговорах языковедов. Отсюда его мысль о метаязыке не толь-
ко как о методологическом инструменте лингвистических исследо-
ваний, но и как об одной из актуальных тем повседневного общения.
Эта тема проявляет свою актуальность, когда у коммуникантов воз-
никает потребность удостовериться в общности используемого ими
языкового кода, обеспечивающего взаимопонимание. Иными слова-
ми, коммуникация нацелена на сам код, а не на составленное из это-
го кода сообщение. Когда же общающиеся используют код лишь как
средство, но не как цель коммуникации, они никогда не задумывают-
ся над тем, говорят ли они на языке-объекте или на метаязыке. Учё-
ный сам приводит такие разговорные и книжные примеры, как: «А
что такое софомор?» – «Софомор – это (значит) второкурсник»,
или переспросы из Шекспира типа: «Что ты такое говоришь?», и
т.п. При этом подчёркивается, что подобные (в основном эксплика-
тивные) метаязыковые операции часто применяют при обучении язы-
кам или в общении с афатиками.
Уточняя отмеченные положения Якобсона, В.Д. Девкин [9] под-

чёркивает, что метакоммуникативная речевая деятельность не огра-
ничивается лишь некоторыми специфическими сферами общения
вроде обучения языкам, обсуждения языковедческих вопросов, со-
вершенствования терминологии и дефиниций в других отраслях зна-
ния, либо дискуссиями на правовые, политические и дипломатичес-
кие темы. Тематика такого общения широко охватывает и бытовую
сферу по той простой причине, что оно постоянно порождает комму-
никативные конфликты, подлежащие снятию применением извест-
ных постулатов речевого общения П.Грайса.
Теперь, получив возможность окинуть ретроспективным взгля-

дом эволюцию якобсоновской метакоммуникативной идеи вплоть до
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Омеляненко А.В. Навчання дітей старшого дошкільного віку

складати розповіді-роздуми
У статті розкрито педагогічні умови навчання дітей старшого до-

шкільного віку складати розповіді-роздуми. Розроблено й науково об-
ґрунтовано експериментальну методику навчання дітей старшого
дошкільного віку складати розповіді-роздуми.

Ключові слова: зв’язне мовлення, розповідь-роздум, педагогічні
умови.

АННОТАЦИЯ
Омельяненко А.В. Обучение детей старшего дошкольного воз-

раста составлению рассказов-размышлений
В статье раскрыты педагогические условия обучения детей стар-

шего дошкольного возраста составлению рассказов-размышлений.
Разработана и научно обоснована экспериментальная методика обу-
чения детей старшего дошкольного возраста составлению рассказов-
размышлений.
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сегодняшнего дня, мы можем констатировать троякий вектор её раз-
вития. Первый связан с изучением причин и типологии коммуника-
тивных неудач как аспекта лингвистической прагматики, что отра-
жено, например, в таких работах, как [12], [21] и других. Второе,
также прагмалингвистическое, направление фокусирует внимание на
самих формах протекания метакоммуникации и системе сигналов,
регулирующих её фатический режим (см., напр., [17]). Третье направ-
ление, в русле которого я излагаю собственные наблюдения, можно
было бы назвать когнитивно-герменевтическим. Здесь, кроме уже
сделанных в начале статьи ссылок, отмечу диссертации С.Н. Баха-
нек [5], Ю.В. Лушниковой [16], А.Г. Медведевой [18], В.В. Фещенко
[22], а также многие статьи и тезисы докладов в сборнике [19].
Чтобы онтологизировать концептуальное ядро понимания, дос-

таточно опереться на его образную структуру исходя из вполне тра-
диционных о ней представлений. Любой поэтический образ являет-
ся структурой уподобления, тесно связывающей означающее и озна-
чаемое через основание сравнения как мотивационное звено отож-
дествлений. Подобно любому иному образу, образ понимания стро-
ится по тому же самому структурному стереотипу. Его означающим
является металингвально маркированная форма, пробуждающая реф-
лексию адресата над кодом сообщения (недаром Ю.В. Лушникова в
своей диссертации называет эту форму «лингвоэвокационной» [16]).
Означаемым является контекстная ситуация, на которую направлен
метаязыковой маркер, а в качестве основания выступает мотиваци-
онная связь между маркером и ситуацией. В работах [1, 10, 24] пред-
лагается эту последнюю ситуацию отнести к классу герменевтичес-
ких (далее ГС).
Невзирая на центральность понятия ГС для герменевтики, после-

днее там трактуется весьма неоднозначно. Макс Вебер, например,
понимал эту ситуацию как «социальное действие», которое консти-
туировано ориентацией на другого, а то, что может пониматься, оп-
ределялось им как «субъективно полагаемый смысл» социального
действия, то есть типичные, ценностно-нормативные структуры смыс-
ловой взаимосвязи социального взаимодействия (см. обзор литера-
туры в [16]). Ряд исследователей, на которых ссылается Ю.В. Луш-
никова [16], трактуют ГС как остановку понимания, вызванную пе-
реживанием факта непонимания. Такая позиция, принимаемая, в ча-
стности, и А.Г. Медведевой [18], опирается, видимо, на односторон-
не прагматическую презумпцию молчаливости понимания как отсут-
ствия помех и «эвокационности» непонимания, которое «фонит», что
свойственно любым помехам в канале связи. При этом Ю.В. Лушни-
кова [16] ссылается на Н.С. Гамалей, которая оговаривается, что даже
неадекватное понимание есть всё же понимание, отличающееся от
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думи, серед поданих варіантів прикладів вибрати найпереконливіший,
замінити доведення, що не узгоджується з тезою), конструктивних
(скласти розповідь-роздум за планом, за сюжетною картинкою, за
змістом прочитаного твору), творчих вправ (розповідь-роздум за по-
даною тезою, за ігровою уявлюваною ситуацією). Педагогічною умо-
вою на цьому етапі виступив діалогічний характер спілкування педа-
гога і дітей у різних видах діяльності.
За результатами прикінцевого етапу, в експериментальній групі було

зафіксовано позитивні кількісні та якісні зміни у сформованості в дітей
старшого дошкільного віку вмінь складати розповіді-роздуми. Так, на
високому рівні перебували 12,4% дітей експериментальної групи, тоді
як на констатувальному етапі цей рівень не був представлений. Дос-
татній рівень засвідчили 52,2% дітей (було 8,6%). Якщо до навчання
на середньому рівні знаходилося 37,3% старших дошкільників, то після
експерименту його засвідчили вже 31,2% дітей. При цьому низький
рівень сформованості вмінь дітей складати розповідь-роздум на при-
кінцевому етапі складав лише 5,1%, тоді як на констатувальному етапі
він був виявлений у 54,1% старших дошкільників.
У рівнях сформованості вмінь дітей контрольної групи складати роз-

повідь-роздум значних позитивних змін не відбулося. Так, високого рівня
не було зафіксовано, як і на констатувальному етапі. На достатньому
рівні сформованості вмінь складати розповідь-роздум знаходились 12,6%
дітей (було 9,1%). На середньому рівні перебували 46,1% (було 36,1%)
дітей, на низькому – 41,3% (було 53,8%) дітей контрольної групи. Не-
значна позитивна динаміка розвитку сформованості умінь дітей КГ скла-
дати розповідь-роздум пояснювалася недостатньою увагою до означе-
ного різновиду зв’язного мовлення, що характерне для традиційної до-
шкільної лінгводидактики. Діти КГ відчували значні труднощі у скла-
данні розповіді-роздуму з трьох частин, у виділенні причинно-наслідко-
вих зв’язків та розгортанні їх у мікротемах, у використанні різних видів
зв’язку між реченнями та частинами розповіді-роздуму.
Висновки. У проведеному дослідженні вивчено проблему навчан-

ня дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми, роз-
роблено й апробовано експериментальну методику та педагогічні
умови її реалізації.
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у розробці екс-

периментальної методики навчання дошкільників інших типів роз-
повідей (пояснення, доведення, міркування, інструкція).
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полного непонимания как отказа реципиента понимать после неудач-
ных попыток прочтения.
Односторонность отмеченного подхода очевидна и теоретичес-

ки, и эмпирически. Во-первых, ещё со времён В.Гумбольдта извест-
но, что понимание/непонимание – две стороны одной медали, ибо
отказ от понимания есть в то же время и понимание как усмотрение
ГС в дискурсе. В эмпирическом же плане при таком подходе упускает-
ся из вида возможность коммуникативных игр, таких, скажем, как в
следующем диалоге из романа Виктора Пелевина «Поколение Пеп-
си»: «– Что там такое? – спросил Ханин, косясь на плакат. – Так, –
сказал Татарский. – Дежа вю. – А! Понятно! – сказал Ханин та-
ким тоном, словно ему и правда было что-то понятно» (выделено
мной. – В.Б.). Именно подобные игры и имеет в виду финский про-
фессор Арто Мустайоки, когда пишет, что «…если бы мы всегда по-
нимали друг друга, глагол ‘понимать’ был бы не нужен. Его высокая
частотность в речи свидетельствует о том, что говорящий то и
дело считает нужным рассказывать о ситуации/положении дел
понимания или непонимания. Понимание представляет собой слож-
ный психологический процесс. Это отражается и в речи, когда оно
является eё предметом» [19, с. 98].
Не вполне последовательна в своих позициях относительно ГС и

сама Ю.В. Лушникова [16], диссертация которой построена на мате-
риале прозы В.Шукшина. С одной стороны, она, как будто, принима-
ет диалектику противоречивого двуединства ГС, утверждая, что
«…несомненно, изучение прагматических средств передачи и полу-
чения информации – важная часть исследования коммуникации, од-
нако для изучения творчества В.М. Шукшина наиболее адекватно ста-
вить во главу угла понятие ‘понимание/непонимание’ в целом» [16,
с. 9]. С другой стороны, она прямо заявляет, что «герменевтическую
ситуацию по сути своей мы можем соотнести с ситуацией непони-
мания» [16, с. 7], чем и связывает эвокацию с непониманием, вынося
эти термины в заголовок своей работы. В то же время диссертация
С.Н. Баханек [5] по смежной проблематике на материале творчества
А.П. Чехова содержит в заголовке термин «понимание».
Вероятно, ГС лучше всего трактовать как способ текстопострое-

ния, пробуждающий рефлексию остановкой чтения, что сближается с
определением так называемого «выдвижения», не обязательно связы-
вающего эвокацию с одним лишь непониманием. Пауза даёт реципи-
енту время на осмысливание «тёмных мест» дискурса, в том числе и
таких, где обнаруживаются случаи сигнализации понимания того, что
нечто не понято. При таком подходе ГС выявляет свою двойственную
природу, связанную с диалектикой понимания и непонимания. С од-
ной стороны, любое понимание «тёмного места» системно выявляет
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дум як суцільне зв’язне висловлювання, що складається з тези, доведен-
ня, висновку; сформувати вміння дошкільників використовувати різно-
манітні засоби зв’язку структурних частин тексту. Змістовий аспект ро-
боти на цьому етапі було реалізовано на заняттях із розвитку мовлення,
на яких використовувалися такі методи і прийоми: складання розповіді-
роздуму за зразком вихователя, ознайомлення дітей зі структурою роз-
повіді-роздуму за допомогою наочної моделі, спільна з вихователем роз-
повідь дитини, переказ творів художньої літератури, бесіди. Дидактичні
ігри («Загубилися слова-віконця», «Дивовижні розповіді-роздуми», «Схо-
жий – не схожий», «Згода – незгода», «Друзі Чомучко і Томучко разом»,
«Чому слово так називається?» і такі інші) були спрямовані на форму-
вання елементарного усвідомлення загальної структури розповіді-роз-
думу (теза, доведення, висновок), на розвиток уміння старших дошкіль-
ників використовувати найоптимальніші засоби зв’язку. Навчання дітей
старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум відбувалося по-
ступово в такій послідовності: одна частина – запитально-відповідаль-
на єдність – запитання – відповідь; дві частини – стягнений дедуктив-
ний та індуктивний роздум – теза з доведенням, доведення з висновком;
три частини – розгорнутий роздум – теза, доведення, висновок. У на-
вчанні широко використовувався метод моделювання: спочатку моделі
виступали як відображення структури тексту, а потім як орієнтир для
його самостійного складання. Для досягнення мети другого, ознайом-
лювально-репродуктивного, етапу реалізовувалися такі педагогічні умо-
ви: поетапне формування у дітей елементарних уявлень про структуру
розповіді-роздуму (теза, доведення, висновки); використання мовлен-
нєвих ситуацій, які забезпечують позитивну мотивацію.
Третій етап, діяльнісний, спрямований на формування в дітей умі-

ння самостійно складати розповідь-роздум у різних видах діяльності
(навчально-мовленнєвій, художньо-мовленнєвій); на творче викорис-
тання набутої інформаційно-змістової обізнаності в межах тем «На-
вколо рідної природи», «Стосунки між дітьми» для активізації роз-
повіді-роздуму в нових видах діяльності (пізнавальній, ігровій, обра-
зотворчій, предметно-практичній). Основними формами роботи ви-
ступили: заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з художньою літе-
ратурою, інтегровані заняття. Частиною занять діяльнісного етапу були
найскладніші в мовленнєвому плані дидактичні ігри: «Чомучкові по-
трібна ваша порада», «Хто найдопитливіший?», «Чарівні перетворен-
ня», «Ярмарок», які мали на меті вдосконалювати вміння дошкільників
складати суцільну розповідь-роздум, виділяти її структурно-смислові
частини, користуватися різноманітними способами зв’язку між ними.
Провідними методами роботи стали: мовленнєво-логічні задачі, чи-
тання небилиць, розгадування загадок, використання аналітичних (при-
думати заголовок до розповіді-роздуму, порівняти дві розповіді-роз-
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непонимание какого-либо другого «тёмного места», связанного с по-
нятым. С другой стороны, любое непонимание ситуации или тексто-
вой дроби обеспечивает ресурс для его дальнейшего понимания пу-
тём корректной постановки логически связанных вопросов, замкну-
тых в пределах так называемого «герменевтического круга».
Исходя из изложенных выше соображений, можно полагать, что

понимание в метакоммуникативном смысле слова опредмечивается
как образ герменевтической ситуации (ОГС). Последний отличается
от необразной герменевтической ситуации (ГС) своим тематическим
маркированием. Если теперь в этом свете вернуться, например, к упо-
мянутому выше рассказу Карела Чапека, то убедимся, что, в соответ-
ствии с нашей формулой, ГС озадачивает читателя своим жанром,
поскольку интерпретация пародии как непародии (вне ассоциации
её с протословом) – нередкая ошибка чтения. В то же время, весь
рассказ целиком как ОГС обнаруживает центральность понимания
как своего образа.
Ещё пример. Знаменитый роман М.Булгакова «Мастер и Марга-

рита», хотя и пестрит в силу своего мистического сюжета разного
рода ОГС, не является в целом таким, чтобы его можно было считать
написанным на тему понимания. Как ГС он озадачивает читателя
своей интертекстуальностью, а именно – «перекличкой» с Гётевс-
ким «Фаустом», на что, в частности, указывают и его эпиграф («…Так
кто ж ты наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и
вечно совершает благо»), и имя героини, и многое другое. Но вот,
скажем, в начале второй части, в день похорон Берлиоза, Маргарита
присаживается на скамейку в Александровском саду и случайно стал-
кивается там с рыжим агентом Воланда Азазелло, который беспар-
донно пристаёт к ней, чтобы затащить её в компанию к своему шефу.
Видя её яростное сопротивление, он цитирует ей отрывок из романа
Мастера, знакомый ей по каждой строчке. Она же, раздумывая перед
этим о судьбе исчезнувшего Мастера, но не понимая, откуда рыжий
узнал о тексте сгоревших листков романа («рукописи не горят»),
признаёт в нём «своего», и дальше беседа как-то налаживается, то
есть взаимопонимание достигается через цитату как пароль для
узнавания «своих». Здесь уже ГС выступает как ОГС.
Изучение вербальных средств фиксации ОГС в различных язы-

ках и преимущественно в литературно-художественном дискурсе даёт
возможность наметить некоторые наиболее существенные его пара-
метры. Это – его объём (лексико-семантический идентификацион-
ный минимум реализации ОГС), тип маркирования, уровень пони-
мания, на котором он реализуется, и способ разрешения ОГС.
Первый параметр может варьироваться от отдельного слова до тек-

ста всего литературного произведения. Его также можно определить
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нощі обумовлені структурною складністю та необізнаністю дітей з
мовними засобами, необхідними для його оформлення.
Результати аналізу теоретичних джерел і проведеного експери-

ментального дослідження дозволили нам зробити припущення, що
навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роз-
думи буде ефективним, якщо реалізувати такі педагогічні умови: роз-
ширення знань дітей про довкілля, стимулювання їх до аналітико-
синтетичної діяльності в довкіллі; збагачення словника дітей спо-
лучниками (бо, тому що, через те що), вставними конструкціями (я
вважаю, на мою думку), займенниками (це, цей, той, все, кожний,
будь-який, жодний, ніхто), які виступають засобами зв’язку в логіч-
ному процесі роздуму; поетапне формування у дітей елементарних
уявлень про структуру розповіді-роздуму (теза, аргумент, висновок);
діалогічний характер спілкування педагога і дітей у різних видах
діяльності; використання мовленнєвих ситуацій, які забезпечують
позитивну мотивацію.
На формувальному етапі експерименту було розроблено експери-

ментальну методику, яка передбачала три взаємопов’язаних етапи:
підготовчий, ознайомлювально-репродуктивний, діяльнісний.
Метою першого, підготовчого, етапу виступило збагачення чут-

тєво-інформаційного досвіду, на основі якого діти виділяли харак-
терні ознаки явищ, предметів, природи та соціального оточення; за-
безпечення естетичного сприймання художніх творів, які розкрива-
ли світ природи, казки, стосунків між дітьми; збагачення словника
дітей з тем «Навколо рідної природи», «Стосунки між дітьми». Для
цього етапу було обрано такі форми роботи, як заняття з художньої
літератури і розвитку мовлення, на яких використовувалися такі ме-
тоди і прийоми: спостереження, мовленнєві ігри та вправи, читання
художньої літератури, проблемні ситуації та запитання, загадки, бе-
сіди, складання діалогів із репліками-судженнями, репліками-обґрун-
туваннями, репліками-ствердженнями, складання роздуму-діалогу,
дидактичні ігри: «Лото» (зоологічне, технічне, універсальне, пред-
метне), «Чому таким чином розвивалися події?», «Словесний клубо-
чок», «Полювання за дрібницями». Для досягнення поставленої мети
на цьому етапі експериментальної методики реалізовувалися такі пе-
дагогічні умови: збагачення знань про довкілля, стимулювання до
аналітико-синтетичної діяльності в довкіллі; збагачення словника
дітей сполучниками (бо, тому що, через те що), вставними конст-
рукціями (я вважаю, на мою думку), займенниками (це, цей, той,
все, кожний, будь-який, жодний, ніхто), які виступають засобами
зв’язку в логічному процесі роздуму.
На другому, ознайомлювально-репродуктивному, етапі ставилася мета

навчити дітей старшого дошкільного віку продукувати розповідь-роз-
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по членимости на микро- и макротемы. Но здесь многое зависит от
жанрово-стилистических особенностей дискурса. Так, в прозе, драме
и поэзии микротемы преобладают над макротемами, вследствие чего
и целые произведения, написанные на «пониманческую» тематику, –
скорее исключение, чем правило. Напротив, малый жанр анекдота и
эстрадной миниатюры представлен целостным произведением, реа-
лизующим ОГС на макротематическом носителе. Достаточно вспом-
нить хотя бы старую и ставшую уже классикой жанра миниатюру А.Рай-
кина с участием Р.Карцева «Авас», где «тупой доцент» никак не может
сообразить, что слышит не переспрос, а имя, как принято говорить на
державной фене, «лица кавказской национальности». Что касается анек-
дота, то это – весьма специфический жанр, уже представленный ря-
дом серьёзных исследований, указывающих на то, что его понимание
основано на выявлении его концептуального прототипа. Кстати, Ю.В-
. Лушникова [16], ссылаясь в этой связи на исследования Т.Г. Утроби-
ной, допускает, вопреки своим установкам на эвокационность непо-
нимания, что и в комическом жанре нужно непременно учитывать един-
ство понимания/непонимания.
По типу маркирования различаем, прежде всего, ОГС, представ-

ленные лексико-семантическим полем понимания, объединённым
одноимённой архисемой. А.Г. Медведева [18], тем не менее, считает,
что это поле может быть представлено исключительно лексикой не-
понимания, что, как отмечено выше, не соответствует реальной диа-
лектике ГС. Вместе с тем, категоризация А.Г. Медведевой подсказы-
вает, что можно различать маркеры ОГС по степени эксплицитнос-
ти. К первой группе А.Г. Медведева относит эксплицитные, включа-
ющие не только семы и архисему непонимания, но и переспросы и
другие сигналы мониторинга фатической коммуникации типа «Что
это значит?», «Простите?», «Как это?» и проч. Ко второй – имп-
лицитные, то есть те, которые требуют специального семантическо-
го описания для выявления скрытых сем понимания (в её интерпре-
тации – непонимания).
Я считаю возможным несколько модифицировать эту группиров-

ку, добавив к ней промежуточное звено между полной открытостью
и полной латентностью. Ко второй группе я бы отнёс латентные ОГС,
дискурсивно описываемые как неадекватность реакции на ситуацию.
Так, когда во второй сцене 3-го акта «Гамлета» Полоний зовёт прин-
ца к матери, которой требуется срочно с ним переговорить, Гамлет
тянет с ответом и просит Полония посмотреть на небо, чтобы про-
следить за тем, как быстро облако меняет форму, становясь похожим
то на верблюда, то на куницу, то на кита. Имеется несколько объясне-
ний этому поступку принца, одно из которых – нежелание видеться с
королевой по вполне понятным причинам. Другое состоит в том, что
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ників складати розповідь-роздум. З-поміж них: 1) структурно-орган-
ізаційна схема розповіді-роздуму з показником: уміння складати роз-
повідь-роздум із трьох частин (теза, доведення, висновок); 2) змісто-
ва характеристика розповіді-роздуму з показниками: вміння розгор-
тати мікротеми в розповіді-роздумі; вміння виділяти причинно-на-
слідкові зв’язки та розкривати їх у мікротемах; 3) способи зв’язку
між реченнями та частинами розповіді-роздуму з показниками: вміння
використовувати різні види зв’язку в розповіді-роздумі (ланцюжко-
вий, паралельний); наявність мовних засобів зв’язку в розповіді-
роздумі (підрядні сполучники, вставно-модальні слова, займенни-
ки); 4) обсяг розповіді-роздуму з показником: наявність у розповіді-роз-
думі різних за складністю речень та їх кількісне словесне наповнення.
Відповідно до кожного показника в межах виокремлених критеріїв

дітям було запропоновано низку експериментальних завдань: бесіда
про улюблену гру, іграшку (вміння продукувати розповідь-роздум,
до складу якої входять три частини); розв’язування мовленнєвої ло-
гічної задачі «Різнокольорові кораблики» (вміння розгортати мікро-
теми в розповіді-роздумі); розв’язування мовленнєвої логічної задачі
«Чому зайченятко не знайшло своїх друзів на галявині?» (вміння ви-
діляти та розкривати причинно-наслідкові зв’язки в мікротемах); роз-
в’язування проблемної ситуації «Чому мама варить борщ у каструлі?»
(вміння використовувати різні види зв’язку); дидактична гра «Чому
предмет зайвий?» (наявність мовних засобів зв’язку між частинами
розповіді-роздуму); визначення невідповідних явищ у змісті неби-
лиці (наявність у розповіді-роздумі різних за складом речень та їх
кількісне словесне наповнення).
Окреслені критерії і показники виступили підґрунтям для виок-

ремлення рівнів сформованості вмінь дітей старшого дошкільного
віку складати розповідь-роздум. Як засвідчили результати констату-
вального етапу експерименту, більшість дітей перебувала на серед-
ньому (37,3 % – ЕГ; 36,1 % – КГ) і низькому (54,1 % – ЕГ; 53,8 % –
КГ) рівнях сформованості вмінь складати розповідь-роздум. На дос-
татньому рівні перебувало лише 8,6 % дітей ЕГ і 9,1 % – КГ, високого
рівня сформованості вмінь складати розповідь-роздум в обох групах
виявлено не було.
Результати констатувального експерименту засвідчили несталість

умінь дітей шостого року життя складати розповіді-роздуми. Було ви-
явлено низку труднощів, які трапляються у процесі такого виду зав-
дань, зокрема, відсутність навичок аргументації, дібрані докази часто
повторювались або не були логічно пов’язані, приклади з літератури,
власного досвіду діти не в змозі були оформити коротким аргументом,
роздуми не містили ні тези на початку, ні висновку наприкінці тексту,
бідність використовуваної лексики, непоширені речення. Означені труд-
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он просто притворяется сумасшедшим во исполнение своего плана
мести дядюшке, что легче сделать, надев на себя маску безумия. Но,
возможно, наиболее достоверное прочтение – это желание философ-
ствующего героя показать изменение пространства во времени: он
медлит ровно столько, сколько времени требуется облаку, чтобы в
нём произошли все эти метаморфозы. Однако, как бы то ни было,
поведение Гамлета ставит Полония в тупик своей непонятностью,
хотя он и начинает поддакивать принцу в знак сочувствия человеку с
помутившимся разумом. Аналогичную ситуацию представляет и по-
пулярная сцена с флейтой. Нечто подобное видим и в проанализиро-
ванном мною эпизоде из рассказа Дж. Сэлинджера «Ловись, рыбка-
бананка», являющемся частью цикла новелл о семействе Глассов,
странность поведения которых для окружающих навеяна дзен-буд-
дистскими увлечениями автора и его героев [4]. К третьей группе
можно отнести смешанные случаи, т.е. те, где лексика, не принадле-
жащая данному полю, требует экспликации, ведущей к вхождению в
него. Приведенная частушка Бергера иллюстрирует в случае её не-
понимания необходимость применения процедуры экспликации, ска-
жем, такого вида, как «консенсус значит согласие» (ср. объяснение
Якобсоном слова «софомор»). Сюда же можно отнести все случаи
каламбура, зауми, нонсенсного словоупотребления.
ОГС можно далее группировать по уровням понимания текста. В

различных моделях понимания текста выделяются как различное чис-
ло уровней, так и их различные характеристики. В статьях [1] и [11]
предложена пятиуровневая модель понимания. Нижний уровень –
логико-референтный. На нём происходит спонтанная семантизация
любого иносказания, включая тропы и косвенные речевые акты как
производные от прямых. Процесс строится на базе языковой компе-
тенции. Следующий уровень – социолингвальный, который создаёт
ОГС как модель коммуникации носителей разных субъязыков в пре-
делах родного языка (см. цитированную выше частушку или упомя-
нутое стихотворение Маяковского). Далее идёт уровень расшифров-
ки фоновых знаний. Четвёртый уровень активизирует ту часть фоно-
вых знаний, которая связана с интертекстуальностью. Последний,
высший уровень, представлен схемой действий читателя как страте-
гией понимания. Он интегрирует в своих деятельностных недрах все
низшие уровни как кумулятивные. При этом каждый высший уро-
вень диалектически отрицает низший, но одновременно и вырастает
из него. Так, упомянутое стихотворение Маяковского, будучи пост-
роенным из единиц социолингвального уровня (лексическая экзоти-
ка), отрицает этот уровень как стратегия понимания, хоть и ошибоч-
ная, применённая «грамотеями Ванюхами» в поисках на географи-
ческой карте населённого пункта под названием «Апогей». Рассказ
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Вивчаючи монологічне мовлення, дослідники (І.Гальперін,
С.Гіндін, Л.Доблаєв, К.Кожевникова, М.Кочерган, Л.Лосєва, Е.Рефе-
ровська, О.Москальська, Г.Солганік) по-різному трактують поняття
«текст». До питання типології тексту звертаються представники різних
лінгвістичних дисциплін. На думку вчених (А.Галетова, Т.Донченко,
Н.Зарубіна, Г.Іваницька, О.Москальська, О.Нечаєва, Р.Нікольська,
М.Пентилюк, В.Шмідт), роздум характеризується замкненою, кільце-
вою структурою, що визначається початковим (теза) та кінцевим (вис-
новок) реченнями тексту. Їх характер залежить від мети роздуму. В
основній частині обов’язковими є типові мовні засоби та структурні
прийоми, які мають стимулювальний, спонукальний, питальний, во-
левиявлювальний, переконувальний характер. Смислова структура
роздуму визначається ієрархією різнопорядкових предикацій. Вирі-
шальне значення у створенні композиційної структури роздуму має
використання граматичних засобів зв’язку. До них належать вставні
(модальні) слова, авторська оцінка, дефініції, сполучники, прислівни-
ки, особові дієслівні форми, особові займенники, інверсія тощо.
Зв’язність у роздумі забезпечується на різних рівнях його органі-

зації: рівні слів, речень, мікротем. У роздумі найчастіше використо-
вуються ланцюжковий та паралельний зв’язки або їх змішаний склад
у кільцевих строфах. Оскільки доказове розгортання думки передба-
чає чітку послідовність викладу та взаємопов’язаність усіх думок, то
більш розповсюдженим є ланцюжковий зв’язок. У кільцевих стро-
фах теза, доведення та висновок поєднуються у кільце. Важливою
характеристикою роздуму є його модальність, тобто певне ставлення
автора до того, що ним об’єктивно висловлюється.
Найважливішими ознаками роздуму, як і будь-якого іншого органі-

зованого типу мовлення, виступають категоріальні ознаки тексту, а
саме: когезія, інтеграція, замкненість, інформаційність, континуум,
прагматична категорія, ретроспекція, проспекція.
У навчанні дошкільників складати розповіді-роздуми, розвитку

їхнього зв’язного мовлення ураховується загальна характеристика
структурної та смислової організації тексту: тема, схема (модель) по-
будови, цілісність, зв’язність, типи зв’язку між реченнями.
Отже, аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної, лінгводидактич-

ної літератури засвідчив, що фактично не розробленими залишаються
як на теоретичному, так і на практичному рівнях методичні аспекти на-
вчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми.
Відповідно до завдань дослідження нами було проведено конста-

тувальний експеримент, який полягав у виявленні рівня сформова-
ності вмінь у дітей 6-го року життя складати розповідь-роздум.
Започатковуючи констатувальний етап експерименту, було визна-

чено критерії та показники сформованості вмінь старших дошкіль-
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Карела Чапека, хоть и построен на логико-референтном уровне рас-
кодирования тропов модернистской зауми, как стратегия в виде доп-
роса поэта полицейским инспектором отрицает этот уровень и сле-
дует схеме «читатель как Шерлок Холмс».
Можно, видимо, говорить и о таком параметре ОГС, как его разре-

шимости для персонажа или читателя (для автора он всегда разрешим).
В заключение отмечу, что разобранные выше аспекты и парамет-

ры изучения ОГС суть не что иное, как элементы его концептуально-
го анализа. Сформулированные выше положения позволяют в опре-
делённой мере судить об отличии понимания как образа от понима-
ния как концепта. Образ динамичнее и поверхностнее концепта, он
отличается от него как явление от сущности. По своей природе образ
в большей мере синтагматичен, а концепт – парадигматичен. В осно-
ве своей образ – это воссоздание субъектом реалий окружающего
его внешнего мира. Поэтический образ возникает в определённых
ситуациях и контекстах общения и является конечным продуктом пси-
хического состояния субъекта здесь и сейчас подобно фотоснимку,
остановившему мгновение. Концепт – напротив, динамичен, но не в
том смысле, в каком динамичным представляется образ, а в том, что
он постоянно «мерцает», то расширяя, то сужая своё парадигмати-
ческое пространство, чтобы вобрать в себя постоянно изменяющий-
ся мир вещей и идей или вытолкнуть из себя отягощающий его дви-
жения балласт. Концепт впитывает в себя образы как строительный
материал и переваривает их, конструируя из них своё тело. Поэтому,
как и многие образы, он идиоэтничен и специфичен в социокультур-
ном отношении, прорастая своими корнями в стереотипы обыденно-
го сознания. Сказанное полностью приложимо к пониманию. Его
концептуальные контуры просматриваются сквозь поверхностные
образные напластования достаточно чётко, чтобы в перспективе его
можно было присовокупить к перечню других концептов, которыми
пестрит филологическая литература. Но для проверки этих выводов
и наблюдений предстоит проделать ещё достаточно большую иссле-
довательскую работу. Пока же мы находимся лишь на дальних под-
ступах к намеченной цели.
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виток зв’язного мовлення у процесі ознайомлення із природою (Н.Ви-
ноградова), розвиток пояснювального мовлення (Н.Кузіна, Н.Луцан),
використання художньої літератури в розвитку монологічного мовлення
(А.Богуш, Н.Маліновська, О.Монке, О.Ушакова, Л.Фесенко).
Мета статті. Розкрити педагогічні умови навчання дітей стар-

шого дошкільного віку складати розповіді-роздуми.
Під поняттям розповідь-роздум ми розуміємо комплексний вид

висловлювання, у якому послідовно, зв’язно передаються думки про
факти та явища довкілля, шляхом встановлення між ними причинно-
наслідкових зв’язків, з притаманними йому специфічними функціо-
нально-жанровими, структурними та мовними особливостями.
Поняття «розповідь-роздум» розглядається як монологічне ви-

словлювання, у якому значення причинно-наслідкових відношень ус-
кладнено відтінком розповідної послідовності (Р.Гельгардт, М.Кожи-
на, Л.Лосєва, О.Нечаєва); як семантична контамінація (О.Зеленська,
Г.Золотова). У розповіді-роздумі функцію роздуму ми розглядаємо
як домінуючу, провідну, а функцію розповіді – як додаткову. Зміст
поняття «роздум» трактується ученими як зв’язне мовлення, що скла-
дається із синсематичних речень із домінуванням причинно-наслідко-
вих зв’язків як усередині речень, так і між ними (Л.Величко); як текст,
який містить логічно послідовне доведення чи пояснення чогось,
низку думок, міркувань, висновків із певної теми (А.Галетова, Т.Дон-
ченко, Р.Нікольська); як функціонально-смисловий тип мовлення,
модель монологічного повідомлення у вигляді причинно-наслідко-
вого значення (О.Нечаєва), як тип мовлення, в основі якого лежить
виявлення причинових зв’язків (М.Пентилюк); як дискурс, мовлен-
нєвий жанр (Н.Арутюнова, М.Бахтін, Ф.Бацевич, К.Кожевникова).
Зауважимо, що аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та

лінгводидактичної літератури з досліджуваної проблеми засвідчив різні
підходи науковців щодо сутності та характеристики зв’язного мовлен-
ня. За визначенням лінгвістів (Н.Арутюнова, І.Гальперін, С.Гіндін,
І.Зимня, М.Львов), зв’язне мовлення – це організована за законами
логіки, граматики й композиції єдність, що має тему, виконує певні
функції, має відносну самостійність і завершеність, розчленовується
на більш чи менш значущі структурні компоненти [3, с. 392].
Зв’язне мовлення виконує низку важливих функцій, головною з-поміж

яких є комунікативна функція, що реалізується у двох основних фор-
мах – діалогічній і монологічній. Учені (М.Бахтін, В.Бухбіндер) на-
голошують на взаємозв’язку діалогу та монологу, зазначаючи, що реп-
ліка мінімонологічна, а монолог – це репліка діалогу. Характеристи-
ка діалогу та монологу необхідна для розуміння становлення розвит-
ку зв’язного мовлення дошкільників та для визначення методики його
розвитку.
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девербативов с атрибутивной семантикой
Сравнительно-историческое исследование лексической системы

отглагольных имен славянских языков в координатах славянской эти-
мологии расширяет возможности воссоздания важных фрагментов
формирования словарного состава праславянского языка, как и их
более поздних рефлексов доисторической и раннеисторической эпох.
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SUMMARY
 Nechytailo І. Objective lows of Proto-Slavic verbal words formation

with attributive meaning
The comparative-historical investigation of Slavic verbal words system

in co-ordinates of the Slavic etymology broadens horizons of reproduction
of significant fragments of the Proto-Slavic vocabulary formation, as well
as their later prehistoric and early-historic reflexes.
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

СКЛАДАТИ РОЗПОВІДІ-РОЗДУМИ

Постановка проблеми. Необхідність навчання старших дошкіль-
ників складати розповідь-роздум обумовлена значенням цього виду
зв’язного мовлення в організації спілкування. У процесі спілкування
рідко продукуються типи текстів у їх чистому вигляді, частіше зуст-
річаються змішані висловлювання. Зміни у суспільному дошкільно-
му виховані зумовлюють потребу виховувати мовну особистість до-
шкільника, спроможного грамотно, аргументовано доводити власні
переконання, логічно, послідовно, зв’язно викладати свої думки у
розповідях-роздумах.
Аналіз останніх досліджень. У сучасних лінгводидактичних до-

слідженнях проблема розвитку зв’язного мовлення розглядається у
різних аспектах: навчання дітей сюжетної розповіді (О.Білан, Н.Водо-
лага, Н.Гавриш, В.Захарченко, Т.Постоян, Л.Шадріна), творчої роз-
повіді (Л.Ворошніна, Н.Орланова, О.Ушакова, А.Шибицька), розви-
ток описового мовлення (В.Гербова, А.Зрожевська, С.Ласунова), роз-
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Байков В.Г. Розуміння образу та образ розуміння
У статті йдеться про можливість концептуального аналізу герме-

невтичної ситуації як розуміння/нерозуміння дискурсу й образу гер-
меневтичної ситуації як теми метадискурсу.  Розглянуто наслідки
протиставлення цих понять для концептології та параметри характе-
ристики образу розуміння з метою визначення порівняльних рис по-
нять “образ” і “концепт” та їх взаємодії. Образ герменевтичної ситу-
ації як концептуальне ядро розуміння аналізується з точки зору його
локалізації в дискурсі, тематичного маркування, рівнів розуміння та
напрямків розв’язання.
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АНОТАЦІЯ
Нечитайло І.М. Закономірності утворення праслов’янських

девербативів з атрибутивною семантикою
Порівняльно-історичне дослідження лексичної  системи

віддієслівних імен слов’янських мов у координатах слов’янської ети-
мології розширює можливості відтворення важливих фрагментів фор-
мування словникового складу праслов’янської мови, як і їх пізніших
рефлексів доісторичної та ранньоісторичної доби.

Ключові слова: праслов’янський діалектизм, девербатив, семан-
тичні трансформації, ізоглоси.
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АННОТАЦИЯ
Байков В.Г. Понимание образа и образ понимания
В статье рассматривается возможность концептуального анализа

герменевтической ситуации как понимания/непонимания дискурса и
образа герменевтической ситуации как темы метадискурса.  Изуче-
ны следствия противопоставления этих понятий для концептологии
и параметры характеристики образа понимания с целью выявления
сравнительных черт понятий «образ» и «концепт» и их взаимодей-
ствия. Образ герменевтической ситуации как концептуальное ядро
понимания анализируется с точки зрения его локализации в дискур-
се, тематического маркирования, уровней понимания и направлений
разрешения.

Ключевые слова: образ, концепт, понимание/непонимание, гер-
меневтика, герменевтическая ситуация, когнитология, концептоло-
гия, метаязык,  метакоммуникация, метадискурс.

SUMMARY
Baikov V.G. Understanding Image and the Image of Understanding
This paper shows into a conceptual analysis of hermeneutic situations

created by discourse as against those that are talked or written about in
meta-discourse. The former are regarded as situations of understanding/
misunderstanding and the latter as those that make up its image. These
notions’ comparative analysis is believed to help mapping out the concept
of understanding in its distinction from understanding-as-image. The image
of hermeneutic situations is viewed according to its localization in
discourse, tags, levels of text comprehension and resolve vectors.

Key words: image, concept, understanding/misunderstanding,
hermeneutics, hermeneutic situation, cognitive science, conceptology,
meta-language, meta-communication, meta-discourse.

I.S. Bezhenar
(Horlivka)

УДК 81“373.7
PHRASEOLOGICAL NOMINATION OF RELIGIOUS

STEREOTYPES IN ENGLISH AND UKRAINIAN

The idea of phraseological nomination as figuratively subjective
interpretations of the universal senses fixed in a man’s consciousness
presupposes raising these linguistic units to the level of constituent elements
of the linguistic mapping of the world (LMW). In the majority of the LMW
models phraseological units (PhUs) are defined as stereotypes and images
verbalised due to special reflection [1, 5, 7].
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південні та західні слов’янські мови. Про це свідчaть прикметни-
ки хорв. rujni, rujanski «той, що стосується місяця вересня», а та-
кож польськ. ruja, укр. діал. руя [14 (III), s. 133].
Семантико-словотвірне дослідження праслов’янських діалек-

тизмів-прикметників, представлених у східному ареалі слов’янсь-
ких мов, що стало результатом етимологічних тлумачень архаїч-
ної девербативної лексики, послужило базою для встановлення ак-
туальних особливостей значеннєвої деривації даної групи пра-
слов’янізмів та їхньої локалізації. Завдяки йому можна простежи-
ти розвиток вказаної лексико-семантичної мікросистеми від спо-
конвічної дієслівної форми і значення до фіксації в одній з дочірніх
східнослов’янських мов.
Зонами розповсюдження вказаних віддієслівних діалектизмів-

праслов’янізмів, утворених у вказаний спосіб, є 1) північноросійське
наріччя (ленінградські, вологодські, онезькі, костромські, архан-
гельські говірки) та північна частина середньоросійського наріччя
(новгородські, псковські говірки); 2) середньополіські та західно-
поліські діалекти українські мови, а також говори південно-захід-
них діалектів переважно буковинської та закарпатської зон; 3) го-
вори поліського та північно-західного діалекту білоруської мови.
Семантично подібні засоби словотвору спостерігаються у про-

сторово ізольованих російсько-українських та російсько-білорусь-
ких зонах, що дає підстави припускати тісну взаємодію і просто-
рову суміжність за періоду праслов’янської єдності. Ізоглоси, що
поєднують зони схожих семантичних змін дієслівних праоснов у
напрямку ад’єктивації, мають певні закономірності, оскільки
відбивають подібність ареальних характеристик тієї чи іншої се-
мантико-словотвірної моделі, властивої споконвічно близькоспо-
рідненим діалектам.
Назви, що означають характеристику за дією і мотивовані

дієсловами присвоєння та відділення, рефлексовані переважно у
діалектах південних і західних слов’янських мов. Прикметники,
що у праслов’янську епоху сформувалися від основ  дієслів
відділення, стану та положення у просторі, є властивими діалек-
там південних та східних слов’ян. Найбільш регулярні семанти-
ко-словотвірні відповідники мають сербські і російські, словенські
і російські, болгарські і російські, словенські і українські, сло-
венські і чеські діалекти.
Лінгвогеографічна характеристика більшості розглянутих ви-

падків утворення і поширення праслов’янських девербативів є
підставою для встановлення пізньопраслов’янських контактів
внаслідок спільного проживання або спільного походження діа-
лектів, які нині відбивають ізоглоси переривчастого характеру.
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Being the components with a higher degree of cognitive and language
complexity PhUs comprise both invariant and variant knowledge of the
world, that is, general and additional information. Thus, the invariant
knowledge of the majority of world languages is distributed through the
concepts of universal nature, stereotypes or cognate cultural structures
interpreted by psycholinguists as “communicative units of the definite ethnos
which are able to effect in a typifying way the individual consciousness by
means of actual presentation of socially approved need and form definite
motivations in the individuality”. [2, p. 4; 6] Taken through the prism of
subjective, imaginary and national perception, the stereotypes produce
variant knowledge (figurative, subjective and cultural information). This
information is the most valuable result of comparative-contrastive researches
which contribute to the linguo-psychological portrait of the national character.

The given article aims at investigating English and Ukrainian PhUs as
the source of conceptual and cultural information about religious
consciousness of the two nations. The effect of the research has been
achieved through the complex and systemic way to the problem which
suggests a combination of cognitive, semantic and onomaseological
approaches to phraseo-semantic, associative and conceptual fields with
the unifying archisemes “God”, “soul”, “angel”, “candle”, “devil”, “hell”,
“evil”, “flesh”, “sin” in English and Ukrainian. The comparative-contrastive
study of these fields acted like the informational technology which afforded
to model English and Ukrainian conceptual and language paradigms of
individual religious notions, observe the evolution of religious stereotypes
from the canonic notions to their modern interpretations and then unite
them into a single LMW with its archetypical cognate structures of the
religious consciousness of any people [3, p. 6].

The religious consciousness of the English and the Ukrainians is
conditioned by the history of Christianity, particularly by its split into
Orthodox Christianity, the Roman Catholic Church and the diverse body
of Protestant churches. Orthodox Church is the authentic continuation of
the first Christian communities established by the apostles of Jesus in the
cities of the ancient Mediterranean world and spread by missionary activity
throughout Eastern Europe (Greece, Russia, Ukraine). Within the Orthodox
tradition the approach to redemption through deification theory led to
sacrificial understanding of the process of Christ’s mission to save
humanity. Through the choice to enter into human existence, God was
seen as opening the way for humanity to participate in his own existence
by means of a communion of life-giving love. Orthodoxy teaches that a
believer will live the divine life fully only after death, it grows through the
individual’s involvement in prayer and the sacraments [8, p. 9].

Protestantism established a precarious toehold in England very shortly
after Luther’s initial protest in 1517, but for many years Protestants
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Праслов’янський діалектизм із семантикою означення прасл.
*kosъkъ(jъ) являє собою результат суфіксації (-ъkъ) від основи
дієслова прасл. *kositi. Схожість значення демонструють його реф-
лекси хорв. діал. kösak, köska прикм. «той, що легко скошується»
[12 (V), с. 355], рос. діал. кóский, -ая, -ое, коскóй «той, що легко
зрізається косою» (арх., калін., яросл., костр., свердл., волог.,
пермськ.) [6 (15), с. 55; 11 (ХІ), с. 179].
Утворення назви ознаки за дією демонструє похідне від дієсло-

ва прасл. *ležati – прикметник прасл. *lezьnъ(jъ), що також має
діалектний характер поширення: хорв . ležan, ležna, прикм .
«cubitarius», серб. лëжнū, -ā, -о «той, що слугує для зберігання
напоїв, які витримуються для одержання кращого смаку», рос. діал.
лёжный: лёжная рыба «бабець-головач», білор. діал. лéжны
прикм. «похилений» [11 (ХIV), c. 171].
Найменш властиві західно- і східнослов’янським мовам ізог-

лоси, що поєднують праслов’янські лексеми – віддієслівні ознаки
за дією. Прикметник *lupъkъjъ від прасл. *lupiti із суфіксом -ъkъ,
своїм полем фіксації  має чеськ. lupky «той, що легко розщеплюєть-
ся», польськ. lupki тс., рос. діал. лупкий, «такий, у котрого легко
відділяється кора», укр. діал. лупкий «твердий, крихкий» [11 (XVI),
c. 187].
Праслов’янізм-прикметник, що передає ознаку за дією, вказа-

ною твірною основою дієслова, поширився в усіх підгрупах слов-
’янських мов, а саме в хорватському, польському та російському
діалектах. З основи дієслова прасл. *dati (см.) виводиться прик-
метник прасл. *datьnъ(jь). Його рефлекси зафіксовано у хорв. dátan,
dátna, прикм. «той, що треба дати», «багатий» [12 (ІІ), с. 287], серб.
дâтан, -тна, -тно, «врожайний, рясний», «щедрий» [5 (ІV), с. 65-
66], польськ. рідк. datny=datliwy, «той, що можна дати, давати»,
рос. діал. датный (онезьк.) [6 (7), с. 279]. Судячи зі словотвірних
та семантичних особливостей (пор. відтінок обов’язку  хорватсь-
кого слова), а також з паралельно лит. dúotinas «той, якому треба
дати», давнє слово [11 (ІV), с. 197].
Від звуконаслідувального дієслова прасл. *rjuti, *revo «ревіти»

виводять походження прикметника із суфіксом -ьnъ прасл. *rjujьnъ.
Його субстантивований варіант відбився в усіх слов’яномовних
областях як назва місяця вересня – часу парування звірів: старо-
слов. ðþèíú, болг. діал. руен, руян, макед. діал. руен, руян, серб.
рyjен, хорв. арх. rûjan чол. р., род. в.  rûjna «вересень» (дубровн.),
старочеськ.  rujen, чеськ. ríjen, словацьк. ríjen, кашубськ. rujan
«тічка; ревіння оленів; жовтень», давньоруськ. рю~нъ «вересень»,
рос. рюень, рувень «тс.». Судячи з кількох похідних, від даного
девербативу, аналізована лексема була поширена на більшій, ніж

˛
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remained a tiny minority, frequently persecuted. There was, however,
widespread discontent both at the extent of corruption within the English
Catholic Church and at its lack of spiritual vitality. In the nineteenth century
the Church of England remained a middle way, but had to considerably
widen its doctrines. This process was facilitated to a degree in part because
many upper-class Anglicans, tired of doctrinal disputes, wanted only a
rational, moderate, practical religion which would permit them to worship
in peace and emphasized individualism [8, p. 9].

The peculiarities of religious thinking of Orthodox Christians and
Protestants vividly reveal themselves in phraseological images.

It must be noted that the unique roots of religious thinking of the two
nations may explain many common points. The analyzed phraseo-semantic
and associative fields evidently demonstrate strict division into the
stereotypes of good and evil powers as both the English and the Ukrainians
speak a lot about the supernatural beings which influence them either by
saving (God) or seducing (devil) their souls. Thus, going by some
quantitative facts (40 English PhUs against 26 Ukrainian PhUs), the
Ukrainians seem to be more reluctant to speak of devil and hell.

The phraseological units have shown a high potential of expressivity of
the religious notions which has revealed itself in the display of a great number
of colloquial clichйs. Moreover, it appears from the structural, semantic
and cognitive analyses of the PhUs that the investigated concepts in both
languages require appropriate forms of expressivity – substantival,
interjectional and verbal which serve to name or address God and devil
evasively or figuratively. It may be explained by the popular belief that
mentioning the name of God in idle talk is a sin and the use of the name of
the devil leads to the evil powers attack. As a consequence the phraseological
fund of the languages has been enriched with a great amount of metaphoric
(hope to hell), metonymic (всевидюче око, the cloven foot (hoof),
periphrastic and euphemistic PhUs (Goodness Gracious, Good Heavens,
the enemy of mankind, his sable Excellency (Majesty,) Lord Harry, the black
man, the Evil One, the prince of darkness, Гнат безп’ятий).

The abundance of interjectional PhUs reflecting concepts “God” and
“devil” in both languages render the polarity of personal intercourse “man” –
“God”, “man” – “devil” and testify to intensive intellectual and spiritual
interrelation of the two worlds. The PhUs serve for addressing the God
with God-fearing emotions: love (Lord love you!), appeal for help (bless
my hear, Goodness Gracious, Good Heavens, by all the power, so help
me God, Боже поможи!), good wish ( be (lie) in the lap of the god, хай
Мати Божа милує), appeal for God’s forgiveness (God forbid, God
Almighty, на милість Божу), gratitude (дякувати Богові), request to
consign somebody to perdition (call down the wrath of God on smb’s
head), hope for God’s mercy (на милість Божу).
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дії)». Праслов’янський прикметник *logovъjь, зберігши форму та
зміст, залишився у діалектах російської та білоруської мов: старо-
рос. логовой «розташований у балці» [7 (8), с. 270], рос. діал. ло-
говóй, лóговый «той, що стосується до балки, лощинки, улогови-
ни» [3 (ІІ), с. 677], логовóй «той, що стосується балки» (орл.,
курськ.) [6 (17), с. 104], білор. діал. лагавы/ , прикм. «той, що зро-
стає у лощинах (логах)» [8 (2), с. 603], логовыж, прикм.: логовй
просо «росл. лепешняк плавучий, Gliceria fluitans (L.) R.Br.», Ла-
гавы/ [11 (XV), с. 248].
Означеннєві властивості виявляють похідні від праслов’янсь-

кого дієслова *dati. Основа *dati послужила базою для утворення
прасл. *danь «данина», тобто «те, що було дане» («об’єкт дії»), що
в свою чергу, внаслідок суфіксації із суфіксом -ьnъjь, зумовило
появу субстантивованого прикметника прасл. *danьnъjь «ознака
за об’єктом дії». Прасл. *danьnъjь зберігся у діалектах давньорусь-
кої, російської та української мов із значеннями: давньорус. та
старус. даньнный, даный «оброчний» (Грам. Двин. 1294 р.; Уст.
гр. Вас. Дм. 1392 р.; Дог. гр. Дм. Ив. 1375 г.; Жал. гр. кн. Андр.
1397 р.) [9 (І), с. 627], рос. діал. дáнный «той, що стосується дані,
податі» (волог.), данное письмо «акти на володіння землею» [6 (7),
с. 271], укр. даннá «письмовий акт на володіння нерухомим май-
ном» [2 (І), с. 357]. Тут проглядається вихідне значення («те, що
пов’язане з даниною, податтю») саме у вологодських говірках,
властиве також і давньоруським і староросійським відповідникам,
у той час як лексеми інших регіонів демонструють більш пізні зна-
чення.
Прикметник, похідний із суфіксом -avь від дієслова прасл.

*muniti, прасл. *mun’avъ, знайшов відображення у діалектах: болг.
діал. мун’аф, прикм. «замкнена у собі людина», мун’аф, прикм. «кво-
лий, повільний, неспритний», укр. діал. мун’аво «повільно, тихо»
(бойк.). Тут доцільно порівняти зі  словін. стар. munava жін. р. «не-
задоволені гримаси» [13 (ІІІ), с. 140; 11 (XX), с. 190]. Давній ха-
рактер вказаних діалектизмів обґрунтовується О.М. Трубачовим
некомпактністю свідоцтв, що сформували дану словотвірно-семан-
тичну ізоглосу.
Ізоглоса решти діалектизмів даної семантичної групи стосуєть-

ся переважно сербської, хорватської або словенської мов і поєднує
їх із більшістю російських відповідників. Так, від дієслівної ос-
нови прасл. *laditi пішов іменник прасл. *ladъ, що започаткував
прикметник із суфіксом  -ъkъ прасл. *ladъkъ(jь). У новітній час
йому відповідають серб. стар. лàдак, -тка, -тко «м’який, легкий»
[5 (ХІ), с. 160], рос. діал. лáдкий, -ая, -ое «хороший, гідний» (іван.)
[6 (16), с. 235; 11 (ХІV), с.12].
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To make the religious notions clear, visible and comprehensive both nations
resort to the similar communicative strategy of creating descriptive and
figurative images. Hence the numerous associative links of the religious
concepts with abstract and material objects and phenomena which reveal
themselves through the analyses of the associative fields of the investigated
notions. Thus, the associative field ‘Devil’ has shown that the English and the
Ukrainians express this concept in a many-sided tropical way producing some
figurative characteristics – a range of metaphorically transferred material and
spiritual realities with negative connotation. Among them: natural phenomena
(blazes, thunder), animals (lizards, rats, mice, worms), things (old boots,
timbers), conditions (boiled), emotions (fury), curses (damn, deuce, bastard,
hell, проклята) and secondary names of the devil. It stands to reason that
these associations don’t violate the canonical idea of the devil as a deterrent,
furious, malicious, accursed, disgusting human-hater: the great fisher of souls,
проклята душа, нечиста сила, лиха личина etc.

Another communicative strategy enabled the both nations to verbalize
their intention to add specific conceptual, semantic and functional
characteristics by way of attributing human features to supernatural beings
and vice versa, religious notions were applied to people or objects of an
angelic, God-like or “devilish” character. Thus, there is a definite tendency
of personification of some religious notions which is psychologically
motivated by the human mind’s effort to adjust itself to obscure mystical
phenomena. In contrast to the deifying phraseological images portraying
God’s almightiness, omnipresence, mercy, goodness and greatness, it’s
very striking to notice the human’s desire to attribute to God some human
features (піймати Бога за бороду; God is always on the side of the big
battalions). The same phenomenon can be observed with the concept
“Devil”. For instance, he is described as a human being having his
possessions and surroundings: the devil’s own time, the devil’s playthings,
the devil’s own luck.

Quite a number of phraseological units testify to the fact that primary
religious stereotypes have engendered derivative notions and
interpretations. The thing that comes particularly strongly is that both
languages have shown the tendency of the concept formation. It is highly
probable that the adverbial PhUs in English and Ukrainian, expressing
concept “in a devilish way” is a deviation from the initial stereotype to
generalization and extension. In the majority of the cases this concept is
rendered by the meanings “with greater intensity”, “horribly”, “extremely”,
“with great power”, “drastically”, “immensely”, “desperately”,
“dramatically”. It apparently has grown out of his leading traits of the
Satan – the devilish power to commit evil to God and human beings: like
blazes; like old boots; like the devil; like the dickens; like fury; as all get-
out; as they make them; between the devil and the deep (blue) sea; with

244

означенню за дією, утвореному за допомогою суфікса -ьkъ. Це ж
значення, «жорсткий, той, що давить, тисне, муляє», належить
рефлексу прасл. *mulьkъjь  укр. мульки/й [2 (ІІ), с. 454].
Укладачі Етимологічного словника української мови вважають

дієслово прасл. *motošiti «ворушити» пов’язаним чергуванням го-
лосних з *metusiti «ворушити», *metusiti sę «метушитися» і, далі, з
*motati «мотати, махати, намотувати» і *mesti < *met-tі, яке можна
виводити з іє. «мet- «кидати» [4 (ІІІ), с. 523, 446-447]. Похідне прасл.
*motošiti поряд із основним значенням «ворушити» розвинуло та-
кож елементи «тривожити», «робити неприємним, нудним, нудот-
ним». Результатом такого семантичного розвитку дієслова стало
утворення прикметника прасл. *motošьnъjь, яке знайшло прояв у
білоруській мові: це прикметник білор. мо/ташны «нудотний» та
прислівник білор. діал. мо/тышна «нудотно» (могил.) Як і в прас-
лов’янській мові, тут збереглося значення ознаки за дією.

 „У вивченні значення слова також слід покінчити з переконан-
ням про його локальну ізольованість, оскільки значення, як і саме
слово в цілому, є відбитком широких формальних, історичних і
територіальних зв’язків” [10, 17]. Численні девербативні ад’єкти-
ви, утворені за схожими моделями, зустрічаються за межами діа-
лектів окремої слов’янської мови.
Корінь дієслова прасл. *metiti у поєднанні з суфіксом -ьn-  зу-

мовив появу прикметника прасл. *metьnъjь, що можна віднести
до семантичної групи «ознака за дією». Континуантами цього слова
у східнослов’янських мовах можна вважати: старорос. мhтный,
мhтное письмо «сукупність документів, пов’язаних з переписом
та обліком земельних наділів та їхніх власників» (холмог. арх., 1695
р.) [7 (9), с. 128],  рос. діал. мéтный «особливий, святковий (день);
призначений, відмічений» (псков.), мéтный «намічений» (смол.);
білор. мéтный «помітний за якимись ознаками; відомий, пам’ят-
ний за якимись подіями», діал. мéтный «помітний», мéтны «спо-
стережливий» (півн.-зах.) [11 (XVIII), с. 223].
Засобом суфіксації (суфікс -ъkъ-) від дієслова прасл. *drъgati

утворено прикметник прасл. *drъgъkъ із значенням «ознака за
дією», що зберігся в діалектах: рос. діал. дрехкий, -ая, -ое «той,
що сильно трясе, труський», «топкий» (смол.), білор. дрóгкі «трусь-
кий» [11 (V), с. 138].
Споріднені дієслова прасл. *ležati (*ležo) < *legзtei (дієслово

стану) та  *ložiti < *lоgītei (дієслово впливу) належать до одного
етимологічного гнізда кореня іє. *legh- «лежати» [4 (ІІІ), с. 212-
213].  Утворений від кореня *lоg- іменник на позначення місця дії
прасл. *lоgъ зумовив появу прикметника *logovъjь із суфіксом -
ov-, що суміщує два поняття – «місце дії» та «ознака (за місцем
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the devil at one’s heels, not by a damn sight. Analogous Ukrainian
secondary concept “in a devilish way” makes still stronger emphasis on
the disastrous nature of the devil, his misery before God and the Orthodox
Christians’ outrage, censure and fear of him: у свинячий (у чортів) го-
лос, як чорт (дідько) за грішну душу, як чорт у суху грушу (у стару
вербу), до чортиків, як чорт ладану (свяченої води), як чорт від ла-
дану, як чорт ликo дере.

The process of conceptual derivation fathers connotative transformations.
For example, the regeneration of negative evaluation into neutral or positive
ones in the PHUs reflecting the secondary concept “in a devilish way”
contributed to new phraseological meanings “extremely”, “splendidly“,
“energetic, courageous”: the devil’s own luck, devil of the fellow, poor devil,
lucky devil, young devil. Conversely, in a number of phraseological units
the name of God serves to convey fury (God damn (it)) and irritation (by
God, by Gosh, great Caesar). It stands to reason that the derived concepts
gave way to polar emotive and evaluative connotations of PHUs: “great”,
“fascinating”, “fabulous” (God) – “horrible”, “disastrous”, “disgusting”,
“nightmarish” (devil, hell). These PhUs function as intensifiers of actions
or qualities and are used to raise language expressivity.

Finally, as a result of personification of the concept “devil” this
malicious spiritual image has produced a great amount of interjectional
PHUs which have considerably enriched the vulgar layers of both languages
(curses, bad language): how the blazes; by all that’s blue; dog my cats!;
by cripes!; I’ll be) damned if; damn it all!; well, I’m damned!; may
damnation take him!; dash it! (dash it all!, dash my buttons!); hell’s delight;
deuce of…; drop dead!; damn your eyes!; hang it all!; hang you!; I’m
jiggered!; (sweet) damn all; the deuce (the devil) and all; the deuce (the
devil) take it!; by thunder! (by thunder and lightning!); чорт (біс) його
візьми; чорт (біс) знає що; іди собі до чорта (до біса, до дідька, під
три чорти); чорт його батька знає; бісів (дияволів, чортів) син; бісо-
ва (проклята, собача) душа; іди собі к бісовому батькові (к нечистій
матері); до дідька лисого; якого дідька.

The analysis of phraseo-semantic and associative fields of the concepts
“candle”, “flesh”, “evil” and “hell” has shown that in some cases their
language realization exceeded the bounds of stereotypes and either acquired
a symbolic meaning or was generalized for common use. For example,
both the English and the Ukrainians believe that a candle symbolizes human
life: burn the candle at both ends, not worth the candle (do something
uselessly); hold a candle to devil; hold a candle to smb. (do evil); go out
like a candle in a snuff (die).

Along with the common features the comparative-contrastive analysis
of the English and Ukrainian PhUs has disclosed some differences in the
religious mentality of the two nations.
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лов’янській мові пізнього періоду (ІІ половина І тис. н.е.), зокрема
частиномовного характеру. У центрі нашої уваги – формування
значень праслов’янських віддієслівних прикметників східного
ареалу. У ході дослідження передбачається з’ясувати характер
мотиваційних зв’язків між твірними та похідними дієслівними ос-
новами прамови, виявити ізоглоси, що поєднують ці явища, і дати
їм належну інтерпретацію.
При побудові моделей семантичної деривації ми встановлює-

мо закономірності семантичних зсувів, перебудови структури пра-
слов’янських дієслівних основ, що зумовили розвиток цих основ
у напрямку формування прикметників. Таким чином створюють-
ся загальні моделі семантичних трансформацій, що надають сло-
ву нові значення та фіксують семантичні відношення між вихід-
ним та похідним словами. Процес, коли праслов’янська дієслівна
основа на позначення впливу перетворюється на таку, що набуває
смислу «ознака за дією», потребує також участі відповідних фор-
мантів – носіїв елемента значення ознаки.
Наприклад, від дієслова з коренем прасл. *lip- виводиться прик-

метник *lipъkъjь, від якого походить прасл. *lipъсaіvъjь; у цьому
перетворенні реалізувалася схема «дія» – «ознака за дією», і це
кінцеве значення зафіксовано у російському діалекті: ли/пчивый
«причепливий (заразний), про хворобу» (ряз.) [6 (17), с. 60; 11
(XV), с. 128].
Етимологічне тлумачення прасл. *liti «лити» полягає у виведенні

його до іє. *leі- «лити, текти» [4 (ІІІ), с. 246-247]. Дієслово прасл.
*liti, що передає спосіб переміщення рідких об’єктів, мотивував у
праслов’янській мові *litьjь – назву семантико-словотвірного типу
«об’єкт дії», в якому відповідна домінуюча сема сполучається із
доданою семою форманта  -ьjь  «ознака за дією». Слово із цією ж
формою і цим значенням зустрічається у староросійських докумен-
тах: литий «призначений для лиття» [7 (8), с. 243].
Отже, у російській мові мотиваційна сфера праслов’янських

дієслів фізичної дії обмежена утворенням імен із значенням озна-
ки  за  вказаною дією.  Процес  утворення  праслов’янських
віддієслівних прикметників  на  позначення ознаки за  дією
здійснюється переважно у два етапи, оскільки проходить стадію
віддієслівного іменника із значенням «об’єкт дії» чи «дія».
Найбільш поширеними серед праслов’янських діалектизмів,

мотивованих дієсловами впливу, є зафіксовані в українських діа-
лектах утворення із значенням ознаки за дією. З’ясування індоєв-
ропейських коренів дієслова фізичного впливу прасл. *muliti три-
ває [11 (ХХ), с. 187;  4 (ІІІ), с. 533]. Однак очевидно, що значення
дії передалося похідному від нього прикметнику прасл. *mulьkъjь –
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It became obvious that the English are more pompous and conventional
when they speak of their faith as they recite the Bible more often than the
Ukrainians. Thus, the great adherence of Protestantism to written legends
is expressed either by an abundant display of biblical aphorisms or by
phraseological imitations of the style of the Bible: Whom God would ruin,
he first deprives of reason; Man shall not live by bread alone. He that
seeks finds. Man proposes, (but) God disposes. This gives an idea of the
English as righteous, obedient and God-fearing people.

Conversely, the Ukrainians have adopted the religious stereotypes
through life-long critical analysis of their mistakes and wrong actions.
Keeping in mind that there is no happiness without suffering and that
sinfulness leads to death, the Ukrainian people are very concerned about
their spiritual health and they metaphorically describe every impulse of
their souls as a manifestation of their vices or virtues. Hence the more
colloquial stylistic colouring of the Ukrainian PhUs which makes them
sound more sincere, passionate and reveals humans’ inability to resist
evildoing and fight sin: душа розривається (рветься надвоє, болить,
щемить, ятриться); вимотувати (витягати, вимотати, витряс-
ти, мучити, терзати, рвати, палити) душу; важкий камінь давить
душу; крик, лемент душі.

Unlike the English the Ukrainians do not regard sin as a social and
class phenomenon. The Ukrainian idea of the concept “sin” insists that
people are sinful by their nature. It means that vanity, hostility, verbiage,
mockery, annoyance, anger accompany them every day of their lives.
Moreover, sin possesses a corruption power which leads to a range of
harder transgressions: infanticide (abortions), conjugal infidelity, appeals
to magicians and psychics, robberies, enmity, revenge etc. But the
Ukrainians are not inclined to dwell upon a definite sin and prefer speaking
about immorality in general: рятувати грішну душy; відійти / відходи-
ти від гріха; впадати (входити) / впасти (увійти) в гріх; не боятися /
не побоятися гріха (Бога); не розминутися з гріхом; нічого гріха
таїти; грішним ділом. They are candid enough to censure themselves
for one of the most disgraceful qualities of a human being – the devilish
desire to tempt another person to sin: доводити / довести до гріха; підби-
вати / підвести (підбити) на гріх. Among the sins rendered by Ukrainian
phraseological images there are some commonplace feelings: annoyance,
irritation, fears, bitterness, depression, arising of some ruinous passions,
despondency, melancholy: не минути гріха; набиратися / набратися
гріха; нема чого і Бога гнівитu; з гріхом пополам; і сміх і горе (гріх,
плач, сльози, лихо); переплутати (сплутати) грішне з праведним;
носитися як чорт із грішною душею.

For Ukrainians the way of spiritual perfection is thorny. The greater
part of Ukrainian PHUs render predominance of emotions (fear of God,
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ящего времени остаются малоизученными. Данная ситуация объяс-
няется разрозненностью накопленных сведений, иногда их противо-
речивостью вследствие сложности описываемого объекта, расхож-
дений в грамматических концепциях авторов, различий языкового
материала. Кроме того, анализируя субъективные смыслы высказы-
вания, разные авторы выделяют разное число категорий модуса, по-
этому вопрос о содержании модусных категорий в современном язы-
кознании остается открытым и требует продолжения лингвистичес-
ких поисков. В данной статье представляются некоторые аспекты изу-
чения модусных категорий высказывания (Ш.Балли, Э.Руле, Ж.Дю-
буа и Ф.Дюбуа-Шарлье, Т.П. Ломтев, И.П. Сусов, Б.Потье, В.Г. Гак,
Т.В. Шмелева, Н.И. Большакова).

Ключевые слова: высказывание, модус, диктум, модусные кате-
гории.

SUMMARY
Netreba M.M. Some aspects of the modus categories of the utterance
In spite of the material about the subjective elements of the sense of

the utterance, which exists in the linguistics, the modus categories are not
thoroughlyexamined. The given situation is explained by the differentiation
of the accumulated data, their discrepancy owing to the difficulty of the
described object, the divergence of the authors’ grammar conceptions, the
difference of the language material.

Besides, analyzing the subjective senses of the utterance, different authors
choose the various number of categories of the modus, that’s why the question
about modus categories in the modern linguistics is open and it needs other
linguistic researches. In the article some aspects of the modus categories
of the utterance are given (T.P. Lomtev, E.P. Susov, T.V. Shmeleva,
N.I. Bolshakova and others).

Key words: utterance, modus, dictum, modus categories.
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(Київ)

УДК 811.16: 81-115: 81’442:81’37: 81:28
ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКИХ
ДЕВЕРБАТИВІВ З АТРИБУТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ

Центральною і разом із тим актуальною проблемою слов’янсько-
го мовознавства є встановлення особливостей утворення окремих сло-
в’янських мов з праслов’янської мовної спільності, що є пов’язаним
із визначенням слов’янської мови-основи та її історії. Важким зав-
данням є ареальна оцінка семантико-словотвірних інновацій у прас-
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worries, sorrows) over logical thinking: І на світ білий (Божий) не ди-
вився б; не бачити світу Божого; живим до Бога лізти); love to God
(хвалити Бога; дякувати Богові; на милість Божу), hatred of sin (далі
від лиха (від гріха); не впасти в гріх; відходити від гріха.

Whilst the Ukrainian notion of sin is more practically appealed and
supplied with life illustrations, the English speak about “sin” more
theoretically. According to the English PHUs, Protestants understand sin
and speak about it both as breaking the God’s laws on the whole and
committing some particular sin (lust, origin sin). The English underline
the horrible nature of sinfulness as an object of comparison of some
disgraceful, ugly thing: a deadly sin (mortal); for my sin; live in sin; a
child of shame (sin); like sin, as ugly as sin.

Though the notion “sin” is undeveloped metaphorically for its powerful
denotative meaning and it’s next to impossible to build its associative
field, in quantitative sense, the Ukrainian notion “sin” has fathered a richer
variety of phraseological nominations than in English (27 and 9 PhUs
correspondently). It suggests that the Ukrainians show stronger intention
to fight morally against committing some bad things and prevent themselves
from evildoing.

The cognitive and linguistic analyses of proverbs have crystallized the
primary logical judgments which revealed some more similarities and
distinctions of the English and the Ukrainian religious stereotypes. For
instance, we may be speaking about the rational, conscious and diligent
English people and the calculating, hypocritical, prudent Ukrainians
showing their ironical attitude to church and for centuries trying to get
free of any power:

Contrasting to the English religious consciousness the Ukrainian one
has not completely rejected pagan values, which instead have combined
and gone well together with Christian notions, for example various holy
festivals. It gives an impression of the Ukrainians’ consciousness is more
natural and less controlled by the religious dogma: На кінський Велик-

God helps them that help 
themselves.     

Знаєм і без попа, що в неділю 
свято. 

Young saints, old devils.  Кланятися чужим богам, 
мавши свої.  

The devil can quote scripture for 
his purpose. 

Поспішних чорт хапає. 

An idle brain is the devil’s 
workshop.  

Богу молись, та чорта не 
забувай. 

Cleanliness is the next to 
godliness.  

Ні Богові молитва, ні чортові 
пісня.  
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АНОТАЦІЯ
Нетреба М.М. Деякі аспекти вивчення модусних категорій вис-

ловлювання
Незважаючи на матеріал про суб’єктивні елементи змісту вислов-

лювання, що є в мовознавстві, модусні категорії до сьогодні залиша-
ються малодослідженими. Така ситуація пояснюється роздріблені-
стю накопичених відомостей, суперечливістю внаслідок складності
досліджуваного об’єкта, розбіжністю у граматичних концепціях ав-
торів, відмінностей мовного матеріалу. Окрім того, аналізуючи суб’-
єктивний зміст висловлювання, різні дослідники виокремлюють різну
кількість категорій модусу, тому питання про зміст модусних кате-
горій у сучасному мовознавстві залишається відкритим і потребує
продовження лінгвістичних пошуків. У цій статті подано деякі ас-
пекти вивчення модусних категорій висловлювання (Ш.Баллі, Е.Ру-
ле, Ж.Дюбуа і Ф.Дюбуа-Шарльє, Т.П. Ломтєв, І.П. Сусов, Б.Потьє,
В.Г. Гак, Т.В. Шмельова, Н.І. Большакова).

Ключові слова: висловлювання, модус, диктум, модусні категорії.

АННОТАЦИЯ
Нетреба М.М. Некоторые аспекты изучения модусных кате-

горий высказывания
Несмотря на имеющийся в языкознании материал о субъектив-

ных элементах смысла высказывания, модусные категории до насто-
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день. На кінського Юрія. На рахманський Великдень. На cкоромного
Спаса. На Юрія о цій порі. Не щодень Великдень. На маленького Юрія.
На Миколи та й ніколи.

In a number of cases quantitative factor speaks volumes for a definite
tendency which testifies to certain English or Ukrainian religious priorities.
For example, among Ukrainian PhUs there are practically no expressions
of the concepts “flesh”, “angel”, but a big quantitative predominance of
PhUs reflecting “soul” (17 English PhUs – 56 Ukrainian PhUs). Unlike
the English, the Ukrainians equal soul to life, emphasizing it’s essence for
a human. Both languages show the antagonism of the notions – “soul” and
“flesh”. The Ukrainians believe that flesh is weak and sinful, so they speak
more about soul, while the English foreground flesh as the essence of a
human being.

To sum it up the research revealed fundamental oppositions of English
and Ukrainian cultural archetypes. The analyzed stereotypes have
penetrated so deeply into the people’s consciousness that with the lack of
religious activity they still remain the core of the morality. Phraseological
images have demonstrated the difference in interpretation of the given
universal religious stereotypes. Thus, the English language personality is
notable for his rational, strict, logical observation of some definite religious
dogma, his religious thinking is regulated by biblical postulates that, on
the one hand, limits and programs his consciousness, and, on the other
hand, retains its language expression of the higher stylistic register.
Religious beliefs of the English language personality should always possess
practical validity, rational realization in domestic life and life success.

There is a lot of speculation that the Protestants’ rejection of verbal
Christian legends resulted in restricting their religious consciousness,
reducing it to the platitude of rational thinking, logical arguments, turning
their attitude to God into the execution of the rules and dogma system
fixed in the Old and the New Testaments, while the Ukrainian Orthodox
faith is free and emancipated. It aims at developing personal experience
of communicating with God through prayers and confessions and is
displayed less rationally but with more emotional power. This way is
thought to be in promoting spiritual growth and achieving perfection.

Both English and Ukrainian PhUs manifest semantic and conceptual
syncretism caused by strong and long-lived religious stereotypes suggested
by the Holy Testament. Primary Christian notions “God”, “angel”, “devil”,
“sin” and others have been preserved intact. Some cases of divergence
may be regarded as semantic interpretation rather than conceptual
modifications and distortions. With different degrees of precision religious
canons are being observed and embodied in moral and spiritual standards.
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Кроме того, необходимо различать эксплицитные модусные кате-
гории, когда значения модуса выражены при помощи лексических
средств, и имплицитные модусные категории, значения которых воз-
можно определить только из пресуппозиции и контекста высказыва-
ния.
Из всех работ, посвященных изучению модусных категорий вы-

сказывания, интересными представляются те, в которых категории
модуса анализируются в связи с говорящим субъектом, адресатом,
их взаимодействием в коммуникации. Ведь грамматическая природа
высказывания такова, что обязательно требует выражения некоторых
субъективных значений, идущих от говорящего, передачи его отно-
шения к отображаемому в высказывании фрагменту действительно-
сти. Говорящий не может проявить себя в высказывании только как
наблюдатель мира и как обычный мыслящий субъект. Роль автора
речи обязывает его, во-первых, актуализировать передаваемое в вы-
сказывании объективное содержание, и, во-вторых, выразить целый
ряд обязательных субъективных значений, входящих в содержание
каждого высказывания, а следовательно, и высказывания вообще.
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АНОТАЦІЯ
Беженар І.С. Фразеологічна номінація релігійних стереотипів

в англійській та українській мовах
Стаття присвячена дослідженню релігійної свідомості англійців

та українців на основі ономасіологічного, семантичного та когнітив-
ного підходів до фразеології. Автор підсумовує результати порівняль-
но-співставного аналізу когнітивних, фразео-семантичних та асоціа-
тивних полів концептів „Бог”, „душа”, „янгол”, „свічка”, „чорт”, „пек-
ло”, „зло”, „тіло” та „гріх” в англійській та українській мовах.

Ключові поняття: стереотип, фразеологічна одиниця, порівняль-
но-співставний аналіз, фразео-семантичні та асоціативні поля.

АННОТАЦИЯ
Беженарь И.С. Фразеологическая номинация религиозных сте-

реотипов в английском и украинском языках
Статья И.С. Беженарь „Фразеологическая номинация религиозных

стереотипов в английском и украинском языках” посвящена исследо-
ванию религиозного сознания англичан и украинцев на основании оно-
масиологического, семантического и когнитивного подходов к фразе-
ологии. Автор подытоживает результаты сравнительно-сопоставитель-
ного анализа когнитивных, фразео-семантических и ассоциативних
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ных категорий различают персонализацию (лицо), временную и про-
странственную локализацию (время, вид);

2) квалификативные модусные категории позволяют говорящему
проявлять свое отношение к событиям и информации о них. Данная
группа модусных категорий представлена авторизацией (квалифика-
ция источника информации), модальностью: реальность/ирреаль-
ность (возможность, необходимость, желательность и т.д.), персуа-
зивностью (уверенность/неуверенность в достоверности информа-
ции), оценочностью (эмотивность);

3) социальные модусные категории выражают социальные отно-
шения между участниками коммуникативного акта и состоят из но-
минации лица (обращение), императивов и формул социального эти-
кета [14, с. 82-94].
Т.В. Шмелева исключает из классификации модусных категорий

актуальное членение, конверсивность, демиактивность, детермина-
цию; рассматривает авторизацию как модусную категорию, квали-
фицирующую источник информации; расширяет круг социальных
модусных категорий.
Одной из последних работ, рассматривающих категории модуса,

является диссертационное исследование Н.И. Большаковой «Языко-
вое оформление модусных категорий (на материале переписки М.Цве-
таевой и Б.Пастернака)».
Н.И. Большакова отмечает, что в русском языке, составляя клас-

сификацию модусных категорий, необходимо учитывать специфику
исследуемого материала, что дает возможность на основе противо-
поставления позиций адресанта и адресата разграничить квалифи-
кативные и социальные модусные категории и ввести в их состав
следующие компоненты [5, с. 15]:
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полей концептов „Бог”, „душа”, „ангел”, „свеча”, „черт”, „пекло”, „зло”,
„тело”, „грех” в английском и украинском языках.

Ключевые понятия: стереотип, фразеологическая единица, срав-
нительно-сопоставительный анализ, фразео-семантические и ассо-
циативные поля.

SUMMARY
Bezhenar I.S. Phraseological nomination of religious stereotypes in

English and Ukrainian
The article is devoted to the investigation of religious consciousness of

the English and the Ukrainians on the basis of onomaseological, semantic and
anthropocentric approaches to phraseology. The author sums up the results of
comparative-contrastive analysis of the content of cognitive, phraseo-semantic
and associative fields of the concepts “God”, “soul”, “angel”, “candle”, “devil”,
“hell”, “evil”, “flesh”, “sin” in English and Ukrainian.

Key words: stereotype, phraseological unit, comparative-contrastive
analysis, phraseo-semantic and associative fields.

М.І. Венгринюк
(Івано-Франківськ)

УДК 811.161. 2’371
ФРЕЙМОВО-АКТУАЛІЗАЦІЙНА ФУНКЦІЯ

ВНУТРІШНЬОГО АДРЕСАТА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

У мовознавчій науці поняття “фрейм”, яке початково визначалось
як “структура даних, призначена для пред’явлення стереотипної си-
туації” [6], зародилось у надрах комп’ютерної лінгвістики.
Сучасна лінгвістика пов’язує дослідження фрейма із розглядом

найменших одиниць знання [5], когнітивним моделюванням дискур-
су [11], вивченням мовної картини світу [2], аналізом ідіостилю пись-
менника [12].
Так, О.О. Селіванова акцентує на тому, що “фрейми є структура-

ми досвіду і знань і представляють інтеоризовану дійсність у спро-
щеному та впорядкованому … вигляді” [11, с. 241]. І.Ф. Бревдо роз-
глядає аналізоване явище насамперед як складне утворення, “один із
способів представлення стереотипних ситуацій” [Цит. за: 5, с. 54].
І.А. Тарасова розуміє під поняттям “фрейм” “когнітивну модель, яка
передає знання і думки про певну денотативну/поняттєву область чи
ситуацію” [12, с. 43], а С.Н. Петрова – „загальний каркас, стереотип,
який кожний раз наповнюється специфічним змістом” [10, с. 78].
Розгляд фрейма крізь призму комунікації – одне із важливих зав-

дань у сучасному мовознавстві. Вчені неодноразово наголошують на
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неопределенности значения, сопоставляющего диктум, что также дает
основание не включать данную категорию в число модусных.
Персонализация (категория лица) состоит в выражении причаст-

ности/непричастности к описываемым событиям лиц по их роли в акте
коммуникации (говорящего, его собеседника, лиц, которые не участву-
ют в акте коммуникации), другими словами, устанавливает отноше-
ние объективного содержания высказывания к участникам общения.
Дейксис служит для определения отношения объективного содер-

жания высказывания к моменту речи в координатах «время» (вре-
менной дейксис) и «пространство» (пространственный дейксис).
Персонализация и дейксис служат для актуализации высказыва-

ния в указанных координатах и относятся к актуализационным мо-
дусным категориям.
Время – глагольная категория, выражающая отношение действия

к моменту речи, который принимается за точку отсчета и является
средством выражения временного дейксиса.
Вид – глагольная категория, отражающая отношение действия к

его внутреннему пределу. Данная категория трактуется как объектив-
ное, внутреннее свойство действия и в этом смысле исключается из
модусных категорий.
Обращение – грамматически независимый компонент предложе-

ния, принадлежащий к эмоционально-волевой сфере языка и обозна-
чающий адресат речи. Выполняя оценочно-характеризующую функ-
цию, обращение выражает социальные отношения между говорящи-
ми, поэтому данная категория может быть отнесена к социальным
модусным категориям. К ним необходимо отнести и формулы соци-
ального этикета, которые образуют социальный аспект общения.
Авторизация – категория, которая оценивает с токи зрения гово-

рящего излагаемую им информацию как свою или чужую, либо по
способу ее получения. Это подтверждает принадлежность авториза-
ции к модусу.
Данные рассуждения позволили Т.В. Шмелевой различать мета-

категории модуса и семантические модусные категории. Метакате-
гории модуса обращены к осмыслению самого высказывания отно-
сительно условий коммуникации и правил ее введения. К ним отно-
сятся смыслы говорения, называния, коммуникативного намерения,
мотива и цели речевого действия, речевого жанра, выполнения пра-
вил речевого поведения.
Семантические модусные категории в соответствии с их назначе-

нием в предложении делятся на три группы:
1) актуализационные модусные категории служат для установле-

ния отношения объективного содержания высказывания к моменту
речи и участникам коммуникативного акта. В данной группе модус-
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тому, що процес кодування і декодування тісно пов’язаний із вказа-
ним когнітивним репрезентантом [4; 7; 8].
Незважаючи на окремі здобутки у дослідженні фрейма у комуні-

кативній проекції, окремі аспекти актуалізації так званих “стерео-
типних ситуацій” залишаються нерозв’язаними. Ми вважаємо, що
потребують детального розгляду насамперед ті чинники, які вплива-
ють не тільки на репрезентацію, а й на рух, динаміку аналізованого
явища у мовленнєвій взаємодії. Необхідно, на нашу думку, з’ясувати
домінанту актуалізації фрейма у міжперсональних інтеракціях, пред-
ставлених у художньому тексті. Розглянемо ці питання детальніше.
Як показує матеріал дослідження, межі розгортання фрейма у ко-

мунікативній перспективі не є константними: “форма” (наповненість
і протяжність), яку він набуває, в основному, змінна і залежить від
кількості та комбінації мікрофреймів, актуалізованих в інтеракціях.
Інакше кажучи, одна і та ж стереотипна ситуація має певне оформ-
лення. Через те, незважаючи на різнорідні концепції фрейма, для нас
найбільш прийнятне розуміння вказаного поняття як динамічної
структури, „жанру” мовленнєвої взаємодії [4], що у комунікативній
проекції набуває своєрідної форми.
Аналіз окремих мікросегментів показав, що важливим чинником

актуалізації фрейма у комунікації є адресат. Так, орієнтація адресан-
та на модель адресата стимулює активізацію тих чи інших мікро-
фреймів, детермінує їх комбінацію у межах певного стереотипного
обрамлення.
Розглянемо приклад:
- Абрекова, – масно мовила Дорота, – будьте, пані, така ґречна, по-

тримайте в себе цей… цю посудину… один або – найбільше – два дні…
Абрекова нічого не зрозуміла, вона навшпиньках підійшла до пані

Дороти й заглянула в дзбан.
- Гриби?!
- Ви знаєте, нині буде така ніч: всього можна сподіватися, та

п’яна голота напевно піде грабувати, а вас… вас хто зачепить?
- Ну, а гриби аж так в ціні підскочили, ласкава пані? – наївно

спитала Абрекова.
- То зверху – гриби, – прошепотіла, довіряючись, пані Дорота. –

А під ними – персні, хрестики, ланцюжки… діадеми, браслети, за-
вушниці… І все те золото, золото…

- І ви не боїтесь давати його мені… не боїтеся, що я вкраду? –
зблідла Абрекова.

- Ви?! Як це – ви вкрадете? Та вас усі знають… Ваша бідолашна
Гізя служила в мене, і я нічого не можу сказати… Та й про Льонцю
ніхто чогось такого не говорить…Як можете на себе наговорюва-
ти, Абреко-о-ва! Ну, зрештою, ви б і не посміли… Поставте там,
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Выделяемые категории предложения в различных рассмотренных
работах могут быть сведены в таблицу:

Иная точка зрения на категории модуса предложения отражена в
работах Т.В. Шмелевой и Н.И. Большаковой.
По мнению данных лингвистов, актуальное членение нельзя отож-

дествлять с модусом и диктумом, это лишь сходные явления. Тема и
рема отражают коммуникативную сущность речевого общения, пред-
ставляют собой исходную точку высказывания, то есть то, что являет-
ся в данной ситуации известным (тема), и ядро высказывания, то есть
то, что говорящий сообщает об основе высказывания (рема). Если темо-
рематическое членение исходит из движения от известного к неизвес-
тному, новому, то деление высказывания на диктум и модус основано
на сопоставлении объективных и субъективных смыслов.
Являясь грамматической категорией залога, конверсивность (кон-

вертируемость) отражает соотношение между субъектом, действием
и объектом и выражается оппозицией частных грамматических зна-
чений страдательного (пассив) и действительного (актив) залога.
Демиактивность может рассматриваться как разновидность кон-

вертируемости, так как она представляет собой безличные (пассив-
ные) конструкции. Данные категории служат для описания диктум-
ной информации и выражаются в его предикативной структуре. Это
является основанием для того, чтобы отнести конверсивность и де-
миактивность к категориям диктума.
Детерминация (дескрипция) – это грамматическая категория (в ча-

стности, артикль), которая служит для выражения определенности или

Категории  Ж .Дюбуа  Т.П . Лом тев  И .П . Сусов  Б .Потье 

Коммуникативное  
задание (вопрос, 
побуждение , 
пов ествование , 
утверж дение/ 
отр ицание)  

+  +  +  + 

Актуальное членение  +  - +  + 
Конверсив ность  +  +  - -  
Дем иактивность - +  - -  
Время - +  +  + 
Вид  - - - + 
Мода льность - +  +  + 
Персо нальность  - +  +  + 
Детерминация - - +  + 
Эмотивность - - +  + 
Дейксис - - +  + 
Обр ащ ение  - - - + 
Пож елание - - - + 
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на кухню, отак, так… ще трохи далі посуньте, о-о, між ті най-
чорніші баняки… [3, с. 171].
У представленому фрагменті тексту Романа Іваничука “Мануск-

рипт з вулиці Руської” йдеться про спробу одного із комунікантів за-
лишити в іншого цінні речі. Розвиток події крізь призму фрейма пе-
редбачає зіткнення двох осіб – зацікавленої і незацікавленої. Той, кого
просять, намагаючись уникнути відповідальності, зайвих клопотів,
не бажає виконати прохання. Через те існують два ключові варіанти
розв’язку ситуації: згода або відмова співрозмовника.
В аналізованому прикладі інтродуктивний комунікативний хід ад-

ресанта спроектований таким чином, щоб прихилити увагу незацікав-
леного адресата, змусити його виконати прохання. Кодувальник ви-
користовує усі можливі засоби атракції: етикетну форму (будьте, пані,
така ґречна), паравербальний актуалізатор (масно мовила), оскільки
передбачає високу ймовірність відмови з боку співрозмовника. “Над-
лишок” звернень до реципієнта в одному висловлюванні (Абрекова,
пані), постпозиція вказівки на термін взятих зобов’язань (один або –
найбільше – два дні) також “працюють” на здійснення ілокутивної
мети мовця – отримати позитивну відповідь, досягти бажаного ре-
зультату, адже “кінцевою метою мовлення як особливого виду діяль-
ності мовця є певний вплив на адресата” [9, с. 65].
Дисбаланс, зумовлений ситуацією зіткнення зацікавленої та не-

зацікавленої осіб, передбачає зниження статусу того, хто просить, до
рангу “залежний від комунікативного партнера”, а тому й прогнозує
пошук адресантом адекватних засобів для реалізації свого прохання.
В аналізованому мовленнєвому ході маркером порушення комуніка-
тивної симетрії між співрозмовниками є хезитація (пауза, детерміно-
вана пошуком потрібного елемента мовного коду). Так, сполучення
слів “цей … цю посудину” імпліцитно сигналізує про те, що адре-
сант намагається вибрати “найоптимальніший” варіант серед мно-
жини кореферентів, який, з одного боку, дозволив би номінувати пред-
мет прохання, з іншого – не порушив би наміри кодувальника.
Номінація “посудина” є, на думку мовця, найбільш стратегічно

виправданою, оскільки актуалізація в інтродуктивному комунікатив-
ному ході назви “дорогі речі”, “золото” проектує високу вірогідність
відмови адресата. Через те адресант, формуючи повідомлення, ак-
тивізує мікрофрейм “зацікавлення реципієнта”, щоб витримати час,
роз’яснити свої наміри, уникнути можливої негативної відповіді. Як
стверджує І.П. Тарасова, “... мовленнєвий вплив – багатовимірний
фактор комунікації” [13, с. 81].
Репліка адресата “Гриби?!” вказує на те, що кодувальник першо-

го мовленнєвого ходу досягнув бажаного результату, отримав стимул
для подальшого розгортання розмови.
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4) персональность; 5) выделение (=актуальное членение); 6) отрица-
ние; 7) побуждение; 8) вопрос; 9) эмотивность [12, с. 94].
Наличие такой категории, как дескрипция, объясняется тем, что

материалом для анализа И.П. Сусовым был выбран немецкий язык.
Конвертируемость (=залог), как отдельная категория, автором не рас-
сматривается, а включается в предикативный аспект. Важной сторо-
ной данного анализа является стремление связать выделяемые зна-
чения модуса предложения с ролями участников речевого акта.
Б.Потье в порождении предложения различает два аспекта: форму-

лирование (formulation) и тему (thème), включающую обозначения и от-
ношения между ними. Формулирование представляет собой совокуп-
ность характеристик, дополняющих понятийную часть информации, и
состоит из двух классов: коммуникативных и описательных формули-
рований. Последние входят в сферу диктума, так как отражают различ-
ные качественные и количественные модификации самих объектов. Ком-
муникативные формулирования сопоставимы с категориями модуса
предложения. Среди них выделяются следующие разновидности: А) мо-
дальные: 1) модальность; 2) утверждение (отрицание, вопрос, эмфа-
за); 3) развертывание процесса (вид, фазы, временная соотнесенность);
4) детерминация; Б) локутивные, отражающие отношение говорящего к
собеседнику и ко всему остальному: 1) лицо речи; 2) межличностные
отношения (восклицания, пожелание, побуждение, обращение); 3) дей-
ксис: пространственный, временной, понятийный [18, с. 13].
Всего автор выделяет семь основных категорий, а с подкатегори-

ями – до двадцати. Достоинством данной классификации является
стремление Б.Потье сгруппировать выделенные категории в соответ-
ствии с общими параметрами речевого акта.
Согласно точке зрения В.Г. Гака, категории, относящиеся к мо-

дусу, отражают различные параметры самого акта коммуникации.
По мнению автора, они объединяют: 1) соответствие предикации
действительности. Сюда входят: а) утверждение/отрицание, б) мо-
дальность в ее различных аспектах (возможность/действительность,
уверенность/сомнение и др.); 2) коммуникативная установка выс-
казывания. Она включает четыре субкатегории: повествование, воп-
рос, побуждение, пожелание; 3) информативная установка выска-
зывания, включающая: а) актуальное членение, б) качественно-ко-
личественную детерминацию; 4) структура акта речи, включающая:
а) лицо речи (персональность), б) дейксис, то есть определение эле-
ментов ситуации по отношению к оси «я – здесь – теперь – так»; 5)
условия акта речи, определяющие: а) социальный аспект общения
(формы вежливости и т.п.), б) обращение, в) функционально-сти-
листическую модификацию форм; 6) эмотивность (восклицание и
т.п.) [8, с. 26].
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Із зміною комунікативних ролей адресант вдається до спроби ар-
гументувати свої дії, попередньо роз’яснити реципієнтові ситуацію,
що склалася. Вербальна акція кодувальника сигналізує також про його
намагання скоротити мовленнєву дистанцію із співрозмовником.
Проаналізуймо:
– Ви знаєте, нині буде така ніч: всього можна сподіватися, та

п’яна голота напевно піде грабувати, а вас ... вас хто зачепить? [3,
с. 171].
У представленому художньо-текстовому сегменті мікрофрейм

“зацікавлення адресата” проектується в іншу площину – наближен-
ня небезпеки. Адресант очікує від співрозмовника співпереживання,
а тому кодування мовцем висловлювання в перспективі від другої
особи (ви знаєте) детерміновано комунікативними стратегіями того,
хто просить. Однак актуалізація у наведеному прикладі службової
лексеми “а” імпліцитно свідчить про перехід розмови в іншу то-
нальність з акцентом на нерівності соціального стану співрозмов-
ників, яку, власне, латентно обігрує кодувальник.
Словоформа “вас” приховано вміщує такі семи: 1) ви бідна; 2) ви

не цікавите грабіжників.
Імпліцитне “забарвлення” розмови детерміноване кількома чин-

никами: прагненням адресанта досягнути ілокутивної мети, уникну-
ти комунікативного провалу.
Оскільки в аналізованому мовленнєвому ході кодувальник при-

ховує вказівку на справжню мету свого приходу, то реципієнт не може
однозначно декодувати намір мовця. Через те із зміною комунікатив-
них ролей адресант висловлювання “Ну, а гриби аж так в ціні підско-
чили, ласкава пані?” намагається делімітувати комунікативну інтен-
цію співрозмовника. У цьому випадку дії адресата названого повідом-
лення (Дороти) стимулюють активізацію мікрофрейма “роз’яснення
зовні алогічного прохання”. На думку Є.В. Клюєва, “якщо вже на
початковому етапі взаємодії адресант ухиляється від відомої адреса-
ту комунікативної схеми ... першочергове завдання адресата – відшу-
кати у складі відомих йому фреймів той, який “відповідає” за реаль-
но запропоновану йому мовленнєву ситуацію” [4, с. 107].
З’ясувавши намір комунікативного партнера, той, кого просять, в

рамках окресленої „стереотипної структури” намагається відмовити
співрозмовникові, оскільки бажає уникнути відповідальності за взяті
зобов’язання. Вербальними і невербальними акціями незацікавленої
особи може керувати й інший чинник – підозра у підступності дій
співрозмовника.
Розглянемо комунікативний хід:
- І ви не боїтесь давати його мені… не боїтеся, що я вкраду? –

зблідла Абрекова [3, с. 171].
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Фраза (PHR), согласно Э.Руле, включает ядро (NOY ~ диктум) и
фразовые категории («глобальные тагмемы»): отрицание (NEG), по-
вествование (D), побуждение (O), вопрос (I), восклицание (E) и фразо-
вые обстоятельственные дополнения (CIRC, PHR) [19, с. 3]. Автор дан-
ного алгоритма не учитывает тот факт, что эмотивность (E) может со-
четаться с любым коммуникативным типом предложения (D, I, O).
Ж.Дюбуа и Ф.Дюбуа-Шарлье различают в структуре предложе-

ния два элемента: ядро (P) и фразовую составляющую (Const). Ядро
охватывает не только структуру описываемого события, но и лекси-
ко-грамматическую структуру предложения, включающую также пре-
дикативные отношения (P>SN+SV) и ряд категорий, выражаемых во
французском языке в именной или глагольной группе: детермина-
цию, темпоральность (время), вид (перфективность), модальность
(наклонение). Фразовая составляющая предполагает те значения, что
выражаются вне SN или SV, и имеет следующую формулу [17, с. 133]:

Inter
Const ® Imp + (Nég) + (Emph) + (Passif)

Affir
Таким образом, в число четырех категорий предложений включают-

ся: коммуникативная целеустановка (повествование Inter, вопрос Imp,
побуждение Affir), отрицание Nég, эмфаза Emph (=актуальное члене-
ние), пассив Passif (=диатеза, ориентация действия, конвертируемость).
Авторы данной теории вообще опускают эмотивность, но включают в
число модифицирующих категорий две другие (Emph, Passif).
Т.П. Ломтев выделяет семь соответствующих модусным «граммати-

ческих категорий предложения»: 1) утвердительность/отрицательность;
2) вид общения (=коммуникативная целеустановка: повествовательность,
вопрос, побуждение); 3) время; 4) модальность в трех субкатегориях:
а) реальность/гипотетичность; б) модус существования (наличность,
бытие, возможность, необходимость); в) субъективная оценка (истин-
ность/ложность); 5) конвертируемость (=ориентация); 6) лицо (опреде-
ленность, неопределенность, обобщенность предмета); 7) активность/
демиактивность (личные-безличные формы) [10, с. 62].
В отличие от предыдущих авторов Т.П. Ломтев ориентируется на

русский язык, что объясняет выделение такой категории, как актив-
ность/демиактивность. И.П. Сусов предлагает трехчленную структу-
ру предложения, различая денотативно-референционный, предика-
тивный аспекты и аспект актуализованного предложения, сопостав-
ленного с ситуацией. Значения, необходимые для актуализации абст-
рактного предложения и вводимые особыми операторами, образуют
в совокупности то, что можно отождествить с модусом высказы-
вания. Среди них выделяются: 1) модальность; 2) темпоральность;
3) дескрипция (=детерминация, выражаемая, например, артиклями);
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В аналізованому сегменті конденсатором імпліцитного смислу є
словоформа “мені”, яка у контексті вміщує ряд прихованих сем:

- моє низьке матеріальне становище може спонукати до крадіжки;
- я чужа, незацікавлена особа.
Шляхом активізації мікрофрейма „небезпека крадіжки” адресант

(Абрекова) спонукає адресата (Дороту) переглянути своє прохання, сти-
мулюючи в реципієнта за допомогою наведеної прагматично зорієн-
тованої питальної конструкції відповідь “так, боюсь”. Оскільки деко-
дувальник аналізованого комунікативного ходу набагато вищий за со-
ціальним статусом від кодувальника, то актуалізація експліцитної відмо-
ви, на думку мовця, є стратегічно невиправданою. Через те адресант
(Абрекова) завуальовує справжні наміри (негативну відповідь), спону-
каючи адресата шляхом здійснення певних, заданих вказаним мікро-
фреймом, імплікацій відмовитись від свого прохання.
Однак той, до кого спрямоване мовлення (Дорота), накреслює про-

тилежну намірам кодувальника лінію розгортання розмови. Стратег-
ічний маневр адресанта (Абрекової) став тим чинником, який дозво-
лив адресатові спрямувати вектор фрейма в іншому ракурсі, дав шанс
отримати позитивну відповідь на прохання. Таким чином, реципієнт
потрактував аналізоване повідомлення у вигідному для себе руслі,
нівелюючи латентну відмову співрозмовника. Як стверджує Є.В. К-
люєв, “... нормальна комунікативна стратегія у ході того чи іншого
комунікативного акту, як правило, має у якості “фону” відповідний
їй фрейм” [4, с. 95].
Із зміною ролей адресант (Дорота) вибудовує повідомлення та-

ким чином, щоб остаточно переконати адресата, схилити його до ви-
конання прохання.
В основу розгортання комунікативної стратегії кодувальника по-

кладено насамперед мікрофрейм „чесність реципієнта”. Зважаючи
на можливість відмови адресата, адресант (Дорота) так добирає мовні
засоби, щоб досягнути бажаного перлокутивного ефекту. Кодуваль-
ник уникає вживання лексеми “вкрасти” (…нічого не можу сказа-
ти…; ніхто чогось такого не говорить; ви б і не посміли), намагаю-
чись таким чином втримати мовленнєвий контакт.
Висловлювання “Ну, зрештою, ви б і не посміли...” сигналізує

про актуалізацію мікрофрейма “вищий за соціальним статусом”, що
у тексті призводить до остаточного переконання співрозмовника. У
кінцевому результаті незацікавлена особа погоджується виконати про-
хання. На переконання Ф.С. Бацевича, “...спілкування людей – це не
просто обмін інформацією носіїв певних інтелектуальних систем, це,
насамперед, соціально організований вплив на учасника по комуні-
кації з метою зміни його зовнішньої поведінки та/або його внутріш-
нього світу” [1, с. 138].
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вясь при этом автором высказывания. Иными словами, модус выражает
способ представлений действительности в высказывании – отношения
описываемого факта к действительности и говорящего к сообщению.
Значения, выражаемые в модусе и проявляющиеся в изменении

высказывания, составляют модусные категории высказывания. Они
представляют собой единство определенного значения и определен-
ной формы.
Однако, несмотря на имеющийся в языкознании материал о

субъективных элементах смысла высказывания, модусные категории
до настоящего времени остаются малоизученными. Данная ситуа-
ция объясняется разрозненностью накопленных сведений, иногда их
противоречивостью вследствие сложности описываемого объекта,
расхождений в грамматических концепциях авторов, различий язы-
кового материала. Необходимо учитывать и специфику проявления
модусных категорий в высказывании. Они часто присутствуют в тек-
сте имплицитно, то есть без использования специальных лексичес-
ких и грамматических показателей. При эксплицитном выражении
модус может быть представлен разнообразными языковыми средства-
ми (грамматическими формами, особыми лексемами, различными
конструкциями). При этом одни модусные показатели могут выра-
жать сразу несколько модусных значений (модусные глаголы), а дру-
гие – в разных условиях выражают разные модусные значения (им-
ператив).
Все перечисленные факты делают категорию модуса исследова-

тельски «ненадежной» [15, с. 62], вызывают трудности в определе-
нии круга данных категорий в аспекте содержания.
Проблема модуса тесно связана с проблемой классификации мо-

дусных категорий, которая возникает в процессе изучения субъек-
тивных значений, дающем возможность адекватно определить се-
мантическое содержание модуса и его внутреннюю дифференциа-
цию.
Ш.Балли не дает развернутого перечня модальностей, ссылаясь

на Ф.Брюно, который в разделе «Факты по отношению к нашим чув-
ствам и суждениям» отмечает такие значения, как вопрос/ответ, от-
рицание/утверждение и собственно модальность, отражающую суж-
дения, чувства и волю говорящего [16].
Э.Руле при составлении алгоритма порождения предложения в

число модусных категорий включал значения, отражающие комму-
никативную целеустановку высказывания, и отрицание:

D
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Таким чином, дослідження екстраполяції фрейма у проекції на ко-
мунікативно-текстове тло доводить, що одним із домінантних чинників
актуалізації вказаної „стереотипної структури” у художньому тексті пло-
щині є внутрішній адресат, який визначає активізацію мікрофреймів,
зумовлює розгортання фреймової ситуації у певному ракурсі.
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Семантическую интерпретацию идеи о двухчастном содержа-
нии высказывания находим в работах лингвистов, изучающих пра-
вила сочетания различных значений объективных и субъективных
элементов высказывания в смысле конкретных предложений. Так,
Е.М. Вольф, анализируя высказывания, содержащие оценку, выделя-
ет денотативную и квалификативную структуры, опираясь при их оп-
ределении на понятие «истинность». К денотативной структуре лин-
гвист относит объективную часть семантики предложения, обладаю-
щую истинностным значением, которое не зависит непосредственно
от автора высказывания и устанавливается по признаку соответствия/
несоответствия истинному положению вещей.
Квалификативная структура – это субъективная часть значения

предложения, истинность которой находится в прямой зависимости
от субъекта оценки (то есть модального субъекта) [7, с. 19].
Т.Б. Алисова, изучая дополнительные отношения модуса и дикту-

ма, определяет их как два субъективно-предикатных комплекса, кото-
рые всегда содержатся в высказывании в явной или скрытой форме.
При этом диктумом языковед называет субъект и предикат высказыва-
ния, а модусом – субъект и предикат акта коммуникации [1, с. 13].
Наличие двух аспектов в содержании высказывания отмечает и

В.Г. Гак: диктум обозначает само событие, модус – отношение гово-
рящего к содержанию высказывания [8; 9].
В рамках семантического синтаксиса проблеме модуса и диктума

посвящены работы Т.В. Шмелевой. Она считает, что «высказывание
состоится только в том случае, если в нем информация о мире, объек-
тивной действительности соединится с информацией субъективной –
идущей от говорящего и момента сообщения» [13, с. 6].
Различие рядом исследователей объективного и субъективного

аспектов высказывания по сути дела соответствует различию в об-
щих чертах модуса и диктума. Можно утверждать, что идеи Ш.Балли
подтверждают существование в языке категории модуса.
Понятие модуса базируется на идее о субъективности в языке, ко-

торую выдвинул Э.Бенвенист. По его словам, «каждый говорящий,
используя язык, «присваивает» его себе, соотнося с собой, моментом
своих речевых действий, своими отношениями и оценками» [3, с. 294].
В модусе проявляется отношение и оценки говорящего, его представ-
ления о достоверности той или иной информации и т.д. Другими сло-
вами, в модусе находит выражение субъективность «в интересах гово-
рящего» [14, с. 80].
Опираясь на концепции Ш.Балли, вслед за В.Г. Гаком, Т.В. Шмеле-

вой и другими лингвистами, принимаем следующее понимание модуса:
это комплекс субъективных смыслов, построенных по законам данного
языка, которые выражает говорящий в процессе коммуникации, стано-
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АНОТАЦІЯ
Венгринюк М.І. Фреймово-актуалізаційна функція внутрішнь-

ого адресата в художньому тексті
У статті розкривається функціонально-прагматичне навантажен-

ня внутрішнього адресата як важливого чинника актуалізації фрей-
ма в художньому тексті. Встановлено, що орієнтація адресанта на
модель адресата  стимулює активізацію тих чи інших мікрофреймів,
детермінує їх комбінацію в межах певного стереотипного обрамлен-
ня. Комунікативна стратегія, яку обирає мовець, щоб досягнути ба-
жаного в спілкуванні, зазвичай пов’язана з імпліцитними аспектами
комунікації, що й зумовлює розгортання  фрейма  в певному  ракурсі.

Ключові  слова: фрейм ,  мікрофрейм ,  адресат, адресант,
імпліцитність,  комунікативна стратегія.

АННОТАЦИЯ
Венгринюк М.И. Фреймово-актуализационная функция внут-

реннего адресата в художественном тексте
Статья посвящается раскрытию функционально-прагматической

нагрузки  внутреннего адресата как важного фактора актуализации
фрейма в художественном тексте. Установлено, что ориентация адре-
санта на модель адресата стимулирует активизацию тех или иных мик-
рофреймов, детерминирует их комбинацию в пределах  определенно-
го стереотипного обрамления. Коммуникативная стратегия, которую
выбирает говорящий, чтобы достичь желаемого эффекта  в общении,
часто связана с имплицитными аспектами коммуникации, что и  обус-
ловливает актуализацию  фрейма  в определенном ракурсе.

Ключевые слова: фрейм, микрофрейм, адресат, адресант, импли-
цитность,   коммуникативная стратегия.

SUMMARY

Vengrynyuk M.I. Frame-actualizational function of inner addressee
in fiction

The article researches into  the inner addressee as a factor of frame
representation in fiction. The orientation on the model of the addressee is
one of the main means, of frame actualization and determines the
microframes combination in the structure of frame. Strategy of
communication chosen by the speaker often determines implicit aspects
of communication, which defines the stereotype situation framing.

Key words: frame, microframe, addressee, addresser , implicitness,
strategy of communication.
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acronym can function as different parts of the sentence; it is demonstrated
that one acronim realizes several types of mood.

Key words: acronym, formula-acronym, type of mood.

М.М. Нетреба
(Мариуполь)

УДК 811.161.1’367(045)
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОДУСНЫХ

КАТЕГОРИЙ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

В современном языкознании большое внимание уделяется изуче-
нию проблем прагматики. Прагмалингвистические исследования, осу-
ществляемые в рамках коммуникативно-функционального подхода к
изучению языка, ориентированы на анализ функционирования языко-
вых единиц в процессе общения, в том числе модусных категорий –
субъективных смыслов, отражающих отношение субъекта высказыва-
ния к диктуму (объективной информации об окружающем мире) и к
адресату сообщения.
Мысль о двухчастном содержании предложения была высказана еще

в 1902 г. известным русским лингвистом Д.Н. Овсянико-Куликовским:
«Предицируя, мы как бы имеем в виду себя, свою личность, мы ощуща-
ем или сознаем себя как виновники акта предицирования: так, предло-
жение «Снег бел» заключает в себе, в скрытом виде, следующее – невы-
раженное движение мысли: «я (говорящий, думающий) знаю, желаю,
утверждаю и т.д., что признак белизны должен или может быть припи-
сан снегу, как его предикат» [11, с. 28]. Однако Д.Н. Овсянико-Куликов-
ским не был систематизирован материал по рассмотрению значения
предложения как комплекса разных по своей природе компонентов и не
предложены названия для этих составляющих.
В современной лингвистике существует множество подходов к

данной проблеме.
Представители логического направления для двух слагаемых зна-

чения предложения используют термины пропозиция и модальная
(модально-прагматическая) рамка [2, с. 26; 4, с. 25], номинативный
и модальный планы [6, с. 6]. Под пропозицией (номинативным пла-
ном) высказывания подразумевается предикативно-активное содер-
жание, в основе которого лежит та или иная семантическая модель
(абстрактная пропозиция).
Модальная рамка (модальный план) рассматривается как конк-

ретная реализация семантических категорий модальности (логичес-
кие оценки), темпоральности, аспектуальности и персональности
(субъективности).
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УДК 81’366’37
ОЗНАКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ПРИЯДЕРНОГО
КОЛА В КОНЦЕНТРИЧНО-КІЛЬЦЕВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

КАТЕГОРІЇ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ОЗНАКИ
В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Питання про статус, структуру і семантику семантико-словотвір-
них категорій є актуальним у сучасній теоретичній граматиці з при-
чини його дискусійності та невизначеності термінологічного апара-
ту досліджуваної категорії. Об’єктом студіювання є прислівникові,
прикметникові утворення, що підлягають безвідносному ступеню-
ванню в російській мові. При проведенні дослідження зосереджено
увагу на розв’язанні питань: 1) площина виміру вторинної семанти-
ки категорії безвідносної міри ознаки (КБМО); 2) засоби вираження
вторинної семантики у приядерному колі концентрично-кільцевої
організації категорії у російській мові.
За теорією О.В. Бондарка [3, с. 214-217], периферія протиставляєть-

ся ядру, базуючись на таких критеріях: а) розріджуваність ознак кате-
горії; б) ізольованість зв’язків елементів певної групи, зменшення фун-
кціонального навантаження; в) зменшений ступінь спеціалізації, побічна
роль у реалізації певної функції; г) нерегулярність використання. “Пе-
риферія складається з більшої або меншої кількості утворень з некомп-
лектною кількістю якісних ознак, тобто з відсутністю однієї або декіль-
кох з них при їхній зміненій інтенсивності. Формуватися та розташову-
ватися ця периферія може різноманітними способами” [1, с. 61].
Спираючись на характеристики периферії, в концентрично-

кільцевій організації КБМО російської мови говоримо про приядер-
не та периферійне кола. Приядерне коло розташовується ближче до
ядра, воно ще не втрачає характерних рис останнього (регулярність
використання, збільшений ступінь реалізації певної семантичної
функції тощо). Наявність аналітичних, складних, синтетичних зі зна-
ченням емоційної забарвленості грамем відсуває приядерне коло за
межі ядра, але не уводить його в рамки периферійного кола.
У приядерному колі КБМО за особливостями вираження семанти-

ки безвідносної міри ознаки (БМО) виділяємо зони, що об’єднують
мовні елементи з характерними рисами ядра, але утворених аналітич-
но або синтетично з додатковим значенням емоційної забарвленості:
Зона І: прикметники / прислівники з приадвербіальними / приад’єк-

тивними поширювачами, які передають дефектний або ексесивний
вияв інтенсивності ознаки та які не обмежені додатковими якісними
відтінками: очень рано выкатилась (Ч.Айтматов), зима выпала очень
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АНОТАЦІЯ
Г.В. Монастирецька. Модальна функція англійських розмовних

формул-акронімів в українському інтернет-дискурсi
У статті висвітлюються семантичні та текстотвірні аспекти функ-

ціонування англійських акронімічних розмовних формул в українсь-
кому інтернет-дискурсі. Тлумачиться значення найуживаніших абре-
віатур цього типу. Автор пропонує класифікацію розмовних формул-
акронімів за типами модальності. Показано, як у межах одного тек-
сту один і той же акронім виступає в ролі різних членів речення; про-
демонстровано, як один акронім реалізує кілька типів модальності.

Ключові слова: акронім, акронімічна формула, тип модальності.

АНОТАЦИЯ
Г.В. Монастирецкая. Модальная функция английских розговор-

ных формул-акронимов в украинском интернет-дискурсе
В статье рассмотрено семантические и текстообразующие аспек-

ты функционирования английских акронимических разговорных фор-
мул в украинском интернет-дискурсе. Объясняются значения наибо-
лее распространенных аббревиатур этого типа. Автор предлагает
классификацию разговорных формул-акронимов по типам модаль-
ности. Показано, как в рамках одного текста один и тот же акроним
выступает в роли различных членов предложения; продемонстриро-
вано, как один акроним реализует несколько типов модальности.

Ключевые слова: акроним, акронимическая формула, тип модаль-
ности.

SUMMARY
Monastyretska G.V. Modal function of English colloquial

formulae-acronyms in Ukrainian internet-discourse.
The semantic and text-forming aspects of the functions of English

colloquial formulae-acronyms in Ukrainian Internet-discourse are
represented in this article. The meaning of the most popular abbreviations
is  considered. The author proposes classification of the mood types of
acronimic speech formulae. It is shown that inside of one text the same
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суровой (В.Пикуль). Семантична функція поширювачів “полягає в
модифікації (видозміні) кількісного вияву ознаки в напрямку росту,
збільшення або неповноти, послаблення” [2, с. 101].
Поширювачі, за допомогою яких відбувається конкретизація зна-

ченнєвого плану прикметників і прислівників безвідносного ступе-
нювання, поділяються на поширювачі дефектної та ексесивної се-
мантики: едва слышно прозвучали (И.Ефремов), почти вертикаль-
ный обрыв (В.Богомолов) – дефектний ступінь; очень-очень редко
можно услышать (А.Константинов), невыносимо красные глаза
(А.Вайнер, Г.Вайнер) – ексесивний ступінь.
Слід звернути увагу на наявність у зоні “двоїстих” поширювачів, які,

характеризуючись “природною” негативною ознакою, спроможні спо-
лучатися як з негативними, так і з позитивними, контрарними для них,
прислівниками та прикметниками: глянула страшно зло (розм.) – обня-
ла страшно крепко (В.Пикуль), приятель ужасно глупый (И.Бунин) –
она ужасно умная (розм.).
Аналіз текстового матеріалу дає змогу виділити такі структурні

моделі зони:
Модель 1: простий приадвербіальний / приад’єктивний поширю-

вач + прикметник / прислівник: определили совсем недавно (И.Ефре-
мов), мелькает очень редко (А.Солженицын), весьма нелёгкое пред-
приятие (А.Ладинский), почти безумный героизм (И.Ефремов).
Модель 2: редуплікований приадвербіальний / приад’єктивний по-

ширювач + прикметник / прислівник: очень, очень обрадованно ска-
зал (А.Солженицын), едва-едва заметный проблеск (И.Ефремов),
очень, очень милый мальчик (И. Ильф, Е.Петров).
Модель 3: словосполучення “приадвербіальний / приад’єктивний

поширювач + прикметник / прислівник”, що ускладнюються відок-
ремленим уточненням ступеня ознаки у формі словосполучення “при-
адвербіальний / приад’єктивний поширювач + прикметник / при-
слівник”: это очень любопытно, чрезвычайно любопытно (Ч.Айт-
матов).
Модель 4: редуплікований приадвербіальний / приад’єктивний по-

ширювач + прикметник / прислівник, що є уточненням медіальної
форми твірного прислівника / прикметника: врасплох, совершенно
врасплох был захвачен (И.Бунин), далеко, очень далеко придётся
ехать (И.Ильф, Е.Петров).
Модель 5: прикметник / прислівник з двома поширювачами, де

маркером первинної інтенсифікації є другий поширювач (П2), оскіль-
ки вживається поряд із серединною формою; перший поширювач –
маркер вторинної інтенсифікації, що уточнює семантику словоспо-
лучення “П2 + прислівник / прикметник”: гравёр почти совсем се-
дой (А.Солженицын). У моделі можливе сполучення лише поширю-

230

психотропів, і точно не те, від якого хочеться негайно й нелюццьки
вдовбитися. Психоделічне мистецтво саме діє так, що наркотеґи виг-
лядають жалюгідною подобою лівої руки // Livejournal. – [Цит. 2008,
15 квітня]. – Доступний із: <http://m1n3r.livejournal.com>.

2. Реалізатором імперативної модальності виступає акронім FYI.
Висловлення з цим словом містять імпліцитну імперативність: [Об-
говорюють Мереліна Менсона]: За інфою про пана Браяна ліпше до
мене. MincEmo судить більше з боку фана N.I.N., а я – навпаки. Це
так, FYI // Other World. – [Цит. 2008, 03 березня]. – Доступний із:
<http://gothic.lviv.ua/modules>.
Висловлення з аналізованим акронімом можна перетворити на

висловлення з експліцитною імперативністю: FYI: ПРЕМ’ЄРА 29
жовтня о 15-00 // Дерево друзей. – [Цит. 2008, 03 березня]. – Дос-
тупний із: <http://drevo.uaportal.com>   = Зверніть увагу: ПРЕМ’ЄРА
29 жовтня о 15-00.

3. Реалізатор оптативної модальності – акронім WBR: Юзаєм ось
це: Strange Ukrainian і не пудрим собі мізки, а заодно і не офтопим.
wbr, tonyven // Real MKClub Unofficial Community. – [Цит. 2008, 03 бе-
резня]. – Доступний із: <http://real-mkclub.org.ua/forum>.  Здебільшого
виступає наприкінці тексту, бо може функціонувати як формула
ввічливості на позначення прощання.

4. Акроніми, які витворюють жартівливу тональність комунікації
і можуть реалізувати приховане заперечення – LOL і ROFL. Інколи ці
слова позначають лише  емоційне ставлення до висловлюваного –
радість, задоволення: У минулому місяці скачала цей прикол на моб,
дуже угарне відео: lol // Lama – офіційний форум. – [Цит. 2008, 03 бе-
резня]. – Доступний із:  <www.lama.com.ua/forum/viewtopic>;  Про адап-
тацію, колись в серіалі «Альф» сам Альф розповідав про свій страш-
ний сон, щось в стилі: «а там їде поїзд, а з нього визирає та співає ЕL
Кравчук». Ось це була адаптація, я так сміялась: ROFL // RulezUA. –
 [Цит. 2008, 03 березня]. – Доступний із: <www.rulez.org.ua/forum>.
Проте інколи LOL і ROFL вказують на наявність протиріччя в тексті
і служать для імпліцитного спростування певної інформації.
Отже, ми визначили семантику акронімів та специфіку їхнього

впливу на витворювання модальності тексту. Як показав аналіз цих
лексем, спектр реалізованих ними модальних значень широкий. Певна
екзотичність, незвичність аналізованих акронімів може викликати в
комунікантів подив, інколи спричинити непорозуміння. Саме тому
лінгвістичні розвідки, присвячені цій проблемі, могли б не лише  до-
помогти мовцям з’ясувати значення  таких слів, але й значно розши-
рити діапазон  наукових пошуків у сферах лінгвістики тексту та кре-
ативної граматики української мови.

http://m1n3r.livejournal.com>
http://gothic.lviv.ua/modules>
http://drevo.uaportal.com>
http://real-mkclub.org.ua/forum>
http://www.lama.com.ua/forum/viewtopic>;
http://www.rulez.org.ua/forum>
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вачів різних семантичних типів: почти совсем старый, пор. почти
чуть-чуть старый, де простежується неможливість стилістичного
використання сполук.
Зона ІІ: прикметники / прислівники у формі суб’єктивної оцінки з

фіксацією ексесивного / дефектного ступеня її вияву за допомогою
суфіксів -еньк- (-оньк-), -юсеньк-, -охоньк- (-ёхоньк-), -ёшеньк-, -еньк-,
о (-оньк-о), -юсеньк-о, -охоньк-о (-ёхоньк-о), -ёшеньк-о, які виража-
ють оцінку ознаки безвідносно до інших предметів / процесів з саме
такою ознакою [6, с. 109]: давненько не беспокоили (Ф.Шахмагонов),
реденькая пелена (В.Богомолов).
Прикметники безвідносного ступенювання у формі суб’єктивної

оцінки треба відокремити від суб’єктивно-оцінних словоформ у влас-
ному розумінні. Якщо в контексті всі компоненти субстантивного сло-
восполучення утворені за допомогою суб’єктивно-оцінних суфіксів,
маємо справу з категорією суб’єктивної оцінки, що виражає експре-
сивність, емоційність, іноді стилістичну маркованість мови. В інших
випадках, коли головне слово у словосполученні не має демінутив-
ного значення, говоримо про КБМО: пор. животик толстенький
(В.Пикуль) – толстенький еврей (А.Солженицын); узенькая по-
стелька (И.Ильф, Е.Петров) – узенький серп (И.Ефремов).
Іменники животик, постелька зумовлюють наявність при собі

залежних пом’якшувальних ознак. Прикметники толстенький (жи-
вотик), узенькая (постелька) не мають значення градації, а лише
чисту оцінку тому, що “прикметники, які відносяться до іменників у
зменшувально-пестливій формі, виражають своєрідне експресивне
узгодження з ними... У такому сполученні ці форми лише загострю-
ють і посилюють емоційне забарвлення предмета, що визначається”
[4, с. 197]. Словоформи толстенький (еврей), узенький (серп) містять
значення за розміром, якістю, тому це форми БМО, однак у них “зна-
чення реального збільшення або зменшення часто сполучається із
емоційною конотацією” [5, с. 62].
Аналіз текстового матеріалу дає змогу виділити такі структурні

моделі зони:
Модель 1: прості прикметники / прислівники у формі суб’єктив-

ної оцінки ознаки: частенько восклицали (И.Ефремов), светлень-
кое небо (И.Ильф, Е.Петров).
Модель 2: редупліковані прикметники / прислівники у формі суб’єктив-

ної оцінки ознаки: лампочка слепенькая-слепенькая (А.Солжени-
цын).
Модель 3: приадвербіальний / приад’єктивний поширювач +

прикметник / прислівник у формі суб’єктивної оцінки ознаки: жи-
вём очень гладенько (К.Паустовский), совсем молоденький мичман
(В.Пикуль).
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го автор ставиться дещо вороже. Вже в самому декодуванні фрази  –
«На мою не таку вже й скромну думку» – міститься вказівка на ав-
торську обізнаність апріорі, а інколи – намагання перемогти в супе-
речці, «сказати останнє слово» або навіть  роздратувати опонента:
Отже мені абсолютно до лампочки хто вони по релігійному аспекту
і linux.org.ua не місце для сих теревень, IMNSHO // Linux Archives. –
 [Цит. 2008, 03 березня]. – Доступний із: <http://marchive.linux.org.ua>.
Відсутність пунктуаційних знаків, наявність специфічних ідіом (до
лампочки)  тощо – вияв  авторського нігілізму, нехтування відповідями
опонента. Лексеми  отже,  IMNSHO  свідчать про інтенцію заверши-
ти діалог, сказати останню й найважливішу фразу, яка нейтралізує ар-
гументацію опонента. Крім того, IMNSHO реалізує прагнення автора
вказати на свою компетентність, свою авторитетність, володіння істин-
ним знанням. Тому цей акронім може виступати не лише виразником
гіпотетичної, ймовірнісної модальності, але й іноді виступає як засіб,
що застосовується з метою мовної маніпуляції – спроби видати суб’-
єктивне знання за абсолютну й непохитну істину.
Цікаво, що IMHO, IMO  та інші варіації на тему «my opinion» («моя

думка») зустрічаються в українському інтернет-дискурсі найчастіше.
Про популярність цих скорочень свідчить те, що слова такого типу в
текстах нерідко зустрічаються не лише в ролі вставних або вставлених
компонентів, але і як члени речення, а це, на наш погляд, доводить, що
мовці намагаються призвичаїтися до слова, вживати його якомога ча-
стіше (адже слово «модне», може послужити своєрідним знаком на-
лежності до спільноти осіб – користувачів Інтернету  тощо):

Як купити добру пральку (ІМХО)
Німецькі речі, особливо, якщо вони виготовлені ще до 2000-го року, пра-

цюватимуть довго і нудно. Тому моє імхо, – німецька машинка з механіч-
ним блоком керування, випуску 1996…99 років і вартістю 160-200 уо –
саме той оптимум, виходити за межі якого, на мій погляд, немає причини.
Позитивної оцінки заслуговує прагнення деяких комунікантів очи-

стити мову від надміру незрозумілих запозичень або принаймні  ввес-
ти в своє мовлення  українські аналогові акроніми типу НМД («на мою
думку»), НМХР («На мій хлопський розум» – звучить іронічно, має
гумористичне звучання, а тому стає ймовірнішою популяризація цієї
лексеми): Ну і ось ще – фінальне запитання логічне і на своєму місці,
але сформульоване нмд не надто вдало. Зрозуміло що ти хотів сказа-
ти, але прикінцевої кульмінації (як в інших твоїх віршах аналогічно-
злободенної тематики) тут не відчувається. Не ображайся за кате-
горичність, але гадаю, що ти в цьому вірші схалявив і розгорнувся не
на повну силу // Гоголівська академія.  – [Цит. 2008, 03 березня]. –Дос-
тупний із: <http://www.gak.com.ua/review>; До чого це я? А до того,
що, НМХР, психоделічне мистецтво – не те, що створене під впливом

http://marchive.linux.org.ua>
http://www.gak.com.ua/review>;
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Модель 4: редупліковані прикметники / прислівники як сполучен-
ня, один член якого є утворенням у формі суб’єктивної оцінки озна-
ки: старые-старенькие поляки (В.Богомолов).
Модель 5: прикметники / прислівники, ускладнені суфіксом суб’єктив-

ної оцінки ознаки та префіксом ексесивної семантики: преумнень-
кий сын (розм.).
Модель 6: прикметники / прислівники у формі суб’єктивної оцін-

ки ознаки, ускладнені уточненям – відокремленим словосполученням
“приадвербіальний / приад’єктивний поширювач + прикметник / при-
слівник у формі суб’єктивної оцінки ознаки”: зелёненький, очень зе-
лёненький лист (розм.).
Зона ІІІ: словосполучення “простий / редуплікований приадвер-

біальний / приад’єктивний поширювач + афіксальні прикметники /
прислівники”: чуть горьковатый запах (И.Ефремов), чуть-чуть го-
лубоватый алмаз (И.Ефремов).
Зона ІV: складні прикметники / прислівники у формі сполучень,

один або усі члени яких є афіксальними утвореннями дефектної се-
мантики. У контексті прислівники / прикметники уточнюються інши-
ми прислівниками / прикметниками, і разом вони функціонують як
одне ціле. У зоні виділяємо такі структурні моделі:
Модель 1: двочленні сполучення, один член яких є суфіксальним

утворенням: утёсы зеленовато-жёлтого цвета (В.Обручев).
Модель 2: двочленні сполучення, обидва члени яких є суфіксаль-

ними утвореннями: серовато-желтоватое бельё (А.Солженицын).
Модель 3: трьохчленні сполучення, один, два або три члени яких

є суфіксальними утвореннями: зеленовато-красновато-желтова-
тые листья (розм.).
Зона V: редупліковані прикметники / прислівники у формі сполу-

чень, один або обидва члени яких є афіксальними утвореннями. До
афіксів, задіяних у цій зоні, належать афікси ексесивної семантики.
Ексесивність ознаки передається редуплікацією та афіксацією одно-
часно. Ці форми аналогічні формам з компонентом “очень”, але в ре-
дуплікованих сполученнях простежується ще й емоційно-експресив-
не ставлення мовця до предмета / процесу: пор. очень твёрдый хлеб –
твердющий-претвердющий хлеб, посмотрела очень хитро – по-
смотрела хитро-прехитро. У зоні виділяємо такі структурні моделі:
Модель 1: редупліковані прикметники / прислівники з одним афік-

сальним утворенням: умное-преумное выражение (А.Солженицын).
Модель 2: редупліковані прикметники / прислівники з двома афі-

ксальними утвореннями: говорила злюще-презлюще (розм.).
У російській мові приядерне коло перевищує ядро в чотири рази.

Можливо, це пояснюється етапами появи та становлення аналітич-
них і синтетичних безвідносних форм у слов’янських мовах. У дав-
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плексний аналіз тексту (розгляд лексем типу компутер, втикачки;
еліптичних конструкцій, паралінгвістичних засобів – піктографічних
позначок, т.з. смайлів, типу :) тощо) демонструє напівжартівливий
настрій комуніканта. У розглядуваному тексті акронім служить не
тільки для передачі модального значення гіпотетичності, але й реа-
лізує іронічну тональність комунікації, витворює атмосферу невиму-
шеного спілкування. Іронічна тональність, у свою чергу, корелює з
імплікованою заперечною модальністю: … AFAIK вони [навушники]
в основному для плеєрів, тобто [Я чув від інших, я не стверджую ка-
тегорично] вони [навушники] в основному для плеєрів.
Подібну функцію можуть виконувати і конструкції з акронімами

IM(H)O, IMCO, IMNSHO. Але тут вже спостерігається певна ієрар-
хія за ступенем впевненості у висловлюваному твердженні. IMHO –
маркер ввічливої форми визнання суб’єктивності своєї думки: Гайд-
зинське, IMHO – це значить “не японське”, а не “американське” // –
 Аніме та манґа українською. – [Цит. 2008, 03 березня]. – Доступний
із: <http://www.uanime.org.ua/forum/viewtopic>; Людина-павук? Ціка-
во, що у тій людині від людини, а що від павука?  IMHO, нічого. Тоб-
то не хімера “людина-тварина”, а персонаж цілком фантастич-
ний, незгірш робота чи інопланетянина  //  – Аніме та манґа україн-
ською. – [Цит. 2008, 03 березня]. – Доступний із: <http://www.uanime.
org.ua/forum/viewtopic>. Як показує комплексний аналіз, цей маркер
семантично вдало сполучається з іншими формулами ввічливості: Є
декілька цікавих (IMHO) історичних матчів та оглядів, якто Фінал
66-го року в Англіі, КЄЧ-62, півфінал 1958 Бразилія-Франція, огляд
Фіналу 1954, Офіційний огляд ЧС 70 (Мексика), але в яку тему їх
викласти? Дякую // – Український Футбольний Відео Архів і Торент
Трекер.  – [Цит.  2008, 03 березня].   – Доступний із:
<www.ukrsoccer.com/viewtopic>.

IMO – нейтральна, не ввічлива, але й не згрубіла форма акценту-
вання суб’єктивності висловлення:  [Про гру]: скучний match-up?
IMO, це залежить від гравців // StarCraft BroodWar Game Portal. –
 [Цит. 2008, 03 березня].  – Доступний із: <http://broodwar.kiev.ua>.
Більший ступінь переконаності, впевненості в правильності своєї

думки, але все ще зі вказівкою на суб’єктивну подачу інформації, ма-
ють акроніми IMCO та IMNSHO:  Re: Чи потрібні LOU анонімуси?
– IMCO, ті, хто пропонує дозволити анонімний постинг, мають трош-
ки морального обов’язку пропонувати себе у прибиральниць негатив-
них наслідків цього //  Linux.org.ua > Наш сайт і форум. – [Цит. 2008,
03 березня]. – Доступний із: <linux.org.ua>;  Настя, IMNSHO, гідна
найкращих компліментів // Могилянський форум.  – [Цит. 2008, 03 бе-
резня]. – Доступний із: <http://bo.net.ua/forum/lofiversion>.  Подекуди
IMNSHO виступає як засіб емоційного впливу на комуніканта, до яко-

http://www.uanime.org.ua/forum/viewtopic>;
http://www.uanime
http://www.ukrsoccer.com/viewtopic>
http://broodwar.kiev.ua>
http://bo.net.ua/forum/lofiversion>
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ньоруських літописах (починаючи з ХІ століття) зафіксовано факт
домінування аналітичних форм; синтетичні форми стають регуляр-
ними з ХVІ століття, але кількісно не перевищують їх. Ці процеси
характерні для художнього та наукового мовлення ХХ-ХХІ століть.
Отже, приядерне коло КБМО у російській мові за особливостями

вираження семантики БМО поділяємо на п’ять зон. Кількісно найбільш
наповненою є зона І, найменш наповненими – зони ІІІ, V. Це коло по-
кривається прислівниками та прикметниками, які структурно не позбав-
лені ідеї безвідносності, проте остання виражається формами суб’єктив-
ної оцінки ознаки, аналітичними, складними афіксальними й редуплі-
кованими словоформами. КБМО як семантико-словотвірна категорія
характеризується польовою структурою, що складається з ядра, при-
ядерного та периферійного кіл. Універсальність категорії в подальших
дослідженнях дає змогу для виявлення засобів вираження специфіч-
них ознак периферійного кола в мові.
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АНОТАЦІЯ
Дорошенко Л.О. Ознаки й особливості вияву приядерного кола

в концентрично-кільцевій організації  категорії безвідносної міри
ознаки в російській мові
У статті Дорошенко Л.О. «Ознаки й особливості вияву приядер-

ного кола в концентрично-кільцевій організації категорії безвіднос-
ної міри ознаки в російській мові» розглядається актуальне питання
структури категорії безвідносної міри ознаки як лінгвістичного об-
’єкта з польовою структурою в російській мові. Особлива увага при-
діляється вторинній семантиці російських безвідносних адвербіаль-
них та ад’єктивних форм, представлених у приядерному колі кон-
центрично-кільцевої організації  категорії безвідносної міри ознаки.

Ключові слова: категорія безвідносної міри ознаки, концентрич-
но-кільцева організація, периферія, приядерне коло.
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лютність свого знання, свого бачення: Меншими черги не можуть
стати апріорі, AFAIK // Сторінка Новоставського. – [Цит. 2008, 03 бе-
резня]. –  Доступний із: <http://novostavskiy.kiev.ua>.  Виступаючи
поряд з іншими реалізаторами гіпотетичної модальності, цей акронім
урізноманітнює словниковий запас мовців, акцентує увагу на гіпоте-
тичності висловлення, сполучається з іншими нетривіальними кому-
нікемами, наприклад, із піктограмами-емотиконами (т.з. «смайлами»,
«смайликами»): Вертеп насправді вуличний жанр, тому порівняння
тут чисто суб’єктивне (за ознакою халявності)... А національне
відродження, здавалося б, просвічує хоч би з назви спектаклю... :-)
Про вертеп – дійсно так... це і в статті добре прозвучало б, – то
чому ж не написав там? а так воно випадає з контексту, і до чого
тут відродження стає незрозуміло:( Природжений критик під час
забуття всього на світі від гарної вистави чисто рефлекторно (наче
лунатик) завважить, скільки тривали аплодисменти... А національ-
не відродження при тому, що вертеп (тобто безкоштовний, дос-
тупний кожному студентові) театр в Києві – це рідкість, afaik // –
Неофіційна газета Київського університету. – [Цит. 2008, 03 берез-
ня]. –Доступний із: <http://gazeta.univ.kiev.ua>. Як показує розгляд ма-
теріалу, численні лінгвістичні засоби витворюють особливу атмос-
феру комунікації – атмосферу невимушеного, напівжартівливого
спілкування. Варто підкреслити роль конструкцій із часткою би (зда-
валось би, прозвучало б) на позначення ірреальної дії; емотиконів,
які не лише позначають сум чи радість, але й передають жартівливий
тон мовця; розмовних лексем типу халявність  і роль еліпсованих
конструкцій, які створюють ефект недоговореності, простір для фан-
тазії реципієнта, натяк (…національне відродження, здавалося б,
просвічує хоч би з назви спектаклю... :)).  Специфіка акроніма в роз-
глядуваному контексті полягає в тому, що він переданий латиницею.
Це надає висловленню оригінальності, почасти незрозумілості, а
отже, акронім, окрім передачі значення гіпотетичної модальності,
виконує ще й функцію «засекречування» [1, с. 205-208].  Вживання
такого екзотичного слова, що має незвичне графічне оформлення й
не для всіх зрозуміле значення, служить ніби випробуванням для парт-
нера-комуніканта – перевіркою на належність до кола користувачів
ПК, знайомих із жаргоном інтернет-дискурсу. Звичайно, не лише ак-
ронім несе приховану інформацію. Особливої уваги заслуговує мо-
дальна функція акронімів на рівні тексту. Наприклад:  Хочу купити
собі хороші навушники до компутера.   Вимоги наступні.  Основне
призначення – музика.   […]   Втикачки – не хочу, AFAIK вони в основ-
ному для плеєрів.   Накладні – не знаю, як у них зі звукоізоляцією і
взагалі нічого про них не знаю :) //  – Форум рідного міста. – [Цит. 2008,
03 березня]. – Доступний із: <http://misto.ridne.net/viewthread>. Ком-

http://novostavskiy.kiev.ua>
http://gazeta.univ.kiev.ua>
http://misto.ridne.net/viewthread>
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АННОТАЦИЯ
Дорошенко Л.О. Ознаки й особливості вияву приядерного кола

в концентрично-кільцевій організації  категорії безвідносної міри
ознаки в російській мові
В статье Дорошенко Л.А. «Признаки и особенности выделения при-

ядерного круга в концентрично-кольцевой организации категории безот-
носительной меры признака в русском языке» рассматривается вопрос
строения категории безотносительной меры признака как лингвистичес-
кого объекта с полевой структурой в русском языке. Особое внимание
уделяется вторичной семантике русских безотносительных адвербиаль-
ных и адъективных форм, представленных в приядерном круге концент-
рично-кольцевой организации категории безотносительной меры признака.

Ключевые слова: категория безотносительной меры признака,
концентрично-кольцевая организация, периферия, приядерный круг.

SUMMARY
Doroshenko L.A. Signs and peculiarities of the circle near the core

in the concentric-circular organization of irrelative adverb and attribute
measure category in the Russian language

The present study «Signs and peculiarities of the circle near the core
in the concentric-circular organization of irrelative adverb and attribute
measure category in the Russian language» by Larisa A. Doroshenko
intends to show the structure of the irrelative attribute and adverb measure
category in the Russian language. Its field structure is characterized by
the core and periphery. This analysis reveals the secondary meaning and
structure of the irrelative attribute and adverb measure category in detail.
In the Russian language they are characterized by different models
consisting of attribute and adverb measure category forms.

Key words: category of irrelative adverb and attribute measure,
concentric-circular organization, periphery, circle near the core.

Н.Я. Іванишин
(Івано-Франківськ)

УДК 811. 161. 2’371
ДЖЕРЕЛА ВИЯВЛЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО СМИСЛУ

Контроверсійність підходів до інтерпретації імпліцитного як мов-
ного явища зумовлює неоднозначність трактування названої категорії,
що вимагає встановлення сутнісних ознак її маніфестації, тих фак-
торів існування, які у проекції на комунікативне тло виявляються об-
’єктивними, однозначними, такими, що сприяють актуалізації зако-
дованого в образній площині латентного смислу.

226

Отже, можна виділити кілька груп акронімів відповідно до типу
реалізованої модальності, на яких варто зупинитися детальніше.

1. Реалізатори гіпотетичної модальності: AFAIK, IM(H)O, IMCO,
IMNSHO.
Акронім AFAIK здебільшого виступає наприкінці речення. Його

функція – нейтралізувати категоричність твердження, щоб реципієнт
міг зрозуміти, що продуцент усвідомлює обмеженість, неабсо-
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AFAIK АФАЙК As far as I 
know 

Наскільки  мені 
відомо  

Імовірність, 
гіпотетичність 

------- 

FYI ------- For your 
information 

До Вашого 
відома  

Імпліцитна 
імперативність 

------- 

IM(H)O ІМ(Х /Г)О 
/ 

ЇМ(Х /Г)О 

In my 
(humble) 
opinion  

На мою 
(скромну) 
думку 

Імовірність, 
гіпотетичність 

(ступінь 
переконаності – 
мінімальний) 

НМД 

IMCO ------- In my 
considered 

opinion  

На мою 
аргументовану 

думку 

Імовірність, 
гіпотетичність 

(ступінь 
переконаності – 
високий) 

------- 

IMNSHO ------- In my not 
so 

humble  
opinion  

На мою не 
таку вже й  
скромну 
думку 

Імовірність, 
гіпотетичність, 

іронія 
(ступінь 

переконаності – 
високий) 

----
--- 

LOL ЛОЛ Laughing 
ou t loud 

Голосно 
регочучи  

Іронія 
(імпліцитне 
заперечення) 

----
--- 

ROFL РОФЛ / 
РОФЛЬ 

Rolling 
on floor 
laughing 

Катаючись 
по підлозі від 
сміху 

Іронія 
(імпліцитне 
заперечення) 

----
--- 

WBR ------- With best 
regards 

З 
найкращими 
побажаннями 

Оптативність ----
--- 
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На нашу думку, розуміння імпліцитності ґрунтується на виявленні
умов її існування. Розглядаючи погляди багатьох дослідників, які ана-
лізували приховане значення, виділяємо визначальні фактори його реп-
резентації. До них насамперед відносимо необлігаторність, вторинність,
особливість вираження, наявність джерел виявлення латентного та
здатність виступати зв’язним елементом (конектором) у тексті [9, с. 6].
Зауважимо: категорія імпліцитності є семантично містка, а тому,

на нашу думку, доцільно у статті детальніше розглянути одну із оз-
нак прихованого – наявність основних форм виявлення (джерел).
До джерел імпліцитного смислу, як і більшісь лінгвістів, відноси-

мо: підтекст, імплікацію, пресупозицію, імплікатури дискурсу.
Кожне із представлених джерел має свою сферу репрезентації,

однак лише в комплексі вони здатні представляти імпліцитність у
певній проекції. Вивченням джерел імпліцитного смислу займалися:
І.Гальперін, В.Кухаренко, Т.Сільман, К.Долинін, А.Камчатнов, А.Мас-
ленникова, Л.Нефьодова, В.Вуколова, Л.Лисоченко, М.Кожина,
В.Халізєв, Н.Кравченко, А.Муравйова.
Оскільки кожне із названих джерел імпліцитного смислу характе-

ризується складністю інтерпретації і може розглядатися в різних на-
уках, зупинимось більш детально на їх представленні у мовознавстві.
Підкреслимо: дефініція підтексту характеризується високим сту-

пенем неоднозначності. У лінгвістиці імпліцитність часто розгля-
дається як синонім до терміна “підтекст”. Проаналізуємо детальні-
ше це співвідношення.
Так, окремі дослідники не виокремлюють підтекст як підкатегорію

латентного, а послуговуються обома термінами як абсолютними синон-
імами (К.Долинін, В.Вуколова, В.Халізєв, М.Кожина, Є.Коломейцева).
К.Долинін, наприклад, підкреслює: “Ми свідомо відмовляємося

від вичленування окремих видів імпліцитного смислу висловлення –
таких, як імплікація, підтекст, алюзія, пресупозиція, “затекст” і
т.п. і будемо послідовно виділяти лише підтекст” [7, с. 37].
В.Вуколова дотримується такої ж думки, зауважуючи: “Підтекст

не має власних засобів вираження, він утворюється внаслідок по-
єднання експліцитних засобів мови” [5, с. 5].
Інша дослідниця – М.Кожина – акцентує на визначальній ролі ав-

тора у формуванні підтексту, зауважуючи: “Підтекст – це ... той
істинний (авторський, глибинний) смисл висловлювання (тексту),
який повністю не виражений у “тканині” тексту, але який присутній
у ній” [12, с. 63].
Однак, якщо М.Кожина інтерпретує підтекст односторонньо,

тільки крізь призму креативності автора у його побудові, то І.Гальпе-
рін виходить на рівень інформативності одиниць мови, здатних акту-
алізуватися у трьох проекціях.
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терні ноу-хау зазвичай у першу чергу поширюються серед англо-
мовної аудиторії, лексеми на позначення нових явищ також спочат-
ку виникають з-поміж носіїв англійської мови, а вже згодом вклю-
чаються в ужиток носіями інших мов, зокрема української. Для
лінгвістів цікавим матеріалом можуть стати випадки вживання анг-
лійських акронімів в українських текстах. Висока швидкість поши-
рення інформації передбачає певні мовні зрушення: швидкість ко-
мунікативних процесів зумовлює виникнення певних скорочень. На
думку Н.В. Виноградової, висока швидкість сприйняття та передачі
інформації спричинена умовами спілкування у віртуальному про-
сторі [1, с. 216].
Актуальність дослідження мотивована тим, що досі розмовні ак-

роніми, які функціонують в інтернет-дискурсі, не поставали об’єктом
уваги  в дослідженні модальності тексту. Безсумнівно, розглядува-
ним абревіатурам властивий потужний лінгвокреативний потенціал:
завдяки незвичному звучанню (а також часто завдяки незвичному гра-
фічному оформленню) вони привертають увагу комунікантів; усві-
домлення нетривіальності, незасвоєності цих лексем викликає в ук-
раїнськомовної особи відчуття лінгвістичної оригінальності конст-
рукцій із розглядуваними словами. Отже, атрактивність, екзотична
привабливість цих неологізмів зумовлює особливу актуалізацію мо-
дальності тексту.
Об’єктом дослідження виступають англійські акроніми в україн-

ському інтернет-дискурсі; предметом постає роль цих акронімів у
творенні текстової модальності. Мета статті – висвітлити семантичні
та текстотвірні аспекти функціонування англійських акронімічних
розмовних формул в українському інтернет-дискурсі. Досягнення
мети зумовило розв’язання таких завдань: 1) зібрати фактичний ма-
теріал, аналізуючи тексти, витворювані в межах українського інтер-
нет-дискурсу; 2) встановити, які з англійських акронімів є пошире-
ними серед українськомовних комунікантів; 3) визначити семанти-
ку акронімів та специфіку їхнього впливу на витворювання модаль-
ності тексту.
Для збору фактичного матеріалу використовувалися такі джерела,

як http://www.livejournal.com, http://misto.ridne.net, http://www.uanime.
org.ua, http://linux.org.ua та ін. У запропонованому фактичному матер-
іалі ми не виправляли ні пунктуаційні, ні орфографічні огріхи для збе-
реження повної мовленнєвої ідентичності комунікантів.
В обстежуваних текстах виявлено англійські акроніми, які впли-

вають на модальність висловлень. Значення та модальні типи  цих
акронімів презентовано в таблиці 1.

http://www.livejournal.com
http://misto.ridne.net
http://www.uanime
http://linux.org.ua
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І.Гальперін виділяє три типи інформації (змістово-фактуальна,
змістово-концептуальна, змістово-підтекстова). Третій тип інформації,
що виділяється в тексті (змістово-підтекстова інформація), є прихо-
ваною інформацією, що виводиться зі змістово-фактуальної завдяки
здатності одиниць мови породжувати асоціативні і конотативні зна-
чення, а також завдяки здатності речень усередині надфразової єдності
прирощувати смисли [6, с. 28]. Змістово-підтекстова інформація
містить повідомлення, що не лежить на поверхні і тому вербально
формально не виражене. Іншими словами, ця інформація неявна
(імпліцитна) і заснована на здатності одиниць мати похідні значен-
ня, “породжувати нову додаткову (конотативну) і асоціативну се-
мантику слова, створювати символіку мовного коду” [19, с. 334].
Не розмежовує понять “підтекст”, “імпліцитна інформація” та

“імплікація” С.Дорофєєва, розглядаючи їх комплексно як “механіз-
ми творення різних видів домислювання” [8, с. 42].
Як бачимо, у всіх визначеннях підтексту мається на увазі імпліцит-

на інформація.
Деякі науковці схильні розглядати підтекст як підкатегорію

імпліцитного, зауважуючи: підтекст має місце у тому випадку, коли,
кажучи одне, прагнуть сказати зовсім інше (Л.Лисоченко, Л.Неві-
домська, М.Нікітін).
Так, Л.Лисоченко стверджує: “Підтекст визначається як

імпліцитна смислова сторона тексту, яка виводиться свідомістю
реципієнта внаслідок встановлення імплікативних відношень між
видимим чи почутим текстом і попередніми знаннями, пресупози-
ціями, комунікантів” [13, с. 46].
Л.Невідомська, розглядаючи проблему підтексту та псевдопідтек-

сту, зауважує: “Підтекст – домислювання імпліцитних змістових
пластів” [15, с. 197].
Різновидом імпліцитності вважає підтекст і М.Нікітін, розрізня-

ючи два типи латентності – мимовільний та немимовільний, причо-
му останній кваліфікується як підтекст [17, с. 201].
На нашу думку, підтекст є одним із важливих джерел імпліцит-

ності, для якого характерні такі параметри:
· він “діє” у межах всього тексту і тільки на фоні образної площи-

ни можлива адекватна його інтерпретація;
· відправними точками реалізації підтексту є експліцитні мовні оди-

ниці. Зосереджуємо увагу й на тому, що важливу роль у процесі форму-
вання підтексту відіграють лексичні засоби, які, актуалізуючись у ху-
дожньому просторі як ключові концепти, здатні творити “ланцюг” підтек-
сту і, таким чином, функціонувати як конденсатори і ретранслятори при-
хованої інформації в тексті, забезпечуючи його глибинне розгортання;

· підтекст – це не тільки те, що “висновується”, але й те, що “за-
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Ключові слова: категорії оцінки, комунікативна мета, підтекст, ад-
ресат

АНОТАЦИЯ
М.М. Михальченко Импликатуры как средство выражения

категории оценки
Статья посвящена изучению прагматических особенностей

функционально-семантической категории оценки. Проанализированы
составляющие принципа  кооперации Г.П.  Грайса .  Речевые
импликатуры рассмотрены как реализаторы категории оценки,
исследовано их соотношение с коммуникативной целью. Прослежена
связь имплицированной оценки с подтекстом. Определены основные
факторы,  влияющие на  прагматическое значение оценки:
коммуникативная цель, ситуация общения и особенности адресата.

Ключевые слова: категория оценки, коммуникативная цель, под-
текст, адресат

SUMMARY
Myhalchenko M.M. Implicatures as manifestations of estim ation
The article is devoted to the study of pragmatic features of functionall-

semantic category of estimation. The components of H.P. Grice’s co-
operation principle are analysed. Speech implicatures are considered as
manifestations of estimation, their correlation with a communicative
purpose is investigated. Connection of estimation with an implication is
traced. Basic factors which have an effect on pragmatic value of estimation
are found out: communicative purpose, situation of intercourse and features
of addressee.

Key words: the categoryof estimation, communicative purpose,
implication, addressee.

Г.В. Монастирецька
(Донецьк)

УДК 808.03
МОДАЛЬНА ФУНКЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ РОЗМОВНИХ
ФОРМУЛ-АКРОНІМІВ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-

ДИСКУРСІ

На сьогодні поширеним виявляється вживання розмовних фор-
мул-акронімів у текстах, витворюваних у середовищі мережі  Інтер-
нет. Ці акроніми активно використовуються в електронних листах
та чат-сторінках з метою скорочення висловлення: BTW – by the way,
IMHO – in my humble opinion тощо  [2, с. 389]. Оскільки комп’ю-
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кладається” автором. Останнє дає можливість говорити про високий
ступінь об’єктивності його оприявлення.
Однією з важливих форм виявлення імпліцитного смислу (поряд

із підтекстом) є імплікація. Вивчення її також характеризується кон-
троверсійністю, адже імплікація – міждисциплінарне явище, розгля-
дуване на межі логіки, філософії та власне лінгвістики.
Дослідники по-різному розуміють це поняття. Наприклад, І.Галь-

перін ототожнює імплікацію і підтекст. Деякі дослідники протистав-
ляють імплікацію іншим джерелам імпліцитного смислу, зокрема пре-
супозиції (А.Масленникова).
У мовознавстві існує й неоднозначність у розумінні термінів “імпліка-

ція”, “імпліцитність”, “імплікатури дискурсу”. Контроверсійність у трак-
туванні імплікації зумовлена тим, що у тексті, зокрема художньому, різні
джерела імпліцитного смислу перехрещуються, накладаються і лише в
комплексі “працюють” на імпліцитне розгортання текстової площини.
Порівняймо окремі міркування вчених стосовно названих понять

(імпліцитність, імплікація, пресупозиція, підтекст).
Так, на думку Ф.Бацевича, “імплікація – логічна операція, що

пов’язує два висловлювання в одне складне і, як правило, в мові відпо-
відає сполучнику “якщо ..., то...” [3, с. 326].
Російська дослідниця Л.Нефьодова підкреслює: “У зв’язку з тим,

що філософський термін “імплікація” був механічно перенесений у
сферу лінгвістики, виникла термінологічна плутанина, внаслідок чого
терміни “імпліцитність” та “імплікація” стали використовуватись
як синоніми” [16, с. 14].
Однак лінгвістичне трактування категорії імпліцитності значно

ширше, охоплює коло питань, що виходять за межі логіки.
І.Арнольд, наприклад, виділяє три диференціальні ознаки імплікації:
· вираженими можуть бути або обидва компоненти зв’язки, або

тільки антецедент;
· імплікація може передавати тільки предметно-логічну інформа-

цію чи повідомляти також емоційну оцінку, функціонально стилістич-
ну, експресивну інформацію;

· імплікація може базуватись на парадигматичних чи синтагма-
тичних зв’язках слова [1, с. 86], тобто дослідниця розуміє імплікацію
як додатковий домислюваний смисл, що випливає із дистрибутивних
одиниць тексту.
Дещо по-іншому трактує імплікацію І. Гальперін, зазначаючи: “По

суті, імплікація і підтекст є синонімами. Але між синонімами, як
відомо, завжди існують певні відмінності. Імплікація припускає, що
те, що мається на увазі, відоме і тому може бути опущене. У цьому
відношенні імплікація зближується з пресупозицією. Пресупозиція –
це ті умови, при яких досягається адекватне розуміння змісту ре-
чення. А підтекст – це така організація надфразової єдності (і в
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Теорія Г.П. Ґрайса переконливо доводить, що дотримання кому-
нікантами принципу кооперації забезпечує успішність спілкування.
Водночас сформульовані ним принципи прагматичного підходу по-
стають плідним ґрунтом для подальших досліджень.
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АНОТАЦІЯ
М.М. Михальченко Імплікатури як засіб вираження категорії

оцінки
Статтю присвячено вивченню прагматичних особливостей

функціонально-семантичної категорії оцінки. Проаналізовано
складники принципу кооперації Г.П. Ґрайса. Мовленнєві імплікатури
розглянуто як реалізатори категорії  оцінки,  досліджено їх
співвідношення з комунікативною метою. Простежено зв’язок
імплікованої оцінки з підтекстом. З’ясовано основні чинники, які
впливають на прагматичне значення оцінки: комунікативна мета,
ситуація спілкування й особливості адресата.
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окремих випадках – речення), яка пробуджує думку, органічно не по-
в’язану з пресупозицією чи імплікацією” [6, с. 56].
А.Масленникова протиставляє пресупозицію та імплікацію. При-

водом для розмежування імплікації і пресупозиції виступає їх лінійне
розміщення: пресупозиція передує висловлюванню, а імплікація слідує
за ним. Крім цього, дослідниця протиставляє мовну й текстову
імплікації. Мовні імплікації опираються на семантику слова чи конст-
рукції, їх виникнення має регулярний характер. При мовній імплікації
імплікована інформація рідко знаходить вираження в тексті. Текстова
імплікація являє собою наперед заданий додатковий зміст, який слухач
чи читач повинні відчути. Текстова імплікація не завжди реалізується
у вигляді окремого висловлювання. У тих випадках, коли імплікація
базується на фонових знаннях, вона може не знаходити вираження у
тексті. При цьому змінюється напрям зв’язків: імплікація адресована
читачеві, який відновлює інформацію, якої бракує [14, с. 109-111].
Як зазначає Л.Нефьодова, “імплікація відрізняється від імпліцит-

ного змісту” [16, с. 12]. Л.Брутян вважає, що “різновиди лінгвістич-
ної імплікації, характеризуючись специфічними особливостями, ма-
ють в основі спільний механізм дії, що полягає в операції якщо-то і
виявляє все імпліцитне” [4, с. 43]. Цей же мовознавець акцентує: “Ви-
користання понять імпліцитного і експліцитного, експлікація
імпліцитних елементів і вивчення їх одночасно з експліцитними важ-
ливі у плані адекватної інтерпретації тексту” [4, с. 43].
На неоднозначності понять “імплікація” та “імпліцитність” акцен-

тує М.Нікітін, зауважуючи, що “імплікація в широкому розумінні сло-
ва – мисленнєвий аналог зв’язків відображуваного світу, мисленнєва
операція, яка базується на відображенні свідомістю реальних зв’язків
сутностей. Імпліцитність – домислювання прямо не вираженого смис-
лу” [17, с. 197]. Водночас мовознавець доповнює: “Імплікації можуть
бути як явно вираженими (експліцитними), так і домислюваними
(імпліцитними)” [17, с. 197].
Отже, із наведених дефініцій випливає, що у лінгвістичній науці

досі не встановлено чітких відмінностей між імплікацією та іншими
формами вияву імпліцитності, однак, як акцентує більшість мово-
знавців, помічений її тісний взаємозв’язок із підтекстом.
Ми вважаємо, що імплікація, як і підтекст, є джерелом додаткової

інформації, що сприяє поглибленню змісту художнього цілого, однак
названі поняття “виходять” на різні рівні тексту. Якщо імплікація най-
повнішою мірою виявляє свій потенціал у межах окремого комуніка-
тивного акту, тобто формує поступальність у розвитку сюжету, є “на-
слідком” взаємодії лінгвоодиниць, що виявляється у конкретному еп-
ізоді, то підтекст рухає останнім, спричиняється до виявлення його
глибинних ідей, формує конфліктність.
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Мовець обрав неправильну стратегію, оскільки не врахував ко-
мунікативного та життєвого досвіду адресата і його психологічних
особливостей. Це призвело до неадекватного розуміння, адресат по-
бачив підтекст, який не був запланований автором.
Говорячи про прагматичні особливості вивчення тексту, А.П. Заг-

нітко виокремлює такі компоненти комунікативної стратегії:
“а) добір глобального мовленнєвого наміру (констатування фак-

ту, запитання, звертання з проханням...);
б) добір семантики речення й екстралінгвальної конситуації, які

корелюють з модифікаційним комунікативним значенням;
в) визначення обсягу інформації, який припадає на одну тему, одну

рему тощо;
г) встановлення співвідношення квантів (частин) інформації про

ситуацію зі станами свідомості співрозмовників і чинником емпатії;
 ґ) вияв порядку комунікативних складників;
д) налаштування комунікативної структури висловлення на пев-

ний комунікативний режим (діалогічний, режим доучування пись-
мового тексту, прогноз погоди чи новин), стиль (епічний, розмов-
ний) і жанр (поезія, анекдот, лозунг, реклама)” [6, с. 129].
Отже, саме комунікативна стратегія визначає засоби досягнення

комунікативної мети. Імплікатури мовлення як засіб вираження кате-
горії оцінки також підпорядковані комунікативній стратегії. Наприк-
лад, метою мовця є переконати адресата придбати будинок. Мовець
буде позитивно оцінювати будинок і розкаже адресату про всі його
переваги. Аналізована ситуація демонструє асиметричність шкали
оцінки: адже щоб покупець погодився придбати будинок, необхідно
навести значну кількість позитивних аргументів, а для відмови може
бути достатньо навіть одного аргумента ((18) Дах у будинку протік
або (19) Сусіди занадто галасливі). Ймовірно, щоб уникнути нега-
тивних моментів, мовець свідомо буде порушувати принцип коопе-
рації, створюючи мовленнєві імплікатури. Наприклад, на питання (20)
Чи не холодно в будинку взимку? продавець відповідає: (21) Поди-
віться, який чудовий вид з вікна!
Комунікативні максими та постулати регулюють діяльність мовця

й адресата. Оцінка як складник прагматичного значення реалізує ко-
мунікативну мету та комунікативні наміри мовця. Виявлення імпліко-
ваних оцінок і їх інтерпретація багато в чому залежить від адресата,
від його комунікативного досвіду. Отже, можна виділити основні чин-
ники, що впливають на прагматичне значення оцінки: комунікативна
мета мовця, ситуація спілкування й особливості адресата. Очевидно,
що реалізація категорії оцінки залежить від комунікативного кодексу.
Перспективним видається вивчення кореляції процесів оцінювання, пе-
реконання, аргументації з критеріями комунікативного кодексу.



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

68

Ще однією формою вияву імпліцитності є пресупозиція. Ця підка-
тегорія латентного, як і попередні, є суперечливою. Багато питань ви-
кликає її співвідношення з імпліцитним способом передачі інформації.
Якщо одні дослідники не вбачають у ній прихованого (О.Борисова,
Ю.Мартем’янов), то інші – визначають її як невід’ємний фактор при-
сутності латентного (Є.Шендельс, Ф.Бацевич, Л. Нефьодова).
Наприклад, автори монографії “Імпліцитність у мові й мовленні”

вважають, що пресупозицію в жодному випадку не слід відносити до
проявів імпліцитного: “Якщо розглядати пресупозицію як частину
значення слова, то її не можна вважати імпліцитною інформацією”
[10, с. 33]. Зауважимо: ці мовознавці дотримуються думки, що “пре-
супозиція – частина значення, яка не піддається запереченню, якщо
останнє відноситься до даного слова” [10, с. 33], тобто схильні роз-
глядати пресупозицію у вузькому розумінні слова.
Дещо іншої думки дотримується Ф.Бацевич, виділяючи широке й

вузьке тлумачення даного терміна, навіть при розгляді останнього у
вузькому розумінні акцентує на його імпліцитному характері: “Пре-
супозиція (у вузькому значенні) – імпліцитний компонент смислу по-
відомлення, який повинен бути істинним, щоб повідомлення загалом
не сприймалось як семантично аномальне чи недоречне у певному
контексті” [3, с. 182]. Є.Шендельс, розглядаючи імпліцитність ши-
роко, також виділяє у її межах пресупозицію, кваліфікуючи останню
як “фонові знання плюс симпрактичне оточення” [22, с. 114]. На її
думку, саме ці фактори визначають частину імпліцитного та експлі-
цитного мовного вираження в тексті.
Серед виявів прихованого розглядає пресупозицію й Л.Нефьодо-

ва, вказуючи: “Пресупозиція визначає максимально широке розумін-
ня тексту й охоплює найрізноманітніші сфери людського знання і
самосвідомості, оскільки текст, створений у певному соціокультур-
ному середовищі, відображає її у змісті імпліцитно і сам, у свою
чергу, є її частиною” [16, с. 38].
На імпліцитному характері пресупозиції акцентує й Н.Арутюно-

ва, визначаючи останню як “фонд спільних знань співбесідників, як
їх попередній договір” [2, с. 328].
Ми розглядаємо пресупозицію у широкому значенні, включаючи

у її розуміння як “фонові знання”, так і певні умови, що впливають
на рецепцію висловлення.
Отже, пресупозиція розглядається нами як екстралінгвістичний

фактор, що, однак, накладається на лінійні одиниці, творячи тим са-
мим новий, додатковий смисл. Будучи на глибинному рівні елемен-
том семантичної структури тексту, вона разом із експліцитними реп-
резентантами формує прихований зміст та великою мірою сприяє його
адекватній інтерпретації.
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дізнавшись, що у вчительки музики помер батько, питає: (13) “То
можна прийти на ваш рояль?”. З попереднього контексту нам відо-
мо, що батьки не могли оплатити навчання дівчинки в музичній школі,
вчителька була готова займатися з нею безкоштовно, але через хво-
робу батька вчительки Олеся не могла раніше приходити до неї додо-
му. Знаючи це, ми можемо зрозуміти причини порушення максими
відношення, а також проаналізувати ситуацію спілкування і виокре-
мити параметри імплікованої позитивної оцінки ситуації. Імплікова-
ну оцінку можна вивести з попереднього тексту або просто домисли-
ти. Осмислення імплікованої оцінки може відбуватися через логічні
операції або на рівні інтуїції, асоціацій, якщо адресат обізнаний з
наявними асоціативними зв’язками слів.
На кмітливість та обізнаність адресата розраховує мовець, який

адресує повідомлення певній особі (особам) і не хоче, щоб його зро-
зуміли інші (14).

– Куди ти підеш у неділю?
– Я піду туди, де був минулої суботи.
При цьому мовець передбачає, що конкретний адресат зрозуміє,

куди він збирається піти, а інші цього не зрозуміють. Мовець також
сподівається на розуміння адресатом того, що він навмисне порушує
категорію способу (“Уникай незрозумілих висловів”), оскільки зміст
його слів не призначений для інших.
На рівні тексту імплікатури виявляють зв’язок з підтекстом, вони

несуть більше інформації, ніж міститься в самому тексті. Йдеться
про приховану інформацію, що виникає завдяки здатності мовних
одиниць до набуття додаткого смислу, який адресат повинен поміти-
ти. В оповіданні Є.Кононенко “Закони жанру й логіка сюжету” гово-
риться про те, що дочка знайшла собі нареченого-іноземця через
шлюбну агенцію. Мати питає: (15) “Як ти думаєш, тільки чес-
но…твій Рон…він любить тебе?” На що дочка відповідає: (16)“Він
обрав мене з багатьох…”. Порушуючи постулат категорії відношен-
ня (“Не ухиляйся від теми”), дочка імплікує інформацію про те, що
не хоче говорити про це або не вважає це важливим у даній ситауції,
і повідомляє, що оцінює факт вибору саме її як позитивний.
Формулюючи комунікативну мету, мовець прагне досягнути за-

програмованого враження, що має сформуватися в адресата. Але в
адресата таке враження може й не виникнути, або може утворитися
зовсім інше враження, як у такій ситуації (17):

Він розлив вино. Пильно подивився на неї й урочисто запитав:
– Можна задати вам запитання?
– Я одружена, але з чоловіком живу лише по релігійних святах.

Маю сина. За декілька днів матиму фатальні тридцять сім років…
– Ні, що ви, я не про те! Я хотів про інше. Можна? Де ви народилися?
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Наступним важливим джерелом вияву категорії імпліцитності є
імплікатури дискурсу. Їх трактують як “прагматичні компоненти
змісту повідомлень, мовленнєвих жанрів, дискурсів, які виводяться
адресатом з контексту спілкування завдяки знанню комунікативних
принципів, максим, постулатів та конвенцій спілкування” [3, с. 326],
тобто імплікатури випливають із успішності комунікації. Цей факт
дозволяє вичленовувати ті компоненти змісту, які не входять безпо-
середньо в смисл речення, але “прочитуються” в ньому із контексту
мовленнєвого акту [18].
Зауважимо: більшість дослідників при розгляді імплікатур звер-

тають увагу на тісний зв’язок останніх із пресупозиціями. Так, Ф.Ба-
цевич, зауважуючи, що “у конкретному мовленнєвому акті в струк-
турі дискурсу спостерігається складна взаємодія різних типів
імпліцитної інформації (імпліцитних смислів)” [3, с. 184], пропонує
вивчати пресупозицію шляхом зіставлення її з іншими типами латен-
тних смислів, до яких, зокрема, відносить й імплікатури дискурсу.
Мовознавець акцентує на визначальній ролі пресупозицій, що, на
противагу імплікатурам, “є обов’язковим елементом висловлювання
і не можуть бути “елімінованими”, “не експлікованими” [3, с. 185].
Водночас автор детермінує імплікатури як такі, у яких прихована
інформація не є компонентом змісту. Лінгвіст кваліфікує їх як “те,
що можна ніби винести за дужки”, наголошуючи на тому, що наве-
дені компоненти смислу “виводяться” із контексту, ситуації спілку-
вання, протиставляючи їх пресупозиційним знанням, що є, на думку
дослідника, факторами мови.
Вивчає імплікатури дискурсу шляхом зіставлення їх з іншими спо-

собами виявлення імпліцитності – пресупозиціями й О.Падучева,
пропонуючи розрізняти ці два поняття за кількома пунктами: імпліка-
тури бідніші від пресупозицій; вони є менш стабільним компонен-
том висловлення; імплікатури прив’язані до семантичного змісту по-
відомлюваного, а не до мовної форми; імплікатури не зберігаються
при запереченні [18, с. 240].
Інші дослідники також розглядають імплікатури, детермінуючи

їх крізь призму латентного. Так, Г.Чернов, виділяючи позатекстові,
тезаурусні, прагматичні й ситуативні імплікатури, виходить на мак-
роконтекст і дає можливість інтерпретації терміна в руслі категорії
імпліцитності [21].
І.Кобозєва зазначає, що “у лінгвістичній семантиці розрізняєть-

ся декілька видів імпліцитної інформації у висловлюванні, серед яких
особливо важливі такі її види, як пресупозиція <...> та імплікатура
дискурсу” [11].
На думку Ю.Пирогової, “джерелом імпліцитної інформації є перш

за все компоненти, що входять до складу конвенціональної семантики
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Створюючи імплікатуру, мовець непрямо передає інформацію.
Трактуючи конструкції типу Х є Х ((7) Любов є любов; (8) Мрія є
мрія; (9) Мистецтво є мистецтво), адресат може приписувати їм
особливе значення. У цьому разі адресат розуміє, що Микола цінує
його як друга і обов’язково прийде до нього.
У мові оцінка є не просто результатом пізнання та реалізацією

цього результату, вона враховує також і чинник адресата. Реалізуючи
оцінне ставлення, мовець має бути свідомим того, що для адресата
важлива не висловлена оцінка, а її інтерпретація. Тому важливо вра-
хувати всі чинники, що забезпечують адекватне розуміння. Для відпо-
відного сприйняття оцінки, вираженої в імплікатурі, необхідна інтер-
претативна активність реципієнта, креативність під час декодування
імплікованої інформації, а також залучення достатньо широкого кон-
тексту. Розглянемо два приклади: (10) Ви такий тактовний! З вами
приємно мати справу! і (11) Ви такий тактовний! Ніколи не мо-
жете промовчати! Як бачимо, залежно від ситуації спілкування одна
й та сама фраза може реалізувати як позитивну, так і негативну оцін-
ку, а також набувати імплікованого значення. При цьому реципієнт
спирається на власний досвід, залучає фонові знання, співвідносить
інформацію з наявною картиною світу та соціальними нормами. На-
приклад (12):

– Слухай, у тебе є щось випити?
– Нема.
– А в сусідів?
– Зараз третя година ночі (Г.Пагутяк).
У цій ситуації (12) шляхом порушення категорії кількості мовець

імплікує інформацію про те, що турбувати людей вночі не можна, це
суперечить його принципам. Наявна й імплікована оцінка: мовець
оцінює пропозицію звернутися до сусідів як некоректну. Варто за-
значити, що оцінка завжди соціально детермінована: “Це виражаєть-
ся в тому, що людська діяльність не мислиться без суспільства, в яко-
му суб’єкт існує, і, зрештою, оцінка зумовлюється соціальними фак-
торами” [2, с. 4].
Розуміння між комунікантами забезпечено наявністю спільних ак-

сіологічних стандартів і однаковою (або співвідносною) шкалою оц-
інки. Як зазначає Г.В. Степанов, автор прагне прищепити читачам
“ті ціннісні орієнтири, які він, “відправник мовлення”, художник,
митець, особистість і член суспільства, вважає важливими для інших
людей і тим самим для себе самого” [7, с. 124].
Оцінка включена в контекст, який визначає смисл висловлення й

уможливлює правильну інтерпретацію. Саме тому її варто розгляда-
ти не на рівні окремих лексем, а на рівні висловлення та тексту. Так,
в оповіданні Є.Кононенко “Тридцять третя соната” дівчинка Олеся,
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слів і конструкцій. На їх основі виникають так звані конвенціональні
імплікатури, до яких прийнято відносити, зокрема, семантичні пресу-
позиції і імпліцитні компоненти, що становлять умови успішності мов-
ного акту. Джерела комунікативних імплікатур більш різноманітні:
асоціативна семантика слів і конструкцій, метафора, аналогія, кон-
струкції із запереченням, жанрові особливості тексту і інші” [20].
Отже, імплікатури дискурсу розглядаються лише в акті комуні-

кації. Вони дозволяють “виводити” із прямого смислу висловлюван-
ня компоненти, які не входять безпосередньо у структуру останньо-
го, але водночас вичленовуються і сприймаються реципієнтом, що
дає змогу кваліфікувати їх як одиниці, до складу яких входить
імпліцитна інформація.
Підсумуємо: імплікатури дискурсу поряд із такими важливими

джерелами імпліцитного смислу, як імплікації, пресупозиції, підтекст,
характеризуються семантично містким потенціалом, що найповнішою
мірою виявляється у художньому тексті.
Наявність об’єктивних умов існування імпліцитності (необліга-

торність, вторинність, особливість вираження, наявність джерел ви-
явлення латентного та здатність виступати зв’язним елементом (ко-
нектором) у тексті), розглянутих та підтверджених багатьма науко-
вцями, дає можливість формування дефініції, яка б найповніше відоб-
ражала сутність досліджуваного явища.
На нашу думку, імпліцитність – це універсальна категорія мови і

мовлення, значення якої виявляється через взаємозв’язок із відповід-
ними експліцитними одиницями; комплексна величина, онтологічни-
ми ознаками якої є необлігаторність вияву, вивідність значення,
здатність виступати у художньому тексті структурно-смисловим конек-
тором; інтерпарадигмальний феномен, що інтегрує в одній семантичній
площині логіко-філософські, психологічні, лінгвістичні чинники.
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виявляє активність: він помічає порушення мовцем принципу коопе-
рації і робить для себе висновок, що це порушення мовець зробив
або випадково, або з метою повідомити додаткову інформацію. На-
приклад (1):

– Кажуть, він геній!
– Слухай більше, що кажуть (А.Кокотюха).
У даному прикладі порушена максима якості: мовець говорить

те, що вважає неістинним. Адресат має зрозуміти іронію мовця і при-
писати висловленню зовсім інший смисл – “Не слухай, що кажуть
інші”, “Я переконаний, що він зовсім не геній” або “Не вір усьому
почутому, спирайся на власні думки”. Таким чином, порушення мак-
сими якості може забезпечити виконання комунікативної мети.
Комунікативні імплікатури являють собою прагматичні компонен-

ти смислу, що дозволяє простежити їхній зв’язок з категорією оцін-
ки. “В оцінці семантичний і прагматичний аспекти нероздільні, усі
аспекти її функціонування відображають злиття семантики (власно-
го значення мовних одиниць, включаючи висловлення загалом) та
прагматики (умов реалізації процесу комунікації)” [4, с. 203]. Імпліку-
ючи щось, мовець прагне репрезентувати свою позицію, реалізувати
свою оцінку.
Функціонально-семантична категорія оцінки може бути вираже-

на експліцитно й імпліцитно. Завдяки своїй асоціативності оцінка
постає як дещо більше за формальні засоби вираження. Порівняйте:
(2) Я бачив цей фільм і (3) Бачив я цей фільм!
Виражати оцінку здатні імплікатури, оскільки лексичне значення

висловлення не завжди збігається з його прагматичним змістом. Інши-
ми словами, з того, що сказано, стає зрозумілим те, що не сказано,
але випливає з усього висловлення. Категорія оцінки реалізується в
обох типах інформації. Порівняйте:

(4) Твоя нова повість мені не подобається!
(5) (Чижевський:) – До речі, Марго, я читав твою повість. Звідки

в тебе такий сюжет?
(Марго:) – Не подобається?
(Чижевський:) – Ні (З.Ігіна).
Як бачимо, у (5) мовець, прагнучи делікатно висловити свою оцін-

ку, порушує постулат категорії відношення (“Не ухиляйся від теми”).
У такий спосіб мовець імплікує те, що оповідь він вважає невдалою.
При порушенні максим принципу кооперації відбувається непряме

інформування. Розглянемо ситуацію, що ілюструє створення мовлен-
нєвої імплікатури шляхом порушення принципу категорії кількості (6):

– Миколо, ти прийдеш сьогодні до мене на свято чи будеш пра-
цювати?

– Робота є робота, а друзі є друзі.
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1) розглянути особливості принципу кооперації, запропоновано-
го Г.П. Ґрайсом;

2) простежити зв’язок мовленнєвих імплікатур з категорією оцін-
ки;

3) проаналізувати імпліковане вираження оцінки в тексті.
У процесі комунікації активність виявляє як продуцент мовлен-

ня, який реалізує комунікативну мету, так і реципієнт, який інтерпре-
тує отримане повідомлення.
За Г.П. Ґрайсом, комуніканти діють згідно з принципом кооперації,

що структурує мовну діяльність і забезпечує виконання комунікатив-
ної мети. Для науковця діалог постає спільною діяльністю комунікантів,
а принцип кооперації він тлумачить так: “Твій комунікативний внесок
на кожному кроці діалогу повинен бути таким, якого вимагає спільно
визначена мета (напрям) цього даілогу” [5, с. 222].
Принцип кооперації являє собою певну угоду мовленнєвого

спілкування, що складається з ряду конкретних правил, названих
Г.П. Ґрайсом комунікативними постулатами. Вчений поділяє ці по-
стулати на чотири категорії (“максими спілкування”): кількість, якість,
відношення та спосіб [5, с. 222-223].

1. Категорія кількості пов’язана з інформативністю мовлення:
– висловлення повинно містити не менше інформації, ніж потрібно

(для виконання мети мовлення);
– висловлення не має містити більше інформації, ніж вимагається.
2. Категорія якості вимагає істинності та аргументованості:
– не кажи того, що вважаєш неістинним;
– не кажи того, для чого немає належних підстав.
3. Категорія відношення вимагає говорити по суті:
– не ухиляйся від теми.
4. Категорія способу пов’язана з чіткістю вираження думок:
– уникай незрозумілих висловів;
– уникай двозначності;
– висловлюйся стисло;
– будь організований.
Г.П. Ґрайс наголошує, що існують і постулати іншої природи: ес-

тетичні, соціальні, моральні (типу “Будь ввічливим”). Однак саме ко-
мунікативні постулати пов’язані зі специфічною метою мовлення і
мовленнєвого спілкування, якою постає “максимально ефективна пе-
редача інформації” [5, с. 223].
Порушення принципу кооперації призводить до виникнення мов-

леннєвих імплікатур.  У цьому разі  те,  що мовець говорить,
відрізняється від того, що він насправді має на увазі. Ігнорування
певних максим спілкування передає додаткову інформацію і постає
як комунікативний прийом. При цьому передбачається, що реципієнт

http://www.ae-lib.narod.ru
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АНОТАЦІЯ
Іванишин Н.Я. Джерела виявлення імпліцитного смислу
У статті висвітлені теоретичні питання, пов’язані з визначенням

категорії імпліцитності, виділені основні ознаки латентності як мов-
ного явища, детально проаналізовано підтекст, імплікацію, імпліка-
тури дискурсу, пресупозицію.

Ключові слова: імпліцитність, підтекст, імплікація, імплікатури
дискурсу, пресупозиція.

АННОТАЦИЯ
Иванишин Н.Я. Источники выявления имплицитного смысла
В статье освещены теоретические вопросы, связанные с опреде-

лением категории имплицитности, выделены основные признаки
латентности как языкового явления, детально проанализированы
подтекст, импликация, импликатуры дискурса, пресуппозиция.

Ключевые слова: имплицитность, подтекст, импликация, импли-
катуры дискурса, пресуппозиция.

SUMMARY
Ivanyshyn N.Y. Sources of discovering of implicitness
In the article the theoretical questions connected with the definition of

the implicitness category are settled, the main features of the latency as a
linguistic phenomenon are distinguished.

Key words: implicitness, implication, presupposition, underlying theme.
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(Санкт-Петербург, Россия)

УДК 81.0
СЛОВО Н.В. ГОГОЛЯ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ

ПРОСТРАНСТВЕ
Проблема взаимообусловленности языка и литературы была

обозначена довольно рано и представлялась филологам и литерато-
рам еще в XIX веке как взаимное их обогащение в процессе парал-
лельного развития, становления и совершенствования русской лите-
ратуры и русского литературного языка [7, с. 156 и др.].
Русский язык XIX века, несмотря на широкое изучение и кажу-

щуюся изученность, до настоящего времени не получил той исклю-
чительно важной лексикографической разработки, которая бы во всей
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бенности названия стихотворения и его компонентов. Особое внима-
ние сосредоточено на прагматическом аспекте названий.

Ключевые слова: название стихотворения, художественный текст,
модель мира, лексема, полисемия, антропоним, топоним, аллюзия,
ирония.

SUMMARY
Marchenko M.A. Сharacteristics of Н. М. Еnzensberger’s poem – titles
This article deals with the problem of correlation between the title,

form and content of a poem. The significant characteristics of poem-titles
and its elements are formulated. The main attention is focused on the
pragmatical aspect of poem-titles.

Key words: poem-title, literary text, model of world, lexeme,
polysemanticism, anthroponym, toponym, allusion, irony.

М.М. Михальченко
(Донецьк)

УДК 811.161.2’42
ІМПЛІКАТУРИ ЯК ЗАСІБ  ВИРАЖЕННЯ

КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ

Категорія оцінки універсальна. Результатом коґнітивної діяльності
людини є певне ставлення до дійсності, що фіксується в мові. Оцінка
охоплює всі галузі людського життя, є виразником семантики став-
лення (в аспекті схвалення / несхвалення) до подій і явищ навколиш-
нього світу. Оцінка являє собою реакцію мовця на певне явище (факт,
дію, ознаку, особу тощо). Причому ця реакція часто спрямована на
те, щоб викликати зворотну реакцію в адресата. Оцінка впливає на
адресата, спонукаючи до певних думок і дій. Отже, оцінка поєднує
семантичний і прагматичний аспекти.
У сучасній лінгвістиці прагматика посідає одне з чільних місць,

важливими постають питання комунікативного успіху, адекватної інтер-
претації мовлення. Проблеми прагматики активно вирішують сучасні
науковці (Т.В. Булигіна, А.П. Загнітко, Г.Г. Почепцов, О.Д. Шмельов та
ін.). Прагматичні особливості реалізації оцінних значень є об’єктом вив-
чення багатьох науковців (Н.Д. Арутюнова, О.Л. Бєссонова, Т.А. Косме-
да, Т.В. Маркелова та ін.). Однак попри активні пошуки імплікатури
як засіб вираження категорії оцінки ще не були об’єктом спеціально-
го дослідження.
Мета статті – дослідити прагматичні особливості категорії оцін-

ки і розглянути імплікатури як засіб вираження цієї категорії. Мета
передбачає виконання таких завдань:
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полноте представляла процессы формирования русского литератур-
ного языка, поэтому исключительно плодотворной представляется
идея создания исторического словаря XIX в. Объективность отраже-
ния в Словаре XIX в. языковой картины мира и состояния лексико-
семантической системы языка может быть достигнута благодаря, в
частности, привлечению источников, которые дают наиболее объек-
тивное представление о функционировании «живой нормы» (упот-
ребления) в русском языке XIX века. В закреплении формирующих-
ся языковых норм велика роль конкретной языковой личности.
Считая, что отличительная особенность всякой великой литера-

туры состоит в «феномене языка, а не идей», В.Набоков относил дан-
ное утверждение, в первую очередь, к сочинениям Н.В. Гоголя. По
мнению автора известных «Лекций по русской литературе», иного
«подхода к Гоголю (да, впрочем, и к любому другому русскому писа-
телю)», как со стороны языкового творчества, быть не может [5,
с. 131]. Язык Гоголя – важный этап в истории русского литературно-
го языка, в развитии литературно-художественного слова, русской
речи. По наблюдениям лингвистов, работа писателя с русским сло-
вом нашла отражение, в первую очередь, в гоголевской стилистике, в
словесной ткани его произведений. Считается, что основными ре-
зультатами работы Гоголя, который, по словам В.В. Виноградова,
«делается лозунгом реалистической школы» [2, с. 418], со словом
являются развитие и совершенствование изобразительных средств
языка русской художественной литературы, углубление семантичес-
кой перспективы слова-образа как основы «приращения смысла» [3,
с. 3]. Обращение к лингвистическому изучению художественного и
эпистолярного наследия, оставленного Н.В. Гоголем, остается акту-
альным и в наше время. Изучение речевой ткани художественной
прозы Гоголя – одно из направлений, в котором может идти исследо-
вание его языка. Другим направлением должно стать полное и скру-
пулезное изучение его идиостиля, в частности лексического его на-
полнения. Решение данной задачи позволит внести важный вклад в
развитие лексикографии нового времени.
Вопреки скромной оценке Гоголем своего личного вклада в «язы-

кознательное» дело необходимо признать его необыкновенное линг-
вистическое чутье, сказавшееся в выборе и сочетаемости слов и по-
зволившее ему распространить силу своего «возбудительного влия-
ния» [3: VIII, с. 386] на язык и стиль прозы последующих поколений
русских авторов.
Дифференциальный принцип отбора лексики для «Словаря рус-

ского языка XIX века», фиксирующий исключительно динамические
элементы лексико-семантической системы языка в пределах конкрет-
ного исторического периода, приводит к некоторым неожиданным
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Але Г.М. Енценсбергер використовує в назві не тільки латинську
мову, а й англійську – First things first, Hotel Caesar Palace та фран-
цузьку – Palais d’amour, створюючи таким чином іронію, ремініс-
ценцію та алюзію.
Таким чином, слід зазначити, що автор використовує в назві сло-

ва іншомовного походження. Здебільшого це музичні, літературні,
фізичні, математичні, медичні, ботанічні терміни. Г.М. Енценсбер-
гер звертається до написання назви латинською, англійською та фран-
цузькою мовами. Назві віршів притаманна багатозначність, що при-
зводить до полісемії не тільки назви вірша, а й змісту. Слід зазначи-
ти, використовуючи терміни в назві, автор намагається вплинути на
зміст вірша відповідно до терміна.
Поет звертається до антропонімів та топонімів у назвах віршів та

до епіграфів. Г.М. Енценсбергер намагається також протиставити
назву та зміст з метою висловлення іронічної думки відносно певної
проблеми. Назва та зміст у віршах цього поета пов’язані як семан-
тично, так і за формою.

ЛІТЕРАТУРА
1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. –
Санкт-Петербург.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1999. – 444 с.

2. Григорьев В.П. Грамматика идиостиля: В.Хлебников. – М., 1983. –
224 с.

3. Марченко М.О. Структурні компоненти лінгвістичної поетики
Г.М. Енценсбергера // Новітня філологія. – 2007. – № 6. – С. 234-
240.

4. Чернухина И.Я. Общие особенности поэтического текста. –
Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 157 с.

АНОТАЦІЯ
Марченко М.О. Особливості назви ліричних творів Г.М. Енцен-

сбергера
У статті розглядається співвідношення між назвою вірша, формою

та змістом. Формулюються важливі особливості назви вірша та ії ком-
поненти. Основну увагу зосереджено на прагматичному аспекті назви.
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АННОТАЦИЯ
Марченко М.А. Особенности названия лирических произведе-

ний Г.М. Енценсбергера
В статье рассматривается соотношение между названием стихот-

ворения, формой и его содержанием. Формулируются важные осо-
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«открытиям», связанным с ролью Н.В. Гоголя в развитии как словар-
ного состава русского литературного языка XIX века, так и в каче-
ственном преобразовании его стилистической системы.
Представление в «Словаре русского языка XIX в.», например,

неологии невозможно без опоры на гоголевское словоупотребление.
В качестве иллюстративного материала могут быть использованы
примеры из его писем: активное использование Гоголем лексичес-
ких новаций XIX в. абсолютный, акварель, акцентировать, аллопа-
тический, апатия, вдохновитель, восторженность и мн. др. отра-
жает формирование новых понятий в сознании носителей русского
языка – конкретных и абстрактных, широкоупотребительных и огра-
ниченных какой-либо сферой употребления.
Авторское словоупотребление подтверждает и происходящее в

языке формирование полисемии: акварель – “краски, разводимые
водой” (...как вы нарисовали вид Неаполя: карандашом или акваре-
лью? [3: XI, с. 155]1 ); акварель – “картина или рисунок, написанные
водяными красками” (А... если бы вам кто-нибудь сверх занятия ва-
шей картиной предложил рисовать в альбомы по пяти акварелей в
год [3: XIII, с. 200]).
Одним из активных процессов развития лексической системы

XIX в. является формирование новых значений у уже существующих
слов, т.н. семантические новации XIX в. Одним из продуктивных
типов можно считать появление качественных значений у относи-
тельных прилагательных, многие из которых были приобретены.
Благодаря прежде всего авторским выразительным использованиям
семантических новаций, носители языка получают возможность бо-
лее яркой, оценочной характеристики действий, состояний в связи с
формированием нового, качественного значения у слов, входящих в
старые словообразовательные гнезда. Подобное употребление при-
суще и языку Н.В. Гоголя: Как ни возмутительны совершающие<-
ся> вокруг нас события... но тем не менее нужно быть верну глав-
ному поприщу; о прочем позаботится бог [3: XIV, с. 74]. Прилага-
тельное возмутительный ‘мятежный’ в XVIII в. было относитель-
ным (ср. возмутительство ‘возмущение, мятеж’), а в XIX в. развило
качественное значение ‘вызывающий чувство возмущения’.
В употреблении Н.В. Гоголем существительного возвышенность

(Что ни говорите, но победить все смущения... значит иметь слиш-
ком высокое мнение о благородстве души государя и о возвышенно-
сти помышлений его [3: XIII, с. 191]) наблюдаем аналогичную тен-
денцию семантического развития от конкретного [6: III, с. 285] к аб-

1 Все примеры из произведений и писем Н.В. Гоголя приводятся по изданию:
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–
1952 с указанием номера тома и страницы.
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контексту неможливо визначити. Полісемія відображена і в назві на-
ступного вірша botschaft des tauchers. Так, лексема die Botschaft –
“новина, повідомлення”, “посольство”, а лексема der Taucher – “во-
долаз”, “нирок”. А назва Schlager має наступні значення: “шлягер”
та “товар, який користується попитом”. А в назві Zugunsten der
Versäumnisse значення лексеми das Versäumnis є також полісеміч-
ною: “прогул, пропуск, втрата часу” та “упущення”.
Більш за те: Г.М. Енценсбергер варіює лексемами, створюючи ба-

гатозначний зміст. У вірші WEITERUNG, хоча лексема die Weiterung
є однозначною “неприємні наслідки, ускладнення”, автор пов’язує на-
зву зі змістом семантично, варіюючи морфемою weit. Назва вірша
Fehler пов’язана також семантично, автор використовує морфему fehl.
А зміст вірша Entweder – oder? автор взагалі створює відповідно до
лексичного значення цих сполучників, на основі протиставлення.
Однак простежується навіть іронічне протиставлення змісту та на-

зви. Так, у вірші UTOPIA автор використовує омофони. У німецькій
мові, на відміну від української, існує два слова-омофона das Utopia та
die Utopie. Однак das Utopia – неіснуюча в дійсності, вигадана країна,
де панує ідеальний суспільний устрій, а die Utopie – неіснуючий план,
нереальна ідея. Використовуючи цей омофон у назві та відтворюючи
протилежний за значенням до цього слова зміст, автор підкреслює іро-
нію відносно «ідеальної країни». У віршах Alles unter Kontrolle, Genial,
Arbeitsteilung, Weltmarkt, Die Erleichterung, Süße, kleine…
Ausführungsbestimmungen zu Artikel 5, Absatz 3 GG, Aus freien Stücken,
Woran ich es fehlen lasse, Die Initiation, Optimistisches Liedchen,
Aufbruch in die siebzeiger Jahre зміст іронічно протиставлений назві.
Іронія простежується в назвах наступних віршів: Warnung vor der

Gerechtigkeit, Das Kleingedruckte, Tagesordnung, Beim Friseur, oder
Zur Frage der Wichtigkeit, Normales Unglück, Eine zarte Regung,
Entzugserscheinungen.
Слід зазначити, що автор використовує в назвах також іншомовні

слова з іншомовним написанням. Використовуючи ці незнайомі сло-
ва або словосполучення в назві, автор розтлумачує їх у змісті. Так,
назва вірша Equisetum має латинське походження – рослина “хвощ”.
Далі в тексті автор використовує вже німецьку лексему der
Schachtelhalm. А значення латинського словосполучення в назві
Curriculum vitae – “біографія” автор розкриває за змістом: Г.М. Ен-
ценсбергер описує життєвий шлях людини від народження і до смерті.
У назві вірша Aesculus hippocastanum за латинським словосполу-
ченням автор приховує значення “кінський каштан”, натякаючи
змістом вірша на це значення. Вірш Analgeticum – “знеболювальне”
також у назві має латинську лексему і надає змісту іронічного пере-
носного значення.



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

75

страктному ‘то, что отличается высокими нравственными качества-
ми, чистотой мыслей и т.п.’.
Расширение границ употребления лексических единиц – еще одна

характерная динамическая черта XIX в.: ранее ограниченные сферой
применения слова становятся общелитературными. В повести «Невский
проспект» писатель мастерски использует в качестве образного сред-
ства название технического новшества: А какие встретите вы дамские
рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похо-
жи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы подня-
лась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина... [3: III, с. 13].
Использование в необычной речевой ситуации и с нарушающей

традиционную сочетаемость этикетной формы обращения превосхо-
дительство приводит к деэтимологизиции слова, возвращению ему
первоначального значения, создавая замечательный образец языко-
вой игры: О, с каким бы я тогда восторгом… возлег у ног Вашего
поэтического превосходительства... [3: X, с. 206].
Поскольку «языковая жизнь бьется и кипит главным образом в раз-

говорном языке» [8, с. 126], значительный лексический массив, к со-
жалению, оказывается лексикографически «неохваченным». В этом от-
ношении словарная разработка наследия определенного автора имеет
колоссальное значение. В письме Н.В. Гоголя читаем: У вас есть по-
рок, свойственный почти всем женщинам: вы поспешны и быстры и
хотели бы иное вдруг сделать. Этот порок, однако же, лучше мужс-
кого порока, известного под именем байбачничества [3: ХIII, с. 32].
Гоголевская языковая рефлексия (известного под именем) свидетель-
ствует о существовании в русской речи слова байбачничество, тем не
менее мы не имеем ни лексикографической, ни картотечной фиксации
данной лексемы. На сегодняшний день ее приходится признать гапак-
сом, причем принадлежащим идиостилю Н.В. Гоголя.
Анализ гоголевского словоупотребления позволяет говорить о вы-

делении отдельных хронологических периодов в творчестве Гоголя,
связанных с его интересом к определенным темам, сюжетам и – как
следствие – к определенным пластам лексики. Так, на период 40-х гг.
приходится актуализация в его творчестве некоторых архаических,
книжно-славянских элементов в их традиционном употреблении. Имен-
но в это время в гоголевских текстах появляются славянизмы, кото-
рые, казалось бы, уже вышли из общего литературного употребле-
ния и которые писатель заставляет звучать по-новому в цикле «Выб-
ранные места из переписки с друзьями» (1843-1847) или в авторских
отступлениях «Мертвых душ» (1842). Примером подобной актуали-
зации служит фиксируемый со знаком выхода в СРЯXVIII глагол воз-
радовать: Земное великое поприще суждено совершить им <страс-
тям>: все равно, в мрачном ли образе, или пронестись светлым яв-
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Вірш Albedo, використовуючи фізичний термін die Albedo – “аль-
бедо”, розповідає про можливість віддзеркалювати наше життя. У
вірші Länderlexikon Г.М. Енценсбергер дає перелік країн, які мали
гарне минуле, а зараз знаходяться у стані занепаду. У назву вірша
Prästabilierte Disharmonie автор взагалі закладає полісемантичний
зміст; prästabiliert – це архаїзм, і вживалось це слово раніше у вис-
лові prästabilierte Harmonie, що мав значення “вчення про вплив Бога
на долю людини”. Термін die Disharmonie – „дисгармонія” є музич-
ний і має значення відсутності гармонії. Тому поет у вірші семантич-
но створює сучасну дисгармонію буття.
Як зазначалось у попередніх дослідженнях автора цієї статті,

Г.М. Енценсбергер часто використовує полісемію [4, с. 234-240]. Та-
кож це уподобання автора простежується і в назвах віршів.
Так, у назві вірша HISTORISCHER PROZESS впадає у вічі те,

що лексема der Prozess є полісемічною: “процес як подія” та “судо-
вий процес”. У цьому вірші автор розмірковує над ходом історії. У
Optionen für einen Dichter поет розмірковує над вибором поета, а в
option auf ein grundstück філософує над сенсом життя. В обох цих
віршах лексемі die Option притаманна полісемія – “оптація”, “вибір
підданства”, “право вибору”. А в назві Modelle ця лексема теж бага-
тозначна: “зразок”, “модель одягу”, “модель для позування”. У дано-
му вірші автор розмірковує про жіночі ідеали як про музи митців.
Назва вірша Identitätsnachweis є авторською лексемою. Слово die
Identität є полісемантичним: “єдність”, “згода”, “тотожність”, “внут-
рішня злагода”, але der Nachweis є однозначною лексемою “доказ”.
Однак існує ще й застаріла лексема der Identitätsausweis – “паспорт”.
Ця лексема була вживана в Німеччині під час окупації 1945-1955.
Але вірш розкриває сутність егоїзму та різноманітності людської душі.
Взагалі слід зазначити, що автор часто полісемантизує не тільки

лексему іншомовного походження у назві вірша, роблячи зміст по-
лісемантичним. Якщо звернути увагу на назву вірша WINDGRIFF,
то впадає у вічі те, що автор також полісемантизує цю лексему. По-
хідними є слова der Wind – “вітер” та багатозначна лексична одини-
ця der Griff – “засіб братися за щось”, “прийом, “рукоятка”, “засіб
підняття при наборі” тощо. Більш за те: автор сам моделює цю лек-
сему. За рахунок лексики у цьому вірші автор створює хаос у змісті.
А в назві вірша EINE SCHWACHE ERINNERUNG простежуєть-

ся також певна полісемія, яку автор створює за рахунок лексеми die
Erinnerung – “згадування”, “пам’ять”, “нагадування”, “юр. скарга”,
тому eine schwache Erinnerung – це “слабке згадування” чи “погана
пам’ять”, що має визначити читач. Zungenwerk складається з двох
лексем die Zunge – “язик” та багатозначної лексеми das Werk – “спра-
ва”, “твір”, “механізм”. Значення цієї авторської лексеми без певного
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леньем, возрадующим мир, – одинаково вызваны они для неведомого
человеком блага [6, с. 242].
Отметим также значительный удельный вес образований с пре-

фиксом воз- среди славянизмов у Н.В. Гоголя. Эта закономерность,
имеющая, по-видимому, стилистический характер и объясняемая ду-
ховными устремлениями писателя, проявляется не только в случае с
регулярно употребляемой лексикой, но и среди примеров, являющих-
ся новообразованиями в русском языке XIX века, замеченных имен-
но у Гоголя, как то: воздвижница, возлет, возлелеяться («Выбран-
ные места из переписки с друзьями»).
При создании собственных лексических неославянизмов Гоголь

активно использует продуктивные модели, среди которых предпоч-
тение отдается сложным прилагательным. К таковым отнесем лексе-
мы небопарный, остроокий, зафиксированные в гоголевских словар-
ных материалах. Любопытный пример «языкового расширения» дает
Национальный корпус русского языка (www.ruscorpora.ru), приводя
два контекста, где оба этих прилагательных употреблены современ-
ными авторами уже в начале XXI века.
Писатель не только создает новые единицы, но и развивает, благо-

даря новой сочетаемости, семантику слова. Как бы подхватывая пуш-
кинское «твоих речей благоуханных» («В часы забав иль праздной ску-
ки…», 1830), Гоголь реализует семантические потенции слова: <Не-
которые поэты> не выказали бы собственного поэтического огня и
благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем
поэзии Пушкина [3: VIII, с. 386]; Никто еще не писал у нас такой
правильной, прекрасной и благоуханной прозой [3: VIII, с. 402].
К фактам языковой динамики следует отнести примеры изменения

стилистического статуса лексики. Авторская оценка, стоящая за упот-
реблением слов виночерпий и влачитель у Гоголя, способствует форми-
рованию оценочных коннотаций, особой социокультурной семантики.
Гоголь сообщает неославянизму XVIII века виночерпий ту ироничес-
кую интонацию, тот социокультурный подтекст, которые мы находим в
употреблении данного слова у авторов наших дней (см.
www.ruscorpora.ru): <Комната> была наполнена вся сидевшими в раз-
ных положениях у стен солдатами, слугами, псарями, виночерпиями и
прочей дворней, необходимою для показания сана польского вельможи,
как военного, так и владельца собственных поместьев [3: II, с. 100].
Кропотливый поиск нужного слова, которое бы в наибольшей сте-

пени соответствовало изображаемой ситуации, отразился в рукопи-
сях Гоголя: в одной из редакций 2-го тома поэмы «Мертвые души»
обнаружилось употребление слова влачитель в новой для славяниз-
ма стилистической функции: – Стой, стой, черт вас побери обоих!
Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые, заце-
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(за Біблією) та переносне значення у висловлюванні eine Sintflut
von etwas – “дуже велика кількість”. Однак автор вживає лексему
у множині die Sintfluten von Parfum “велика кількість різноманіт-
них пахощів”, а лексема das Parfum – “парфуми” передає значен-
ня “приємний аромат” – “Чи відчували ви різноманітні ароматні
пахощі?”.
Але наступний рядок протиставляється змістовно, зображуючи

дійсні пахощі «ароматної» бухти, яка живе за жорстокими ринковими
законами – die aus den Kloaken aufsteigen? – “пахощі, які піднімають-
ся з клоак”. Звертаючись до лексеми die Kloake – “підземний канал
стічних вод”, автор дає можливість читачу відчути “аромат” цього міста.
Також не випадково автор використовує рік у назві цього вірша.

1997 рік став для цієї держави визначним. Колишня британська ко-
лонія у червні 1997 року отримала статус незалежності, і це одна
держава з двома державними устроями також один з великих фінан-
сово-промислових та транспортних центрів Азії. І текст вірша вказує
на велич та одночасно на бідність цієї диво-країни.
Вірш In Jerusalem – це міркування автора про святині віруючих

людей, тому в назві автор використовує центр визначних релігій –
християнства та мусульманства – Ієрусалим.
А в комедії Der Untergang der Titanic Г.М. Енценсбергер не тільки

описує жахливу катастрофу, а й паралельно розглядає занепад сучасно-
го суспільства. У 33 віршах цієї комедії він висловлює негативне став-
лення до прогресу тому, що він спричиняє лише жахливі катастрофи.
Поза увагою поет не лишає і літературне надбання людства, вико-

ристовуючи алюзію на міфологію. Так, назва вірша Die Furie впли-
ває на зміст, автор створює філістерське суспільство, на яке очікує ця
римська богиня помсти. А у вірші Arme Kassandra Г.М. Енценсбер-
гер створює ремінісценцію на міф відповідно до сучасності.
Наукові терміни також впливають на зміст віршів. Взагалі слід

зазначити, що Г.М. Енценсбергер часто використовує терміни не
тільки літературознавчі і музичні, а й фізичні, математичні та
лінгвістичні. Так, у вірші Astrale Wissenschaf автор розповідає про
окремий світ науковця, у якому панують математичні та фізичні тер-
міни та терміни інформатики – der String – “електронна обробка да-
них”, die Strangeness – “особливість елементарних часток”, der Spin –
“спін”. Зображуючи паралельно земне буття науковця, автор нама-
гається показати зв’язок між цими двома світами науковця та за-
лежність від буденних проблем простої людини вже, а не науковця.
А в назві вірша Semantik поет звертається до лінгвістичного тер-

міна “семантика”. Упродовж вірша Г.М. Енценсбергер тлумачить зна-
чення цього терміна за допомогою лексеми der Stein – “камінь”, роз-
криваючи його семантичне значення у різних контекстах.

http://www.ruscorpora.ru
http://www.ruscorpora.ru
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пили за пуп. Влачители правого крыла остановились, увидя, что
действительно случилась непредвиденная оказия: барин запутался
в сети [3: VII, с. 173]. Гоголевский контекст, по-видимому, является
его первой фиксацией.
Литературно-языковая позиция Гоголя, сущность которой опре-

делил сам писатель: «Необыкновенный язык наш есть еще тайна...
Он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминут-
но» [3: VIII, с. 408] – воплотилась в его словесно-изобразительном
творчестве. Подводя итог рассуждению о становлении современно-
го русского литературного языка, Л.В. Щерба писал: «Мы видим,
таким образом, что русский литературный язык действительно вы-
копал себе очень сложную, а потому и отзывчивую систему вырази-
тельных средств» [8: с. 125]. Роль Н.В. Гоголя и значение его языко-
вой деятельности в этом процессе неоспорима.
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АНОТАЦІЯ
Каліновська В.М., Старовойтова О.А. Слово М.В. Гоголя в ро-

сійському мовному просторі
Російська мова XIX сторіччя не отримала серйозного лексико-

графічного розвитку, який представив би процеси утворення російсь-
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Однак автор використовує для уточнення змісту навіть епіграфи,
за рахунок яких поет створює алюзії та ремінісценції. На думку
І.Я. Чернухіної, якщо подається епіграф, то цілий текст розвиває,
доповнює чи вступає у конфлікт зі змістом епіграфа, який може вис-
тупати навіть як назва вірша [4, с. 58]. Так, вірш Für Karajan und
andere присвячений австрійському диригенту Герберту Караяну.
Якщо звернути увагу на назву вірша Vor dem Techno und danach,

то вже у назві помітним стає часовий простір, який підкреслюється
прийменниками часу vor “до” та nach “після”, і зміст цього вірша
підтверджує зв’язок між минулим та сучасним. Лексема der Techno
має значення “щось штучно зроблене”. Таким чином, можна припу-
стити, що автор поділяє час на vor dem Techno “до чогось штучного”
та danach “після нього”. І підтвердження цьому припущенню ми зна-
ходимо в епіграфі до вірша für Andrzej Kopacki.
Зважаючи на епіграф, можна зробити висновок, що вірш Vor dem

Techno und danach присвячено польському філологу, який досліджував
лірику поета. Г.М. Енценсбергер у цьому вірші проводить паралель між
видатним німецьким романтиком Айхендорффом та відносинами Польщі
та Німеччини в історичному просторі. Цей зв’язок між минулим та су-
часним простежується на граматичному та лексичному рівнях. У вірші
Im Taxi, heimwärts завдяки епіграфу стає зрозумілим, що він присвяче-
ний німецькому літературному критику Йоахиму Кайзеру.
Більш за те: Г.М. Енценсбергер створює алюзію не тільки за ра-

хунок епіграфа, а й назви вірша взагалі.
Так, вірші Giovanni de Dondi (1318-1389), Niccolo Machiavelli

(1469-1527), Jacques de Vaucanson (1709-1782), Lazzaro Spallanzani
(1729-1799), Michail Alexandrovic Bakunin (1814-1876), Henry
Morgan Stanley (1841-1904), Ugo Cerletti (1877-1963), Ernesto
Guevara de la Serna (1928-1967), John von Neumann (1903-1957) є
алюзією на життя та діяльність видатних людей. Г.М. Енценсбергер
навіть дає оцінку їх діяльності. Більш за те: всі ці вірші знаходяться у
збірочці Mausoleum. Siebenundreißig Balladen aus der Geschichte des
Fortschritts – “Мавзолей. 37 балад з історії прогресу.”
А вірш Hong Kong 1997 розповідає про контрастне життя “Аро-

матної бухти”. У вірші ми зустрічаємо ремінісценцію на переклад
слова Гонконг – “Ароматна бухта”. Але автор іронічно зображує “аро-
мат” цієї бухти:

Habt ihr gehustet im Rauch der Tempel,
die Sintfluten von Parfum gerochen,
die aus den Kloaken aufsteigen?
(H.M. Enzensberger. Hong Kong 1997)
Якщо звернути увагу на слово die Sintflut, то воно полісемічне

та не вживається у множині. Перше значення – “Великий потоп”
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кої літературної мови та роль мови конкретної особистості в цих про-
цесах. Цим пояснюється наполеглива необхідність лінгвістичного
вивчення художньої та епістолярної спадщини М.В. Гоголя. Резуль-
татом використання слова Гоголя став розвиток і вдосконалення гра-
фічного засобу мови російської белетристики при поглибленні се-
мантичної перспективи зображення слова.

Ключові слова: слово, лінгвистика, семантика.

АННОТАЦИЯ
Калиновская В.Н., Старовойтова О.А. Слово Н.В. Гоголя в рус-

ском языковом пространстве
Русский язык XIX столетия не получил серьезного лексикографи-

ческого развития, которое представило бы процессы образования  рус-
ского литературного языка и роль языка конкретной личности в этих
процессах. Этим объясняется настоятельная необходимость лингвис-
тического изучения художественного и эпистолярного наследия Н.В. -
Гоголя. Результатом использования слова Гоголя стало развитие и со-
вершенствование графического средства языка русской беллетристи-
ки при углублении семантической перспективы изображения слова.

Ключевые слова: слово, лингвистика, семантика.

SUMMARY
Kalinovskaya V.N., Starovoytova O.A. Gogol’s Word in the Russian

Language Space
The Russian language of the XIXth century has not received a serious

lexicographic development that would represent processes of the Russian
literary language formation and a role of a concrete person’s language in these
processes. Thereupon the reference to linguistic studying of art and epistolary
heritage of N.Gogol keeps the urgency. Development and perfection of graphic
means of the Russian fiction language, deepening of semantic prospect of a
word-image became the result of  Gogol’s word usage.

Key words: word, linguistics, semantics

Ю.В. Кравцова
(Херсон)

УДК 81’373.612.2:808.1
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ   МИРА  М .ЦВЕТАЕВОЙ

В современной лингвистике наблюдается активизация научно-ис-
следовательского интереса к изучению сложных механизмов метафо-
рического отображения реальности и моделирующей роли метафо-
ры, что объясняется стремлением к постижению сущности националь-
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При аналізі назви віршів Г.М. Енценсбергера стає помітним заці-
кавленість поета словами іншомовного походження. Так, 45 % із за-
гальної кількості проаналізованих віршів Г.М. Енценсбергера мають
у назві слова іншомовного походження. Таким чином, вірші за лек-
сичними компонентами у назві можна поділити наступним чином:
людина, науки, мистецтво, політика.
Виходячи з цього, стає помітним, що Г.М. Енценсбергер викори-

стовує музичні та літературознавчі терміни як на семантичному рівні,
так і для надання віршу певної форми відповідно до музичного чи
літературознавчого терміна.
Так, MIDDLE CLASS BLUES може означати, що блюз – це, з од-

ного боку, лірична сумна пісня північноамериканських рабів-негрів,
а з іншого боку, для людей всього світу, – це легкий повільний танок.
Стає помітним і той факт, що для цього вірша характерна форма блюзу
– такт блюзу є 4/4, і вірш теж побудований по 4 рядки у 7 строфах.
Вже у назві вірша MIDDLE CLASS BLUES простежується імпліцит-
ний двоплановий контекст, який постає завдяки полісемії лексеми
“блюз” та гри семантичної та морфологічної омонімії.
А назва вірша RONDEUA може означати тверду віршовану фор-

му з певною римою, яка повторюється. Крім того, “рондо” розумі-
ється як кругле ліжко. У цьому сенсі слід зауважити, що автор грає з
читачем, навмисно використовуючи розвинуту полісемію у назві. Весь
цей вірш будується на синтаксичному повторі. Так, у RONDEAU поет
використовує принцип повтору, відтворюючи повтор думки.
У вірші ode an niemanden витримана форма оди: відсутність рими

та патетичний настрій. Optimistisches Liedchen у формі великої епічної
лірики автор описує маленьку філістерську сучасність, Poetik der Lüge
– поетика виступає як система художніх засобів, у даному випадку для
створення брехні, а в любовному вірші Ghasele zum Abschied переда-
ються почуття від розриву з близькою людиною. Grünes Madrigal – це
вірш-комплемент сучасному стану навколишнього середовища. Вико-
ристовуючи літературознавчі терміни, автор будує вірші за певними прин-
ципами, які притаманні цим термінам-поняття.
Так, у вірші ode an niemanden Г.М. Енцесбергер слідує формі оди – не

використовує риму. Звертаючись до метафори, епітетів та порівнянь, що
не характерно для ідіолекту цього письменника, та до займенників “ти”,
“твій”, автор створює поетичність оди. Ghasele zum Abschied – ліричний
вірш, який розповідає про розлучення з коханою людиною. За правилами
цього ліричного вірша кожний парний рядок повинен римуватися. Замість
цього автор використовує лексичний повтор – епіфору kannst.
Взагалі, на думку російського філолога В.П. Григор’єва, “для поезії

ХХ ст. є характерним взаємопроникнення різних видів мистецтва. По-
езія прагнула до живопису, живопис – до музики …” [2, с. 10].
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ного и индивидуального менталитета. Метафорическая картина мира
этноса как составляющая его языковой картины мира формируется и
периодически модифицируется носителями языка, отражая в опреде-
ленной мере стереотипность национального мышления. Образ мира
в сознании отдельного представителя лингвокультурной общности ва-
риативен и обусловлен его личностными особенностями.
Понятие метафорической картины (модели) мира получило распрос-

транение лишь в последнее десятилетие и трактуется либо как фрагмент
языковой картины мира (Е.В. Васильева, Н.А. Мишанкина, З.И. Резано-
ва и др.), либо как феномен языка, который создает не фрагмент языко-
вой картины мира, а заполняет с некоторыми лакунами все ее простран-
ство и почти полностью совпадает с ней (Ж.А. Вардзелашвили, Г.Н. Скля-
ревская, Н.А. Санцевич и др.). В нашем понимании метафорическая кар-
тина мира является фрагментарной проекцией языковой картины мира.
Это означает, что если условно разделить все лексические значения на
прямые и переносные, то метафорические значения выступают в виде
проекций соответствующих прямых, так как, естественно, далеко не все
лексемы обладают способностью к метафоризации. В целом метафори-
ка языка образует относительно самостоятельную систему в семанти-
ческом пространстве языковой картины мира.
Метафорическая картина мира постепенно складывается в резуль-

тате  последовательного ее моделирования носителями языка. Идеи о
креативной и моделирующей роли метафоры, которая организует и
регулирует мировосприятие человека, способствовали развитию те-
ории метафорического моделирования, сформировавшейся в пос-
ледние годы в российской лингвистике на стыке когнитологии и се-
мантики (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубря-
кова, В.В. Петров, А.П. Чудинов и др.). Установлению конкретных
метафорических моделей в текстах и дискурсах определенной жан-
рово-стилевой квалификации посвящено немало специальных пуб-
ликаций (Э.В. Будаев, Т.С. Вершинина, Х.П. Дацишин, Е.В. Колотни-
на, О.А. Солопова, Ю.Б. Феденева, И.А. Филатенко, О.М. Чадюк и
др.), где материал научного исследования представляет собой, как пра-
вило, сферу-цель (политика, экономика и т.п.) и описание при этом
сводится к классификации сфер-источников метафор и их фреймо-
слотовой структуры. Подобный подход к изучению художественного
текста только начинает разрабатываться (Н.В. Головенкина, А.С. На-
зин, Е.Н. Осатюк, Е.Б. Рябых, М.Б. Шинкаренкова), поэтому принци-
пы описания такого материала еще формируются, что объясняется
сложностью самого объекта исследования.
Метафорическая картина мира писателя представляет собой ре-

зультат его когнитивной и ментально-образной деятельности, мета-
форического моделирования объективной действительности на основе
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АНОТАЦІЯ
В.C. Крижан. Проблема визначення способів словотвору в

етимолого-словотвірному гнізді з верхівкою *uēlktī
Статтю присвячено дослідженню способів словотвору, що функц-

іонують в етимолого-словотвірному гнізді з верхівкою *uēlktī, та ви-
явленню їх традиційності / унікальності залежно від часу їхньої акти-
візації та перспективного функціонування.
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способи словотвору.

SUMMARY
Kryzhan V.S. The problem of derivational means inveshgation in

theetimological and word-building faily of words with the top *uēlktī
The article is about derivational means investigation, which take place

in the etymological and word-building family of words with the top *uēlktī.
The derivational means peculiarities are described according to their
activation time and perspective functioning.
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of achrony, derivational means.
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УДК 811.801.6
ОСОБЛИВОСТІ НАЗВИ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

Г.М. ЕНЦЕНСБЕРГЕРА

При детальному аналізі індивідуального мовлення поета Г.М. Ен-
ценсбергера впадає у вічі те, що автор приділяє велику увагу назві
вірша. І це не випадково, тому що реципієнт починає сприйняття змісту
саме з назви. Так, на думку І.Я. Чернухіної, важливим для розуміння
вірша є його назва, яка конденсує зміст та направляє його сприйняття
читачем [4, с. 58]. Тому вже у назві вірша Г.М. Енценсбергер апелює
до читацького досвіду.
Кожний читач, на думку І.В. Арнольд, реконструює запропонова-

ною автором модель світу трохи по-своєму, він синтезує те, що знахо-
дить у тексті, з тим, що є в його читацькому та життєвому досвіді [1, с.
88]. Тому при декодуванні змісту вірша кожний реципієнт повинен звер-
татися не тільки до свого життєвого, а й до читацького досвіду.
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субъективной ее интерпретации. Метафорическая картина мира пи-
сателя является составляющей его художественной картины мира как
специфической формы отражения индивидуального восприятия дей-
ствительности. Мастер слова, обладая нестандартным творческим
мышлением, намеренно вводит в текст своих произведений метафо-
ры, которые формируют и моделируют его. Метафорика писателя об-
разует уникальную модель мира с разветвленной структурой исход-
ных и новых сфер метафоризации.
Реконструкция картины мира автора на базе созданных им текстов

означает установление ценностей данной языковой личности и иерар-
хии смыслов в ее тезаурусе [2, с. 36]. Воссоздание метафорической кар-
тины мира писателя путем выявления и описания продуктивных мета-
форических моделей в произведениях поэта или прозаика способству-
ет определению устойчивых в его сознании образных аналогово-ассо-
циативных связей реалий и ключевых концептуальных метафор, состав-
ляющих сущность общего представления автора об окружающей дей-
ствительности. Особого внимания в этом отношении заслуживает, на
наш взгляд, изучение творчества писателя, владеющего одновременно
стихотворной и прозаической формами словесного выражения, так как
это дает возможность обнаруживать специфику метафорической реа-
лизации смыслового потенциала слов, характер  взаимосвязи и степень
взаимопроникновения метафор в стихах и прозе одного автора.
В данной работе описываются результаты сопоставительного се-

мантико-когнитивного исследования метафор в поэзии и прозе М.Цве-
таевой, проведенного в соответствии с разработанной нами методи-
кой, в ходе которого были установлены продуктивные в ее творчестве
метафорические модели, составляющие основу метафорической кар-
тины мира автора. Следует отметить, что метафоры в поэзии М.Цве-
таевой рассматривались как в литературоведческом (В.Ф. Ходасевич,
М.Л. Гаспаров, С.Н. Лютова и др.), так и в лингвистическом (С.А. Ах-
мадеева, О.В. Платонова, Н.П. Уфимцева и др.) аспектах. Изучение
метафорики ее прозы практически не осуществлялось. Еще совре-
менники М.Цветаевой в начале 20 в. отмечали, что «не умеет она «по-
верять воображение рассудком» – и тогда стихи ее становятся нагро-
мождением плохо вяжущихся метафор» [3, с. 521]. В исследованиях
начала 21 в. также указывается, что стихи Цветаевой являются «как
бы концентратом метафорического поэтического мышления: цепь
метафор, цепь ассоциаций по сходству, и все» [1, с. 141]. И хотя цве-
таевские метафоры не всегда удачны в смысловом отношении, они
достаточно экспрессивны, необычны, иногда уникальны. Анализ сти-
хотворных и прозаических текстов М.Цветаевой показал, что исполь-
зуемые и создаваемые ею метафоры образуют цельную метафоричес-
кую картину мира автора. Метафоры цветаевской прозы составляют
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фикс (морфема)» являются неуместными в данном случае (исследо-
вании) как не отвечающие действительности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) любое этимо-

лого-словообразовательное гнездо включает ограниченное количество
способов словообразования (деривацию, морфонологическое – аблаутар-
ное – словообразование, а также требует дополнительной информации
об образовании наречий); 2) одновременное прибавление двух или не-
скольких формантов к производящей основе невозможно в рамках дан-
ного гнезда; 3) в основе исследуемого гнезда для имен, соотносительных
с глаголами, лежат словообразовательные связи праиндоевропейского,
праславянского, древнерусского и собственно современного русского
языка; 4) термин «нулевая аффиксация» является неуместным в данном
исследовании как не отвечающий лингвистической реальности.
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В.C. Крыжан. Проблема определения способов словообразования

в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной *uēlktī
Статья посвящена исследованию способов словообразования, фун-

кционирующих в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной
*uēlktī, и выявлению их традиционности / уникальности в зависимости
от времени их активизации и перспективного функционирования.
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лишь 12 % от общего числа ее метафор, однако они органично входят
в общее образно-ассоциативное пространство ее произведений.
Рассмотрим особенности метафорического моделирования мира

в поэзии и прозе М.Цветаевой. В связи с этим необходимо уточнить
дефиниции  метафорического моделирования и метафорической мо-
дели, ввести понятия метафорической мегамодели и субмодели.
Метафорическое моделирование действительности в художествен-

ном тексте – это, с одной стороны, способ конструирования и репре-
зентации индивидуального образа мира писателя на базе его когнитив-
но-ментальной  деятельности, а с другой – метод реконструкции автор-
ской метафорической картины мира, позволяющий устанавливать про-
дуктивные в творчестве писателя метафорические модели и вследствие
этого воссоздавать устойчивые в сознании автора аналогово-ассоциа-
тивные связи реалий, составляющие основу его мировидения.
Метафорическая модель в нашем понимании – это существующая в

сознании носителя языка схема вербализации коррелятивных в ассоциа-
тивном плане понятий, включающая исходную и новую идеографичес-
кие сферы и семантико-когнитивный формант, интегрирующий разные
сущности, сходные в каком-либо отношении (например, «физические
свойства человека > природные явления и стихии > звук»). Метафори-
ческая модель является продуктивной, если представляет собой устой-
чивое образно-ассоциативное соответствие между двумя понятийными
сферами. Метафорические модели могут иметь разновидности, называ-
емые нами субмоделями. Они характеризуются вариативностью новой
понятийной сферы (в границах модели) или  семантико-когнитивного
форманта при устойчивой исходной понятийной сфере. Совокупность
метафорических моделей с одинаковыми понятийными сферами обра-
зуют мегамодель – метафорическое проецирование из одной идеогра-
фической области в другую, сформулированное в наиболее общем виде.
Основу метафорической картины мира в поэзии М.Цветаевой со-

ставляют мегамодели, включающие такие идеографические сферы, как:
«Человек» (его физические, физиологические, психические и душев-
ные свойства); «Социум» (социальные явления, сферы деятельности
человека и т.п.); «Живая природа» (мир животных и растений, проявле-
ния их жизнедеятельности); «Неживая природа» (небесные тела, при-
родные явления и стихии, полезные ископаемые и т.д.); «Артефакт»
(продукты человеческой деятельности); «Время» (единицы измерения,
временные отрезки, временные характеристики объектов и т.д.).
Метафорическая мегамодель «Человек > Человек» представлена

в цветаевской поэзии следующими моделями и соответствующими
им субмоделями: «физические свойства человека > душевные свой-
ства человека > мера»: «речь > чувства > степень проявления»: Чувств
ненадежен вопль [4, с. 231]; голос радости распахнутой [4, с. 243];
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«Нулевые словообразовательные средства, способ нулевой суффик-
сации не были искони присущи системе славянского словообразова-
ния» [4, с. 38]. Слова указанного выше типа формировались «на базе
суффиксального производства существительных посредством тема-
тических суффиксов i, o, u, а (> ь, ъ)» [8, с. 286], именно поэтому
подобные образования имели в своей структуре иногда приставоч-
ную, корневую, суффиксальную и флективную морфемы. Вслед за
Г.А. Николаевым мы полностью разделяем мнение А.В. Десницкой,
считавшей, что многие из подобных образований «могут быть срав-
нительно нового происхождения. Но как тип, это словообразование
имеет очень большую древность, соответствуя аналогичным постро-
ениям древнегреческого и санскритского языков и уходя своими кор-
нями в далекие эпохи выработки категории имени и глагола» [1, с. 14].
Понятие нулевой аффиксации, а также близкое ему по сути поня-

тие нулевой морфемы представляются нереальными не только в ис-
торическом, но и в теоретическом аспекте.
Нулевая морфема, или нулевой аффикс, – «отсутствие аффикса в

какой-либо форме, противопоставляемое положительно выраженным
аффиксом в других формах той же парадигмы» [6, с. 213].
Изначальное противоречие заложено в самом термине, в котором

атрибут «нулевой» по своему исконному значению абсолютно сино-
нимичен определению «отсутствующий». Другими словами, термин
«нулевой аффикс (морфема)» по семантике составляющих компонен-
тов идентичен термину «отсутствующий аффикс (морфема)». Однако
в этом случае трудно определить, что же обозначает термин: матери-
ально не выраженную субстанцию или отсутствие всякой субстанции.
В.И. Теркулов в своих заметках «К вопросу о нулевой флексии»

считает также, что данное понятие противоречит теории знака. Как
известно, знак – это «материально-идеальное образование…, репре-
зентирующее предмет, свойство, отношение к действительности» [3,
с. 67]. «Это предполагает, что план выражения знака является элемен-
том, субституирующим реальность, причем эта способность к суб-
ституции и есть сущность знака. Если же у знака нет плана выраже-
ния, то отсутствует и способность к субституции, а следовательно –
отсутствует и сам знак» [7, с. 353-354]. Это значит, что, являясь абст-
рактной единицей, морфема существует всегда, воплощаясь в алло-
морфах, которые могут быть материально выражены либо матери-
ально не выражены, что, впрочем, не делает ущербными структуру и
значение слова.
Изложенные факты необходимо учитывать, исследуя состав эти-

молого-словообразовательного гнезда; способы образования слов в
этимолого-словообразовательном гнезде, а также их морфемный со-
став. Следовательно, термины «нулевая аффиксация», «нулевой аф-
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«физические свойства человека > психические свойства человека >
время»: «внешность человека > интеллект > длительность»: К моло-
дым сединам дел – Дум моих причти седины [4, с. 123];  «физиологи-
ческие свойства человека > душевные свойства человека > динами-
ка»: «жизнедеятельность человеческого организма > внутренний мир
человека > развитие»: Атлантский вздох души [4, с. 139]; Гигантс-
кий шаг души в ночи [4, с. 139].
Мегамодель «Человек > Живая природа» реализуется в таких ме-

тафорических моделях и субмоделях, как: «физиологические свой-
ства человека > флора > динамика»: «жизнедеятельность человечес-
кого организма > деревья > движение»: Сонный, бессонный лес [4, с.
75]; «жизнедеятельность человеческого организма > цветы > движе-
ние»: сонно-тяжело Качаются на клумбах мальвы [4, с. 49]; «жиз-
недеятельность человеческого организма > травы > движение»: сон-
ными лугами Лениво движется Ока [4, с. 49]; «физические свойства
человека > флора > форма»: «части тела > деревья > очертания»: Я
сегодня сосновый стан Обгоняла на всех дорогах [4, с. 189]; «части
тела > травы > очертания»: Меховыми руками плюща [4, с. 189].
Мегамодель «Человек > Неживая природа» выступает в поэзии

М.Цветаевой в разных метафорических моделях и субмоделях: «фи-
зические свойства человека > водные объекты > цвет»: «внешность
человека > водоемы > оттенок цвета»: пенная проседь [4, с. 219];  В
седине морей [4, с. 255]; в седине пучин [4, с. 258]; «физические свой-
ства человека > природные явления и стихии > звук»: «речь > атмо-
сферные явления > сила звучания»: звучали голоса ветров [4, с. 138];
Не в яростном споре ветров [4, с. 261].
Метафорическая мегамодель «Человек > Артефакт» реализуется

в модели «физиологические свойства человека > продукты коллек-
тивной деятельности > звук» и соответствующих субмоделях: «жиз-
недеятельность человеческого организма > музыкальные инструмен-
ты > сила звучания»: Бессонные взгремят колокола [4, с. 71]; «жиз-
недеятельность человеческого организма > строения > сила звучания»:
в заточенье сонного Кремля [4, с. 86].
Мегамодель «Социум > Человек» представлена в цветаевской по-

эзии метафорической моделью «сфера деятельности человека > ду-
шевные свойства человека > проявление объекта», реализуемой в суб-
модели «род деятельности > внутреннее состояние человека > харак-
тер проявления»: Дух – мой сподвижник, Дух – мой вожатый [4, с.
96]; Ибо странник – Дух [4, с. 119].
Метафорическая мегамодель «Живая природа > Человек» высту-

пает в виде метафорических моделей и их субмоделей: «птицы > фи-
зические свойства человека > форма»: «части тела птиц > внешность
человека > очертания»: Под крыльями раскинутых бровей [4, с. 59];
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го типа, как поволока, переволочка, приволока, образованы путем кон-
фиксации от глагола волочь, не является приемлемым для нас.
Слова в гнезде могут образоваться также путем аблаутарных чередо-

ваний: *uēlktī – *         > влhчи – влъкъ > влечь – волк, *   buēlktī -
*   buōlko > об(в)лhчи - об(в)лако > облечь – облако и т.п.
В основе этимолого-словообразовательного гнезда с вершиной-гла-

голом «*uēlktī» для имен, соотносительных с глаголами, лежат слово-
образовательные связи праиндоевропейского, праславянского, древне-
русского и собственно современного русского языка. Соответственно на-
правлению словообразовательных процессов на этих хронологически
различных уровнях, в данном этимолого-словообразовательном гнезде
обнаруживаются два типа зависимости: 1) имени от глагола (облако – от
облечь, поволока – от повлечь), 2) глагола от имени (волокитить – от
волокита, облачнеть – от облако). Последний тип является вторичным,
производным от первого и возможен как в праиндоевропейском, так и
на более поздних хронологических уровнях. Образование имени от гла-
гола предполагается относительно некоторых категорий имен (корне-
вые имена с вокализмом *o) и в праиндоевропейском, но становится
более продуктивным способом словообразования лишь в праславянс-
ком (откуда он унаследован отдельными славянскими языками).
Соотносительные с глаголами тематические имена в праиндоев-

ропейском языке характеризовались корневым вокализмом *o, про-
тивопоставленным вокализму производящих глаголов (аблаутарное
словообразование). К образованиям этого типа относятся поволока <
повлечь и др.
С другой стороны, в раннепраславянский период в качестве мор-

фонологической характеристики корневых имен используется сокра-
щение (редукция) корневого гласного, доказательством чего может
выступать существительное волк (из *uilkos).
Таким образом, уже для раннего праславянского периода стано-

вится возможным объединение в одном словообразовательном гнез-
де, вершиной которого является глагол, морфологически близких имен
с различными морфонологическими характеристиками.
В связи с противопоставлением морфологического и семантичес-

кого словообразования как морфемного и безморфемного встает воп-
рос о специфике образования слов типа наволока от наволочь, пово-
лока от поволочь, облако от облечь и т.п. Бесспорно то, что данные
существительные образованы от соответствующих глаголов путем
морфологического словообразования. Но некоторые ученые относят
этот способ к бессуффиксному способу морфологического словопро-
изводства (Н.М. Шанский, З.А. Потиха). Нулевая суффиксация неод-
нократно рассматривалась в теоретическом аспекте. Этого нельзя ска-
зать об историческом аспекте данной проблемы.

uйlkйsі о
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«птицы > физические свойства человека > проявление объекта»: «ча-
сти тела птиц > речь > характер проявления»: голос мой крылатый
[4, с. 97]; «птицы > душевные свойства человека > проявление объек-
та»: «части тела птиц > внутренний мир человека > характер проявле-
ния»: душа родилась крылатой [4, с. 93]; «части тела птиц > чувства
человека > характер проявления»: Женской лести лебяжий пух [4, с.
81]; «птицы > душевные свойства человека > мера»: «место обитания
птиц > чувства > степень проявления»: отчаяний гнездо [4, с. 123].
Мегамодель «Неживая природа > Человек» реализуется в следую-

щих метафорических моделях и их субмоделях: «водные объекты >
физиологические свойства человека > количество»: «водоемы >  жиз-
недеятельность организма человека > множество»: стало чехам – море
слез [4, с. 191]; В этом море слез [4, с. 223]; Море слез! [4, с. 261];
«полезные ископаемые > физические свойства человека > цвет»: «ме-
таллы > части тела человека > оттенок цвета»: И золото волос [4, с.
56];  Золото моих волос Тихо переходит в седость [4, с. 122]; очей
синеватый свинец [4, с. 175]; «природные явления и стихии > душев-
ные свойства человека > мера»: «тепловые явления > чувства челове-
ка > степень проявления»: лаву ненависти струя [4, с.202]; огнь не-
истовости тварной [4, с. 250].
Мегамодель «Артефакт > Человек» представлена метафорической

моделью «продукты коллективной деятельности > душевные свойства
человека > сущность объекта» и ее субмоделью «строения > внутрен-
ний мир человека > проявления сущности»: чертог души, Душа, вер-
ши [4, с. 139]; Души моей храм [4, с. 214].
Метафорическая мегамодель «Неживая природа > Неживая приро-

да» выступает в виде модели «рельеф местности > водные объекты >
форма» и соответствующей субмодели «возвышенности > водоемы >
очертания»: Водопад, пены холмы [4, с. 203]; Покорно вступим на
пенный холм [4, с. 208].
Мегамодель «Неживая природа > Время» представлена в цветаев-

ской поэзии метафорической моделью «водные объекты > времен-
ные отрезки > динамика», реализуемой в виде субмодели «водоемы >
единицы измерения времени > движение»: Бледнолицый Страж над
плеском века [4, с. 140]; Рыцарь, стерегущий Реку – дней [4, с. 141].
Метафорическая мегамодель «Артефакт > Неживая природа» реа-

лизуется в следующих метафорических моделях и их субмоделях: «про-
дукты производственной деятельности > рельеф местности > форма»:
«ювелирные изделия > горы > очертания»: гранитною короною скал
[4, с. 189]; Ледяная тиара гор [4, с. 189]; «продукты производственной
деятельности > природные явления и стихии > форма»: «ювелирные
изделия > атмосферные явления > очертания»: в зари венце [4, с. 175];
«продукты производственной деятельности > водные объекты > мера»:
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Любое этимолого-словообразовательное гнездо включает ограни-
ченное количество способов словообразования (деривацию, морфо-
нологическое – аблаутарное – словообразование, а также требует до-
полнительной информации об образовании наречий).
Способы деривации – это способы, отражающие факт прибавле-

ния словообразовательного аффикса к корню (основе) для образова-
ния новых лексем; новое слово, образовавшееся в результате данного
процесса, называется дериватом.
В рамках деривации (аффиксации) различают ряд способов обра-

зования слов, которые функционируют в этимолого-словообразова-
тельном гнезде. «Способы аффиксального словообразования, в кото-
рых используется одна производящая основа, различаются характе-
ром словообразовательного аффикса, образующего производное сло-
во» [5, с. 155].

1. Суффиксальный способ словообразования, или суффиксация, –
это образование производного слова посредством словообразователь-
ного суффикса. Способ суффиксации используется в словообразова-
нии всех основных частей речи. Производные слова могут относиться
к той же части речи, что и производящие, но могут и менять свою при-
надлежность к части речи: выволочь – выволакивать, завлhкать –
завлhкатель – завлhкательный.

2. Префиксальный способ, или префиксация, представляет собой
образование производного слова при помощи префиксов. Словооб-
разовательная приставка присоединяется к целому производящему
слову, а не к его основе.
Производные слова, образованные способом префиксации, всегда

относятся к той же части речи, что и производящие слова: влhчь – за-
влhчь, волочь – вы-волочь.
Нужно отметить, что данный способ образования слов не следует

идентифицировать с совершенно отличным способом – дублетизаци-
ей, поскольку бывшие предлоги выполняют функцию служебных мор-
фем (приставок) и вместе с другими морфемами основы образуют
единое целое, выражая «неделимое» значение производного слова.
В случае же дублетизации (которая, кстати, как способ словообра-

зования не включается в рамки гнезда) ясно видится «самостоятель-
ность» слагающих слово элементов: с ума сшедший – сумасшедший,
за благо рассудится – заблагорассудится.

3. При постфиксации производное слово образуется путем при-
бавления постфикса к целому производящему слову, например:
извлhкать – извлhкаться, волочить – волочиться.
Следует напомнить, что одновременное прибавление двух или не-

скольких формантов к производящей основе невозможно в рамках
данного гнезда. Поэтому общепринятое мнение о том, что слова тако-
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«емкости > водоемы > размер»: В купели морской крещена [4, с. 105];
Море: ярая бадья! [4, с. 259]; «продукты производственной деятельно-
сти > природные явления и стихии > мера»: «емкости > атмосферные
явления > размер»: Небо – бездонный чан! [4, с. 105].
В прозе М.Цветаевой метафоры образуют мегамодель «Артефакт >

Человек», которая представлена моделью «продукты производственной
деятельности > душевные свойства человека > количество» и ее субмо-
делью «совокупность продуктов производственной деятельности > внут-
ренний мир человека > множество»: Я была духовным ресурсом [4, с.
276]; в резерве морской  мечты не было ничего [4, с. 295].
В произведениях М.Цветаевой есть метафоры, идентичные по ха-

рактеру вербализации ассоциативно коррелятивных понятий и пред-
ставляющие собой известные метафорические формулы: море слез,
седина моря, золото волос.
Все остальные метафоры цветаевских стихов и прозы единичны

по способу образования и соответственно непродуктивны.
Базовым метафорическим концептом поэзии и прозы М.Цветае-

вой является понятие «Вода» (разные формы и проявления: море, при-
бой, водопад и т.п.): снасти над морем нив [4, с. 127]; море толп [4, с.
178]; В этом море слез [4, с. 223]; В ласк бурный прибой [4, с. 243]; О
чем шумите вы, Разливы лиственные [4, с. 121]; Водопадами занаве-
са [4, с. 137]; Водопады од [4, с. 225]; расплескался небосвод [4, с.
62]; над плеском века [4, с. 140]; Рыцарь, стерегущий Реку – дней [4,
с. 141];  платья шелковые струи [4, с. 59]; Сны проплывают пред
глазами [4, с. 105] и др. Это обусловлено, вероятно, тем, что вода ас-
социируется с источником жизни, который очищает и восстанавлива-
ет силы. Вода является символом рождения, женского начала, чисто-
ты, свежести и обновления, – так и творчество М.Цветаевой «рвуще-
еся», бьющее энергией, стремительное, как бурный поток. Оно на-
полнено внутренней свободой, лирической силой, неподдельной ис-
кренностью и настоящей женственностью настроений [1, с. 139].
Поэзия и проза М.Цветаевой связаны между собой единством

языковой личности писателя, спецификой ее художественного мыш-
ления. Общность метафорики ее стихотворных и прозаических про-
изведений прослеживается только на уровне мегамодели «Артефакт
> Человек» – мир человека раскрывается через призму его вещно-
го мира. В целом же все продуктивные метафорические модели,
выявленные в цветаевских стихах и прозе, актуализируют идеог-
рафические сферы «Человек» и «Неживая природа». Следователь-
но, метафорическая картина мира М.Цветаевой является антропо-
центричной и абиотической по своей сути. Созданная М.Цветае-
вой метафорическая модель мира демонстрирует ее жизненные и
художественно-эстетические приоритеты – человек в физическом
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В.С. Крыжан
(Горловка)

УДК 811.161.1=81’373.611

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБОВ
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ЭТИМОЛОГО-

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ГНЕЗДЕ С ВЕРШИНОЙ
*uēlktī

Целью данной статьи является исследование способов словообра-
зования, функционирующих в этимолого-словообразовательном гнез-
де исследуемого типа? и выявление их традиционности / уникальнос-
ти в зависимости от времени их активизации и перспективного функ-
ционирования.
Этимолого-словообразовательное гнездо выделяется на фоне двух

других типов гнезд: словообразовательного и этимологического. При
объединении слов в гнезда первого типа принимаются во внимание от-
ношения производности родственных с точки зрения синхронии слов;
об историческом родстве в данном случае речь не идет (А.Н. Тихонов,
В.Н. Немченко). При объединении слов в гнезда второго типа учитыва-
ется историческое родство (родство деэтимологизированных единиц),
но не принимаются во внимание отношения производности слов, со-
ставляющих данные гнезда (Ж.Ж. Варбот). Именно поэтому продол-
жают быть актуальными постановка и разрешение вопроса о группи-
ровках исторически родственных слов, связанных отношениями про-
изводности (Н.В. Дьячок). Ценность реконструкции гнезд нового типа
заключается в том, что такие гнезда способны отражать не только свя-
зи однокоренных слов в одном языке, но и межъязыковые связи, в час-
тности в пределах восточно- и южнославянских языков.
Этимолого-словообразовательное гнездо – это «совокупность эти-

мологически однокоренных слов, связанных отношениями производ-
ности» [2, с. 22]. Вершиной гнезда является непроизводное с точки
зрения ахронии слово, основа которого – производящая для всех слов,
составляющих гнездо данного типа. Все слова, входящие в него, об-
разуют этимолого-словообразовательную парадигму. Каждый компо-
нент этой парадигмы, в свою очередь, может иметь свою этимолого-
словообразовательную парадигму или, по крайней мере, развернутую
на его основании этимолого-словообразовательную цепочку. Таким
образом, все элементы гнезда, кроме вершины, являются производ-
ными (с точки зрения ахронии) словами, а гнездо строится на базе
иерархически упорядоченных словообразовательных отношений меж-
ду производящими и производными словами, обусловленных исто-
рической подвижностью системы.
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и личностном аспектах и окружающий его неорганический мир
природы.
Разработанная нами методика анализа и описания продуктивных ме-

тафорических моделей может быть использована при исследовании зна-
чительных корпусов метафор в различных текстах, дискурсах, словарях.
Исследования в области метафорического моделирования свиде-

тельствуют о стремлении ученых к выработке некой единой класси-
фикации, которая позволит выделить все продуктивные модели на
разных этапах развития языка. Результаты работы в этом направле-
нии будут способствовать наиболее полной инвентаризации и систе-
матизации метафорических моделей и позволят установить общие за-
кономерности метафорического моделирования мира.
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АНОТАЦІЯ
Кравцова Ю.В. Метафорична модель світу М.Цвєтаєвої
У даній статті на базі зіставного семантико-когнітивного вивчен-

ня метафор у поезії та прозі М.Цвєтаєвої описані продуктивні мета-
форичні моделі, які складають основу метафоричної картини світу
автора. У зв’язку з цим уточнені дефініції метафоричного моделю-
вання та метафоричної моделі, введені поняття метафоричної мега-
моделі та субмоделі. Розроблена автором методика аналізу метафо-
ричних моделей призначена для корпусного дослідження метафор.

Ключові слова: метафора, метафорична картина світу письмен-
ника, метафоричне моделювання, метафорична модель, мегамодель,
субмодель.

АННОТАЦИЯ
Кравцова Ю.В. Метафорическая модель мира М.Цветаевой
В данной статье на базе сопоставительного семантико-когнитив-

ного изучения метафор в поэзии и прозе М.Цветаевой описаны про-
дуктивные метафорические модели, составляющие основу метафо-
рической картины мира автора. В связи с этим уточнены дефиниции
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мантики лексической единицы, но и указывает на исключительную
важность контекста для понимания слова.

Ключевые слова: тип языка, языковая норма, универсальная грам-
матика, языковые единицы, семантический объем.

АНОТАЦІЯ
Каламаж М. Семантичний обсяг лексичних одиниць
Статтю присвячено зіставному вивченню лексичних одиниць на

рівні слова. Авторка констатує, що лексичне значення слова є склад-
ною структурою, що визначається семантикою слова, його прагмати-
кою та синтактикою. У семантичній структурі слова виділено сиґні-
фікативний і денотативний аспекти. Детально розглянуто природу сло-
ва як знака. Виділено такі елементарні одиниці, як семи та семан-
тичні відношення. Проаналізовано розумові процеси, які утворюють
у свідомості людини слово-знак і спрямовані на концентрацію в од-
ному знакові багатьох простіших понять. Зроблено висновок про те,
що метод компонентного аналізу не тільки дає чітке уявлення про
природу семантики лексичної одиниці, а й указує на виняткову важ-
ливість контексту для розуміння слова.

Ключові слова: тип мови, мовна норма, універсальна граматика,
мовні одиниці, семантичний обсяг.

SUMMARY
Kalamazh M. Semantic volume of lexical units
The article is dedicated to comparative study of lexical units on the

word level. The author states that the lexical meaning of the word is a
complicated structure specified by word semantics, pragmatics and
syntactics. The significative and denotative aspects are identified in the
semantic structure of the word. The nature of the word as a sign is thoroughly
investigated in the article. Such elementary units as semes and semantic
relations are defined. The article covers mental processes creating the word-
sign in human consciousness, that are aimed at concentration of simpler
meanings within one sign. The component analysis method provides a clear
concept of the lexical unit semantics as well as emphasizes an exceptional
importance of the context for understanding the word meaning.

Key words: type of language, standard language, universal grammar,
lexical units, semantic volume.
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метафорического моделирования и метафорической модели, введе-
ны понятия метафорической мегамодели и субмодели. Разработан-
ная автором методика анализа метафорических моделей предназна-
чена для корпусного исследования метафор.

Ключевые слова: метафора, метафорическая картина мира писа-
теля, метафорическое моделирование, метафорическая модель, ме-
гамодель, субмодель.

SUMMARY
Kravtsova J.V. Metaphorical model of the world of M.Tsvetaeva
The productive metaphorical models, which are the foundation of a

metaphorical picture of the world of the author, are described in this article
on the basis of comparative semantic and cognitive analysis of metaphors
in M.Tsvetaeva’s poetry and prose. In this connection definitions of
metaphorical modelling and metaphorical model are specified, concepts
of metaphorical megamodel and submodel are brought in. The technique
of metaphorical models analysis developed by the author is intended for
overall research of metaphors.

Key words: metaphor, metaphorical picture of the world of the writer,
metaphorical modelling, metaphorical model, megamodel, submodel.

М.І. Личук
(Івано-Франківськ)

УДК 81.0
НЕЧЛЕНОВАНІ РЕЧЕННЯ В СТРУКТУРІ

ДІАЛОГІЧНИХ ЄДНОСТЕЙ: КОМУНІКАТИВНО-
ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Діалогічне мовлення цікавить як носіїв мови, так і її дослідників
демократизмом, непередбачуваністю, прагматичною орієнтацією,
емоційним потенціалом. Ці характеристики яскраво виражені в особ-
ливих синтаксичних конструкціях – нечленованих реченнях.
Синтаксична організація діалогічного мовлення привертає увагу

лінгвістів, котрі досліджують функціонування нечленованих речень
та вивчають специфіку діалогічних дискурсів.
Метою нашого дослідження є визначення ролі нечленованих ре-

чень у синтаксичній організації діалогічних єдностей.
Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдан-

ня: встановити залежність між функціонуванням нечленованих ре-
чень та своєрідною побудовою діалогічних єдностей, пояснити
імпліцитний характер других реплік, визначити роль адресанта та
адресата у мовному оформленні діалогічного мовлення.
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ки і т.д. Аналогічне слово school – campus (територія школи), primary,
secondary, junior (новенький), sophomore (середній), senior (старший),
student, teacher. Тому фраза типу «Піонери зібралися в школі» слід
перекладати як «Students (а не pioneers) met at the school».
Особливості вживання слова в тому чи іншому контексті, у пев-

ним чином зумовленій мовній ситуації називають дистрибуцією. Вив-
чення дистрибуції слова базується на опитуваннях носіїв мови і вста-
новленні асоціацій, що це слово викликає. Такий метод, без сумніву,
допомагає при поясненні складних випадків слововжитку, але є наба-
гато громіздкішим і кропіткішим від компонентного аналізу, хоча ос-
танній сам по собі не відзначається компактністю. Це робить дистри-
бутивний аналіз прикладною галуззю, важкою навіть для такої спра-
ви, як складання словників.
Емпіричний досвід з особливостей слововжитку дуже важливий у

перекладацькій справі. Він не лише сприяє точності перекладу, а й
дозволяє позбутися таких його вад, як калькування, надмірне переоб-
тяження місцевим колоритом, неправильне вживання символів.
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АННОТАЦИЯ
Каламаж М. Семантический объем лексических единиц
Статья посвящена сопоставительному изучению лексических еди-

ниц на уровне слова. Автор констатирует, что лексическое значение
слова является сложной структурой, которая определяется семанти-
кой слова, его прагматикой и синтактикой. В семантической структу-
ре слово выделены сигнификативный и денотативный аспекты. Де-
тально рассмотрена природа слова как знака. Выделены такие эле-
ментарные единицы, как семы и семантические отношения. Проана-
лизированы мыслительные процессы, образующие в сознании чело-
века слово-знак и направленные на концентрацию в одном знаке мно-
гих более простых понятий. Сделан вывод о том, что метод компо-
нентного анализа не только дает четкое представление о природе се-
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Українські мовознавці мають певні здобутки в дослідженні усно-
го літературного мовлення (П.С. Дудик, Д.Х. Баранник, А.П. Грищен-
ко та ін.). Однак, на думку А.П. Грищенка, недостатньо вивчене діа-
логічне мовлення [6]. Різноаспектне вивчення усного літературного
мовлення зроблено у трьох колективних монографіях, виданих Інсти-
тутом мовознавства імені О.О. Потебні: «Закономірності розвитку ук-
раїнського усного літературного мовлення» (1965), «Українське усне
літературне мовлення» (1967), «Усне побутове літературне мовлен-
ня» (1970). Проте варто зауважити, що усне літературне мовлення не
збігається з розмовно-побутовим українським літературним мовлен-
ням.
У мовознавстві дослідження діалогічного мовлення у синтаксичній

площині було зосереджене на двох видах діалогу: художньолітератур-
ному і розмовному. Синтаксис художнього діалогу активно вивчали у
50-60-х рр. ХХ ст. (Т.Г. Винокур, І.П. Святогор, Н.Ю. Шведова та ін.).
У 70-90-х рр. ХХ ст. особлива увага приділялась дослідженню син-
таксичних особливостей розмовного мовлення, також і діалогічного
(М.А. Жовтобрюх, О.О. Лаптєва, О.Б. Сиротиніна, М.У. Каранська,
П.С. Дудик, В.І. Добош, Н.В. Шульжук, О.М. Маштабей, В.В. Лобо-
да та ін.). Наукові розвідки привернули увагу вчених до функціону-
вання синтаксично нечленованих речень у діалогічному мовленні.
В українському усному діалогічному мовленні дослідження не-

членованих речень здійснив П.С. Дудик. У монографії «Синтаксис
сучасного українського розмовного літературного мовлення (Просте
речення; еквіваленти речення)» (1973) учений найповніше описав
особливості функціонування у побутовому та художньолітературно-
му діалогічному мовленні різних видів слів-речень [2, с. 290-325].
Діалог становить надзвичайно цікавий феномен не тільки людсь-

кого спілкування, але й буття і свідомості. М.М. Бахтін підкреслю-
вав, що «людське мислення в цілому і процес розуміння зокрема має
діалогічний характер» [1, с. 303].
Основні структурні і функціональні ознаки діалогу, його комуніка-

тивні можливості описав Л.П. Якубинський. Одним із факторів, яки-
ми визначається своєрідна побудова діалогу, є «реплікування», що зу-
мовлює «досить швидкий темп мовлення, реалізується без поперед-
нього обмірковування, в порядку автоматичної діяльності» [9, с. 184].
Репліка якнайбільше відображає саму сутність і характер діало-

гічного мовлення – перемежований і взаємодоповняльний обмін ви-
словлюваннями осіб, які стають учасниками діалогу. Для репліки ха-
рактерна відносна смислова і формально-граматична закінченість.
Важливою ознакою діалогічного мовлення є «змістовий і конст-

руктивний зв’язок реплік» [3, с. 135], тобто діє принцип побудови
мовлення як ланцюга стимулів і реакцій.
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аналітично вираженого. Спільне в цих слів те, що вони закорінені в
національно-культурні реалії певного народу і вказують на певні пред-
мети та явища з дуже вузьким ареалом поширення. Це, наприклад,
українські слова кобза, бандура, гопак, козак, борщ, вечорниці;
російські изба, лапти, щи, царь, лучина, каша; англійські pudding,
conservatory (легка засклена прибудова на задньому подвір’ї для прий-
няття їжі), саrрооl (підвезення приватним транспортним засобом по
службовій необхідності, не автостоп), hadge (специфічний вид живої
огорожі).
Такі випадки називаються смисловими лакунами, їх неможливо за-

повнити через неіснування в даній культурі певного поняття. На іно-
земну мову такі слова перекладаються або розгорнутим поясненням,
або транслітеруються. Вивчення лакун можливе лише в зіставному
мовознавстві. Воно є джерелом інформації про особливості світобу-
дови, що побутує в межах певної мови.
Нарешті, остання проблема, з якою зіткнулися дослідники при

зіставному вивченні семантики лексичних одиниць, полягає ось у чому.
Було помічено, що не всяке слово, взяте у строго зумовленому еквіва-
лентному значенні, придатне для вживання в іншій мові. Є хрестома-
тійний приклад творів китайського студента, який навчався російсь-
кої мові в Москві. Там ми можемо знайти такі фрази: «Красиво и сухо
летом в лесу», «Мои сестры мягкие и красивы спереди», «Я пригото-
вил еду из пищи». Комічний ефект цих фраз легко пояснюється особ-
ливостями слововживання. Коли китаєць каже, що в лісі «сухо», для
нього це означає насамперед «приємно», «гарно», хоча значення «сухо»
чітко зберігається: для понять «приємно» і «гарно» є окремі слова.
Європеєць може лише здогадуватися, що в тропічних китайських лісах
суха погода видається лише кілька днів на рік. Красивість спереду
буквально є саме те, що сказане, але для китайця висловитися так –
дуже витончено сказати про жіноче обличчя, а м’якість – «м’якість
обрисів»; їжа (еда) – те, що подається на стіл, тоді як їжа (пища) –
просто щось їстивне.
Дуже складно методами компонентного аналізу визначити, чому в

тих або інших випадках вживаються різні слова (наприклад, motherland
і fatherland еквівалентні для англійців, а в нас є лише батьківщина,
вітчизна; на вулиці кажемо ми, in the street кажуть в Англії).
Виявляється, що, формуючи сиґніфікат, мова не тільки пристосо-

вує нове слово під вже усталену парадиґму, а й покладає його в щільну
систему асоціацій мовця. Перебуваючи в особливому оточенні в кожній
конкретній мові, слово неодмінно тягне за собою цілий шлейф асоці-
ацій і порівнянь, який безпосередньо впливає на його семантику.
Наприклад, слово школа нещодавно будувало таку низку асоціацій:

молодша, середня, вища, учень, піонер, 1 вересня, вчитель, підручни-
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Залежно від ступеня спаяності і зв’язності реплік виділяють кілька
рівнів комунікативних одиниць діалогічного мовлення:

– репліка, яка реалізується в межах практично будь-якої комуні-
кативної одиниці мови;

– діалогічна єдність, що об’єднує семантично і структурно як
мінімум дві репліки;

– діалогічний абзац – комплекс двох чи більше діалогічних єдно-
стей, об’єднаних тематично;

– діалог-текст, якщо він відповідає характеристикам зв’язності і
цілісності [8, с. 9].
Основною одиницею діалогу виступає діалогічна єдність як се-

мантичне і структурне об’єднання двох реплік. Спираючись на дум-
ку І.П. Святогора, ми розглядаємо діалогічну єдність як «струк-
турно і семантично взаємопов’язані і взаємозумовлені репліки,
«що утворюють «особливе комунікативне і структурно-грама-
тичне об’єднання» [4, с. 3].
Репліки як мовленнєві одиниці діалогічних єдностей є досить

різнотипними за морфологічним вираженням і синтаксичною функ-
цією. Одні репліки виступають відносно самостійними як формаль-
но, так і за змістом; є синтаксично членованими одиницями. За пози-
цією у структурній організації діалогічної єдності це базові (перші)
репліки. Вони представлені у мовленні адресанта – мовця 1. Інші
(другі) репліки можуть бути виражені синтаксично нечленованими
конструкціями, зокрема словами-реченнями. Основною позицією для
слів-речень є позиція абсолютного початку у складі другої репліки.
Вони представляють сферу адресата – мовця 2. Напр.: Кисачка відки-
нув убік сома, взявся за карасів. – А другого ножа немає ? – А чого
ж! Все у нас є, куме Максим (Ю.Збанацький); Тієї ночі княгиня Рог-
ніда сказала Володимиру: – Я давно думала про дитину Ярополка.
Чому вона живе не тут, а в іншому теремі, в саду? Адже це – кня-
же дитя, ти примирився з його батьком, Святополк є і буде княжи-
чем. – Так, – зітхнув він (В.Скляренко).
Другі репліки у запропонованих прикладах мають граматичну будо-

ву, яка не дозволяє їм самостійно, без співвіднесеності з першою реплі-
кою, висловити весь той зміст, якого вони контекстуально набувають.
У непочаткових репліках діалогічної єдності обсяг невербальних

смислів інколи буває досить великий. Напр.: – Не чуєш, як літо пішло
нашим городом? – дивується мати. – Ні. = Не чую, як літо пішло
нашим городом, – кажу я з жалем, але враз уявляю собі, як десь
неподалік у квітчастій, кинутій на плечі хустці, широко бреде ту-
маном літо, і од мене зразу відлітає сон (М.Стельмах); Побачивши
Віктора, дівчина підвелася, ступила назустріч. – Вас не посадили? –
Як бачите. = Мене не посадили, – засміявся Віктор (А.Дімаров); –
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збігу значень спостерігаються майже виключно у термінології, спе-
цифіка якої передбачає однозначне трактування термінa.
Отже, розгляд слів у зіставному плані підтверджує думку про те,

що лексична одиниця є знаком – системою одиниць першого рівня
(або примітивів, що ними є семи та зв’язки між ними). Слова різних
мов включають у себе різний набір примітивів. Розрізнити їх допома-
гає контекст, особливо, якщо дослідження проводиться для кількох
мов.
Втім, повернемося до вихідної тези Гумбольдта. Фактично він

стверджував, що мовна система є необхідною передумовою для роз-
пізнавання свідомістю об’єктів чи явищ. Хоча таке твердження фор-
мує безвихідне онтологічне коло, не можна заперечувати, що нові
об’єкти чи явища, які приходять до свідомості мовця, найтіснішим
чином пов’язуються з уже існуючими знаками, займаючи чітко зумов-
лене місце в парадиґмі мови.
Цим можна пояснити, чому ми знаходимо не надто багато збігів

на морфолого-синтаксичному рівні у процесі зіставного вивчення се-
мантики лексичних одиниць. Найбільш яскраво це виявляється при
порівнянні різних типів мов, якими є слов’янські й англійська. На-
приклад, в англійській мові відсутні синтетичні форми для виражен-
ня понять «теплішати», «зеленіти», «тонюсінький», «величезний»
тощо. Безперечно, їх можна передати аналітично. У даному випадку
ми стикаємося з відмінностями не в плані змісту (про що йшлося
вище), а в плані вираження. Це другий аспект значення лексичних
одиниць.
Різниця у плані вираження напряму залежить від типу мови. Більше

того, типологічна відмінність між деякими мовами настільки велика,
що про порівняння змісту лексичних одиниць говорити просто немає
сенсу. Якщо спробувати порівняти, наприклад, українську, китайську
чукотську та індіанські, виявиться, що зіставлення на рівні лексичних
одиниць унеможливлюється через неадекватність значень, які вони
виражають. У китайській мові нерідко значення відірваної від кон-
тексту морфеми взагалі встановити неможливо, у той час як у чу-
котській лексична одиниця частіше всього дорівнює цілому вислов-
люванню. Мови індіанців мають тенденцію до виокремлення кожної
семи у спеціальне слово, тобто до уникнення полісемії.
Слід зазначити, що порівняння української й англійської – мов

різних будов – передбачає стикання більше з розбіжностями, ніж зі
сходженнями. Водночас відзначимо, що ці мови придатні до порівнян-
ня на рівні лексичних одиниць, чого не можна сказати, наприклад,
про українську й чукотську.
Крім неспівмірності в плані вираження, іноді зустрічаємо слова,

що їм не можна підшукати смислового еквівалента в іншій мові, навіть
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Ви не хочете поговорити з нами? – Та чого там. = Ми хочемо пого-
ворити з вами (Розм.).
Слова-речення у позиції других реплік, їхня семантична органі-

зація увиразнюють властивість діалогічного мовлення – «синтаксичну
нерозгорнутість» [4] чи «еліптичність» [5, с. 101]. І.П. Святогор
пояснює синтаксичну нерозгорнутість специфікою побудови певних
синтаксичних конструкцій: «У складі діалогічних єдностей відбу-
вається обмін думками, які тісно пов’язані за змістом, і наступні є
безпосередньою реакцією на попереднє мовлення. Тому побудови на-
ступних висловлень за зразком синтаксично розгорнутих речень
книжного монологічного мовлення привело б до дублювання в наступ-
них репліках словесного складу і синтаксичної структури попередніх»
[4, с. 17]. О.Б. Сиротиніна наголошує, що еліптичність – «один із прин-
ципів побудови розмовного тексту… Цей принцип економії діє у роз-
мовному мовленні на всіх рівнях мовної системи, проте особливо
виразно проявляється у синтаксисі. Фактично, у розмовному мов-
ленні не зустрічаються ні повні речення, ні взагалі повна реалізація
валентностей слова. Це є відмінністю розмовного мовлення від усіх
інших реалізацій мови» [5, с. 101].
Слова-речення в позиції других реплік можуть замінювати одне

граматичне речення, яке інколи є довгим в міру семантичної, морфо-
логічної і синтаксичної членованості, чи кілька.
Переважно слова-речення є однокомпонентними побудовами,

рідше – багатокомпонентними. Нечленовані речення цього типу пе-
редають надзвичайно різноманітні модусні значення сфери адреса-
та: згоду/незгоду з висловленим судженням, підтвердження чи запе-
речення сказаного, оцінку висловленого, інші інтелектуальні, емоційні
кваліфікації повідомлення мовця чи особливостей ситуації тощо.
Модальний план однокомпонентних слів-речень, а інколи й бага-

токомпонентних, однозначно стає зрозумілим не в ізольованому виг-
ляді, а тільки у тісному зв’язку з контекстом. Напр.: Артемії набрид-
ло ганятися за його величністю. Вона відкинула держак, що зали-
шився від мітли, звела в повітря руку з зарядженим пістолем і ви-
стрілила. Його величність розпростерся долілиць. – Ти його застре-
лила, Артеміє? – кинувся назустріч Заплітний. – Де там! Сам упав
зі страху. Від нього йде поганий запах … (М. Івасюк); – Остапку!
Бери човна, шквар за Соболянку і бігом до Парасі. Скажи Назарові,
хай негайно біжить сюди. Скажеш, тато з кумом Максимом ждуть.
Зрозумів? – Угу (Ю.Збанацький); Дзвінок оператора: – Докторе Кор-
зун, чи можна вас з’єднати з інтерном Стівом? – Звичайно (І.Йо-
сипів).
Функціонування слів-речень як комунікативно достатніх одиниць

зумовлене дією інтонації та групою факторів, об’єднаних терміном
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Активізуються значення 2, 1, 1 і 3, 2.
В еквівалентних реченнях слова набувають практично однакового

значення. Але ми можемо впевнитися, що це значення великою мірою
зумовлене контекстом. Якщо певні слова поставити в інше оточення, вони
миттєво втратять еквівалентність («Утром сонце начинало печь» – «Он
залез на печь», «Mother cooks dinner» – «Мама готує (а не пече) обід»,
«We had a big cake for a holiday»  – «На свято в нас був великий пиріг
(а не тістечко)» тощо).
Визнаючи безперечний вплив контексту на формування семанти-

ки слова, дослідники визначили такі особливості цього впливу:
1. Контекст є засобом відбору потрібного значення і засобом акту-

алізації відібраного значення. Причому це стосується не стільки по-
лісемантичних слів, скільки всіх слів, система яких складається більш
ніж з одного компонента.

2. Контекст модифікує смисл у межах одного значення, уточнюю-
чи слова з нестрогим значенням (наприклад, «велике місто» вказує на
розмір, але «великий майстер» означає «видатний майстер»).

3. У деяких випадках (конкретно, в художньому творі) контекст
формує оказіональне значення слова, надаючи невластивий йому екс-
пресивний ефект (наприклад, «пом’ятий чоловічок», «двоспальна фігу-
ра»). Іноді може навіть виступати не для вибору одного із значень, а
навпаки – для синкретизації можливих значень полісемантичних слів
(наприклад, назви романів «Війна і мир», «Ім’я Рози», анекдоти про
Штірліца).
Приклади ж різної компонентної структури на перший погляд ек-

вівалентних слів можна продовжувати дуже довго, що можна збагну-
ти, подивившись у будь-який двомовний словник. Випадки повного

confectioner to  cook cakes stove 

1) людина, яка 1) брати участь у 
процесі 
приготування їжі 

1) солодка 
страва 

1) пристрій для 
нагрівання 
предметів 
невеликого розміру 

2) бере участь у 
приготуванні солодкої 
їжі, або 

 2) з кремом 2) пристрій для 
приготування їжі 
методом нагрівання 

3) яка може володіти 
місцем ,               де 
продаються солодка 
їжа, або 

 3) готується 
випіканням  

 

4) може торгувати 
солодкими 
продуктами 
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«конситуація». Семантика таких синтаксичних конструкцій стає оче-
видною для учасників комунікації завдяки комплексній дії усіх еле-
ментів конситуації: контексту, візуально-чуттєвих складників, зокре-
ма погляду мовця, потиску руки тощо, аперцепційної складової (знан-
ня учасників діалогу на момент спілкування). Невербальні смисли
не програмуються для учасників комунікації з тим же ступенем виз-
наченості, що й вербальні.
Імпліцитність семантики слів-речень не дозволяє розглядати їх

автономно. Наприклад, слова-речення Так. Авжеж. Гаразд. Чому
би й ні! Певна річ! Аякже! Саме так та ін. не можна однозначно
сприймати із стереотипно закріпленим значенням згоди чи розгляда-
ти як стверджувальну, позитивну відповідь на запитання співрозмов-
ника. Слово-речення Так виступає стилістично нейтральним, однак
теж є поліфункціональним нечленованим реченням. Смисловий діа-
пазон таких слів-речень може розширюватися аж до значень запере-
чення / незгоди або може створюватися єдиний смисловий план внас-
лідок ускладнення основного значення певними емоційно-експресив-
ними конотаціями. Напр.: – Я заготував цю раму спеціально для вас, –
пояснив тоді Аполорій Олександрович. – Намалюю з вас портрет.
Олійними фарбами. Тільки ви для цього повинні позувати. У вас, знає-
те, дуже фотогенічне обличчя! Дядько Андрій аж почервонів од за-
доволення. Він уже був сів, та раптом згадав, що на ньому не свят-
ковий, а буденний одяг. І як не умовляв його художник посидіти хоча
б півгодини,… дядько Андрій затявся на своєму. – Гаразд, – врешті
здався Аполорій Олександрович. – Почнемо завтра вранці (А.Діма-
ров); – Мамо, ну, що ви! – Аякже! Кожен стовбур мріє про гілля на
ньому, гілля – про цвіт… У цій нескінченності – смисл буття людсь-
кого. Чи не так? (Є.Божик); – Але ж там багато є чесних, відданих
людей? – Так, можливо… Але тут, друже, вже діють інші закони
(Ю.Збанацький).
Базові репліки експліковано виражають логічно завершену думку.

Для учасників діалогу важливою є опора на перші репліки та вираже-
ний у них смисл, адже це дозволяє економити час і мовленнєві зусилля.
Виразником змістової завершеності й повноти процесу спілкування

виступає не склад окремої репліки, а вся діалогічна єдність. Другі і треті
репліки завжди є взаємозумовленими лексично, граматично та інтона-
ційно. Їхня семантика найчастіше має імпліцитний характер і тому ви-
ражається через специфічну словесну організацію під впливом попе-
реднього контексту. Друга репліка діалогічної єдності не може автоном-
но функціонувати як завершене висловлення, адже вона є семантично
редукованою і співвіднесеною та зумовленою базовою реплікою.
Формальна організація слів-речень у складі діалогічної єдності є

досить елементарною. Проте простоту такої синтаксичної форми, зви-
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Отже, як стверджує семіотика, мова – це знакова система, де од-
ним із типів знаків є слова. У лінґвістичному плані елементарними
одиницями є семантичні елементи: семантичні одиниці (семи) та се-
мантичні відношення.
Поєднання елементарних одиниць формує систему вищого рівня –

слово. Слова, поєднуючись між собою за синтагматичними правила-
ми, формують систему наступного рівня – висловлювання.
Знаків не боже бути така ж кількість, як реальних предметів або

явищ: це суперечило б самій природі знака. Мова, покликана відобра-
жати величезне поле найрізноманітніших фактів, повинна тим чи
іншим чином вмістити їх в обмежену кількість слів. Зазначені вище
розумові процеси, які утворюють у свідомості людини слово-знак, саме
й спрямовані на редукцію, вірніше, на концентрацію в одному знаку
багатьох простіших понять.
Використання слова у контексті задіює певні зв’язки між семами

слова, актуалізуючи, вияскравлюючи їх. Отже, метод компонентного
аналізу, з якого, власне, і взяте пояснення слова як семної структури,
дає не тільки чітке уявлення про природу семантики лексичної оди-
ниці, а й указує на виняткову важливість контексту для розуміння сло-
ва.
Візьмемо, наприклад, речення: «Кондитер пече тістечка в пічці»,

«Кондитер печет пирожные в печке» і «Тhе confectioner cooks cakes in
a stove».
Кожне слово включає в себе такі Ось які семи можна виділити в

словах речення «Кондитер пече тістечка в пічці»:

Активізуються значення 2, 1, 1 і 4, 2.
У російському варіанті спостерігаємо такі відмінності:
1) «пирожное» не вказує на тісто,
2) «печь» набуває значень і «пекти», і «піч».
Англійська мова пропонує такі варіанти (для наочності дефініції

перекладено українською):

кондитер пекти тістечко піч 

1) людина, яка 1) виготовляти продукт 
методом нагрівання в 
закритому просторі 

1) солодка страва 1) споруда для 
обігрівання житла 

2) бере участь у 
приготуванні солодкої 
їжі, або  

2) обдавати спекою 2) маленьких розмірів 2) пристрій  для 
приготування їжі 

3) яка може володіти 
місцем, де продаються 
солодка їжа, або 

 3) робиться    з    тіста  3) пристрій  для 
нагрівання предметів 

4) може торгувати 
солодкими 
продуктами 

 4) виготовляється за 
допомогою       
термічної обробки 
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чайно, не можна вважати випадковою. У комунікативному плані це
зручна синтаксична форма, багаторазово повторювана і відшліфова-
на, яка швидко закріплюється у мові.
Типовими формами морфологічного вираження у словах-речен-

нях є частки, вигуки і модальні слова. Інколи структурними компо-
нентами такого типу синтаксично нечленованих речень бувають де-
семантизовані повнозначні слова (прислівники, іменники) чи фразе-
ологічні сполуки. Структурні компоненти синтаксично нечленованих
конструкцій можуть уживатися відносно самостійно, однак у функції
нечленованих речень вони виступають лише у діалозі.
Стандартно вживаними у складі діалогічної єдності є однокомпо-

нентні слова-речення, виражені частками Так і Ні. Вони можуть ана-
форично, тобто шляхом посилання до найближчого препозитивного
контексту, співвідноситися з реченням будь-якої синтаксичної струк-
тури у складі базової репліки. Л.Теньєр розглядав так і ні як «анафо-
ричні слова, які заповнюються автоматично». Їхнє значення «зале-
жить від змісту питання, відповіддю на яке вони є» [7, с. 226-227].
Напр.: Ми вийшли до станції. – Ну, що, поїхали до неї? – питає
Віктор. – Ні, – кажу… (В.Діброва); – Ви не заблудились? – нарешті
запитала Дмитра, знову натискаючи вузькуватою ногою на лопа-
ту. – Ні. Тут, за лісом, я з дідом орю (М.Стельмах); – Це – речі вчи-
теля, який виїхав од нас, – пояснила мама. Їй, мабуть, не сподобався
вираз моїх очей, бо вона відразу ж додала: – Дивись мені: не смій і
торкнутись тих ящиків! Чуєш? – Так,– відповів я і відійшов, замис-
лений, од мами (А.Дімаров); – Ви актриса? – Так, – відповіла, наче
одним махом розполовинила сидіння на його і своє (Є.Божик).
Знаходячись у позиції другої репліки, слова-речення Так і Ні

імпліцитно включають у себе зміст базової репліки. Отже, їм власти-
вий високий ступінь конситуативної залежності.
Другі репліки, виражені словами-реченнями Так і Ні та їхніми

модифікаціями, займають позицію абсолютного початку. Нечлено-
вані речення характеризуються максимальною елементарністю, що
підкреслює простоту діалогічного мовлення у плані синтаксичної
організації.
Діалог є результатом інтерактивної взаємодії співрозмовників. Діа-

логічна єдність як мінімальний діалог представлена двома обов’язкови-
ми учасниками і являє собою погодження двох смислових позицій. Ти-
повими є смислові позиції, якщо: адресат може погоджуватися з точкою
зору адресанта чи конкретно висловленим судженням, чи може не прий-
няти думку, яку сформулював адресант; адресат може мати або не мати
можливості чи бажання виконати прохання адресанта. Типові значення
слів-речень функціональної зони згода / погодження – заперечення / нез-
года у складі діалогічних єдностей досить часто ускладнюються наша-
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поле   має охоплювати однакові смислові поля, і вивчення лексичних
одиниць, з яких воно складається, проливає світло на особливості
світосприйняття носіїв мови.
У своїй роботі ми вирішили звернутися до зіставного вивчення

лексичних одиниць на першому рівні – рівні слова. Переваги такого
дослідження полягають у можливості пояснити принципи формуван-
ня лексичного значення слова, підтверджуючи гіпотези на матеріалі
різних мов (у цій роботі – української, російської та англійської). Не-
доліком є неокресленість поля дослідження, що унеможливлює чіткі
висновки щодо лексико-семантичних особливостей тієї чи іншої мови.
Відомо, що при зіставленні слів найчастіше зустрічається явище

асиметрії лексичного знака. Відповідник слова, взятий з іншої мови,
не повністю збігається з оригіналом в усіх можливих значеннях. Чому
ж у різних мовах слова, які позначають той самий предмет чи явище
(хай навіть найпростіше), мають різний комплекс значень? Щоб дати
відповідь на це питання, необхідно звернутися до праць семіотиків та
структуралістів. Хоча метод останніх зараз вважається застарілим,
логічнішого пояснення того, як формується лексичне значення слова,
поки що ніхто не навів.
Лексичне значення слова – складна структура, яка визначається

загальними властивостями слова як знака: його семантикою, прагма-
тикою, синтактикою.  Найперше, на що слід звернути увагу, – це пра-
вила формування семантичної структури слова. Тут ми виділяємо сиґ-
ніфікативний і денотативний аспекти.
В. фон Гумбольдт стверджував, що людина здатна подумати про

те, для чого в її мові є відповідне слово. Як відомо з праць із семіоти-
ки, знак, що відповідає певному предмету або явищу, є по відношен-
ню до нього вторинним. Первинним є сам предмет або явище. Мова,
яка побутує в того чи іншого народу, відображає ті реалії, що закарбо-
вані у свідомості цього народу. Очевидно, що для народів, які живуть
на різних територіях і в різному культурному оточенні, певні реалії
можуть суттєво відрізнятися. При цьому приналежність до людсько-
го роду неодмінно веде до виникнення у свідомості різних народів і
спільних понять. Первинне явище прийнято називати денотатом.
Згідно з думкою семіотиків, денотат є передумовою для появи знака й
у свідомості людини відображається у вигляді сиґніфіката.
Сиґніфікат – це відображення у людській свідомості денотата. Сиґ-

ніфікат формується за допомогою узагальнюючих процесів людської
свідомості – порівняння, класифікації, узагальнення. Якщо немає де-
нотата – у мові не може виникнути слово. Особливості будови сиґніф-
іката ж відображають спосіб мислення тієї чи іншої групи людей. Як
формується сиґніфікат? Відповідь на це питання ми отримаємо, якщо
детальніше розглянемо природу слова як знака.
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руванням емоційно-експресивних конотацій. Напр.: – Він не проти Рю-
риковичів. Він – за них. Але й утверджує старійшинство Руської землі.
Вона ж бо існувала ще й до Рюрика! І князі руські також були раніше.
До Рюрика … – важко віддихував ігумен печерський. – Е, ні! – раптом
грюкнув кулаком об стіл боярин Добриня. – Руські князі пішли від новго-
родських! Вістимо! – Обличчя його порожевіло, в світлих очах блисну-
ли іскрометні вогники (Р.Іванченко) – вираження незгоди, високий ступінь
категоричності + обурення; – Даруйте, Миколо Остаповичу, ви не вис-
лухали мене до кінця: замовлення взяв під контроль уряд. Експедиції ма-
ють вирушити наступного літа, і ви самі розумієте, що ніхто не посміє
їх зірвати. Отже, нам лишається тільки скоритись. – Гаразд, – неохо-
че погодився директор. Однак не утримавсь від докору: – І треба ж
було вам за це братися! (А.Дімаров) – погодження з елементами виму-
шеності, докору, незадоволення; Заохочений, Обух зітхнув скрушно. –
Нічого не вдієш, життя є життя. Дивись, Романе, в обоє, як давньому
другові, раджу, бо для комуніста немає більшого горя, ніж те, яке оце
мене спіткало … – То правда … Для справжнього комуніста більшого
горя не вигадаєш (Ю.Збанацький) – погодження з думкою співрозмов-
ника + недомовка, авторський підтекст (адресат вкладає своє розуміння
у конструкцію «то правда»).
Мовленнєвому значенню кожної репліки, вираженої словами-ре-

ченнями функціональної зони згода / погодження – заперечення / нез-
года, властивий високий ступінь конотації. Діапазон вибору додатко-
вих значень не може бути чітко обмежений і визначений, що дозво-
ляє говорити про відкритий характер варіативного ряду емоційних
значень різного ступеня інтенсивності.
Учасники діалогу мають право вибору синтаксичної конструкції

або з нейтральною тональністю, або з емоційно-експресивними коно-
таціями. Репліки адресанта та адресата дозволяють визначити емоцій-
ний настрій індивідуума, особливості його світосприйняття тощо. З
одного боку, це ідентифікує мовця як певний психологічний чи інте-
лектуальний тип, з іншого – дозволяє встановити певні моделі повед-
інки людини у типових мовленнєвих ситуаціях. Тому щодо кожного
учасника спілкування можна говорити про специфічний тип мовлен-
нєвої поведінки, який визначає індивідуально-психологічні якості мов-
ця, його особистісні установки, рівень освіти та інші характеристики.
Отже, нечленовані речення є яскравим вираженням синтаксичного

ладу діалогічного мовлення. Функціонування слів-речень визначає ос-
новні особливості синтаксичної організації діалогічних єдностей:

1. Своєрідна побудова діалогічних єдностей: базова і друга репл-
іка. Базова репліка частіше виражена граматичними реченнями, а
друга – переважно нечленованими реченнями, зокрема словами-ре-
ченнями, які займають позицію абсолютного початку.
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SUMMARY
Ivasiuk О. Verbs of physical perception: semantic content of a lexeme

and its lexicographical fixation (based on the verb to feel)
The semantic content of the underivative polysemantic verb of

physical perception to feel is considered in synchrony and diachrony,
the formation algorithm of its epidigmatic structure and the explication
level of semantic signs in dictionary definitions of various lexicographic
editions are determined, the possible variant of dictionary definitions of
each sememe and polyseme is modelled. Motivational activity of certain
semantic signs is considered as an indicator of their importance and a
place in the hierarchy of semantic structure of a lexeme.

Key words: physical perception, verb, semantic content, dictionary
definition, derivational space, epidigmatics.

М.Каламаж
(Ополе, Польща)

УДК 81’373.7
СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ

Семантика лексичної одиниці (слова) – це зміст слова, який відоб-
ражає та закріплює у свідомості уявлення про предмет, властивість,
процес, явище тощо. Це продукт розумової діяльності людини, пов’я-
заний з редукцією інформації в людській свідомості, з такими видами
розумових процесів, як порівняння, класифікація, узагальнення.
Лексичні одиниці у зіставному плані вивчаються на трьох рівнях:
1. На рівні слова. Це найвужчий тип порівняльного аналізу, оскільки

тут маємо справу лише із зіставленням можливих значень слів-відпо-
відників різних мов.

2. На рівні лексико-семантичних категорій. Цей рівень розширює
поле дослідження, оскільки для зіставлення беруться синонімічні ряди
чи антонімічні пари. Збільшення одиниць, які вивчаються, разом із
групуванням їх за семантичним принципом, робить дослідження глиб-
шим і водночас складнішим. Важливим стає не лише семасіологіч-
ний, а й ономасіологічний аспект, який при вивченні самих лише слів
носить прикладний характер.

3. На рівні лексико-семантичних груп і полів. Вивчаючи слова зі
спільним значенням або ті, що відносяться до спільної теми, ми має-
мо можливість розглянути виражальні можливості лексики мови у тій
чи іншій галузі   людської   свідомості.   Загалом   лексико-семантичне
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2. Семантика других реплік має імпліцитний характер, що вира-
жається у специфічному словесному вираженні (частками, модаль-
ними словами тощо) та співвіднесеності з контекстом.

3. Формальна організація діалогічних єдностей є досить елемен-
тарною.

4. Адресант та адресат як конкретний психологічний, інтелекту-
альний та мовленнєвий тип комуніканта визначають специфіку мов-
ного оформлення реплік у структурі діалогічних єдностей.
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стей: комунікативно-прагматичний аспект
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АННОТАЦИЯ
Ивасюк О.В. Глаголы физического восприятия: семантичес-

кий объем лексемы и его лексикографическая фиксация (на мате-
риале глагола ощущать)
Рассматривается семантический объем непроизводного много-

значного глагола физического восприятия ощущать в синхронии и
диахронии, устанавливается алгоритм формирования его эпидигма-
тической структуры, степень эксплицированности семантических
признаков в словарных дефинициях различных лексикографических
изданий, моделируется возможный вариант словарных определений
каждой семемы полисеманта. Мотивационная активность тех или
иных семантических признаков рассматривается как показатель их
значимости и места в иерархии семантической структуры лексемы.

Ключевые слова: физическое восприятие, глагол, семантический
объем, деривационное пространство, эпидигматика.

АНОТАЦІЯ
Івасюк О.В. Дієслова фізичного сприйняття: семантичний об-

сяг лексеми і його лексикографічна фіксація (на матеріалі дієсло-
ва ощущать)
Розглядається семантичний обсяг непохідного багатозначного

дієслова фізичного сприйняття ощущать у синхронії та діахронії,
встановлюється алгоритм формування його епідигматичної струк-
тури, ступінь експлікованості семантичних ознак у словникових де-
фініціях різних лексикографічних видань, моделюється можливий
варіант словникових визначень кожної семеми полісеманта. Моти-
ваційна активність окремих семантичних ознак розглядається як по-
казник їх значущості та місця в ієрархії семантичної структури лек-
семи.
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АННОТАЦИЯ
Личук М.И. Нечленимые предложения в структуре диалоги-

ческих единств: коммуникативно-прагматический аспект
Статья посвящена исследованию синтаксически нечленимых пред-

ложений. В частности, рассмотрено функционирование слов-пред-
ложений в структуре мини-диалогов, определена роль нечленимых
предложений в синтаксической организации диалогических единств.

Ключевые слова: синтаксически нечленимые предложения, сло-
ва-предложения, диалогическая речь, диалогическое единство, имп-
ликация, конситуация.

SUMMARY
Личук М. Syntactically inarticulate sentences in the structure of

dialogic unities: the communicative-pragmatic aspect
The article is dedicated to the research of the syntactically inarticulate

sentences. The functioning of the sentence words in the minidialogues is
considered. The role of the inarticulate sentences in the syntactic formation
of the dialogic unities is defined.

Key words: syntactically inarticulate sentence, sentence words, dialogic
speech, dialogic unity, consituation.

В.С. Луговий
(Горлівка)

УДК 81.373.612.2
АНАЛІЗ СЛОВОТВІРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФОРМАНТА

- ERIE (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ
РІЗНОСТИЛЬОВИХ ТЕКСТІВ)

Системний огляд робіт вітчизняних та французьких мовознавців,
присвячених основним тенденціям утворення лексичних дериватів
за допомогою класичних греко-латинських суфіксів, дозволив нам
констатувати той факт, що, незважаючи на всестороннє дослідження
суфіксального словотвору в сучасній французькій мові (СФМ), як в
синхронії, так і в діахронії (Попова, 1976, 1981; Тімескова, Тархова,
1967; Катагощина, 1980; Цибова,1981; Штейнберг, 1976; Халіфман,
Раєвська, Мокеева, 1983; Лопатнікова, 1984; Берлін, Воднева, Пар-
феньєв, 1985; Лера, 1984; Ібрагім, 1982, 1986; Жувено, 1995), поява
все нових та нових лексичних неологізмів (ЛН) – дериватів як у ху-
дожніх, так і в публіцистичних текстах дозволяє нам виділити низку
суфіксів, які проявили високу твірну активність у процесі збагачення
певних прошарків як загальновживаної, так і професійно-терміноло-
гічної лексики СФМ, і серед них формант - erie.
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ку глагол воспринимать в своем ЛСВ1 и означает «распознать, ощу-
тить органами чувств». В то же время достоинством этого определе-
ния является указание на то, что восприятие происходит посредством
органов осязания, то есть внешних органов чувств. Таким образом,
возможна следующая формулировка ЛСВ1 глагола ощущать: «Вос-
принять органами осязания, почувствовать». Вторая семема может
определяться как «Воспринять на психофизиологическом уровне, ис-
пытать чувство или эмоции. || Испытать физиологическое чувство», а
третья – в формулировке БТС: «Воспринять сознанием, понять».
На наш взгляд, схема формирования эпидигматической структу-

ры глагола ощущать следующая:
воспринять органами чувств (семы ‘понять’ и ‘внешние’ импли-

цитные)
– ЛСВ1 (ощутить запах, вкус, цвет, звук, структуру);
воспринять внутренними органами, испытав чувство (сема ‘по-

нять’ имплицитная)
–  словоупотребление ЛСВ2 (ощутить боль, голод);
воспринять внутренне, испытав чувство (сема ‘понять’ имплицитная)
 – ЛСВ2 (ощутить ненависть, симпатию);
воспринять, понять нечто, не связанное с организмом (сема ‘понять’

эксплицитная) – ЛСВ3 (ощутить враждебность, напряженность).
Таким образом, максимальную мотивационную активность про-

являют семы ‘воспринимать’, ‘чувство’, ‘понять’. Перспективой на-
стоящего исследования является анализ мотивационной активности
семантических признаков глагола ощущать на словообразователь-
ном уровне.
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У даній статті ми зупинимось на вивченні твірного потенціалу й
еволюції семантичної структури форманта - erie в різностильових
французьких текстах.
Метою дослідження є вивчення генезису твірних потенцій фор-

манта - erie в різностильових текстах.
Актуальність даного дослідження витікає із того беззаперечного

факту, що вивчення еволюції семантики суфіксального форманта - erie,
як вітчизняними, так і французькими лінгвістами, здійснювалось або
на матеріалі публіцистичних, або на матеріалі рекламно-ділових
текстів (Ібрагім, 1982), причому дослідженню підпорядковувались
ЛН нормативного характеру, а вивчення ролі суфікса - erie в утво-
ренні оказіональних неологізмів, слів-екзотів у французьких художніх
текстах носило спорадичний і несистемний характер.
Об’єктом дослідження є ЛН узуального та оказіонального харак-

теру, утворені суфіксом - erie і відібрані методом суцільної вибірки із
різностильових текстів та лексикографічних джерел.
Детальний і послідовний аналіз цих першоджерел, класифікація

та систематизація відібраних лексичних новотворів дозволили нам
визначити такі завдання дослідження:

- вивчення твірних потенцій форманта - erie на матеріалі різно-
стильових французьких текстів;

- виділення граматичних моделей ЛН, утворених формантом - erie;
- опис причин утворення етнопропріальних реалій суфіксом - erie.
Проблему суфіксального словотвору в СФМ, особливо твірний

потенціал суфікса - erie, детально проаналізував у своїх працях відо-
мий французький лексиколог А.Н. Ібрагім (1982; 1984; 1986). Говоря-
чи про високу продуктивність даного форманта, особливо в діловому
мовленні, в торгівлі, А.Н. Ібрагім відзначає той факт, що більшість
нових торговельних закладів і установ одержали рекламні номінації
завдяки суфіксу - erie. Французькі комерсанти вибирають для мовної
презентації того чи іншого жанру їх підприємницької діяльності таку
морфосинтаксичну модель, як «корінь + суфікс», тобто граматичну
модель, в якій з’являється похідне, зазвичай відсутнє в словникових
першоджерелах і в повсякденному мовленні. Від іменника або дієсло-
ва утворюється номінальна група типу “La (E+Adj), (N+V) + erie”
‘croissant > La Croissanterie; solder > La Grande Solderie’. У французь-
ких мас медіа вдалось виявити більше 15 таких лексичних оказіо-
налізмів комерційного характеру ‘La Briocherie, La Carterie, La
Mangerie, La Sandwicherie, La Voyagerie’. До цих оказіональних ЛН
слід також приєднати ті лексеми, які не є власне новоствореними, але
вони, переходячи в розряд пропріальної лексики, вносять додаткову
коннотацію в змістову структуру останніх, особливо при оформленні
назв рекламних вивісок ‘La Droguerie > restaurant de poissons = риб-
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нию о качестве и характеристических признаках окружающих нас
предметов, таких как «тяжелый», «теплый», «громкий» и «красный»,
и это знание, как правило, является результатом воздействия просто-
го, изолированного раздражителя» [11, с. 24]: «Первое, что он ощу-
тил, …– это был резкий запах керосина» /Чехов/.
Еще В.И. Даль отметил семантические нюансы этой лексемы, ука-

зав, что можно: «познавать внешними либо внутренними чувства-
ми». Видимо, познание «в результате раздражения органов осязания»
определяет восприятие, а следовательно, и понимание каких-то вне-
шних факторов, имеющих физические характеристики, что приво-
дит к появлению того или иного чувства: ощущать запах цветка,
звон в ушах, краски лета, тепло и мягкость рук, горечь лука.
Что следует понимать под «внутренними чувствами»? ТСГРЯ вы-

деляет значение «испытывать какое-л. внутреннее психическое, ду-
шевное или физическое состояние, чувство, переживание». Видимо,
надо дифференцировать чувства, физиологические по своей приро-
де, например, чувство голода, чувство боли, чувство тошноты, и пси-
хо-эмоциональные: чувство любви, чувство ненависти, чувство дол-
га. Чувства первого ряда человек испытывает в результате отклоне-
ния от нормы физиологических процессов, обеспечивающих жизне-
деятельность человека. При лексикографической фиксации, видимо,
можно указать на данное словоупотребление глагола ощущать. Спе-
циальных органов для распознания этих чувств, как и чувств второго
ряда, у человека нет. Испытывая их, человек должен осуществить
определенные мыслительные операции, чтобы их осознать, понять,
что с ним происходит. Этот же механизм осознания «переносится»
на внешние факторы нефизиологического характера (ТСГРЯ и ха-
рактеризует ЛСВ

3
 как переносное значение). Именно в этом случае

глагол ощущать как глагол понимания синонимичен глаголу чувство-
вать в значении «5. Понимать, сознавать» [1, с. 1484] либо именно
глаголу понимать, например, в контексте «Он смутно ощущал, что
унижаться и подличать, зависеть от первой прихоти и отказы-
ваться от своей воли – не всегда приятно» /Добролюбов/ – их взаи-
мозамена очевидна. Видимо, дефиниция «понимать что-л., распо-
знавая что-л. в результате раздражения органов чувств, познавая орга-
нами чувств (выделено нами. – И.О.)» требует коррекции.
Итак, на основе хронологического анализа словарных дефини-

ций глагола ощущать/ощутить можно сделать вывод о «пульсиру-
ющем» характере его семантики: исходный ее объем сначала умень-
шился, затем вернулся в исходное положение.
Анализ словарных определений свидетельствует о необходимости

более точной передачи значения глагола. На наш взгляд, дефиниция
ЛСВ1 в ТСГРЯ излишне громоздкая и содержит тавтологию, посколь-



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

96

ний ресторанчик’; L’Espièglerie et La Petite Gaminerie > magasin de
vêtements pour enfants = магазин дитячого одягу, “Дитячий світ”.
Іноді похідні іменники із суфіксом - erie виникають без детермі-

натива, означеного артикля, для того щоб репрезентувати головну
функцію торгівельного закладу, крамниці або магазину, наче це сло-
во вже існувало протягом багатьох віків. Наприклад, лексична оди-
ниця (ЛО) ‘carterie’, яку деякі магазини канцтоварів у сучасному фран-
цузькому суспільстві перестали вже вживати; ЛО ‘sorbetterie’ вжи-
вається одним з кондитерів по вулиці Монмартр, а ЛО ‘tisanerie’ ви-
тіснила традиційну перифразу “salon de thé – чайний салон” на вітрині
однієї з крамниць Парижа “Salon de thé du Forum des Halles à Paris”,
і навіть ЛН ‘sandwicherie’ стає конкурентом традиційного закладу
громадського харчування “cafeteria”. Нові слова, які репрезентують
той чи інший вузькоспеціалізований, іноді екзотичний аспект торго-
вельних закладів, в основному є іменниками жіночого роду, але, як
цілком слушно зазначав А.Н. Ібрагім, “on ne peut associer au féminin
aucune signification particulière. Il s’agit donc bien d’un féminin
strictement grammatical. Plus intéressante par contre une sorte de
contradiction entre un suffixe renvoyant à un type ou à une catégorie de
lieu et le ‘La’ qui est supposé d’introduire un lieu unique” [2, p. 7], (ви-
ділено нами. – В.Л.). Даний лексиколог виділяє чотири типи нових
граматичних категорій залежно від способу їх утворення:

1) нове слово вказує на товар, продукт, який зазвичай продають в
традиційних крамницях, у сфері громадського харчування, а саме бу-
лочку “бріош” у булочній, ром у барі, каву в кав’ярні;

2) нове слово виникає як результат лінгвістичного реформулю-
вання, вносячи додаткову оцінку до вже відомої дефініції того чи іншо-
го товару, продукту або послуги; наприклад, ЛО ‘Savate’ замінює кон-
цепт взуття, а інша лексема ‘La Chausserie’ відсилає нас до певного
способу взувати щось, а не вживати традиційно прийнятне дієслово
‘mettre’, або ‘enfiler’. Книжки ‘bouquins’ призводять до утворення
‘bouquinerie’, ‘La Meublerie’ підставляється для номінації меблевого
магазину ‘ameublement’ і до власне меблів;

3) нове або повторно вжите слово ув’язується із загальноприйня-
тою торговою практикою або із тим чи іншим високоіміджевим бізне-
совим закладом (типом бізнесової діяльності) ‘La Grande Solderie;
La Pêcherie, La Voyagerie’;

4) нові словоформи утворені на базі слів, адресованих дитячому
середовищу, яке відображає їх спосіб життя, наприклад: ЛО ‘La
Mitonnerie’ тому, що дітлахам весь час читають нотації, моральні про-
повіді; ‘La Toutouterie’ пов’язана з особливостями мови немовлят,
широким вживанням редуплікацій ‘dodo, papa, tonton, toutou’ – ‘La
Petioterie, La Petite Gaminerie’.
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Лучшее понимание физиологии процессов восприятия способство-
вало тому, что и словарные дефиниции глагола ощущать/ощутить со
временем становятся более гносеологически ориентированными. Так,
«Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова в этом слове вы-
деляет два лексико-семантических варианта (ЛСВ): «1. Распознать
путем ощущения, вследствие раздражения внешних органов чувств.
2. Почувствовать, испытать чувство чего-н.» [7, с. 1039]. Близко к это-
му анализируемый глагол толкуется в «Словаре русского языка» под
ред. А.П. Евгеньевой, а также в ряде других толковых словарей, в том
числе постсоветского периода. Однако «Большой толковый словарь
русского языка» С.А. Кузнецова (БТС) отмечает уже расширение се-
мантики глагола ощущать/ощутить: наряду с ЛСВ «1. Воспринять
органами чувств, почувствовать» как словоупотребление фиксируется
значение «Испытать (какое-л.) чувство» и выделяется ЛСВ2 «Воспри-
нять сознанием, понять» [1, c. 773]. По сути, имеет место лексикогра-
фическая фиксация актуализации исходной семантики данного глаго-
ла, что, к сожалению, не было поддержано в лексикографической прак-
тике. Так, И.А. Ширшов в его «Толковом словообразовательном сло-
варе русского языка» эксплицирует в дефиниции лишь несколько иной
набор сем обычно выделяемой семемы: «2. Придя в какое-л. состоя-
ние, отчетливо почувствовать его» [10, с. 605].
ТСРГ описывает глагол ощущать в трех значениях: семему «вос-

принимать что-л., распознавая что-л. в результате раздражения орга-
нов осязания: лишь под крышей дома путник ощутил покой (сино-
ним осязать)» [6, с. 307] квалифицирует как собственно глагол вос-
приятия, ЛСВ «понимать что-л., распознавая что-л. в результате раз-
дражения органов чувств, познавая органами чувств: он живо ощу-
тил атмосферу возникшей напряженности (синоним чувствовать)»
[6, с. 312] – как глагол понимания (обе семемы характеризуются как
глаголы интеллектуальной деятельности), а в ЛСВ «испытывать ка-
кое-л. внутреннее психическое, душевное или физическое состояние,
чувство, переживание: Но после всплеска радости он вдруг ощутил
жестокую тревогу, почти ужас…(синоним чувствовать)» [6, с. 522]
слово ощущать отнесено в группу глаголов физиологического со-
стояния класса глаголов состояния.
Нам представляется не вполне убедительной экземплификация

приведенных в ТСГРЯ словарных статей, поскольку, например, ощу-
щение покоя – это, скорее, состояние. Видимо, в ЛСВ1 глагол ощу-
щать сужает семантическую валентность и употребляется лишь в
контексте, содержащем указание на источник внешнего раздражите-
ля и способ восприятия, ведь «под ощущениями как таковыми пони-
мают непосредственные, фундаментальные и прямые контакты оп-
ределенного рода, иными словами, они относятся к осознанному зна-
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Більше 130 слів, утворених якісним формантом “erie”, добра тре-
тина із всіх субстантивних ЛО із суфіксом “erie”, зафіксованих у лек-
сикографічних джерелах, вказують на місцезнаходження ремісника
або фабриканта, його специфічний, вузькогалузевий спосіб вироб-
ництва або торгівлі тим чи іншим товаром або послугою. З даним
суфіксом автоматично асоціюються агентивні іменники, утворені
суфіксами ‘ier, -e, eur’, наприклад ЛО ‘La Tisannerie > tisann- ier’, але
ця тенденція не є загальноприйнятою, вона має скоріше нерегуляр-
ний характер; ЛО ‘La Sandwicherie’ – sandwichier?’, але ЛН ‘La
Bouquinerie, La Bagagerie, La Voyagerie’ дають похідні іменники дію-
чої особи, відповідно ‘bouquiniste, bagagiste, voyagiste’.
Говорячи про утворення пропріальних іменників, які репрезенту-

ють той чи інший спосіб виробництва ремісника, фабриканта або
торгівлі комерсанта, слід зазначити, що це є досить нова тенденція,
яка притаманна виникненню ЛН з якісним формантом “erie”, бо вза-
галі цей абстрактний суфікс, якщо простежити в діахронії його сло-
вотвірний потенціал, ще в ХVІ-ХVІІ ст. утворював тільки загальні
іменники, ‘bouquinerie’ (f) – 1721. Інші лінгвісти (А.Goose, J.Thevenot,
F.Bernal, Mona El Nahos, F.Nickel) приділяли увагу практичному вив-
ченню даного лексичного феномену, утворенню власних імен, най-
менувань крамниць, кафе, закладів громадського харчування та по-
бутового обслуговування з екзотичними функціями обслуговування,
які з’явились за останні 20 років на вулицях французьких міст та око-
лиць ‘La Bazarderie, La Caféthérie (Thés + Cafés); La Pullerie, La
Rustiquerie, La Vacherie, La Vaissellerie’.
Слова на “erie” почали активно утворюватись ще у 80-і роки і, на дум-

ку А.Н. Ібрагіма, це було «справжнім лінгвістичним нашестям»: 1982 рік
– 30 ЛН з даним суфіксом; 1983 – 45 ЛН; 1985 – 63 ЛН. Основна маса цих
етнопропріальних реалій прагне змінити свій нинішній формально-семан-
тичний статус, а саме стати загальними, а не пропріальними іменниками
шляхом семантичного, метафоричного переносу, «місце виробництва стає
місцем реалізації, продажу того чи іншого товару», і таким чином увійти
до складу загальновживаної лексики. Як виняток, оказіональний ЛН “La
Grande Eclaterie” – щорічний студентський бал, салон; даний вираз се-
мантично дрейфує «від імені дії до іменника місця і даний компроміс є
однією з привабливих сторін новотворів із суфіксом “erie” » [4, p. 84].
Новотвори із суфіксом ‘iиre’ не з’являються так часто, як ЛО із су-

фіксом ‘erie’ – La Bazardière, La Soldière, La Viennoisière, але вони ви-
конують ту ж функцію, що і їх еквіваленти з формантом ‘erie’. Слід
зазначити, що великий французький лінгвіст Ж.Дюбуа допустив пев-
ну похибку при оцінці словотвірного потенціалу суфіксу ‘erie’, бо вва-
жав, що даний формант, який раніше використовувався для утворення
іменників, номінаторів помешкання ремісника, комерсанта, підприє-
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мого слова как генератива, которые могут проявляться и на эпидигма-
тическом уровне, и на уровне словообразования. Другими словами,
нами исследуется мотивационная активность тех или иных семанти-
ческих признаков глагола ощущать, результатом которой может быть
появление как новых семем этого слова – эпидигматов, так и новых
слов – дериватов. Степень мотивационной активности семантическо-
го признака определяет его положение в иерархии семантической струк-
туры производящего слова [2]. Компонентный анализ лексемы опира-
ется, как известно, на ее словарную дефиницию, в которой часть сем
эксплицируется словами, а часть остается имплицитными.
Анализируемый глагол, равно как и подобные ему, объединяются в

группу глаголов восприятия на основе интегральной семы ‘восприятие’.
Однако данная лексическая парадигма входит в более крупный класс –
лексико-семантическое поле. Следует учесть, что в «Толковом словаре
русских глаголов» (ТСРГ) большая часть перцептивных глаголов, в том
числе две семемы рассматриваемого глагола ощущать, отнесены к гла-
голам интеллектуальной деятельности [6, с. 307, 312]. Однако есть и иные
точки зрения, например, И.А. Сафонова, анализируя глаголы восприя-
тия в древнерусском языке, делает вывод об их принадлежности к лек-
сико-семантическому полю ‘действие’ [5] и характеризует семы ‘мыс-
лительная деятельность’ лишь как потенциальные.
Процессы восприятия и ощущения в объективной реальности свя-

заны причинно-следственными отношениями, поскольку ощущение
предшествует восприятию: «термином ощущение обозначаются началь-
ные процессы обнаружения и кодирования энергии физического мира.
Отсюда следует, что ощущения связаны с начальной стадией контакта
организма с окружающей его средой… Что же касается восприятия,
то оно является результатом психологических процессов, в которых
задействованы такие понятия, как смысл, взаимосвязи, контекст,
субъективная оценка, предшествующий опыт индивидуума и память…
Иными словами, восприятие представляет собой результат упорядо-
чения ощущений и их превращение в знания о предметах и событиях
физического мира» [11, с. 24-25]. Однако уже в древнерусском языке
(с XI в.) слово ощутити было когнитивно направленным, поскольку
имело не только значение «ощутить», но и «узнать», «понять», а его
синтаксический дериват ощущение употреблялся в значении «созна-
ние» [9, c. 614]. Этимологи полагают, что исконнорусским аналогом
слова ощущать, заимствованного из старославянского в форме ош-
тоутити / оштоуштати, был глагол очутити – «заметить, узнать»
[8, с. 179-180]. Его фиксирует и В.И. Даль в значениях «ощутить, по-
знать, почуть» [3, с. 777], а слово ощутить описывает как «чувство-
вать, чуять, слышать, познавать внешними либо внутренними чувства-
ми, телесно или духовно, нравственно» [3, с. 779].
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мця, навіть промисловця – ‘épicerie, cokerie, boulangerie’, перестав бути
продуктивним у ХХ ст., навіть відбулась певна деградація його пер-
винного значення, тому що він слугує тепер для утворення ЛН, які
номінують вторинні аспекти еволюції нових галузей та секторів про-
мисловості та торгівлі ‘chaudronnerie’. Тобто даний формант був про-
дуктивним в епоху становлення капіталізму, на стадії його промисло-
вої революції, а сьогодні, в епоху постіндустріального суспільства, його
твірний потенціал різко знижується, він вимирає, стає реліктовим
твірним елементом. З даною точкою зору можна погодитись тільки з
певними застереженнями, бо якісний полісемантичний формант втра-
тив тільки деякі із своїх первинних значень та функціональних харак-
теристик і плідні дослідження А.Н. Ібрагіма, П. Лера переконливо
свідчать про певний ренесанс твірного потенціалу даного форманта у
80-і роки, в першу чергу завдяки утворенню низки пропріальних ЛО,
найменувань крамниць, ресторанів, кафе, які стали справжніми етноп-
ропріальними реаліями французького суспільства 80-90-х років.
Дериваційні процеси в СФМ активно досліджували також П.Робер і

І.Жувено, причому останній у своїй праці “Les aspects du vocabulaire”
відзначив також продуктивність суфікса ‘erie’ в середині 90-х років і
навів цілу низку оригінальних ЛН, утворених даним суфіксом:

- animalerie (f) – non seulement le lieu où se trouvent, dans un
laboratoire, les animaux destinées aux expériences, mais aussi magasin
spécialisé dans la vente des animaux de compagnie;

- croissant-erie; croissant + erie;
- brioch-erie; brioche + erie;
- jeann-erie; jeans + erie (emprunt anglo-américain);
- coiff-erie; coiffe + erie;
- sweat-erie; sweater + erie (emprunt anglo-américain);
- cart-erie (1970), commerce des cartes postales, carte + erie.
ЛН ‘messagerie’ набуває нових значень у складі субстантивних

словосполук моделі N + Adj, характерних для комп’ютерної мови
‘messagerie électronique, messagerie télématique, messagerie sur minitel,
messagerie rose’ [5, p. 76]. Слід відзначити широку семантичну амп-
літуду вживання суфікса в різностильових текстах: не тільки загаль-
новживана, професійно-термінологічні мови, а й деякі соціолекти,
зокрема молодіжний, схильні до утворення ЛН за допомогою цього
форманта. За останні 20 років він утворив цілу низку ЛН, насампе-
ред у загальновживаній мові ‘dentisterie, ingénierie, secrétairerie,
métallerie’, а розмовному мовленню властива сполучуваність даного
форманта з іншомовними основами ‘sandwicherie – бутербродна;
killerie, ce qui est proprement incroyable, inattendu; micketterie =
niaiserie; jeannerie – магазин джинсового одягу; couscousserie – кафе,
в якому готують традиційні арабські страви з манки. У молодіжному
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УДК 811.161.1.
ГЛАГОЛЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ:

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЛЕКСЕМЫ И ЕГО
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ

(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛА ОЩУЩАТЬ)

Антропологический подход к языку, выдвинутый В.Гумбольдтом
(концепции Э.Сепира, Б.Л. Уорфа, неогумбольдтианство), определил
понимание языковой картины мира, которая возводится к детерми-
нистическим отношениям «мышление – язык» и «сознание – язык».
Мы разделяем точку зрения, согласно которой языковая картина мира
есть результат взаимодействия языка как системы и языковой дея-
тельности человека в познании мира [4, с. 35]. Одной из форм позна-
ния является восприятие, необходимое в получении системных зна-
ний о самих себе и окружающем нас мире. Этот процесс исследуется
физиологами и психологами, осмысливается философами, однако его
изучение будет очевидно неполным без анализа языковых средств
выражения данного явления, что определяет актуальность такого рода
изысканий.
Чувственное восприятие, являясь основой когнитивной деятель-

ности человека, осуществляется при помощи пяти органов чувств:
зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. Поскольку восприятие пред-
ставляет собой, прежде всего, процесс, – ядерными лексическими
средствами номинации данного процесса являются глаголы.
Перцептивные глаголы были предметом исследования с точки зре-

ния их места в лексической системе (Васильев 1981; Падучева 2003),
в том числе в диахронии (Клименко 1989; Бенке 1987; Глинка 2003;
Слободян 2007; Сафонова 2008); рассматривается их функция в со-
временных художественных текстах (Попкова 1997; Федосюк 1988);
они исследуются в плане взаимодействия с глаголами других лекси-
ческих подсистем (Голайденко 2001), анализируются в словообразо-
вательном аспекте (Яковенко 1987) и с учетом их роли в формирова-
нии языковой картины мира (Апресян 1995; Урысон 1998).
Предметом настоящего исследования является непроизводный

многозначный глагол восприятия ощущать, который анализируется
в плане установления его семантического объема и определения адек-
ватности описания последнего в лексикографических источниках. Это
необходимая, на наш взгляд, операция, предваряющая дальнейшее
изучение лексемы, в частности, ее деривационного пространства.
Отметим, что под деривационным пространством мы понимаем все

рече-языковые реализации мотивационного потенциала анализируе-
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соціолекті ЛН з даним суфіксом утворюються нерегулярно, ЛН ‘baba
(англ.) > babaterie – все, що характеризує спосіб життя хіппі.
Аналіз фіксації та експлікації стилістично знижених слів, утворе-

них даним суфіксом у розмовному мовленні, просторіччі та арго, в
сучасних лексикографічних джерелах [1] дозволив нам виявити 58
ЛО, переважна більшість з яких є пейоративними лексемами, що не-
суть у собі негативну конотацію, характеризуючи певні сторони жит-
тя людської особистості, особливості її характеру та способу існу-
вання. Незначну кількість серед них займають ЛО, які несуть у собі
узагальнююче, колективне значення ‘cognerie’ – арг. поліція, по-
ліцейські, а також мають професійно-термінологічне значення
‘tuyauterie’, pop. – органи дихання та травлення. Серед представле-
них ЛО домінують бісемантичні лексеми власне розмовної лексики,
які несуть у собі суто пейоративне змістове й стилістичне забарвлен-
ня, презентуючи риси характеру людини, її спосіб життя, поведінку,
звички та традиції. Незначна кількість представлених лексем у про-
сторіччі має конкретний характер і іронічно-насмішкувато характе-
ризує органи людського організму, а основна маса даних новотворів
несе в собі узагальнююче значення, відбувається певний семантич-
ний зсув від конкретного до більш абстрактного, узагальнюючого
значення в таких ЛО, як ‘vieillerie’ – 1) старі люди; 2) старість;
‘quincaillerie’, fam. 1) підроблені, фальшиві прикраси; 2) pop. при-
краси. Є значна кількість стилістичних синонімів, які відображають
такі соціоморальні категорії, як підлість, ницість, дурість, свинство,
розпусту; наприклад, синонімічний ряд концепту “підлість” –
enculerie, f. arg; mocherie, f. fam; ordurerie, f. pop; vacherie, f. pop.
Семантичний аналіз твірних потенцій форманта - erie в різности-

льових французьких текстах дозволив нам прийти до таких висновків
та узагальнень:

1. Суфіксальний формант - erie не втратив своєї продуктивності в
збагаченні словникового фонду СФМ, він розширив свою сферу фор-
мотворення за межами нормативної лексики, незважаючи на катего-
ричність суджень ряду французьких та вітчизняних лінгвістів про його
деградацію і затухання.

2. Аналіз семантичної структури форманта - erie свідчить про те,
що він частково втратив своє первинне, етимологічне значення, пе-
рестав утворювати тільки якісні іменники і все частіше слугує для
утворення ЛН у сфері спеціальної, термінологічної лексики.

3. Новою тенденцією у використанні твірного потенціалу дерива-
та - erie є утворення етнопропріальних реалій, номінаторів вузько-
спеціалізованих закладів торгівлі, сфери обслуговування та швидко-
го харчування, дрібного та середнього бізнесу, причому з викорис-
танням іншомовних похідних основ.
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АНОТАЦІЯ
Здіховська Т.В. Фразеологізми у художніх творах У.Самчука
У статті йдеться про насиченість мови творів Уласа Самчука

фразеологізмами. Фразеологічні одиниці у художніх текстах розгля-
нуто у двох аспектах: загальномовні фразеологізми та трансформо-
вані. З’ясовано семантичні та стилістичні властивості фразеологіч-
них одиниць у творах Уласа Самчука. Проаналізовано основні прийо-
ми трансформації фразеологізмів.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця, загально-
мовні фразеологізми, трансформація, семантичне значення, субсти-
туція.

АННОТАЦИЯ
Здиховская Т.В. Фразеологизмы в художественных произведе-

ниях У.Самчука
В статье идет речь о насыщенности языка произведений Уласа

Самчука фразеологизмами. Фразеологические единицы в художе-
ственных текстах рассмотрены в двух аспектах: общеязыковые фра-
зеологизмы и трансформированные. Выяснены семантические и сти-
листические свойства фразеологических единиц в произведениях Ула-
са Самчука. Проанализированы основные приемы трансформации
фразеологизмов.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, об-
щеязыковые фразеологизмы, трансформация, семантическое значе-
ние, субституция.

SUMMARY
Zdihovska T.V. Phraseological units in the works of art of Ulas

Samchuk
The article views the saturation of language  with phraseological units(in

the works by Ulas Samchuk). Phraseological units in artistic texts are
considered in two aspects: current phraseological units and transformed
ones. The author singles out semantic and stylistic properties of
phraseological units in the works by Ulas Samchuk. The basic
transformation devices of phraseological units are analysed.

Key words: phraseological unit, phraseological unit, current
phraseological units, transformation, semantic value.
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4. Лексична конкуренція синонімічних деріватів - erie /- iиre при-
зводить до витіснення останнього у словотвірній системі СФМ.

5. У загальновживаній літературній мові дериваційна морфе-
ма - erie поступово втрачає свій твірний потенціал, а в ненорматив-
ному мовленні вона все частіше використовується для утворення сти-
лістично знижених ЛН з негативною конотацією, які відображають
різні сторони людської діяльності, риси характеру людини, особли-
вості її поведінки та ментальності. Особливу продуктивність прояв-
ляє даний формант в розмовному мовленні та арго.

6. Межі між загальновживаною та конвенціональною лексикою
СФМ стають семантично все більш невизначеними та розмитими,
відбувається постійне проникнення слів-екзотів у сферу загально-
вживаної лексики в процесі міжстильової еволюції останніх.
У даній статті ми виокреслили окремі аспекти твірного потенціалу

форманта - erie в різностильових текстах СФМ, і в подальшому було б
доцільно, на наш погляд, здійснити стилістичну класифікацію ЛН, утво-
рених даною дериваційною морфемою, а також розглянути фіксацію та
експлікацію утворених нею ЛО в лексикографічних джерелах.
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АНОТАЦІЯ
Луговий В.С. Аналіз словотвірного потенціалу форманта -erie

(на матеріалі французьких різностильових текстів)
У даній статті подаються результати аналізу твірного потенціалу

форманта -erie, одного з продуктивних суфіксів абстрактних імен-
ників у французьких текстах різної стильової приналежності. Уточ-
нюються основні граматичні моделі лексичних неологізмів, як нор-
мативних, так і оказіональних, описуються основні чинники утво-
рення етнопропріальних реалій у СФМ, а також  еволюція семанти-
ки даного форманта в діахронічному зрізі.

Ключові слова: формант, слово-екзот, лексичний новотвір, оказіо-
налізм, етнопропріальна реалія, дериват, формотворення, номінатор.
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лялося, хоча загалом говорили без ладу і без складу, що і сам дідько
не розбере» [3, с. 79].
Використав Улас Самчук у творах одночасно із субституцією і

прийом усічення фразеологічних одиниць: «Батько того не чув. Вуха
його глухі для поговорів. В одно ввійшло, в друге вилетіло» [4, с. 8] –
«в одне вухо впускати/ впустити, а в друге випускати/ випустити –
неуважно слухати, не реагуючи або легковажно ставлячись до сказа-
ного ким-небудь» [7, с. 129].
Одночасно з прийомом уточнення автор використовує і лексичну

заміну компонентів: «Садок свій оглядає і рано, і ввечері, і завше, коли
тільки має вільну хвилину. Знає його, як жид свою кишеню» [3, с. 21] –
«як власну (свою) долоню зі сл. знати – дуже добре» [7, с. 214].
Отже, у творах Уласа Самчука широко використовуються як за-

гальновживані, так і трансформовані фразеологізми. Вони взаємоді-
ють з мовою героїв, автора та змістом твору.
Фразеологізми у художніх текстах виступають через призму авторсь-

кого художньо-образного світобачення. Вони є органічним елементом
у мові творів. Через фразеологічні одиниці письменник передає став-
лення до зображуваних подій, акцентує смислову та стильову позиції
мовних засобів. За допомогою фразеологізмів краще розкриваються
читачеві внутрішній світ персонажів, настрій, світогляд тощо.
Улас Самчук своєрідно використовує мовні одиниці фразеологіч-

ного рівня, творчо обігрує їхній семантичний потенціал, цілеспря-
мовано модифікує структурно-семантичну модель.
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АННОТАЦИЯ
Луговой В.С. Анализ словообразовательного потенциала фор-

манта -erie (на материале французских разностилевых текстов)
В данной статье приводятся результаты анализа

cловообразовательного потенциала форманта ‘erie’, одного из продук-
тивных суффиксов абстрактных существительных во французских раз-
ностилевых текстах. Уточняются основные грамматические модели лек-
сических неологизмов, как нормативных, так и окказиональных, опи-
сываются причины образования этнопроприальных реалий в СФЯ, а
также эволюция семантики данного форманта в диахроническом срезе.

Ключевые слова: формант, слово-экзот, лексический неологизм,
окказионализм, этнопроприальная реалия, дериват, формообразова-
ние, номинатор.

SUMMARY
Lugovoy V.S. The analysis of the word-building potential of the

derivational formant -erie (in various genre styles of French literature).
The article focuses on the results of the analysis of the word-building

potential of the derivational formant - erie, one of the most productive
suffixes of abstract nouns in various styles of French literature.

The main grammatical categories of lexical neologisms, both standard
and occasional ones, are specified. The reasons for forming of ethnoproper
lexis in Modern French and the semantic evolution of the given formant
are analyzed in the diachronic aspect.

Key words: formant, exotic word, lexical neologism, occasional word,
ethnoproper lexis, derivative word, word-building.

О.Я. Остапович, Е.Я. Варениця
(Івано-Франківськ)

УДК 81“ 373.7: 811.112 2
СИСТЕМНІ ВІДНОШЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНО-
ДЕРЖАВНОМУ ВАРІЮВАННІ НІМЕЦЬКОЇ

ФРАЗЕОЛОГІЇ

Вивчення фразеологічного складу німецької мови у Австрії та
Швейцарії має порівняно недавню, але достатньо солідну і обширну
традицію. Пріоритет у лінгвістичній варіантології назагал, і у варі-
антній фразеології зокрема, належить вітчизняній, екс-радянській
школі мовознавства, що визнається і західними спеціалістами. Саме
Санкт-Петербурзька школа професора А.І. Домашнєва розробила
найбільш цілісну концепцію національного мовного варіанта [2, с.
10; 4, с. 13-14] плюрицентричної мови. До недавнього часу фразео-
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інформації, аби читач зрозумів, про що йдеться. Улас Самчук спосіб
усічення фразеологічних одиниць здебільшого використав у мові пер-
сонажів. Наприклад, про готовність до всіх випробувань: «Боже! Вона
готова в огонь піти, загинути найтяжчою смертю за того, хто це
зробить» [4, с. 232] – «в вогонь і воду» [7, с. 120]; людину з досвідом
зображено так: «Я пропоную дядька Матвія. Чоловік у цих справах
битий, і ніхто краще за нього цієї роботи не зробить» [3, с. 79] –
«битий (бита) собака» [7, с. 673], «битий жак (жук)» [7, с. 233].
Ще одна група трансформованих фразеологізмів у творах Самчу-

ка – це доповнення компонентного складу фразеологізмів словами
розмовно-побутового характеру, завдяки чому з’являються різно-
манітні семантичні відтінки, інше сприйняття узуальної фразеологі-
чної одиниці. Зі стилістичного погляду – це один із тих індивідуаль-
но-авторських художніх засобів, які використовуються для підвищен-
ня експресивності й емоційності висловлювання. Наприклад, до тра-
диційного фразеологізму «нести тягар на своїх плечах (на собі) – мати
обтяжливі обов’язки, виконувати важку, велику за обсягом роботу,
здійснювати якусь дуже складну справу» [7, с. 434] одночасно з до-
повненням письменник застосував і прийом усічення: «Матвій ніс
тягар, ніби на нього сто пудів наложили. Аж угинався. Перед об-
личчя люду сором стати» [3, с. 86]. «І якось так сталося, що Іван
Гуца попав у саму гущу події, спотикнувся на якусь бабу, полетів
шкереберть і за одну мить на ньому височилася ціла купа жінок,
так що йому нічого не залишалося іншого, як на ціле горло, ніби
його різали, верещати» [3, с. 82] – «на все горло, зі сл. кричати, смія-
тися, співати – дуже голосно» [7, с. 161]. У цьому випадку викорис-
тано ще й синонім верещати до слова кричати. Синонім до слова шум
вжито у такій конструкції: «Побачивши Матвія, собака наробив га-
ласу, ніби йому за те бозна-скільки платять» [3, с. 125] – «нароби-
ти шуму – привернути до себе загальну увагу, стати предметом обго-
ворення» [7, с. 425]. У наведених прикладах фразеологізми розши-
рено порівняльними зворотами.
Спостерігається також уведення чи усунення заперечних часток у

структуру фразеологічної одиниці. Наприклад, дуже сильно кого-не-
будь побити: «Коли ти, голубе сизий, брешеш, то дивись, щоб я тобі
ребер не полічив» [4, с. 40] – «полічити (порахувати, полоскати, по-
товкти) ребра» [7, с. 538].
Простежується у творах і нанизування фразеологізмів-синонімів,

до деяких із них застосовано спосіб субституції. Наприклад, здиву-
вання, переживання людей простежується через такі фразеологічні
одиниці: «Люди витріщали очі, дух їм заперло, коротку хвилю все
заніміло» [3, с. 86]. Людська нескладна, заплутана мова, зовсім не
зрозуміла: «загомоніли інші і тих голосів усе прибавлялося й прибав-
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логії національних мовних варіантів були присвячені лише декілька
робіт В.Т. Малигіна, Л.І. Коканіної, В.Т. Сулима, О.Я. Остаповича
[6, с. 60; 8, с. 65; 7, с. 382]. Спроба укласти австрійський фразео-
логічний міні-словник [V.T. Malygin, 1996] була піддана критиці з
боку провідного угорського фахівця Ч.Фельдеша [15, с. 22]. Йому
належать також перші на Заході роботи із системного вивчення авст-
рійської національної фразеології [17, с. 110]. Інтерес західних досл-
ідників до варіантної ідіоматики останнім часом значно пожвавився.
Заслуговують на увагу роботи Я.Ебнера, В.Айсманна, Р.Шмідлін, а
особливо Г.Бургера [12, с. 51-53].
Проте, на нашу думку, не до кінця з’ясованими залишаються ба-

зові теоретичні, навіть термінологічні питання даної проблематики.
По-перше, слідом за класиком німецької соціолінгвістики У.Аммо-
ном [1], ми схильні вважати особливості німецької мови у Австрії,
Швейцарії, Люксембурзі та Ліхтенштейні, які мають системний, нор-
мативно-кодифікований характер, національно-державними мовни-
ми варіантами.
На наш погляд, саме поняття «національний мовний варіант» не є

до кінця коректним у термінологічному, соціолінгвістичному сенсі.
Ми вважаємо за доцільне використовувати термін «національно-дер-
жавний варіант літературної мови». Це підкреслює його нормативно
кодифікований, стандартний, офіційний статус у межах суверенної
національної держави та диференціює як від варіантів німецької мови,
приміром, у Південному Тіролі чи Східній Бельгії, так і від регіо-
нальних варіантів на кшталт баварсько-західноавстрійського,
північнонімецького чи форарльберзько-алеманського тощо. Цей
термін корелює зі  згаданим  поняттям  «Nationalstaatliche
Sprachvarietät» (а  не «Variante»!) та  відрізняє його від
«Regionalvarietäten».
По-друге, щоб відрізнити варіанти німецької мови у цих країнах від

німецької мови у ФРН, пропонуємо термін недомінуючий національно-
державний варіант. Він видається нам коректним із точки зору концепції
рівноправного плюрицентризму. Якщо мову ФРН не зовсім доречно на-
зивати «Hochdeutsch», «Standarddeutsch» чи «Binnendeutsch» (що викли-
кає справедливі заперечення спеціалістів за межами ФРН), коректнішим
є термін «Bundesdeutsch», то в інших німецькомовних країнах варіанти
«das Õsterreichische Deutsch» і «Schweizer Deutsch» є хоча й повноцінно-
стандартними і нормативними, але, з огляду на ареал поширення і
кількість мовців, недомінуючими.
По-третє, ми не можемо погодитися із апріорним вживанням щодо

фразеології термінів «австрійська/ швейцарська національна фразе-
ологічна система/ мікросистема». З одного боку, кількісні характе-
ристики фразеологічних австріацизмів та гельветизмів, які мають ре-
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Найбільше ми зафіксували у творах Уласа Самчука фразеологіч-
них одиниць із заміною одного чи кількох компонентів словами
вільного вжитку. Лексична заміна (субституція) компонентів фразео-
логічної одиниці – це один із найпоширеніших різновидів структур-
но-семантичного типу трансформацій. Авторська заміна відрізняється
від нормативної тим, що вибір слова-замінника зумовлює, насампе-
ред, контекст. Простежимо це на прикладах із творів Уласа Самчука:
«Усі добре знаєте, що тепер я не можу брати на свої барки такого
тягару» [3, с. 79] – «брати/ взяти (прийняти) на [свої] плечі – робити
все самому, не обтяжуючи когось. Зобов’язуватися щось виконати,
зробити» [7, с. 42]; «Мати є завше мати. Вона знає, що чекає Во-
лодька, тому наробила тарараму» [3, с. 61] – «наробити шуму – при-
вернути до себе загальну увагу, стати предметом обговорення» [7, с.
425]; «Осторожить коня, він хропе й кулею мчить» [4, с. 243] – «ле-
тіти/ полетіти стрілою – дуже швидко бігти, їхати» [7, с. 333]; «Ша-
нуйте одежину, бо будете в мене мов голопуцьки бігати… Я вам це
кажу… і дивіться мені. Слова ці не на вітер пущені» [3, с. 64-65] –
«не кидати слів на вітер – не говорити що-небудь безпідставно, без-
відповідально, необґрунтовано; бути обов’язковим» [7, с. 293]; «Ще,
чого доброго, почнуть бозна-що ляпати язиками» [5, с. 50] – «плес-
кати язиком – багато говорити; поширювати плітки, вигадувати таке,
чого нема і не було» [7, с. 518]; «Знаю цю місцевість, як свою кише-
ню» [4, с. 93] – «як власну (свою) долоню, зі сл. знати – дуже добре»
[7, с. 214], «як свої (своїх) п’ять пальців, зі сл. знати, вивчити – дуже
добре, досконало» [7, с. 589]. Достаток Марії та Гната автор передає
таким трансформованим фразеологізмом: «Гнат і Марія чують під
собою твердий ґрунт» [3, с. 52] – «мати міцний (твердий, добрий)
ґрунт під ногами – почувати себе твердо, впевнено, незалежно» [7, с.
374]. Ці приклади свідчать, що письменник, замінюючи певні слова
у загальновживаних фразеологізмах, пристосовує їх до конкретної
ситуації.
Зрідка трапляються граматичні видозміни, а саме префіксальні:

«Ох, Боже!» – вирвалось зненацька у Володька. Йому аж дух запер-
ло » [3, с. 48] – «спирає/ сперло дух (віддих, груди) – кому-небудь
важко дихати від надміру почуттів, сильних переживань» [7, с. 680].
Спосіб усічення фразеологізмів належить до найменш вивчених

явищ мовного динамізму, хоча у сфері мовлення це один із продук-
тивних засобів творення нових експресивних виразів. Усічення ком-
понентного складу фразеологічних одиниць часто зумовлене тенден-
цією до економії мовлення та ґрунтується на внутрішніх можливос-
тях широковідомих виразів, доповнюваних можливостями контексту,
який усуває потребу в тому, щоб наводити фразеологізми повністю.
Зменшуючи обсяг фразеологічних одиниць, автор лишає достатньо
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гіональний системно-функціональний статус (за підрахунками О.Я.
Остаповича, 1271 та 683 відповідно) неспівмірні із кількістю фразе-
ологічних тевтонізмів, а головне – ідіом із загальнонімецького над-
державного фразеологічного фонду, які вживаються австрійцями та
швейцарцями. Ні про яку суто фразеологічну національну систему
чи мікросистему за таких умов не може бути й мови. Провідний ав-
стрійський лінгвіст П.Візінгер справедливо зазначав, що мізерний
відсоток лексичних австріацизмів (біля 3% словникового складу
німецької мови) не дозволяє говорити про «австрійську мову» як щось
відмінне від німецької, але водночас ці елементи виконують націо-
нально маркуючу, ідентифікуючу, культурно-еталонну функцію [20,
с. 13]. З іншої точки зору, ми приєднуємося до концепції Я.А. Бара-
на, який заперечує наявність окремого фразеологічного рівня і фра-
зеологічної мовної системи [1, с. 123]. Фразеологізми як мовні оди-
ниці не перекодовуються при горизонтальному поєднанні в одиниці
вищого рівня (неможливо скласти осмислене речення з одних фразе-
ологізмів), а значить – не творять окремого рівня. Так само вони не
покривають без остачі інформаційне поле, тому не можуть утворю-
вати цілісної, взаємопов’язаної системи. Наявність у фразеологізмів
системних ознак (синонімії, варіювання, антонімії, полісемії) ніяк не
суперечить цій ідеї. Навпаки, ці системні характеристики властиві
лексиці в цілому, тому і фразеологія є невід’ємною складовою лек-
сичної системи і лексичного рівня.
Виходячи з вищенаведеного, спробуємо змоделювати поняття си-

стеми і мікросистеми щодо національно-державного мовного варію-
вання. Якщо прийняти плюрицентричну німецьку мову за архісисте-
му, то її лексичний склад за межами ФРН творитиме національні лек-
сичні мікросистеми. Вони включають як загальнонімецьке інваріан-
тне ядро, так і національно-специфічні марковані елементи (ті самі
3% П.Візінгера).
Фразеологію ми вважаємо особливою складовою лексичних мікро-

систем недомінуючих національно-державних варіантів німецької
мови із притаманними лексиці системними характеристиками (як
внутрішньо-, так і міжваріантними).
Як уже зазначалося, нез’ясованим до кінця залишається питання

визначення статусу фразеологічного австріацизму чи гельветизму. Тут
спостерігаємо термінологічний різнобій – «територіальні дублети»,
«варіанти», «синоніми», «аналоги», «узуальні дивергенти», «власне
австріацизми чи гельветизми», «перекладені діалектизми» etc. На
нашу думку, усі перелічені типи національно-маркованих фразео-
логізмів можна зарахувати до австріацизмів чи гельветизмів. При цьо-
му, «унікальні» фразеологічні одиниці, що не мають аналогів в інших
варіантах німецької мови, ми назвали б, користуючись когнітивно-
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ни, наприклад, здоровий, рум’яний: «Відслужив свою службу і по-
вернувся додому, живий і здоровий, матрос Корній Перепутька. Ду-
жий, кров з молоком…» [4, с. 53].
Неприязне, вороже ставлення до кого-небудь передається через

аналогію з діями у тваринному світі: «Марія іноді кидала на неї по-
гляд змії» [5, с. 45].
Янчеюк готовий провчити, покарати, присадити Павла («Гори гово-

рять!»): «Я йому, хвалиться, ще носа утру й зіб’ю ту його пиху» [4, с. 40].
Найбільша кількість фразеологізмів ужита в мові персонажів.

Зокрема, про свою бідність Матвій Довбенко висловлюється так: «Чув,
знаєте, і думав. Але дума і є думою, коли свистить у кишені. Що,
зрештою, мені та одна десятина поможе… А стягатися до сороч-
ки. Дітей морити голодом» [3, с. 32-33].
Щоб підсилити безвихідне становище у родині Матвія через не-

стачу грошей, автор використовує фразеологізм: «Володькова спра-
ва його (батька) поважно турбує, треба б до лікаря, а тут його хоч
кричи, ані копійки зайвої» [3, с. 124].
Матвій вважає, що господарем буде лише той, хто цінує працю

свою й інших, хто працює сам і привчає дітей до цього, караючи за
непослух: «Що ви там собі не думайте, але коли мені не шанувати-
метесь, то шкіру з вас поспускаю. Це собі затямте і зарубайте на
носі. Ні одного зерна не змарнувати. Ні одної крихти хліба не смієте
знищити без «пользи»… Шануйте одежину, бо будете в мене мов
голопуцьки бігати… Я вам це кажу… і дивіться мені» [3, с. 64-65].
У творі «Гори говорять!» вживається фразеологізм, що позначає со-

ціальне становище особи й передає значення «великий, значний,
справжній господар»: «Одарка зітхає, говорить про Трихона, що не
дивився на чорні брови, взяв коровами – і тепер он господар на всю
губу» [4, с. 24].
Чудову природу Закарпаття у творі «Гори говорять!» допомага-

ють передати теж фразеологічні одиниці. Улас Самчук смереки, а інко-
ли й ялини, порівнює зі свічками, вказуючи, що вони дуже стрункі
або високі: «А далі ліс, ліс і ліс. Смереки, як свічі» [4, с. 25], «Тут ліс.
Чорний, густий, смереки – свічі високі» [4, с. 57], «Десь там, де роз-
ляглася могутня Чорна Клева, стрункі, мов свічі, смереки біжать у
далечінь і там, збігши під гору, зникають» [4, с. 161], «Стрункі, мов
свічі, ялини» [4, с. 7].
Фразеологічна одиниця, як і будь-яке «слово у художньому мов-

ленні піддається багатогранним трансформаціям: збагачується його
смисл, ускладнюються емоційнооцінювальні характеристики, зміню-
ються взаємовідношення з іншими словами, відкриваються нові об-
разні можливості» [8, с. 12]. Отож, окремої уваги заслуговують транс-
формовані фразеологізми.
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прототиповою термінологією, «good samples», а периферійні, анало-
гові одиниці чи дублети, відповідно, «bad samples».
Для подолання згаданого термінологічного розбою у класифікації

варіантних фразеологічних одиниць спробуємо запропонувати влас-
ну типологію на прикладі аналізу швейцарського фразеологічного
корпусу [7, с. 380 ].

Idiome Helvetismen: etw. geht (voll) ab, ins Tal abfahren, grosse Kammer,
der grosse Rat, einen Jass klopfen, den (ganzen) Bettel hinschmeissen, sich
etw. ans Bein streichen, j-m. einen Schlötterling anhängen, bachab schicken,
bachab schwimmen/gehen, aus Abschied und Traktanden fallen, j-n. sticht
der Gwunder, sein Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, (nicht) den
Fünfer und das Weggli bekommen/haben/wollen, hütet euch am Morgarten,
(viel) Werg an der Kunkel haben, den Rank finden, im gleichen/selben Spital
krank sein, die Sache ist j-m. zweg/zwäg, zweg/zwäg kommen, rätig werden,
keinen Wank tun, die Wägsten und Besten, hopp Schwyz, der Rösti/Röschti-
Graben, der Rütli-Schwur.

Analoge (Varianten/Synonyme): zu Nacht essen, Instand stellen, Velo
fahren, Red und Antwort stehen, das schleckt keine Geiss weg, dann ist Feuer
im Dach, so sicher wie das Amen in der Kirche, j-n. am Seil herunterlassen/
herablassen, aufpassen wie ein Häftlimacher, etw. ins Kamin schreiben, kein
Bein/Knochen/Schwanz, dastehen wie der Esel am Berg, kein Büro machen;
wissen, wo Bartli den Most holt, im Handkehrum, Hans was Heiri, etw. wie
seinen Hosensack kennen, Herr und Frau Schweizer/Meier, weggehen wie
frische Weggli, wie es im Büchlein steht, keinen roten Rappen (wert sein),
einen Kloss im Hals haben, das Gesuch stellen, vor der eigenen Tür wischen,
keinen Rappen (mehr) in der Tasche haben, der Zwanziger ist gefallen.

Sprichwörter: Was auf der Tisch kommt, wird gegessen. Hausen ist
nicht Mausen, sonst könnte es jede Katz“. Man kann der Katze den Balg
nicht waschen, ohne sie nass zu machen. Der Istmirgleich wird niemals
reich. Neue Besen wischen gut. Rechte Leute haben rechte Kartoffeln. Es
ist nicht alles Anken, was die Kuh gibt. Annet/Über dem Bach sind auch
Leut“. Wüst tut wüst. Die letzte Kuh tut das Gatter zu. Es ist kein Ämtli, es
hat auch ein Schlämpli. Was man zu Abend um Vieri tut, kommt einem zu
Nacht um Nüni zugut.

Falsche Freunde: zum Handkuss kommen, j-m. die Stange halten, es
wundert mich, der blaue Brief, heuriger Hase.

Bad samples. Geflügelte Worte: Nun singen sie wieder. Mein Name
sei Gantenbein. Grieche sucht Griechin. Das Fähnlein der sieben
Aufrechten. Biedermann und die Brandstifter. Der Richter und sein Henker.
Der Besuch der alten Dame.

Analoge (Varianten/Synonyme): den Braten schmecken/schmöcken, sich
gegenseitig die Suonen abgraben, j-m. am Fürtuch hängen, j-n. im Mark
treffen, (eine Sache) ab Brett schaffen, aus der Latte springen, j-n. auf Milz
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нові замовлення столярки, і фуганок не струже, а горить в його
руках» [5, с. 45]. Він вправний, вміє все робити, тямущий у всякому
ділі: «Гнат, наймолодший з братів, майстер на всі руки» [5, с. 20].
У романі «Волинь» селяни показані як люди, що роблять усе об-

думано, виважено, а не як-небудь: «Селяни не вміють робити щось
на галай-балай. Треба обміркувати, що і як та з якого боку, а тоді
вже і до діла. Сім раз відмір, а раз відріж, каже мудра народна
приказка» [3, с. 79].
Важка праця селян на Закарпатті змальована теж за допомогою

фразеологічних одиниць: «Все твоє, до всього приклав руку і нема-
ло пролив тут поту свого» [4, с. 70], з найбільшим, неймовірним
напруженням працює: «Ніяково дармувати, коли жінка рве з ос-
танніх сил» [4, с. 62].
Матвій Довбенко змальований хорошим господарем і мудрим по-

радником. Він завжди має свою думку стосовно певної життєвої ситу-
ації, поважає освічених людей і хоче, щоб діти його теж вчилися: «Всі
вчитись мусите. Учення світло – невчення тьма…» [3, с. 147].
Улас Самчук у творі «Гори говорять!» Марійку змалював як дівчи-

ну, що любить бути завжди попереду, не поступається перед кимсь у
чому-небудь: «Танцює леґінь, п’є вино, сипле музикам ґрейцарі. Хіба
то для себе? Хай бачить вона, хай знає. Подивися, хто такий Цо-
кан, та й вона не пасе задніх» [4, с. 17], також дівчина має гідність,
самоповагу: «І вона знає собі ціну. Ось вона розгулялася. Очі горять,
блищать агатами…» [4, с. 17].
Про людей, які пліткують, ведуть недоброзичливі балачки, гово-

риться так: «Казала, що ночувала у Домахи, але злі язики говорили,
що вона деінде проводила свої ночі» [5, с. 47].
Описуючи психічні стани людини, Улас Самчук ставить в центрі

уваги різні поняття, зокрема, назви окремих органів тіла. Наприклад,
символічними у зображенні відчуття страху є шкіра, спина, волосся:
«Під ногами щось плутається. Нагнувся – дитина! Мороз пішов поза
шкурою. Схопив дитя, а воно майже голе й ще тепле» [4, с. 84], «Коні
направлені в сторону Лазещини. Коло того ще двоє озброєних. У мене
по спині пробіг холодок» [4, с. 146]. Наведені приклади показують,
що зниження температури тіла буває наслідком не лише переохоло-
дження, а й певного психічного стану, зокрема страху.
Відчай, скрутне або безвихідне становище передається за допо-

могою фразеологічної одиниці: «хоч ти сядь та плач» [4, с. 135].
Також влучно передається фразеологізмами розумовий розлад лю-

дини. Смислове навантаження падає на слова розум, глузд: «Щоб я до
нього йшов? До Маківчука? Чи ти не з’їхала часом з глузду?» [4, с. 53].
Молодих, енергійних, рухливих, у розквіті сил героїв лаконічно й

емоційно характеризує Улас Самчук, підкреслюючи їхні фізичні ста-



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

105

und Leber prüfen, aus dem Häusli sein, der Batzen ist gefallen, aufgehen
wie ein Küchli, wie ein Murmeli schlafen, j-n. aus der Fasson bringen, da
liegt der Igel im Hag, Ablass in Bern holen und kein Geld mitbringen, alle
Mödeli anwenden, klar wie Gülle, das geht wie durch den Anken, Spass
aufs Velo; Inzwischen ist viel Wasser durch den Genfersee geflossen.

Idiome Helvetismen: das ist über das Bohnenlied hinaus, es geht in
die Fastnacht/es ist Fastnacht, j-m. die Katze auf den Buckel hinaufjagen,
Mais machen, j-m. ein Morgarten bereiten, j-m. geht der Schirm zu, den
Schirm zutun, auf den Felgen sein, Karlishof haben, kein Weggli und kein
Räppli abgeben (wollen), Moos am Gilet haben, einen Hock haben, ich
bin kein Pestalozzi, dastehen wie ein Türlistock, die Nase rümpfen wie
beim Jassen, zu etw. gehören wie der Anken aufs Brot, die Augen wie
Flügsrädli machen, von etw. verstehen wie ein Gusti vom Geigen.

Sprichwörter: Es ist besser alles essen, als alles tätschen. Es ist besser
ein Schädli, als ein Schaden. Tee, Kaffee und Leckerli bringen den Bürger
ums Äckerli. Der Faulenz und das Lüderli sind zwei Zwillingsbrüderli.
Eine Stunde Rühli ist besser als ein gutes Brühli. Der Dünktmich hat
Gottes Sohn ans Kreuz geschlagen. Der Hetti und der Wetti sind Brüder
gewesen. Der Hansheiri Frühgenug und Hansheiri Gutgenug sind zwei
Brüder gewesen. Schwyzerrat kommt nach der Tat.

Falsche Freunde: vor das Haus treten, j-n. in Schwung/in die Schwünge
bringen, eine Runde drehen.
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вило, виразнішими з емоційно-експресивного погляду [6, с. 10]. Зде-
більшого фразеологізми не лише називають предмети, дії, явища, але
й одночасно оцінюють їх, виражають ставлення до них, експресивно
характеризують. Естетична роль фразеологічних одиниць у художній
літературі, вважає І.Б. Голуб, зумовлена їх природною образністю й
емотивністю, а також умінням автора відібрати потрібний матеріал і
ввести його в текст, підпорядкувати авторському задумові [1, с. 203].
Посилення інтересу науковців до проблем лінгвістики тексту зумов-

лює необхідність розгляду питань, пов’язаних із функціями та тексто-
творчими можливостями фразеологічних одиниць у художніх творах.
Питанням функціонування фразеологічних одиниць у текстах при-

свячені роботи Л.Г. Авксентьєва, М.Ф. Алефіренка, В.М. Білоножен-
ко, В.М. Вакурова, С.А. Ганжі, І.С. Гнатюк, С.Горожанової, І.В. Дубинсь-
кого, В.С. Калашника, В.П. Ковальова, М.П. Коломійця, Л.Петлен-
ко, Ю.Ф. Прадіда, Л.Г. Скрипник, А.П. Супрун, В.Д. Ужченка, О.І. Фе-
дорова, Т.В. Цимбалюк, В.А. Чабаненка, М.М. Шанського, Л.Ф. Щер-
бачук та ін. Усе ж у нашій науковій літературі ще мало праць, які
спеціально висвітлювали б фразеологію мови окремих письменників.
Отож, актуальність статті визначається відсутністю ґрунтовного

дослідження, присвяченого мові та індивідуальному стилю Уласа Сам-
чука на фразеологічному рівні, а також необхідністю семантичного
та структурного аналізу фразеологічних одиниць і вияву взаємоза-
лежності зміни їх значення, структури та функціонального наванта-
ження у художньому мовленні.
Метою дослідження є спроба з’ясувати семантичні та стилістичні

властивості фразеологізмів у художніх творах Уласа Самчука, також
дослідити, які прийоми трансформацій фразеологічних одиниць ви-
користав письменник.
Фразеологізми у художніх текстах Уласа Самчука розглядаємо у

двох аспектах: узуальні фразеологізми, тобто загальномовні, що фун-
кціонують у загальноприйнятій формі та значенні, та трансформо-
вані фразеологічні одиниці.
Особливо майстерно Улас Самчук використовує у своїх творах

фразеологізми для експресивного вираження позитивних і негатив-
них рис героїв.
Одне із значень – характеристика впертої, настирливої людини.

Саме таким показав письменник Гната у «Марії»: «Що не робили, що
не говорили… Де там… Хоч ти йому, людоньки, кіл на голові теши.
Ну хай. Не мені, а собі бере!» [5, с. 31].
Однак виділимо ще одне із значень його характеру – роботящий.

Для цієї лексико-семантичної групи символічним є руки. Гнат швид-
ко й успішно виконує роботу: «що не похопить – горить у руках» [5,
с. 32], «Хата для нього зовсім мала, а в шопі стільки праці. Дістав
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АННОТАЦИЯ
Жихарева Н.А. Типология непрямых языковых актов
Статья посвящена установлению сфер транспозиции прагматичес-

ких типов высказываний современных английского и украинского язы-
ков и условий адекватной интерпретации косвенных речевых актов.

Ключевые слова: прямой / косвенный речевой акт, иллокутивная
сила, прагматический тип высказывания, пропозициональное содер-
жание, пресуппозиция.

SUMMARY
Zhikhareva N.A. Typology of indirect speech acts
The article presents an attempt to delineate the spheres of transposition

of the utterances with different pragmatic functions in Modern English
and Ukrainian. Much prominence is given to preconditions of adequate
interpretation of indirect speech act.

Key words: direct / indirect speech act, illocution, pragmatic type of
an utterance, proposition, presupposition.

Т.В. Здіховська
(Луцьк)

УДК 821. 161. 2 Самчук 09: 81. 373. 7
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ХУДОЖНІХ
ТВОРАХ УЛАСА САМЧУКА

Використання мовних засобів підпорядковане розкриттю ідейних
та естетичних настанов митця. Мовна картина світу художника сло-
ва є вербальним відображенням світовідчуття письменника, його
ціннісних орієнтирів. Поряд із проблемами дослідження композиції,
прийомів метафоризації тощо художніх творів висвітлення пробле-
ми функціонування фразеологічних одиниць теж наближає дослід-
ника до розуміння індивідуального стилю письменника.
Мова художньої літератури з лінгвістичного погляду становить

органічну єдність широкого спектра взаємодіючих виражальних за-
собів, серед яких помітне місце належить фразеологічним одиницям.
О.І. Єфімов, дослідник стилістики фразеологічних одиниць, підкрес-
лив провідну роль фразеологізмів у системі мовних засобів художньої
виражальності, які визначають стиль [2, с. 280]. Адже можливості
формування експресивних емоційно-оцінних конотацій у сфері фра-
зеології набагато ширші, ніж у сфері лексики. Отже, особливості се-
мантики слова та фразеологічної одиниці зумовлюють неоднакове їх
призначення в художньому мовленні, оскільки у фразеологізмі коно-
тативний елемент значення завжди домінує над денотативним. На думку
Л.Г. Скрипник, фразеологічні одиниці, порівняно зі словами, є, як пра-
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SUMMARY
Ostapovich O.Ya., Varenytsya E.Ya. System relations in national state

variation of German phrasiology
The article deals with the problem of pluricentricity of Modern German

and variant idiomatics. Beside the system-functional status of
phraseological Austriasism and Helvetism it is the question of system
characteristic features of phraseologisms studied and the idea of system
and microsystem as to the nationally state variation modeled.

Key words: pluricentricity, Austriasism, Helvetism, phraseologism,
system, microsystem, nationally state variation.

З.В. Поливара
(Тюмень, Россия)

УДК 81.0
ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УКРАИНЦЕВ
В БИЛИНГВОМЕНТАЛЬНОМ ПОЛИЭТНИЧНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Актуальность нашего исследования определяется проблемой со-
стояния устной и письменной речи билингвов и коренных жителей
Тюменской области. Тюменская область имеет особый статус, пред-
ставленный не только огромной территорией, но и полиэтничным
пространством, населённым многими этносами и субэтносами: хан-
ты, манси, ненцы, коми, селькупы, русские, украинцы и др. В энцик-
лопедическом справочнике «Тюменская область: народы, языки, куль-
туры» [4, с. 284] описано более 150 этносов и субэтносов, прожива-
ющих на территории области.
Особую тревогу вызывает тот факт, что миграция этносов на тер-

риторию Тюменской области, смена привычных занятий, языкового
поведения и т.д., как правило, приводит к угасанию многих черт на-
циональной культуры, а затем и к практически полному исчезнове-
нию. Вместе с тем, именно традиционные элементы духовной, мате-
риальной и языковой культуры во многом помогают мигрантам вы-
жить в суровых климатических условиях Западной Сибири.
Языковая политика Тюменской области направлена на усиление

позиций толерантности к различным народам. Своеобразие сложив-
шейся в Тюменской области языковой ситуации обусловлено поли-
этничностью региона, в котором прослеживается наличие трёх ком-
понентов: европейцев, тюрков, угров. Внутри такого социума пред-
ставлены языки аборигенов (хантыйский, мансийский, ненецкий), ди-
аспор мигрантов ближнего зарубежья (украинский). Кроме того, ре-
гиональное этнолигвистическое пространство включает в себя так-

181

Оскільки адекватна інтерпретація мовленнєвого акту пов’язана
насамперед з правильною інтерпретацією його ілокутивної сили, яка
передає інтенцію мовця, є підстави вважати, що при розчленованому
вираженні ілокутивного і пропозиціонального компонентів у повер-
хневій структурі висловлення необхідність залучення контексту для
їх ідентифікації буде не такою обов’язковою, як за відсутності у ви-
словленні експліцитних маркерів його ілокутивної сили. Отже (як
справедливо відмічає Л.М. Медведєва), “в загальних рисах характер
зв’язку М[овленнєвого] А[кту] і контексту може бути описаний у тер-
мінах більшого / меншого ступеня залежності мовленнєвого акту від
контексту, значною мірою пов’язаної з експліцитним / імпліцитним
уявленням його ілокутивної сили” [5, с. 32].
Таким чином, адекватна інтерпретація НМА відбувається за до-

помогою операцій логічного виведення імпліцитної непрямої ілокуції
даного висловлення, детермінованої певними комунікативними умо-
вами його застосування, з його прямої ілокуції, безпосередньо по-
в’язаної з описовим (пропозиціональним) значенням. При цьому не-
обхідним є урахування ряду прагматичних факторів, таких, як кон-
текст, включаючи ситуацію спілкування, пресупозиції, умови успіш-
ності того чи іншого типу висловлень, а також структурно-семан-
тичні особливості висловлень.
Використання наведених у даній статті типологічних узагальнень,

на наш погляд, значною мірою сприятиме визначенню сучасної кому-
нікативної ситуації та прогнозу подальшого розвитку системи ПМА /
НМА, зокрема у тих галузях, де самий стиль спілкування ще перебуває
на стадії формування (як наприклад, стиль комп’ютерної комунікації).
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же языковые разновидности субэтнических групп (например, сибир-
ских татар, сибирских башкир, сибирских украинцев, сибирских бе-
лорусов и др.).
Проблема. На фоне сосуществования многообразия языков и ди-

алектов наблюдается снижение функциональной роли родных язы-
ков и, как следствие, ассимиляция, а затем исчезновение языков, как
переселенцев, так и коренных народов Севера. Тем не менее, жела-
ние сохранить родные языки и передать своим детям присуще прак-
тически всем аборигенам и мигрантам.
Своеобразие сложившейся в Тюменской области языковой ситуа-

ции вызывает тревогу по поводу как утраты этно-культурного насле-
дия, в частности, этно-культурной артикуляционной нормы, так и сла-
бого владения русской устной и письменной речью представителями
коренных малочисленных народов Севера.
Полученные результаты и выводы. С целью изучения влияния би-

лингвизма на речевые процессы, нами было изучено состояние уст-
ной и письменной речи, отслежены изменения орфоэпической нор-
мы на примере украинцев-билингвов, проживающих в Тюменской
области.
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года в Тюменс-

кой области проживает 211372 украинца. Это третий по численности
народ (после русских и татар), населяющий территорию области. Одна-
ко, несмотря на значительное число украинцев, проживающих здесь,
русско-украинское двуязычие до сих пор не достаточно исследовано.
Научных исследований о функционировании украинского языка вне
метрополии немного (Жлуктенко Ю.А. 1964-1990). Ранее вопрос о язы-
ковой ситуации, особенностях поведения и языкового сознания украин-
цев Тюменской области частично рассматривался в работах тюменских
исследователей (Фролов Н.К. 2001; Демина 2004; Ермакова 2004), в
монографии И.С. Карабулатовой «Региональная этнолингвистика: совре-
менная этнолингвистическая ситуация в Тюменской области» (2001).
Также содержатся данные социолингвистических исследований языка
и поведения украинской диаспоры в энциклопедическом справочнике
«Тюменская область: народы, языки, культуры» (2007).
Усвоение любого языка, его орфоэпической нормы начинается с

«просеивания через лингвистическое сито» родного языка, сопостав-
ления общего и противоположного. При этом дифференциальные и
конститутивные признаки фонем, артикуляторно-акустическая харак-
теристика звуков часто оказываются размытыми.
С целью изучения трансформации орфоэпической нормы, нами

были изучены фонетические характеристики произносительной сто-
роны речи у украинцев-билингвов, проживающих в Тюменской об-
ласти.
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англійська драма ХХ ст.:
(4) MAY You’ve gotta’ give this up, Eddie.
EDDIE I’m not giving it up!
MAY (calm) Okay. Look. I don’t understand what you’ve got in your

head anymore. I really don’t. I don’t get it. Now you desperately need me.
Now you can’t live without me. NOW you’ll do anything for me. Why
should I believe it this time?

EDDIE Because it’s true.
MAY It was supposed to have been true every time before. Every other

time. Now it’s true again. You’ve been jerking me off like this for fifteen
years. Fifteen years I’ve been a yo-yo for you. I’ve never been split. I’ve
never been two ways about you. I’ve either loved you or not loved you.
And now I just plain don’t love you. Understand? Do you understand
that? I don’t love you. I don’t want you. Do you get that? Now if you can
still stay, than you’re either crazy or pathetic [14, p. 1153];
українська драма ХХ ст.:
(5) Д і й А т а м а н о в (істерично). А я, крім того, що присвятив

тобі усе своє життя, іншої вини за собою не знаю! Тому попрошу
все ж торкнутися моєї особи і вимагаю це зробити зараз, при
свідках, негайно.

Т р о я н а т а. Зарубай собі на носі, Діє Атаманове, коли про-
сять, тоді не вимагають. А що стосується посвяти життя, то
тут ти, дорогенький, перебрав зайвого. Адже сам знаєш – така вже
ваша чоловіча доля. І, аби припинити цю істерику, хотіла б нагада-
ти давню мудрість...

Д і й А т а м а н о в (перебиває). Знаю. Краще солодка брехня, ніж
гірка правда. Ні, я хочу знати правду і тільки правду.

Т р о я н а т а. Ну, гаразд! Напевно справді, чим швидше ми
припинимо гратися в сімейний демократизм, тим буде краще для
всіх нас... [10, с. 183].
Якщо проаналізувати дані уривки з точки зору успішності / неус-

пішності акту комунікації, стає очевидним, що вони являють собою
випадки збою у спілкуванні: комунікативна мета, поставлена одним
із співрозмовників у висловленнях, які ми виділили жирним шриф-
том, не досягнута. Подібний дисонанс у розумінні є характерним для
конфліктного спілкування. Відсутність зацікавленості у кооператив-
ному (консенсусному) спілкуванні з боку адресатів виділених вис-
ловлень спонукає їх авторів до часткової експлікації направленості
намірів своїх мовленнєвих дій на каузацію дій адресатів: у підкрес-
лених висловленнях експлікується умова пропозиціонального змісту
непрямих директивів “Get out!” та “Скажи мені правду” – бажання
(побажання, потреба) мовця, щоб адресат виконав відповідну дію [9,
с. 182].
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Поскольку русский язык принадлежит к восточнославянской груп-
пе индоевропейской семьи языков, наиболее близкими языками дан-
ной группы являются белорусский и украинский. Данные языки под-
вергаются постоянному взаимодействию и взаимовлиянию, что не
может не отразиться на состоянии речевых процессов их носителей.
Главными чертами, отличающими русскую фонетическую систе-

му, являются отсутствие кратких и долгих гласных и отсутствие диф-
тонгов. Ритм и ударение также доставляют немало проблем для де-
тей-билингвов, изучающих русский язык. Именно ритмико-интона-
ционные навыки, а точнее их отсутствие, или несовпадение с други-
ми разноструктурными языками, выдают их как иностранцев. В сла-
вянских языках вопросы произносятся с падающей интонацией, что
воспринимается носителями языка либо как невежливость, либо уг-
роза со стороны коммуниканта.
Согласно теории артикуляторного подхода, разработанного оте-

чественными учеными-лингвистами И.А. Грузинской и К.М. Коло-
совым, выделяются 3 основные типологические группы фонем:
А) совпадающие в обоих языках;
Б) несовпадающие;
В) частично совпадающие.
Наиболее трудными для усвоения следует признать последние 2

группы, причем частично совпадающие фонемы будут представлять
самую большую сложность.
Действительно, губные звуки [М], [П], [Б] в русском и украинс-

ком языках похожи, однако усвоить их артикуляцию гораздо труднее
в силу того, что отличия в артикуляции для нетренированного уха не
слишком заметны. В украинском языке фонема [М] имеет более вы-
раженную нозальность и более низкую тональность. Это явление уси-
ливается в ситуации обращения, требующей изменения последую-
щего гласного после [М], [Б]:

[Мамо, бабо]. Украинский [М] звучит более твёрдо даже в соче-
тании с мягким [Я]: м*ясо, м*яч, поскольку отделён от него раздели-
тельным апострофом.
Дети-билингвы, пытаясь приспособить свой вариант произноше-

ния под нормированное русское произношение, прибегают к допол-
нительному согласному [Н]: мнясо, мняч и т.д.
Губно-зубные звуки [В], [Ф] также имеют специфические особен-

ности. В украинском языке фонема [в] – губно-губной сонорный ще-
левой звук, который не оглушается в русской речи украинцев (в ук-
раинском языке [в] переходит в неслоговой [у]). Наличие в украинс-
ком языке устойчивого сочетания [хв]: [хвиля, хвилястий, вихваля-
тись, хворий] – сказывается на произношении звука [Ф] и вызывает
ряд фонетических ошибок типа: [Хведя, хвокус].
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прагматичного параметра з іншими найважливішими параметрами ре-
чення – структурним і семантичним, тобто визначення комунікативних
потенцій того чи іншого структурно-семантичного утворення і встанов-
лення того, які структурно-семантичні утворення можуть виконувати
задану комунікативну мету [8, с. 13]. Оскільки непряма ілокуція завжди
задається в імплікатурі НМА, у контекстуально-пресупозиційному аналізі
присутня певна доля спекулятивізму, пов’язаного з необхідністю умог-
лядних інтерпретацій у галузі об’єктів, що емпірично не спостерігають-
ся. Тому великого значення набувають формальні показники належності
речення до певного типу акту мовлення.
Велику роль у правильній інтерпретації НМА відіграє наявність /

відсутність у пропозиціональному змісті вихідного висловлення еле-
ментів пропозиції імплікованого висловлення. За цим критерієм всі
непрямі висловлення поділяються на імпліцитні та напівімпліцитні
[1, с. 9]. Імпліцитні НМА характеризуються відсутністю структур-
ної спільності між пропозиціями вихідного та імплікованого вислов-
лень і відповідно великою залежністю від контексту. Наприклад:
англійська драма ХХ ст.:
(2) MAMA It must be time for your medicine.
JESSIE Took it already [14, р. 1108];
українська драма ХХ ст.:
(3) Павло Петрович. Та досить! Давай ліпше здоров’я попра-

вимо. А то мені геть зле.
С е р ь о г а. Та не кажи. (Розливає горілку). Ну, давай. Припиши,

Боже, не за гріх, а за ліки. (Випивають. Мовчки закусують). Ну що,
легше стало?

П а в л о П е т р о в и ч. Не розпробував. Між першою і другою...
С е р ь о г а. Зрозумів. (Знову наливають). О, тепер гарненько.

Еге ж? [10, с. 19].
У наведених уривках найбільш цікавими для аналізу є виділені

висловлення, які являють собою імпліцитні НМА. Ці висловлення
мають дві ілокутивні сили; їх комунікативно-адекватна інтерпрета-
ція можлива лише за умов урахування ряду комунікативно-прагма-
тичних факторів. Пряме (описове) значення цих висловлень – кон-
статація: мовець повідомляє слухачу певний пропозиціональний зміст.
У даному контексті це значення зберігається, але не актуалізується.
Непряме значення підкреслених висловлень – спонукання до дії: “Take
your medicine” у прикладі (2) і “Налий мені ще горілки” в (3). Отже,
в даних випадках спостерігається відсутність структурної спільності
між пропозиціональною частиною констативного висловлення і про-
позиціональним змістом директива.
Прикладами іншої групи НМА – напівімпліцитних непрямих

висловлень – служать підкреслені репліки персонажів у наступних
уривках:
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Фонетическими особенностями украинцев-билингвов является
(как и в английском языке) отсутствие позиционного оглушения звон-
ких согласных, которое проявляется в первую очередь в сохранении
звонкости конечного согласного: на пля(ж), а(ж) потрогать,
до(жд’), как ра(з) снимался, пере(д) тобой, хле(б). Чаще всего нео-
глушенным в абсолютном конце слова и перед глухим согласным ос-
тается звук [в]: рако[в], бычко[в], домико[в], цвето[в]. Как уже было
сказано, это объясняется тем, что украинская фонема [в]– губно-губ-
ной сонорный щелевой звук, который не оглушается в русской речи
украинцев (в украинском языке [в] переходит в неслоговой [у]). В
нескольких случаях звонкость сохраняется перед глухими на стыке
морфем: ры[б]ки, коля[д]ки, бли[з]ким.
Соноры [Р], [Л] имеют те же артикуляционные уклады, что и в

русском языке.

АНОТАЦІЯ
Полівара З.В. Еволюція мовної особистості українців у білінгво-

ментальному поліетнічному просторі Тюменської області
У статті представлено аналіз трансформації вимовної норми мови

білінгвів українців, що проживають у поліетнічному просторі Тю-
менської області. Показано, що фонетичні системи російської й ук-
раїнської мов, незважаючи на спільність, мають і значні відмінності.
У свою чергу, ці відмінності неминуче викликають лінгвістичну адап-
тацію артикуляційного апарату в іншомовному середовищі.

Ключові слова: етнос, комунікант, білінгви, аудіювання.

АННОТАЦИЯ
Поливара З.В. Эволюция языковой личности украинцев в билин-

гвоментальном полиэтничном пространстве Тюменской области
В статье представлен анализ трансформации произносительной

нормы речи билингвов украинцев, проживающих в полиэтничном
пространстве Тюменской области. Показано, что фонетические сис-
темы русского и украинского языков, несмотря на общность, имеют
и значительные различия. В свою очередь, эти различия неизбежно
вызывают лингвистическую адаптацию артикуляционного аппарата
в иноязычной среде.

Ключевые слова: этнос, коммуникант, билингвы, аудирование.

SUMMARY
Polyvara Z.V. Эволюция языковой личности в билингвоменталь-

ном полиэтничном пространстве Тюменской области.
The relevance of our study is defined by the problem status of the

speech and writing bilingual and indigenous inhabitants of Tyumen region.
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висновок по відношенню до декларацій не викликає будь-яких запе-
речень (адже ілокутивна мета даного типу висловлень полягає у за-
безпеченні виконання відповідних дій і непрямий характер, як спра-
ведливо вказує О.І. Герасимова, для таких актів є неприйнятним), то
в галузь констативного використання, на наш погляд, транспону-
ються квеситивні акти особливого типу – т.зв. риторичні запитан-
ня, в яких пряма ілокуція – запит інформації замінюється непрямою
ілокуцією констатації певного стану справ.
Беручи до уваги вищенаведені зауваження, типологію НМА мож-

на представити у вигляді наступної таблиці-схеми:
(знаком + позначені можливі типи транспозиції ПМА у НМА).

Слід зазначити, що дана схема відображає типологію тільки тих
НМА, до складу непрямої ілокуції яких входить лише одна ілокутив-
на сила. Синкретичні типи НМА з більше, ніж однією непрямою іло-
кутивною силою були проаналізовані окремо [2].
Ситуація вживання мови – це перш за все ситуація взаємодії

співрозмовників у контексті соціальної діяльності. Досягнення взає-
морозуміння між учасниками комунікативного акту залежить не
тільки від правил використання мовних одиниць, а й від соціально-
го досвіду комунікантів. Важливим фактором, який сприяє пра-
вильній інтерпретації непрямих висловлень, є спільні прагматичні
пресупозиції, тобто сукупність умов, які необхідно задовольнити,
щоб а) зробити доцільним використання даної структури вислов-
лення; б) даний комунікативний намір був ефективно втілений у
конкретному висловленні; в) висловлення правильно зрозуміли.
Інакше кажучи, “... пресупозиція насправді являє собою посеред-
ню ланку між моделлю лінгвістичної компетенції та моделлю кому-
нікативної компетенції” [3, с. 319]. Отже, логічна співвіднесеність
між описовим і прагматичним значенням у непрямих висловленнях
має раціональну основу: автор висловлення і його адресат володі-
ють спільним фондом знань.
У задачі лінгвопрагматики, крім аналізу власне прагматичного пара-

метра речення, входить також встановлення особливостей взаємозв’язку

Непряма 
ілокуція 

пряма  
ілокуція 

Директив Квеситив Констатив Комісив Експресив 

Директив ПМА - - - - 
Квеситив + ПМА + + + 
Констатив + + ПМА + + 
Комісив - - - ПМА - 
Експресив - - - - ПМА 
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Tyumen Region has a special status, not only as vast territory, but also as
polyethnic area inhabited by many ethnic groups and subethnoses: Khanty,
Mansi, Nenets, Komi, Selkup, Russian, Ukrainian and others; in the
encyclopedic reference book «Tyumen region: people, languages, Culture»
more than 150 ethnic groups and subethnoses living in the area and
described. However, the traditional elements of the spiritual, material and
linguistic culture in many ways help migrants to survive in harsh climatic
conditions in Western Siberia. Language policy in Tyumen region is aimed
at strengthening the position of tolerance for different people. The
peculiarity of the current language situation in Tyumen region is due to
polyethnicity of the region, which traced the existence of three components:
the Europeans, Turks, ugrov. Within such a society represented by the
Aboriginal Languages (Khanty, Mansi, Nenets) we view the Ukranian
migrants diaspora.

Key words: ethnos, communicant, bilingual, audition.
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УДК 81? 234
НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ:

БІНАРНІСТЬ  ПОГЛЯДІВ

Нейролінгвістичне програмування (НЛП) як певний вид психо-
логічної практики виникло відносно недавно, на початку 70-х рр. XX
ст. Його засновниками були професор лінгвістики Дж. Гріндер і ма-
тематик Р.Бендлер, які не збиралися створювати нову школу психо-
терапії, вони лише хотіли виявити та описати певну систему прин-
ципів (паттернів), що використовували видатні психотерапевти. Зок-
рема, вони вивчили досвід деяких із найкращих комунікаторів у світі
(включаючи психотерапевтів Вірджинію Сатір, Мілтона Еріксона і
Фріца Перлза), щоб з’ясувати, як вони домагалися своїх видатних
результатів. По суті, вони виявили себе як теоретики, тобто проана-
лізували чужий досвід і узагальнили його.
Р.Бендлер і Дж. Гріндер визначили, що в кращих комунікаторів

були схожі переконання і паттерни мислення. Вони використовували
схожі несвідомі вербальні та невербальні поведінкові стратегії, що
виділило їх з-поміж інших. При цьому часто великі комунікатори не
усвідомлювали, які навички і техніки вони застосовували.
Із вищезазначених обґрунтувань випливає, що використання НЛП

є досить необхідним інструментарієм для розвитку особистості, реа-
лізації її здібностей. Тому зрозумілим є активне обговорення цієї пси-
хотерапевтичної моделі в науці. Однак спостерігається досить цікава
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вони безпосередньо включаються до мовленнєвого акту даного типу;
7) вокативи (або апелятиви) – акти звернення, виклику і заклику,
єдиною метою яких є привертання і підтримка уваги адресата. У цих
висловленнях реалізується фатична метакомунікативна функція мови,
спрямована на включення / переключення, підтримку і переривання
мовленнєвого контакту.
Метою даної статті є встановлення сфер транспонування вище-

зазначених типів висловлень, їх функціональних варіантів та законо-
мірностей їх функціонування, тобто типологія НМА у сучасних
англійській та українській мовах.
На матеріалі англійського діалогічного мовлення у найбільш док-

ладному вигляді типологія непрямих висловлень була представлена
в дисертаційному дослідженні О.І. Герасимової [1]. В основі цієї ти-
пології знаходиться побудова опозиційних відношень між висловлен-
нями зі значенням спонукального характеру (квеситиви і директиви
на основі спільної для них спрямованості наміру мовленнєвих дій
мовця на каузацію дій адресата) і висловленнями зі значенням не-
спонукального характеру (констативи, експресиви, комісиви, декла-
рації). У результаті аналізу мовного матеріалу авторка виділяє певні
варіанти транспозиції прагматичних типів висловлень, які повністю
співпали з нашими висновками, а саме: 1) у групі висловлень спо-
нукального характеру: а) у галузь директивного використання
можуть бути транспоновані висловлення констативного і квеситив-
ного прагматичних типів. У результаті такої транспозиції утворю-
ються мовленнєві акти з непрямою ілокуцією вимоги, прохання, зап-
рошення, поради, рекомендації, запропонування – поради; б) у сфе-
ру квеситивного використання транспонуються висловлення кон-
стативного прагматичного типу, які можуть виконувати як частко-
вопитальні, так і загальнопитальні функції; 2) у групі висловлень
неспонукального характеру: а) у сферу експресивного викорис-
тання транспонуються квеситиви для вираження дорікання чи шко-
дування, тобто негативної оцінки мовцем певного вчинку адресата,
та констативи з непрямим значенням як негативного відношення
мовця до дій чи вчинків іншого комуніканта (докір, здивування, обу-
рення, шкодування), так і бажання викликати в нього позитивну ре-
акцію (вибачення, вдячність, співчуття); б) у сферу комісивного ви-
користання транспонуються констативні висловлення для реалізації
значення зобов’язання-сприяння та застереження чи погрози (що
відповідає диференціації комісивних висловлень за ознакою бажа-
ності / небажаності дій мовця для адресата) та квеситивні мовленнєві
акти для актуалізації значення обіцянки та пропозиції.
Крім того, О.І. Герасимова відмічає той факт, що декларації та

констативи не мають варіантів непрямого вираження. Якщо такий
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закономірність: здебільшого вивчається позитивний вплив НЛП на
людину, її поведінку. Н.Ковальська дослідила базові концепції впли-
ву в НЛП. Зокрема, вона наголосила на впливових потенціях мови,
які інтерпретуються в межах т.з. Мілтон-моделі. На її думку, «за до-
помогою цієї моделі можливе аналітичне реконструювання певних
вербальних компонентів з іманентними сугестивними властивостя-
ми, ідентифікація яких сприятиме адекватнішому конструюванню і
буденних, побутових, і ретіальних контекстів, з одного боку, й умін-
ню виокремлювати некоректні випадки використання таких комп-
лексів – з іншого» [6, с. 224]. Відзначимо, ставлення до свідомого
використання сугестивних потенцій мови майже завжди є знегативо-
ваним, оскільки в такому разі відбувається факт втручання до зони
особистісної психоструктури. Однак у наукових колах поширена дум-
ка і про те, що використання сугестії є успішним під час семантичної
психорекції та різноманітних психолінгвістичних експертизах. Вва-
жаємо таку думку досить однобокою. Аналіз літератури з окресленої
проблематики дає змогу констатувати, що вітчизняні наукові розвід-
ки рідко орієнтуються на її вивченні. Нам відомі поодинокі праці
О.Коломийцевої, О.Самусенко, Г.Чуби. На наше переконання, така
ситуація спричинена тим, що явище маніпулювання свідомістю на-
лежить до найбільш делікатної сфери психологічного буття людини
і, як зазначає Є.М. Волков, «природні теоретичні та практичні труд-
нощі в розмежуванні «прийнятного» та «неприйнятного» рівнів ду-
ховно-психологічного впливу на особистість пов’язані … зі складні-
стю встановлення конкретних критеріїв, але ж попри все, це не може
слугувати причиною відмови від визнання реального існування про-
блеми» [5]. Саме тому вважаємо актуальним на сьогодні розмежу-
вання позитивних і негативних впливів НЛП. Мету праці вбачаємо в
окресленні загальних позитивних та негативних ознаках дії НЛП на
людину, цим самим презентувати бінарність поглядів науковців на
означену проблему.
Нейролінгвістичне програмування (НЛП) є як моделюючим про-

цесом, так і похідним набором інструментів. Назва, дана засновни-
ками НЛП, описує наступні складові: нейро – базується на дослі-
дженні того, як працюють нейрологічні процеси; лінгвістичне – те,
як ці процеси репрезентуються за допомогою вербальної та невер-
бальної мов; програмування – паттерни мислення і поведінки, які
ми використовуємо послідовно, щоб домогтися визначених резуль-
татів (як у досвідчених водіїв є закріплені поведінкові програми, що
працюють під час водіння) [1, с. 22].
В авторів НЛП відразу ж з’явилася безліч послідовників. Попу-

лярність підходу Р.Бендлера і Дж. Гріндера пояснювалась досить про-
стими причинами: вони писали про технології психологічного впли-
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логії, вважаємо за можливе використати накопичений у цій галузі
досвід і на його основі розрізняти наступні прагматичні типи ви-
словлень: 1) констативи, основною метою яких є фіксація відпові-
дальності мовця за повідомлення про певний стан справ, за істинність
судження, яке ним висловлюється. До цього типу відносяться мов-
леннєві акти повідомлення, ствердження, констатації, опису, звіту,
пояснення, запевнення; 2) директиви, спрямовані на спонукання
адресата до виконання певної дії. Вони виражають психологічний
стан потреби, бажання, прагнення мовця і з точки зору семантики
становлять мовленнєвий вплив однієї особи на іншу з метою каузації
вказаної дії. Цей тип поєднує в собі накази, вказівки, вимоги, розпо-
рядження, прохання, поради, рекомендації, застереження, нормативні
акти; 3) квеситиви, які виражають стан когнітивного дефіциту у
мовця і являють собою запит мовцем необхідної інформації, відомої
адресату. На відміну від директивів, очікувана реакція адресата кве-
ситивного висловлення має бути виражена не конкретним вчинком, а
якимось висловом. Спонукання до мовленнєвої дії виражається струк-
турно-інтонаційними особливостями питального речення; 4) комі-
сиви, мета яких полягає в тому, щоб покласти на мовця зобов’язання
виконати в майбутньому певну дію або дотримуватися певної лінії
поведінки. При цьому майбутня дія, стосовно виконання якої мовець
приймає на себе зобов’язання, може бути спрямованою як на користь
адресата, так і навпаки. У першому випадку ми маємо мовленнєві
акти обіцянки, гарантії, клятви, в останньому – погрози та попере-
дження. Показником належності мовленнєвих актів до цього типу
виступає наявність у них семи футурально-презентної перспективи;
5) експресиви – мовленнєві акти, які виражають психологічне відно-
шення мовця до стану справ, визначеного в межах пропозиціональ-
ного змісту. Висловлення цього типу становлять реакцію мовця на
дію / поведінку адресата. Ця реакція може бути як позитивною (мов-
леннєві акти подяки, вітання, схвалення і т.п.), так і негативною (ви-
раження вибачення, дорікання, шкодування, обурення, прокляття і
т.п.); 6) декларації, ілокутивною метою яких є забезпечення стану
справ, безпосередньо співвіднесених з даною мовленнєвою дією. Цей
прагматичний тип висловлень вводить нові факти або у мовну
дійсність (надання назв, визначень), або в соціальне життя (призна-
чення, вироки, відкриття засідань і т.п.). Для успішності висловлень
даного типу необхідно, щоб мовець мав певний соціально-рольовий
статус, який дозволяє йому призначати, виносити вирок і т.п. Декла-
рації, подібно до комісивів і директивів, впливають на реальність.
Але якщо будь-яка зміна, спричинена комісивним і директивним ви-
словленням, буде мати перлокутивний ефект, то зміни, які виника-
ють внаслідок декларативного акту, носять ілокутивний характер;
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ву і демонстрували їх під час своїх семінарів. Але ж саме бажання
впливати на оточення, домагаючись переваги над ними, є таємним
бажанням величезної кількості соціально орієнтованих особистос-
тей, особливо тих, хто прагне слави, кар’єри, матеріального благопо-
луччя. Сьогодні їх система значно змінена, збереглися лише деякі
загальні принципи, що подаються практично у кожному навчально-
му посібнику з оволодіння цією системою. Нині говорять уже про
«дух НЛП», відносячи до цієї системи практично будь-які технології
психологічного впливу і маніпулювання, про які творці системи спо-
чатку не мали ніякого уявлення.
НЛП – це мистецтво і наука про досконалість, результат дослі-

дження того, як видатні люди в різноманітних галузях діяльності до-
сягали успіхів. Цими комунікативними вміннями може оволодіти
кожний, хто хоче підвищити особисту і професійну ефективність.
НЛП – це модель того, як окремі люди структурують свій унікальний
життєвий досвід. Це лише один з багатьох засобів розуміння й орга-
нізації фантастично складної і поруч з тим прекрасної системи людсь-
ких думок і комунікації. Задоволення від прекрасного музичного твору
виникає від прослуховування цього твору, а не від того, що ми про-
читаємо ноти. НЛП – річ практична. Це набір моделей, умінь і техно-
логій для того, щоб мислити і діяти ефективно в цьому світі. Мета
НЛП – бути корисним, реалізовувати ваш вибір і робити життя кра-
щим. Найважливішими питаннями про те, що ви знайшли для себе в
тій книзі, є: «Чи це корисно? Чи це працює?» Знайдіть те, що вияв-
ляється корисним, і те, що працює, випробувавши це на собі. По-
трібно виявити, де це не працює, і змінювати до тих пір, доки воно не
запрацює. В цьому дух НЛП. НЛП – це мистецтво і наука про особи-
сту майстерність. Мистецтво, тому що кожний вносить свою унікаль-
ну індивідуальність і стиль в те, що він робить, і це неможливо втіли-
ти в словах або технологіях. Наука, тому що існує засіб і процес
відкриття паттернів видатними особистостями в будь-якій галузі для
досягнення найкращих результатів. Цей процес називається моделю-
ванням, і виявлені з його допомогою паттерни, вміння і техніки зна-
ходять все більш широке застосування в консультуванні, утворенні і
бізнесі для підвищення ефективності комунікації, індивідуального
розвитку і прискореного навчання.
НЛП дає можливість людям увійти у свій ресурсний стан, завдя-

ки чому вони здатні досягати результатів, що їм потрібні. Стан – це
загальна сума наших почуттів. Якщо ми почуваємо себе добре, то
поводимося ефективно і досягаємо тих результатів, яких хочемо.
Якщо ми почуваємо себе безпомічними, то нам не вдається домогти-
ся того, чого хочемо. Те, що ми робимо і говоримо, і те, як ми роби-
мо і говоримо це, безпосередньо залежить від нашого стану. НЛП
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нення двох типів актів мовлення: прямого і непрямого (далі – відпові-
дно ПМА і НМА). Якщо ПМА має лише одну, пряму ілокуцію, яка
безпосередньо витікає з буквального значення висловлення (це зна-
чення називають також власним, основним, базисним), то в непрямо-
му висловленні – більше, ніж одна ілокутивна сила: до прямої ілокуції
додається непряма ілокуція (прагматична функція висловлення), яка
детермінується комунікативною спрямованістю. Інакше кажучи, НМА
можна інтерпретувати як випадок розбіжності між інтенсіоналом (аб-
страктним змістом, пропозицією) та екстенсіоналом висловлення (його
значенням у конкретних комунікативних умовах). Наприклад, стверд-
ження про спроможність адресата виконати певну дію: (1) Але ж ти
можеш йому допомогти [10, с. 68] в певних комунікативних умовах
має значення спонукання до цієї дії: “Допоможи йому”.
Інтерпретація непрямих висловлень відбувається за правилами

виведення імплікатур, що поєднує НМА з іншими випадками не-
прямого використання висловлень, такими, як метафора, іронія, в
межах більш широкого, узагальненого явища іносказання як будь-
якого виду перенесення значень. Але між НМА та іншими типами
іносказання існує суттєва різниця: у НМА мовець не відходить по-
вністю від вихідного (прямого) значення, чого не відбувається в
суміжних з цим типом висловлень явищах. Отже, будь-який НМА
являє собою випадок іносказання, але не всі випадки іносказання
можна кваліфікувати як НМА. Створення образу входить до систе-
ми НМА лише частково.
Механізмом породження НМА є транспозиція прагматичних типів

речень, яка полягає в заміні мовленнєво-комунікативної мети іншою
в межах акту спілкування. З цілеустановкою і намірами мовця в тра-
диційному синтаксисі було співвіднесене розмежування розповідних,
питальних і спонукальних речень, які перебувають в однозначних
відповідностях з синтаксичною формою речення і являють собою
“структурно-функціональні (або структурно-комунікативні) типи ре-
чень” [4, с. 94]. Розробка нового понятійного апарату в межах лінгво-
прагматики надала можливість створення нової класифікації, орієн-
тованої тільки на функцію або інтенціональний зміст висловлення.
Питання типології прагматичних типів висловлень розроблялися в
працях Дж. Остіна [6], Дж. Серля [9], Р.Омана [15], Б.Фрейзера [13],
Г.Г. Почепцова [7], Л.П. Чахоян [11], Т.М. Шелінгер [12] та ін. Чис-
ленні класифікації прагматичних (ілокутивних) типів мовленнєвих
актів, розроблені різними вченими як за кордоном, так і в колишньо-
му СРСР, незважаючи на використання різних термінів для позна-
чення окремих типів висловлень та відсутність єдиного принципу їх
розмежування, не виключають, а скоріше доповнюють і модифіку-
ють одна одну. Отже, не маючи собі за мету створення нової типо-
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дозволяє керувати станом, відкриваючи нові моделі поведінки. Пе-
реконання і цінності, мислення і фізіологія – це взаємозалежні еле-
менти, що визначають наш стан.
Вважаємо доречним зупинитися на аналізі зазначених складових,

які моделюють поведінку людини. По-перше, наші переконання. Вони
можуть обмежувати нас чи давати нам можливість досягати мети,
яка здається неможливою. Віра в те, що можна зробити усе, що зав-
годно, і стати тим, ким захочеш, дала, наприклад, сили людині, що
втратила обидві ноги і здатність рухати рукою через нещасний випа-
док у дитинстві, стати директором однієї з найбільших компаній у
світі, дуже успішним автогонщиком і щасливим сім’янином. Але є й
інший приклад: тренер, що перейняв від своїх батьків віру в те, що
хвастощі – це погано, постійно почував себе скутим перед групами.
Острах критики не дозволяв йому трансформувати свою роботу, до-
давати в неї яскраві штрихи. Так, наші переконання керують нашим
мисленням і впливають на нашу психологію.
По-друге, наше мислення. Уявна картинка може бути визначена за

кольором, яскравістю, місцем розташування і розміром. Звук визначаєть-
ся гучністю, місцем розташування, висотою і тривалістю, а почуття –
інтенсивністю, місцем розташування і силою. Ці елементи розкрива-
ються, щоб визначити те, як наше мислення працює і направляє дії. На-
приклад, автор успішних книг у бізнесі подумки створювала яскраві,
рухомі образи своїх друзів, які могли бути потенційними читачами її
праці. Вона вибирала того, хто звичайно був більш критичний і конст-
руктивний, і починала з ним уявну розмову. Розмова закінчувалася, коли
в неї з’являлося тепле відчуття задоволення в животі від того, що вона
змогла відповісти на питання свого друга. Вона – повна протилежність
людині, яку просять усього лише написати доповідь. Вона відразу ж
почуває занепокоєння, її внутрішній голос говорить, наскільки вона без-
помічна. Навіть узяти в руки олівець для неї – важкий іспит.
І по-третє, наша фізіологія. НЛП будується навколо зв’язку між

мозком і тілом. Те, у що ми віримо, і те, як ми думаємо, впливає на
нашу фізіологію. Фізіологія, в свою чергу, визначає нашу думку про
себе. Ведучий презентації, який почуває себе скуто, губить рівнова-
гу, стоїть з опущеними плечима, а це утруднює дихання. Така поста-
ва «змушує» людину думати про себе негативно. Варто ведучому
тільки відновити рівновагу, встати рівно і розслабитися, як подих його
стає глибшим і легшим. Це дозволяє йому налаштуватися на пози-
тивний лад, що і допомагає справитися із поставленим завданням
[10, с. 45-67].
Важливе значення для успіху НЛП має вербальна та невербальна

комунікація, оскільки вимовлене чи «показане» слово несе певний
енергетичний заряд, який впливає на підсвідомість і тим самим змінює
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SUMMARY
Zharikova М. The «textema» and the «speech genre» (on the base

of the anecdote)
The reception of «textema», the ways of its creating  are examined in

the article on the base of the anecdote. The «textema» is considered in
comparison with the «speech genre». The article analyses semantic and
structural features of the textema.
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УДК 81'367. 3
ТИПОЛОГІЯ НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ

У теорії актів мовлення єдиний мовленнєвий акт представляється
як трирівневе утворення: потрійна опозиція «локутивний акт – іло-
кутивний акт – перлокутивний акт», що відповідає уявленню про ге-
терогенність плану змісту висловлення. Використовуючи мовні за-
соби під час здійснення локутивного акту, мовець надає своєму ви-
словленню локутивного значення, а маніфестуючи мету говоріння
в певних умовах під час здійснення ілокутивного акту, він надає ви-
словленню певної ілокутивної сили. Перлокутивний акт, а відпові-
дно і перлокутивний ефект за самою своєю сутністю не знаходить-
ся в необхідному зв’язку зі змістом висловлення [6, с. 93].
Локуція була об’єктом  вивчення всіх семантичних теорій

лінгвістики, які моделювали співвідношення між ізольованими ре-
ченнями та їх смислом, абстрагованим від тих аспектів змісту, що
передаються реченням під час його застосування у спілкуванні.
Перлокуція як вплив мовлення на думки і почуття адресатів і через
них на вчинки і поведінку людей – це аспект мовленнєвого акту,
яким з давніх-давен займалася риторика. Отже, головна увага в теорії
актів мовлення приділяється аналізу поняття “ілокуція”, в якому
фіксуються ті аспекти акту мовлення і змісту висловлення, які не
виявлялися ані формальною семантикою, ані традиційною ритори-
кою. Саме тому термін “мовленнєвий акт” та “ілокутивний акт” ча-
сто використовуються як синоніми.
Той факт, що одне і те саме висловлення в різних комунікативних

умовах може набувати різної ілокутивної сили, призводить до розріз-



2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

116

поведінкові принципи реципієнта.
Для встановлення зі співрозмовником тісного контакту фахівці з

НЛП використовують термін «дзеркальне відображення». Поняття
«комунікація» використовується тут дуже широко для позначення
практично будь-якої взаємодії людини з іншими (випадкова розмова,
переконання, навчання і переговори, цикли чи петлі зворотних
зв’язків, що включають не менше двох осіб). Великого значення в
НЛП надається так званим очним сигналам доступу. На думку зас-
новників НЛП, – це сигнали, що дають можливість зрозуміти, як люди
одержують доступ до інформації. Наприклад, візуалізація минулого
досвіду змушує погляд людини переміщатися нагору і вліво стосов-
но спостерігача. Під час конструювання картинки зі слів чи під час
уявлення того, чого людина ніколи не бачила, погляд піднімається
нагору і вправо. Коли людина згадує чи конструює звуки, її погляд
переміщається по горизонталі вправо. Під час одержання доступу до
відчуттів типовим є рух очей вниз і вправо. Під час розмови із самим
собою погляд людини найчастіше знаходиться внизу ліворуч. (У лю-
дей з іншою домінантою мозку або у лівшей рухи очей міняються
звичайно на протилежні.) [7].
Цікавою вважаємо думку вчених Дж. О’ Коннора і Д.Сеймора про

використання комунікаційних умінь з метою впливу на людей: «Те-
рапія, менеджмент і освіта містять у собі уміння спілкуватися і впли-
вати на людей. Існує парадокс: нікого не турбує навчання неефектив-
них умінь, у той час як ефективні уміння можуть бути визнані шкідли-
вими і їм може бути привласнений ярлик маніпуляції. Маніпуляція
несе негативну конотацію, адже ви змушуєте людину зробити щось
всупереч її волі. Це абсолютно неправильно стосовно НЛП. НЛП –
це здатність ефективно взаємодіяти з іншими людьми, розуміти і по-
важати їхню модель світу» [8, с. 37]. Однак ми не можемо погодити-
ся з цією думкою, оскільки переконані, що маніпуляція допомагає
одній людині керувати іншою, впливає на підсвідомість, змінює її
когнітивні функції.
Для прикладу розглянемо застосування НЛП у практиці реклам-

ної діяльності, а саме у традиційній комерційній рекламі. На початку
XX ст., коли психологи почали проводити численні прикладні дослі-
дження в галузі реклами, її завдання формулювалися головним чи-
ном як навіювання, сугестія, тобто спосіб психологічного впливу на
волю людини з метою «створення в неї потреби у рекламованому
товарі». Передбачалося, що такі потреби можна у певному сенсі ство-
рювати штучно, правильно враховуючи психічні процеси спожива-
ча. Так, у книзі «Шлях до покупця» К.Т. Фрідлендер зауважує: «Кінце-
вою метою всякої реклами є вплив на свідомість людини такою мірою,
щоб спонукати її до здійснення певного вчинку, що полягає переваж-
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АНОТАЦІЯ
Жарікова М.В. Текстема та мовленнєвий жанр (на прикладі

анекдоту)
У статті на прикладі анекдоту досліджується текстема як одини-

ця тексту, визначаються структурні та семантичні особливості тек-
стеми, а також аналізуються співвідношення між мовленнєвим жан-
ром та текстемою.

Ключові слова: текстема, мовленнєвий жанр, анекдот, «розпові-
дання анекдоту», «нагадування анекдоту», «цитування анекдоту».

АННОТАЦИЯ
Жарикова М.В. Текстема и речевой жанр (на примере анекдота)
В статье на примере анекдота исследуется текстема как единица

текста, определяются структурные и семантические особенности тек-
стемы, а также анализируются соотношение между речевым жанром
и текстемой.
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но в купівлі даного товару» [11, с. 2]. Можливість керувати поведін-
кою людей методами психологічного впливу завжди приваблювала
політиків, менеджерів, психотерапевтів, маркетологів та ін. Відзна-
чаючи, що деякі вчені вважають дану проблематику «старомодною»,
професор Г.М. Андреєва вказує, що «новий етап розвитку науки при-
пускає нові методи для дослідження цих старих проблем» [2, с. 45].
Психолог і рекламіст-практик професор Ю.А. Шерковін називає яви-
ще впливу реклами «масовою», «позаколективною» поведінкою. Його
характерна ознака, на думку автора, полягає в тому, що при цьому
виникає стихійна передача інформації і суб’єкт діє практично без
відчуття особистого контролю над ситуацією [12].
Слід зазначити, що, на думку багатьох практиків у галузі реклами

й маркетингу, можливості НЛП у рекламі багато в чому перебільшені.
Річ у тім, що керування поведінкою людини може здійснюватися у
двох зовсім протилежних площинах. З одного боку, людина добро-
вільно й усвідомлено підкоряється психологічному впливу ззовні, на-
приклад, у процесі психотерапевтичного лікування чи в умовах на-
вчання, розвитку здібностей, рятування від шкідливих звичок. З іншо-
го – вплив здійснюється всупереч волі людини, її змушують викона-
ти невластиві дії, наприклад, придбати не потрібну їй річ [9]. У цьо-
му випадку Р.Бендлер та Дж. Гріндер радять: «Якщо ви хочете при-
мусити чиюсь підсвідомість зробити щось, то номіналізації (процес
опущення) – це ті слова, які ви можете ефективно використовувати»
[3, с. 139]. Учені вважають, що суть декодування номіналізацій поля-
гає в «трансдериваційному пошукові», коли «люди беруть слова, про-
поновані вами, і співвідносять їх зі своїм досвідом» [4, с. 128]. На
нашу думку, наведені цитати переконують: одна людина силоміць
втручається у підсвідомість іншої, маніпулює нею, тим самим задо-
вольняючи свої потреби. Звичайно, у будь-якої людини це викликає
вкрай негативну реакцію. Психологічний захист, який вибудовує
людина, має різний ступінь надійності. Але навіть поступаючись один
раз сильнішій волі, вона пізніше робить усе, щоб знову не потрапити
під небажаний вплив.
Не заперечуємо: первинно НЛП ставило перед собою досить бла-

городне завдання – допомагати людям вирішувати їхні проблеми шля-
хом узагальнення і використання на практиці досвіду осіб, що вже
досягли значного соціального успіху. Однак численні його послідов-
ники до НЛП додали сугестію та гіпноз, що призводять до вкрай не-
гативних наслідків. Зауважимо, найбільша проблема в цьому ракурсі
полягає в тому, що НЛП володіє могутніми інструменаріями впливу
на свідомість людини. Спостережено, що використання НЛП для кра-
щого засвоєння матеріалу може призвести до порушення психіки.
Спробуємо проаналізувати, чому, незважаючи на високий позитив-
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он народ опускает, а когда оппозиционер, то поднимает. При напо-
минании анекдота рассказчик гораздо реже надевает «речевую мас-
ку» персонажа, имитирует акцент, интонацию, меньше жестикули-
рует. Считается, что все речевые и поведенческие особенности героя
анекдота уже известны слушающему и не нуждаются в воспроизвод-
стве.
К напоминанию анекдота близок еще один речевой жанр – цити-

рование анекдота. Если напоминание анекдота, как и его рассказы-
вание, – жанры фамильярного, дружеского общения, то цитирование
анекдота чаще встречается в публичной речи (лекциях и выступле-
ниях политиков) и в средствах массовой информации:

Как в том анекдоте про еврея в бане: вы либо крест снимите,
либо штаны наденьте («Коммерсантъ», 5.06.03); Вы уж или сви-
терки снимите, или портрет прикройте. («Известия», 18.10.03);
Как говорится в многократно цитированном одесском анекдоте,
либо снимите крестик, либо наденьте трусы («Газета», 21.01.04).
Цитироваться может как весь анекдот целиком, так и отдельная

яркая фраза из анекдота или даже словосочетание, восходящее к анек-
доту. При этом прецедентные высказывания, присутствующие в струк-
туре многих современных анекдотов, отражают специфику культур-
ной ситуации последних лет: в основном это фрагменты рекламных
текстов, цитаты из кино- и телефильмов, а также устойчивые выска-
зывания – афоризмы, пословицы и т.п.

¦ Жизнь человеку дается только один раз, и то в основном –
случайно.

¦ Не рой другому яму… пусть сам себе роет!
¦ Хорошо не просто там, где нас нет, а там, где нас никогда и

не было.
¦ Поближе узнаешь – подальше пошлешь.
¦ Говорит и показывает Москва... все остальные работают.
В своей работе мы попытались рассмотреть различные РЖ, реали-

зующие текстему-анекдот. Следует отметить, что данные РЖ не явля-
ются изолированными друг от друга, и успешное понимание их смыс-
ла собеседником зависит от того, насколько связанными и логически
последовательными будут данные РЖ в структуре текстемы. Мы счи-
таем, что изучение анекдота как разновидности общения поможет улуч-
шать межличностные отношения между коммуникантами.

«Все мы знаем, что в любой беседе может наступить момент
неловкости, когда никакие логические аргументы не исправят ситуа-
ции, вечер грозит быть сорванным. Именно в этот момент на по-
мощь приходит шутка, остроумие и анекдот. Здесь его функция чис-
то мифологическая, медиативная: анекдот разряжает ситуацию,
снимает противоречия между спорящими сторонами» [3, с. 56].
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ний потенціал, НЛП все-таки вимагає пильного й уважного вивчен-
ня всіх негативних сторін. Це, очевидно, допоможе зрозуміти: коли,
з якою метою і як часто потрібно втілювати засоби НЛП у практичну
дільність людини. Обґрунтування своєї позиції здійснимо з точки зору
християнської етики.
Насамперед з’ясуємо, чи етично керувати свідомістю іншої люди-

ни. Як відомо, Господь створив людину вільною самостійно приймати
рішення, тобто не було ніякого програмування її долі. Навіть в Едемсь-
кому саду, коли Єва порушила заповіт з Творцем, Він не почав вирішу-
вати цю проблему за допомогою впливу на свідомість. Хоча Господь
міг це зробити, адже Він – Всемогутній. У показаній комунікативній
взаємодії Господа з людиною перемогла любов, а не маніпуляція.
По-друге, зважаючи на вищевикладений аспект, варто задумати-

ся: «Чи може особа (якщо вона вважає себе християнином) порушу-
вати утверджену модель стосунків Господа з людьми, проектуючи її
на стосунки з іншими?» Переконані, що та особа, яка боїться про-
гнівити Господа, не буде так чинити. Ви можете запитати: «Хіба є
гріхом бажання людини бути успішною?» Звичайно, ні. Господь до-
поможе реалізувати всі ваші здібності для досягнення усіх задума-
них планів. У цьому випадку ви почуваєте себе оригінальною, не-
повторною особистістю, а не кимось керованою. У використанні НЛП
більш зацікавлені ваші тренери, керівники, аніж ви самі, адже ваш
успіх сприятиме успіхові клубу, компанії в цілому.
По-третє, негативний вплив використання НЛП полягає і в його

«звабливості» результатів. Коли людина вперше стикається з НЛП,
бачить його переваги, її тоді зовсім не цікавить, якою буде її свідомість
через кілька років. Спочатку НЛП «дарує» неочікуваний успіх, зго-
дом – порушення психіки.
Як бачимо, НЛП дійсно є потужним інструментарієм для тих, які

хочуть прожити змістовно й насичено. Ми не заперечуємо на пози-
тивних аргументах НЛП. Йдеться про те, коли людина самостійно
приймає рішення вдосконалювати себе, вірить у свої сили. Негатив-
на сторона НЛП – вплив однієї людини на свідомість іншої. Вважає-
мо, запропонований підхід до розв’язання цієї проблеми обов’язко-
во знайде своїх прихильників і супротивників. Це допоможе розгля-
нути НЛП у всій його багатовекторності.
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И только после паузы, выдержки, заострения внимания слушателя
следует комическая развязка:

– Двое пьют, а третьим закусывают!
В сборниках анекдотов (изданных или помещенных в Интернете)

нередко встречаются тексты, которые анекдотами не являются – в
том смысле, что рассказаны как анекдоты (т.е. предварены соответ-
ствующим «метатекстовым» вводом). Так, не являются анекдотами
такие прибаутки и приговорки, как:

¦ Три года назад мне пришла повестка из военкомата. Теперь мы
активно переписываемся.

¦ Совесть – это тихий голос, напоминающий, что за тобой мо-
гут подсматривать!

¦ Если женщина молчит и не возражает, значит, она спит.
На смену речевому жанру рассказывания анекдота все чаще при-

ходит речевой жанр напоминания анекдота. Условием функциониро-
вания этого речевого жанра является то, что анекдот известен слу-
шателям. При напоминании используются другие метатекстовые вво-
ды, нежели при рассказывании анекдота, ср.: Я вам сейчас расскажу
новый анекдот о…; Ты слышал последний анекдот о новом русском?
(рассказывание анекдота) и Помнишь анекдот о…; Ты как новый
русский из анекдота (напоминание анекдота). При напоминании анек-
дот может пересказываться полностью или почти полностью, но при
этом повествование как бы переключается в другой регистр. В тек-
сте «от автора», пишут исследователи этого жанра Елена и Алексей
Шмелевы, используется преимущественно настоящее время глаго-
ла, рассказчик представляет действие как бы разворачивающимся на
глазах у слушателей [8, с. 133]. А при напоминании настоящее пове-
ствовательное время, как правило, меняется на прошедшее время, в
тексте могут появляться интродуктивные показатели (например, ме-
стоимение один). Ср.:

Начинающая пианистка спросила у Рахманинова: «Маэстро,
правда ли, что пианистом нужно родиться?» – «Сущая правда, су-
дарыня, – улыбнулся в ответ гений, – не родившись, играть на рояле
невозможно» (рассказывание анекдота); Да, не родившись, играть
на рояле невозможно, как сказал один композитор начинающей пиа-
нистке (напоминание анекдота). Прямая речь персонажей анекдота
часто меняется на косвенную: Помнишь, как армянское радио отве-
тило на вопрос о том, какое сходство между телевышкой и женс-
кой ножкой – Чем выше, тем больше дух захватывает. Герой анек-
дота может заменяться на того, о ком в данный момент идет речь;
так, некоторые анекдоты из серии «о политиках» имеют вариант с
меной персонажей, когда, скажем, вместо Тимошенко в анекдоте фи-
гурирует Янукович: Прямо как в анекдоте: когда Янукович премьер,
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АНОТАЦІЯ
Романчук С.М. Нейролінгвістичне програмування: бінарність

поглядів
У статті розглядаються засоби і методи впливу на людську

підсвідомість, якими володіє нейролінгвістичне програмування. По-
казана динаміка нейролінгвістичного програмування. Підкреслюють-
ся позитивні та негативні наслідки використання цієї психотерапев-
тичної моделі в практичній діяльності людини.
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Романчук С.Н. Нейролингвистическое программирование: би-

нарность взглядов
В статье рассматриваются средства и методы влияния на челове-

ческое сознание, которыми владеет нейролингвистическое програм-
мирование. Показана динамика нейролингвистического программи-
рования. Подчеркиваются положительные и отрицательные следствия
использования этой психотерапевтической модели в практической де-
ятельности человека.
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К.Ф. Седов считает, что анекдот как речевой жанр непосредствен-
но связан с ситуацией общения и темой разговора. «Эффектнее всего
звучит анекдот, рассказанный кстати, по ассоциации. Ассоциативный
принцип возникновения в сознании рассказчика темы анекдота вы-
ступает одной из главных психолингвистических черт его функцио-
нирования. Иначе говоря, анекдот, как правило, рассказывается «кста-
ти», по случаю. Причем в реальном бытовом общении анекдот ста-
новится жанром в жанре, он как бы сопровождает другие виды по-
вседневной коммуникации – болтовню, дружеское общение, засто-
лье и т.п.» [6, с. 137]. Например, кто-то из собеседников жалуется на
здоровье: дескать, никак не могу справиться с простудой, врачи при-
писывают разные лекарства – бесполезно. И тут же, по ассоциации,
анекдот:

¦ Умирает мужик от простуды...
И просит доктора:
– Слушай, я тебе ещё и заплачу, но напиши мне, что я умер от

СПИДа!
Доктор:
– Зачем?!
– Во-первых – себя реабилитируешь – СПИД же не лечится, по-

том до моей стервы больше никто пальцем не дотронется, а тот
кобель, что её уже пять лет окручивает, повесится!
И часто рассказанный по ассоциации анекдот сам становится пус-

ковым механизмом для других анекдотов. Тогда собеседники начи-
нают «травить анекдоты», т.е. анекдоты составляют основное содер-
жание разговора.

¦ Б. – Ну ты прямо как в том анекдоте, когда заходит анестези-
олог в операционную, лыка не вяжет. Пытается попасть маской на
лицо пациента, ничего не получается. Больной говорит:

– Доктор, по-моему, вы пьяны.
– Это я пьян? Ты ещё хирурга не видел.
«Метатекстовый» ввод в нормальном случае не принадлежит тек-

сту анекдота. Однако существуют анекдоты, в которых специально
обыгрывается необходимость «метатекстового» ввода при рассказы-
вании анекдота. В них то, что на первый взгляд кажется «метатексто-
вым» вводом, оказывается неотъемлемой принадлежностью основ-
ного текста, т.е. анекдота в собственном смысле слова. Подобные РЖ
существуют в диалогическом режиме:

¦[анекдот современности, бытующий среди молодёжи] Знаете са-
мое страшное оружие массового поражения? – … – Презерватив.

¦ – Что значит выпить на троих по-африкански, знаете?
Здесь обычна пауза рассказчика, переспрос, адресуемый собесед-

никам для усиления напряжения зачина: – Не знаете? Не слышали?

http://www.people.nnov.ru/
http://www.stalk.ru/s3-nlp_orug.htm
http://nlp.ekb.ru/subj/articles/optimum.html


2009 - Вип. 16. Мовознавсто2009 - Вип. 16. Мовознавсто Східнослов’янська філологія

120

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование,
влияние, подсознание.

SUMMARY
Romanchuk S. Neurolinguistic programming: binarity of views
Facilities and methods of influence on human subcosciousness with

the help of which the neurolinguistic programming operates are examined
in the article. The dynamics of neurolinguistic programming is shown.
The negative and positive consequences of the use of this psychotherapeutic
model in the practical activity of a man are underlined.

Key words: neurolinguistic programming, influence, subconciousness.
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(Горлівка)

УДК 81’371
ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ “СТРАХ”

Розширення досліджень у галузі лінгвокультурології пояснюєть-
ся зміною лінгвістичних парадигм. Сучасний етап розвитку наукової
думки характеризується важливим методологічним зрушенням до гу-
манітарного знання. Для лінгвістики цей поворот означає зростання
інтересу до мови як феномену людської культури. Лінгвістика має у
своєму арсеналі такі дисципліни, що займаються вивченням мови в
тісному зв’язку зі свідомістю та мисленням людини, культурою та
духовним життям народів.
Дане дослідження присвячено аналізу концептуалізації поняття

“страх” у французькій лінгвокультурі. Для визначення позицій, яку зай-
має концепт серед інших понять лінгвокультурології, було розглянуто
роботи вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, таких як Н.Д. Арутюнова,
А.П. Бабушкін, А.Вежбицька, О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, З.Д. Попов,
Ю.С. Степанов, У.Чейф, В.И. Карасик та інших. Дослідники стверд-
жують, що кожна людина має свій, індивідуальний культурний досвід,
запас знань та навичок, якими визначається багатство значень слів
та багатство концептів цих значень, а іноді їх бідність, однозначність.
Концепт не виникає безпосередньо зі значення слова, а є результатом
зіткнення словникового значення слів з особистим та народним дос-
відом людини, тобто концепт дорівнює сумі лексичного значення та
досвіду мовної особистості. Концепт наближається до ментального
світу людини, до культури та історії, ось чому має специфічний ха-
рактер. Концепти є колективним спадком свідомості народу, його
духовної культури. Саме колективна свідомість зберігає констант,
тобто концепт.
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го рода субъект вынужден скрывать заимствование чужого текста –
иначе речевой жанр разрушится. Напротив, если даже человек сам
придумал анекдот, он должен рассказывать его как услышанный от
других людей: совершенно исключены речевые ситуации типа «А вот
я придумал анекдот…» или «Послушайте мой последний анекдот…».
Тем самым анекдот характеризуется воспроизводимостью: в рече-
вом жанре рассказывания анекдота он не порождается заново, а вос-
производится. В то же время, хотя рассказчик подает анекдот как
услышанный от других людей, он одновременно рассчитывает, что
тот неизвестен аудитории, что слушатели (по крайней мере, часть из
них) его ранее не слышали. Как отмечают в своей совместной статье
А.Д. Шмелев и Е.Я. Шмелева, «рассказывание анекдота – это не по-
вествование, а представление, производимое единственным актером»
[9, с. 133]. «Соль» анекдота создают именно интонация рассказчика,
его мимика и жестикуляция. Такие анекдоты чрезвычайно трудно
представить на письме. Например,

¦ Пьяный подходит к прохожему, наклоняет голову и спрашивает:
К1 (пьяный): Сколько шишек? <жест 1 (факультативный): на-

клоняет голову вперед>.
К2 (прохожий): Три.
К1: …Значит, еще два дерева, угол, и до-о-о-ома! <невербаль-

ный компонент 1: растянутое и протяжное [о]>.
¦ Летит орел <жест 1: широкие плавные взмахи рук>, догоняет

птичку <жест 2: руки согнуты, быстрые взмахи кистями у пле-
чей>.

– Ты кто, воробей?  <жест 1; невербальный компонент: слова
произносятся медленно и басом>.

– Нет, орел! <жест 2 (факультативный); невербальный компо-
нент: слова произносятся тонким голосом>.

– А почему такой маленький? <невербальный компонент: слова
произносятся медленно и басом>.

– Болел в детстве… <невербальный компонент: слова тонким
голосом>.
Реализация речевого жанра рассказывания анекдота возможна лишь

при условии четкого разграничения трех языковых слоев анекдота: «ме-
татекстовых» вводов и собственно текста анекдота, в котором можно
выделить два языковых слоя – текст «от автора» и речь персонажей
анекдота. Наличие «метатекстового» ввода (т.е. такой фразы, как, напр.,
Слыхал анекдот о…?; Кстати, знаете анекдот…?; Давай(те) рас-
скажу анекдот…; А вот еще анекдот на эту тему и т.д.) является
почти обязательным для речевого жанра рассказывания анекдота. Со-
ответственно, оно может служить критерием, позволяющим отграни-
чить рассказывание анекдота от смежных речевых жанров.
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Лінгвокультуру ми визначаємо як деяку єдність мови та культури,
що складає безпосередній предмет лінгвокультурології. Накладаючи
на світ концептуальну сітку, можна побачити національні особливості
картини світу та носіїв мови, яка представлена концептосферою тієї
чи іншої мовної спілки. Стан концептосфери визначають її творці,
концептоносії, яскраві індивідуальності.
Актуальність дослідження зумовлена двома основними уявлен-

нями європейського мовознавства: ідеєю взаємозв’язку культури та
мови, традиційної для європейської лінгвістичної науки, але яка при-
звела до виникнення лінгвокультурології як самостійної лінгвістич-
ної дисципліни, та ідеєю екзистенціональної значущості емоцій, важ-
ливості їх вивчення в межах наукового предмету лінгвістики.
Страх – один з ключових концептів культури, ядерна (базова) оди-

ниця картини світу. Страх розглядається як один з основних емоцій-
них концептів.
Все вищезазначене зумовлює актуальність розробки проблемати-

ки, що пов’язана з концептуалізацією поняття “страх” у французькій
лінгвокультурі. Поза межами лінгвістики проблема страху розгля-
дається практично всіма філософськими напрямками.
Страх як один з основних емоційних концептів неодноразово при-

вертав увагу вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Концепт “страх”
аналізувався в таких напрямках: аналіз фразеологічних одиниць, які
відбивають фізіологічний вияв страху на матеріалі російської мови;
страх розглядався як складова емоційної концептосфери російської
мови; образна складова в ідіомах “страху”; емоційний концепт “страх”
досліджувався в порівняльній перспективі на базі англійської та ро-
сійської мов; на основі когнітивного підходу до мови досліджувався
феномен Angst, його психологічний, понятійний та культурний ас-
пект; у руслі лінгвопсихології проводився контрастивний аналіз кон-
цепту “страх” в російській та німецькій мовах на матеріалі художнь-
ого тексту; розглядалася з використанням когнітивного підходу ди-
наміка емоційного концепту “страх” у британській лінгвокультурі.
Однак разом з тим культурна лексема французької культурної галузі
не достатньо досліджувалася, не розглядалося функціонування куль-
турного концепту “страх” як розумового акту різного рівня рефлексії.
У лінгвістиці, на жаль, немає єдиного визначення терміна “кон-

цепт”. Н.В. Черемісіна та інші розуміють під концептом всім відо-
мий термін “поняття”. На думку Ю.С. Степанова, концепт – це “згу-
сток культури у свідомості людини...” [6, с. 40-41].
У нашому дослідженні ми приймаємо точку зору О.С. Кубрякової

і розглядаємо концепт як термін, що слугує поясненню одиниць мен-
тальних або психологічних ресурсів нашої свідомості і тієї інформа-
ційної структури, яка відображає знання і досвід людини [4, с. 9].
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шами, шутками, передразниваниями, байками, приветствиями и т.п.
Анекдот во вторичной, условной форме – это его различные пись-
менные фиксации, записи, обычно в сборниках, собраниях или спе-
циальных сайтах русского Интернета. В.И. Карасик выделяет несколь-
ко формальных типов подобных текстем: анекдот-повествование,
анекдот-загадку, анекдот-афоризм и анекдот-пародию.
В реальном общении текстема-анекдот реализуется в различных

речевых жанрах (РЖ). РЖ – единица речевой системы, инвариант
вербальной коммуникации, характеризующийся общностью темати-
ческого содержания, композиционно-структурных, интенционально-
прагматических, стилистических и других черт. По мнению Е.А. Се-
ливановой, «установление соотношения текстемы, речевого акта и
РЖ требует в первую очередь разграничения текста, инвариантом
которого является текстема, и дискурса, инвариантом которого явля-
ется речевой жанр, а элементарной единицей членения выступает
речевой акт. При такой точке зрения РЖ являются классами комму-
никативных событий, основываются на соответствующих текстовых
клише, характеризуются определенными стандартными установка-
ми, коммуникативными стратегиями, особенностями интерактивно-
сти и коммуникативной среды» [7, с. 30]. Отличие текстемы от рече-
вого жанра мы видим в следующем: 1) текстема статична, речевой
жанр динамичен, носит процессуальный характер; 2) текстема обычно
фиксируется в письменной форме, речевой жанр – преимуществен-
но в устной.
В дискурсе (вербализованной коммуникативной ситуации) тек-

стема-анекдот используется как речевые жанры (РЖ): «рассказыва-
ние анекдота», «напоминание об анекдоте» или «цитирование анек-
дота» [9, с. 32].
РЖ «рассказывание анекдота» как тип фамильярного и семейно-

бытового общения появился в 20-30-ые годы двадцатого века в рус-
ской языковой культуре. Именно к этому времени относится появле-
ние слова анекдотчик. Следует отметить, что в отличие, скажем, от
французского языка, где аналогом русского анекдота является про-
сто histoire ‘история’ или histoire amusante ‘забавная история’, или
английского языка – joke ‘шутка’, в современной русской системе
речевых жанров анекдот занимает свое особое место и обладает уни-
кальными языковыми характеристиками.

«Рассказывание анекдота» отличается от большинства других ре-
чевых жанров тем, что рассказчик (субъект речевого жанра) никогда
не претендует на авторство текста. Когда человек шутит, предпола-
гается, что он сам придумал шутку, – пересказать чужую шутку не
значит пошутить самому. Конечно, может случиться, что человек
повторяет чужую шутку, выдавая ее за свою. Однако в случаях тако-
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Концептуалізацію поняття “страх” ми досліджуємо через описання
ноематичних характеристик лексики як сукупності культурних зна-
чень у різних культурних галузях. Поняття ноеми ми трактуємо, за
Г.І. Богіним, як найменшу одиницю, що виконує функцію встанов-
лення зв’язку і відносин між елементами комунікативної та активної
ситуації, яка необхідна для змістоутворення [1, с. 37].
Об’єктом дослідження є концепт “страх” французької лінгвокуль-

тури. Предметом дослідження є лексика, що пов’язана з концептуал-
ізацією поняття “страх”. Метою даної работи є дослідження концеп-
туалізації поняття “страх” в культурно значущих галузях французь-
кої лінгвокультури.
Матеріалом дослідження слугували лексикографічні джерела, тек-

сти художньої літератури. Загальний обсяг матеріалу становить 120
одиниць. Корпус цілої виборки складає більш ніж 250 прикладів вер-
балізації поняття “страх”, що забезпечило достовірність та об’-
єктивність результатів дослідження.
Теоретична значущість даного дослідження полягає в тому, що

воно окреслює один з можливих шляхів вивчення лексики в межах
лінгвокультурології. Вивчаючи концепт “страх” як сукупність куль-
турних значень у різних культурних галузях, ми отримуємо мож-
ливість вивчити значення-семи.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що висновки, мов-

ний матеріал можуть бути використані під час лекцій та проведення
семінарських занять із загального мовознавства, культурології, в спец-
курсах з лінгвокультурології, емотивної лінгвістики, лінгвоконцеп-
тології, спецкурсах, присвячених проблемам зіставного вивчення
рідної та іноземної мови, при викладанні французької мови як іно-
земної.
Проаналізувавши концептосферу української та французької мов,

можна зробити висновок, що домінантою синонімічного ряду: стра-
хіття – жах – страховина – страхи – жахливість – страхітливість –
острах – моторошність – паніка – боязнь – острах – побоювання –
фобія – переляк – перестрах – осторога – опаска – тривога – неспокій –
занепокоєння – тривожність – збентеження є концепт “страх”. Як
бачимо, в українській мові список лексем, що складають синоніміч-
ний рядок слова “страх”, обмежується вищенаведеними словами. У
французькій мові синонімічний рядок концепту складає понад 20
лексем: panique, crainte, appréhension, phobie, peur, effroi, frayeur,
terreur, frousse, trouille, lâcheté, culotte, froussard, trouillard, poltron,
couard, trac, chocottes, pétoche, angoisse, alarme, horreur, trembleur.
Наприклад:

Et bientôt une panique courut peu toute la province.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Le loup
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зывать анекдоты один за другим, часто сериями, одной тематичес-
кой группы’. В-третьих, как и всякий фольклорный жанр, анекдот
многократно репродуцируется, передается от одного рассказчика
другому. Известно выражение ходит анекдот или ходят анекдо-
ты… Непременное следствие репродуктивности анекдота – вариа-
тивность. Как правило, анекдоты рассказываются с различными ва-
риантами: в одних случаях вариативность оказывается издержкой ус-
тной передачи содержания, в других – следствием преднамеренной
импровизации рассказчика, который стремится приспособить анек-
дот к актуальной ситуации или улучшить его на свой вкус. Более того,
некоторые анекдоты в процессе репродукции приобретают различ-
ные варианты продолжения, развития содержания. Точно такой же
вариативностью характеризуются и традиционные фольклорные жан-
ры: сказки, частушки, бывальщины. Но главная особенность совре-
менного анекдота – это «единственный в ХХ веке продуктивный жанр
городского фольклора» [2, с. 143]. В отличие от многих других жи-
вых фольклорных текстов, городской анекдот регулярно, системати-
чески и в немалых количествах воспроизводится, откликаясь на все
более или менее значимые события в стране и за ее пределами.
В современной трактовке анекдот чаще всего не основан на ре-

альных событиях и имеет, как правило, необычную парадоксальную
концовку, которая и вызывает комический эффект. Качества фольк-
лорного текста (активность и устойчивость бытования, наличие кон-
кретных коммуникативных функций, среди которых не последнее
место занимает эстетическая, презентация так называемого обще-
ственного знания, коллективного авторства, опора на традиции, на-
личие более или менее однообразной формы, способной к варьиро-
ванию и устойчивости одновременно, устная форма бытования, не-
посредственность контакта исполнителя и слушателя) также напря-
мую зависят от мастерства исполнителя, от подготовленности слу-
шателя, от состава исполнителей и слушателей и ряда других над-
лингвистических факторов, создающих совершенно конкретную си-
туацию его существования – социокультурный дискурс.
И с этой точки зрения определение анекдота как текстемы фольк-

лорного жанра логически следует из дефиниции, данной Т.С. Садо-
вой: «Текстема – понятие, обозначающее «прототекст», реализую-
щийся или материализующийся через конкретный вариант, в данный
момент и в данное время зафиксированный слушателем / собирате-
лем / издателем (т.е. адресатом фольклорной коммуникации)» [4, с.
32]. Городской анекдот – это текстема, существующая в двух фор-
мах: в первичной и основной устной форме, а также во вторичной и
условной – письменной. Анекдот в первичной устной форме – это
один из жанров городского фольклора наряду с тостами, розыгры-
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Nous restions à nous regarder la fourchette en l’air, écoutant
toujours, et saisis d’une espèce de peur surnaturelle.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Mademoiselle
Perle en bas
Nous demeurâmes frémissants de terreur et d’angoisse, sans
manger, sans parler.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Mademoiselle
Perle en bas
La veuve de mon aïeul inspira à son fils orphelin l’horreur
de la chasse.
 G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Le loup

У результаті проведеного дослідження ми дійшли висновку, що
концептуальне поле емоції страху y французькій мові може бути пред-
ставлено досить різноманітно, доказом чого є широкий спектр імен-
ників, дієслів, прикметників, фразеологічних зворотів, які передають
емоцію страха, наприклад: peureux, apeuré, craintif, ombrageux, timide,
timoré, inquiet, transi, effaré, affolé, lâche, pleutre, pusillanime, alarmiste,
foireux, péteux; craindre, avoir peur, redouter, appréhander, trembler, avoir
la frousse (la trouille, la colique), avoir les chocottes (les foies), épouvanter,
effrayer, terroriser; se jeter (se mettre) dans l’eau de peur de la pluie (de
peur de se mouiller); fin comme Gribouille qui se met dans l’eau de peur
de la pluie; cela ne lui fait non plus de peur qu’un écu à un avocat; il a
(toujours) peur que la terre ne lui manque; il n’y a pas de médecin de la
peur (on ne guérit pas de la peur); la peur grossit les objets; qui a peur des
feuilles n’aille (ne va point au bois); ne craindre ni Dieu ni diable; un bon
vaisseau ne craint que la terre et le feu; je crains les Grecs, même quand
ils font des offrandes. Наведемо приклади:

Devant le danger, la peur le paralyse.
Nouveau dictionnaire des synonymes
Tout le monde est peureux dans certaines situations.
Dictionnaire analogique
II ne craint ni les choses ni les hommes.
Nouveau dictionnaire des synonymes
La crainte du danger le rendait maladroit.
Dictionnaire analogique
C’est un enfant craintif: un rien l’effraie.
Nouveau dictionnaire des synonymes
Et un bruit épouvantable comme si un buffet chargé de
vaisselle se fut écroulé montra dans les oreilles.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: La Farce
 ... Mme Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: La parure
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терминов содержится один из критериев, на оcнове которого
выделяетcя определенная единица. Так,  в термине cложное
cинтакcичеcкое целое акцентируетcя cинтакcичеcкая организация,
прозаичеcкая cтрофа предполагает cходcтво cо cтроением поэтичеcкой
cтрофы, выcказывание – информативноcть, завершенноcть, речь – ком-
муникацию, продолжительноcть, лекcия – cемантичеcкую значимоcть.
Пытаясь преодолеть путаницу в номинациях, лингвисты предлагают
перейти к последовательному иcпользованию термина «текcтема» для
названия текcтовой единицы более объемной, чем предложение, име-
ющей cмыcловое и грамматичеcкое единcтво, отвечающей объектив-
ному споcобу членения текcта. Считается, что данный термин являет-
ся наиболее нейтральным по сравнению с другими номинациями, обо-
значающими схожие текстовые единицы.

2. В лингвистике художественного текста термин трактуется как
слова или сочетания слов, встречающиеся в произведениях писателя
в совокупности своих значений: в общеупотребительном, прямом и
переносном значениях, а также в собственно авторском, текстовом
смысле. Текстемы предваряют лексикографическое описание словар-
ного состава произведений писателей, подчёркивая концептуальность
ряда понятий, важных для произведений писателя.

3. В последние годы термин текстема употребляетcя как величи-
на, аналогичная выcказыванию (Е. Агрикола), тип текста. «Текстема –
языковая (эмическая) единица, модель определённого класса текстов,
включающая иерархические организованные прототипические призна-
ки данного класса: семантические, структурные, интенциональные,
прагматические и прочие» [7, с. 25]. Именно это понимание термина
соответствует объекту нашего исследования.

Анекдот мы относим к текстеме фольклорного жанра (хотя суще-
ствуют и авторские литературные анекдоты, имеющие письменную
форму, однако они вторичны). «Анекдот – короткий рассказ об исто-
рическом лице, происшествии. Жанр городского фольклора, злобод-
невный комический рассказ-миниатюра с неожиданной концовкой, сво-
еобразная юмористическая, часто фривольная притча» [1, с. 15].
Отнесение анекдота как жанра к современному городскому фоль-

клору справедливо по целому ряду причин. Во-первых, анекдот ано-
нимен, и в этом принципиальная особенность фольклорного жанра.
Во-вторых, первичная форма анекдота, подобно другим фольклор-
ным жанрам, – устная: анекдот рассказывается, разыгрывается, при-
том обязательно в строгих рамках жанровой формы: шутливой паро-
дии из соответствующей тематической серии. Даже письменные фик-
сации анекдота обычно предназначены для последующего их устно-
го воспроизведения: «расскажи друзьям». В русской идиоматике су-
ществует даже устойчивое выражение травить анекдоты ‘расска-
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Et ou se mit à raconter des histoires effrayantes de
mauvaises rencontres...
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: En voyage
Elle, effarée, se leva, jetant à terre toute sa fortune.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: En voyage
L’homme jeta un regard inquiet sur sa famille.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Le père Milon
... et la forestière parut, nu-pieds, en chemise, en jupon court,
une chandelle à la main, l’air affolé.
G.de Mauppassant «Les Nouvelles choisies»: Les prisonniers

У дослідженні зроблено спробу порівняти ідіоматичні вислови,
які використовують носії української та французької мов для опису
емоції страху. Таблиця 1 містить приклади розподілу відібраного фак-
тичного матеріалу за групами відповідно до певних ознак/моделей,
за якими описується PEUR /СТРАХ.
Таблиця 1
Ідіоматичні вислови опису емоції страх

Таким чином, ми бачимо, як може проявлятися страх; так, наприк-
лад, людина від страху кам’яніє, завмирає, німіє / être glacé (muet) de
terreur, або труситься / frémir d’horreur, тремтить / trembler de peur, trembler
comme une feuille, trembler de tous ses membres, а також відчуває неприє-
мний холод / être glacé d’effroi. Більш того, страх впливає на работу сер-
ця (наприклад, серце обірвалося, серце опустилося, серце в п’яти пішло).
Страх також тягне за собою зміни зовнішності людини, а саме: може
спотворити обличчя, налякана людина бліда, волосся її може стати ди-
бом або посивіти, волосся сторчма встає; її перекосило від страху / l’air

Концептуальне поле української мови Концептуальне поле французької мови 
боятися власної тіні avoir peur de son ombre 
перелякатися на смерть  avoir la peur au ventre 
відскіпатися переляком, уникнути 
небезпеки 

avoir (eu) plus de peur que de mal 

бути в панічному стані galop   par la peur 
налякати, злякати  faire peur 
до  жаху а faire peur 
страшний, як смертний гріх laid а faire peur 
злякатися, перелякатися prendre peur 
обливатися потом від страху suer la peur 
інший загрожує, а сам тремтить ; хто 
багато загрожує,  той мало шкодить 

tel  menace qui a peur  

панічний страх peur bleue  
панічний страх peur noir 
боятися, трястися за свою шкіру craindre pour зa peau 
боятися арешту craindre la pince 
боятися як вогню craindre comme le feu 
боятися чуми craindre comme la gr  le  

 

é

ê
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maison во французском языке, проделана попытка типологической
классификации представителей данной группы, проанализирована
частота их функционирования в речи.

Ключевые слова: фразеосемантическая группа, структурно-семан-
тический анализ, фразеологические единства, фразеологические со-
четания, фразеологические выражения.

SUMMARY
Gakh Y. Comparative structurally-semantic analysis of the

phraseological group with a component «дом» in Russian and «maison»
in French

In the article distinctions in the terminology of phraseology of French
and Russian are considered. The author traces the structural-semantic and
structural-grammatic features of the phraseological group with a component
«дом» in Russian and «maison» in French, makes an attempt of typological
classification of representatives of this group, analyses frequency of their
functioning in speech.

Key words: Phraseological group, structural-semantic interpretation,
phraseological unities, phraseological combinations, phraseological
expressions.

М.В. Жарикова
(Горловка)

УДК 81”42
ТЕКСТЕМА И РЕЧЕВОЙ ЖАНР

(НА ПРИМЕРЕ АНЕКДОТА)

Задачи данной статьи – конкретизировать понятие текстемы как
единицы текста; определить ее cтруктурные и cемантичеcкие крите-
рии, а также проанализировать соотношение между речевым жан-
ром и текстемой (на примере анекдота).
В лингвиcтичеcкой практике термин «текстема» интерпретирует-

ся по-разному.
1. В ряде исследований она изучается как текстовая единица, более

объемная, чем предложение, имеющая cмыcловое и грамматичеcкое
единcтво, отвечающая объективному споcобу членения текcта. Для ее
обозначения в науке используются и другие наименования.
Н.C. Поcпелов иcпользует термин cложное cинтакcичеcкое целое,
В.А. Бухбиндер – фразовый анcамбль,  В.В. Виноградов –
выcказывание, А.А. Потебня – речь, А.Раcимавичюc – абзац, cтрофа,
Л.А. Булаховский – cверхфразовое единcтво, Г.Я. Cолганик –
прозаичеcкая cтрофа, Р.Барт – лексия. В названии каждого из данных
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épouvanté; людина побіліла від страху / glacé (pâle) d’horreur. Знаходя-
чись у стані небезпеки, людина постійно мучиться від однієї тільки дум-
ки, що вона з’явиться / avoir la pétoche, cela me donne le trac. З точки зору
фізіології процес страху супроводжується зниженням тонусу мускула-
тури / il a les chocottes, частоти серцебиття, кров’яного тиску. Він також
може призвести до розширення зіниць, потовиділення, приливу крові
до мускулів. Інтенсивний страх призводить навіть до смерті, так твари-
ни та люди можуть бути налякані до смерті. Страх є емоцією більшої
сили, яка впливає на сприйняття, розум та поведінку індивіда (душа в
п’яти пішла / il a le trouillomètre, il a eu une peur bleue, уселяти страх у
чиюсь душу / remplir d’effroi, inspirer un sentiment d’effroi (de l’inquiétude,
la terreur), causer de l’angoisse, faire peur, ficher la frousse, душа холоне від
страху, страх прикував його до місця / transi, il s’arrêta épouvanté, він
прирос до землі від страху, у нього відібрало ноги від страху, ноги стали
ватними, ноги підгинаються / la peur m’a donné la colique; подих перехо-
пило від страху, у нього клубок у горлі застряг, втратити дар слова; вплив
страху на розум: збожеволіти від страху, кров у жилах холоне, розум
скаламутився, втратити розум від страху, оніміти від страху; страх може
привести до смерті: вмирати від страху, злякатися до смерті). Під час
страху обмежується сприйняття.
Якщо порівняти отримані дані про страх в українській та французькій

мовах, можна зробити висновок про їх схожі та відмінні характеристи-
ки. Певна українська категорія впливу страху на душу людини не спос-
терігалася на французькому матеріалі. Серед проаналізованих більш 150
французьких ідіоматичних висловлювань, було виявлено поодинокі згад-
ки про вплив емоції страху на душу людини. Тут можна говорити про
специфіку уявлень про страх в українській культурі.
Об’єктивний світ для кожного народу різний, тому що він тор-

кається лише якоїсь однієї його частини. Світ мовби повертається до
конкретного народу лише своєю незначною частиною, яка й отримує
в мові найбільшу диференціацію, решта зовнішнього світу визначаєть-
ся великими мазками, не вимальовуючись ретельно. Цим поясню-
ються значні відмінності в словесному покритті зовнішнього світу
різними етничними мовами. При цьому мають місце не тільки лек-
сичні лакуни та різні об’сяги значення окремих слів, але й розмаїття
конотацій, що відповідають за визначення тих самих об’єктів навко-
лишнього середовища в різних мовах.
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maison во французском языке позволяет выявить черты сходства меж-
ду данными языками. В обоих языках присутствуют два четких блока
с семами дом и человек. В структуре проанализированного материала
вырисовывается два типа единиц, свойственных для широкого пони-
мания фразеологии: ФЕ со структурой словосочетаний, ФЕ со струк-
турой предложения. В обоих языках данная ФГ представлена фразео-
логическими единствами, сочетаниями, выражениями.
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АНОТАЦІЯ
Гах Я.В. Порівняльний структурно-семантичний аналіз фра-

зеосемантичної групи з компонентом дом в російській мові та
maison у французькій мові
У статті розглянуті розходження в термінологічному апараті фра-

зеології російської та французької мов. Виявлені структурно-семан-
тичні та структурно-граматичні особливості фразеосемантичної групи
з компонентом „дом” у російській мові та „maison” у французькій
мові, зроблена спроба типологічної класифікації представників цієї
групи, проаналізована частота їх функціонування в мовленні.

Ключові слова: фразеосемантична група, структурно-семантич-
ний аналіз, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення, фра-
зеологічні вирази.

АННОТАЦИЯ
Гах Я.В. Сравнительный структурно-семантический анализ

фразеосемантической группы с компонентом дом в русском язы-
ке и maison во французском языке
В статье рассмотрены различия в терминологическом аппарате

фразеологии русского и французского языков. Выявлены структур-
но-семантические и структурно-грамматические особенности фра-
зеосемантической группы с компонентом дом в русском языке и
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АННОТАЦИЯ
Семенова Е.В., Болотова О.В. Вербальная репрезентация кон-

цепта “страх”
Данное исследование посвящено анализу концептуализации по-

нятия “страх” в украинской и французской лингвокультурах, что по-
зволило в некоторой степени рассмотреть культурный статус данных
понятий в разных лингвокультурных областях двух лингвокультур.
Страх оказывается одним из ключевых концептов культуры, одним
из основных эмоциональных концептов. Проведенное исследование
продемонстрировало функционирование концепта “страх” в украин-
ской и французской лингвокультурах как мыслительных актах раз-
ного уровня рефлексии. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что для обеих лингвокультур характерна вербализация эмоцио-
нальной и аксиологической рефлексий, что, вероятнее, есть типич-
ным для европейских лингвокультур.

Ключевые слова: страх, концепт, когнитивный подход, концепту-
альная сфера, идиоматические выражения.

АНОТАЦІЯ
Семенова О.В., Болотова О.В. Вербальна репрезентація кон-

цепту “страх”
Дослідження присвячено аналізу концептуалізації поняття “страх” в

українській та французькій лінгвокультурах, що дозволило певною мірою
розглянути культурний статус даних понять у різних лінгвокультурних
галузях двох лінгвокультур. Страх виявляється одним з ключових кон-
цептів культури, одним з основних емоційних концептів. Проведене дос-
лідження продемонструвало функціонування концепту “страх” в ук-
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3) простого распространенного предложения (фр. La nappe est
toujours mise dans cette maison – в этом доме хороший стол. Pain
teindre et bois vert mattent la maison au désert – сегодня густо, а завт-
ра пусто. Grandes maisons se font par petite cuisine; рус. Дверь дома
закрыта. Всякий дом хозяином держиться. Дома и стены помога-
ют. Домашняя дума в дорогу не годится.);

4) простого предложения с повелительным наклонением (фр. Prenez
maison faite et femme à faire – дом бери крытый, кафтан шитый, а жену
непочатую; рус. Не бойся, что дом тесен, бойся, что сердце тесно);

5) сложного предложения (фр. C’est la maison de Dieu où l’on ne
boit ni mange. Quand la maison est trop haute, il n’y a rien au grenier –
высок, да глуп. Qui veut tenir nette sa maison n’y mette femme, prêtre, ni
pigeon – Хочешь держать свой дом в порядке, не пускай в него жен-
щину, попа и голубя; рус. Добрая жена дом сбережет, а худая рука-
вом растрясет. Свой дом – не чужой: из него не уйдешь. Купил дом,
и с домовым: дом домом, а домовой даром. Дом не велик, да лежать
не велит.);

6) сравнительных оборотов, противопоставлений в русском язы-
ке (Хоть худ дом, да крыша крепка. Хорош бы дом, да черт живет в
нем. Каково на дому, таково и самому. Добрая жена дом сбережет,
а худая рукавом растрясет.)
ФЕ в форме словосочетаний имеют номинативный характер, на-

зывая при этом не только понятие (фр. maison céleste; рус. белый дом),
но и то или другое действие (фр. garder la maison; рус. работать на
дому). Во французском языке встречаются глагольные словосочета-
ния, выступающие как член предложения (jeter la maison par la fenêtre,
accomoder qn enfant de la maison), в то время как в русском представ-
лены словосочетания с производными прилагательными (домашняя
хозяйка, домашняя работа, домашнее животное, домашнее тепло,
домашний уют, домашний арест, домашний адрес).
Фразеологизмы со структурой предложения имеют следующие

значения:
1) констатация явления, протекающего в момент речи (фр. C’est

la maison de Dieu où l’on ne boit ni mange.);
2) закономерности постоянного регулярного явления (фр. Les

petites économies font les grandes maisons; рус. Только трудом дер-
жится дом.);

3) побуждения, пожелания или советы (фр. Prenez maison faite et
femme à faire. A nouvel ami et vieille maison ne pas se fier plus que de
maison; рус. Горе тому, кто не порядком живет в дому. Не бойся,
что дом тесен, бойся, что сердце тесно.).
Таким образом, сравнительный структурно-семантический анализ

фразеосемантической группы с компонентом дом в русском языке и
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раїнській та французькій лінгвокультурах як розумових актах різного
рівня рефлексії. Отримані результати свідчать про те, що для обох лінгво-
культур характерна вербалізація емоційної та аксіологічної рефлексій,
що, імовірно, є типовим для європейських лінгвокультур.

Ключові слова: страх, концепт, когнітивний підхід, концептуаль-
на сфера, ідіоматичні висловлювання.

SUMMARY
Semenova O.V., Bolotova O.V. Verbal representation of the concept “fear”
The research deals with the analysis of conceptualization of the notion

“fear” in Ukrainian and French linguistic cultures, that has allowed to consider
to a certain extent the cultural status of the given notions in different linguistic
cultural areas of the two linguistic cultures. The fear is found as one of the
key concepts of the culture, one of the basic emotional concepts. The carried
out research has shown functioning of the concept fear in Ukrainian and
French linguistic cultures as intellectual certificates of different level of a
reflexion. The received results testify that the verbalisation of the emotional
and axiological reflexions are typical ofboth linguistic cultures, which is
probably typical of European linguistic cultures.

Key words: fear, concept, cognitive approach, conceptual sphere,
idiomatic expressions.
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УДК:811.133.1: 81'367.7
ЧАСТИНОМОВНА КЛАСИФІКАЦІЯ З ПОЗИЦІЇ

КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

Частини мови вивчаються протягом багатьох тисячоліть і входять
до складу тих фундаментальних понять лінгвістики, які використо-
вуються в описах різних мов та вивчаються граматиками різного типу,
від шкільних до академічних. Частиномовна термінологія викорис-
товується для типологічної характеристики мов; для розподілу мов-
ного матеріалу у граматиках та словниках; для розрізнення семанти-
ки мовних знаків різного типу; для демонстрації різної поведінки слів
у складі висловлень і тексту.
Не викликає сумніву той факт, що в мові існують нетотожні класи

слів, що вони можуть протиставлятися за різними ознаками: семан-
тичними, функціональними, формальними. Ясно те, що слова мають
відрізнятися та протиставлятися одне одному. Нез’ясованим залишаєть-
ся тільки принцип, за яким має будуватися класифікація, яка б відобра-
зила різницю між словами. Вся історія вивчення частин мови – це по-
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характеризуют дом с точки зрения типов жилищ как во французском
(maison centrale – государственная тюрьма, maison hantée – дом с
приведениями, maison mère – основное предприятие фирмы, maison
religieuse – монастырь, maison de bouteille – дача, maison de travail –
исправительная тюрьма, maison de justice – дом предварительного
заключения), так и в русском языке (белый дом, отчий дом, желтый
дом, сумасшедший дом, дом свиданий, публичный дом, дом терпи-
мости) и с точки зрения социального уровня проживающих там
жильцов (maison de bénédiction – дом - полная чаша). Исходя из пред-
ложенной В.В. Виноградовым типологии ФЕ, данная ФГ в рассмат-
риваемых языках представлена:

1) фразеологическими сочетаниями, включающими ряд слов с
фразеологическим связанным значением (фр. maison centrale, maison
hantée, maison mère, maison religieuse, maison de bouteille, maison de
travail, maison de justice; рус. белый дом, отчий дом, желтый дом,
сумасшедший дом, дом свиданий, публичный дом, дом терпимости);

2) фразеологическими единствами (фр. jeter la maison par la fenêtre
– перевернуть все вверх дном, accomoder qn en enfant de la maison –
наказать по залугам, laver son linge dans la maison – не выносить
сор из избы; рус. дом, построенный на песке, закрыть двери дома,
отбиться от дома);

3) фразеологическими выражениями с переосмысленным посто-
янным составом и значением (фр. C’est la maison de Dieu où l’on ne
boit ni mange – здесь среди зимы снега не выпросишь, grandes maisons
se font par petite cuisine – копейка рубль бережет, les petites économies
font les grandes maisons – копейка к копейке, проживет и семейка, les
maisons empêchent de voir la ville - за деревьями лесу не видать, а
nouvel ami et vieille maison ne pas se fier plus que de maison – новому
другу, что старому другу не очень доверяй; рус. Хозяйка в дому –
что оладьи в меду. Горе тому, кто не порядком живет в дому. Толь-
ко трудом держится дом.). Эта группа наиболее широко представ-
лена во французском языке.
Анализируя лексико-грамматическое строение и синтаксические

функции ФЕ с компонентом maison во французском языке и дом в
русском языке, можно выделить ряд структурных моделей, среди ко-
торых самые распространенные представлены в форме:

1) субстантивных словосочетаний (фр. bonne maison, gens de
maison, maison céleste, maison de bénédiction; рус. белый дом, отчий
дом, желтый дом, сумасшедший дом, дом свиданий, публичный дом,
дом терпимости);

2) глагольных словосочетаний (фр. garder la maison, être de la
maison, tenir une maison ouverte, рус. работать на дому, отказы-
вать от дома, жить одним домом, отбиваться от дома);
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шук у цьому напрямі. Накопичивши величезний досвід у цій галузі
та маючи безліч точок зору на природу та сутність частин мови, дос-
лідники так і не поєднали всю інформацію про частиномовні учення,
які самі по собі досить об’ємні та до сьогодні носять фрагментарний
характер.
Для того, щоб представити певну інформацію про одиниці мови у

словнику потрібна процедура встановлення частиномовних власти-
востей цих одиниць. Слід з’ясувати, на підставі чого одній одиниці
присвоюється ознака «прикметник», а іншій «іменник»; у результаті
якого аналізу була виявлена частиномовна приналежність лексеми.
Якщо вважати, що всі ці ознаки представлені у словнику вірно, то
чому все ж таки визнається, що ознаки окремих частин мови не по-
вністю з’ясовані і деякі автори справедливо підкреслюють «не-
обхідність прийняття тої чи іншої точки зору під час опису конкрет-
них мов, що необхідно розробити загальну методику виділення час-
тин мови» [1, с. 3], що звичайні вказівки типу «іменники позначають
предмети, дієслова позначають дії і таке інше, виглядають досить
наївними» [1, с. 4]. Спроби відповісти на ці питання про сутність
частин мови підкреслюють, що ця тематика не втратила актуальності,
що настав час пошуку більш адекватного опису частиномовних вла-
стивостей лексичних одиниць.
Метою статті є розгляд проблеми частиномовної класифікації з

позиції когнітивної парадигми дослідження, із залученням понять ти-
пової та прототипної семантики частин мови. Серед завдань статті
слід зазначити хронологічний оглід розвитку частиномовної класи-
фікації, починаючи з давньогрецьких граматик; виокремлення пози-
тивних сторін та недоліків частиномовної класифікації з позицій фун-
кціональної лінгвістики у сучасній французькій мові; виокремлення
критеріїв сучасної частиномовної класифікації на підґрунті синтезу
функціонального та когнітивного принципів аналізу мовних одиниць.
Все більш розповсюджується точка зору, що у світі не існує мови,

де не було б протиставлення імені та дієслова [8, с. 10]. Але для того,
щоб пояснити цю ситуацію, а також обґрунтувати ідею обов’язково-
го протиставлення кількох розрядів слів у кожній мові, потрібна чітка
домовленість про те, що розуміється під окремою частиною мови,
окремим класом слів. Як зазначав Дж.Лайонз, нерідко змішувалися
дві проблеми: одна з них стосується визначення умов, за яких можна
вважати, що певне слово належить до тієї чи іншої категорії, інша –
найменування цих категорій [9, с. 159-160]. Відповідь на перше пи-
тання намагалися дати багато лінгвістичних шкіл, і в найбільш за-
гальному вигляді це питання є з’ясованим: розмежування слів за кла-
сами має відображати особливості їх використання й нетотожність
їх функцій в дискурсі та в тексті. Проте найважливіше питання у ви-
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утратившим мотивировку значения. Наряду с этим термином пред-
лагается также термин идиоматизм – специфическая для данного
языка система грамматический категорий; грамматическая модель,
лексическое наполнение которой на данном этапе развития языка
ограничено набольшим числом лексико-фразеологических элемен-
тов [3, с. 378]. Следовательно, основным отличием в определении
ФЕ в обоих языках является то, что французские лингвисты пред-
лагают рассматривать под ФЕ любую конструкцию с данным ком-
понентом, характерную для языка, в то время как русские ученые
понимают под ФЕ сочетания, которые не производятся в соответ-
ствии с общими закономерностями выбора и комбинации слов при
организации высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксиро-
ванном соотношении семантической структуры и определенного
лексико-грамматического состава. Для структрурно-семантическо-
го анализа фразеосемантической группы дом в русском языке и
maison во французском языке мы предлагаем остановиться на пред-
ложенной В.В. Виноградовым классификации фразеологизмов:
фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства,
фразеологические сочетания, фразеологические выражения. Весь
корпус ФЕ, отобранных для анализа, мы предлагаем условно разде-
лить на 2 блока:

1) ФЕ, характеризующие человека;
2) ФЕ, характеризующие дом как помещение.
При выделении семантического блока ФЕ с компонентом maison

(дом) во французском языке, характеризующие человека, мы пред-
лагаем учитывать две семы, которые неразрывно связаны между со-
бой: maison (дом) и personne (человек). Нужно отметить, что в дан-
ном блоке превалируют ФЕ с семой maison. Фразеологизмы этого
блока характеризуют человека с социальной точки зрения (bonne
maison – зажиточная, благородная семья; avoir un grand état de
maison – жить на широкую ногу), рассматривают принадлежность
человека к дому (gens de maison – прислуга; être de la maison – быть
своим человеком в доме), дают положительную характеристику чело-
веку (sentir son enfant de bonne maison – быть хорошо воспитанным;
tenir une maison ouverte – быть гостеприимным). Данные ФЕ одно-
родны по ситуации использования и по структурной организации. В
русском языке фразеологизмы данного типа дают оценочные харак-
теристики хозяина дома и ориентированы на национально-культур-
ные стереотипы (Без хозяина дом – сирота. Всякий дом хозяином
держится. Каково на дому, таково и самому. Добрая жена дом сбе-
режет, а худая рукавом растрясет.).
Анализ блока фразеологизмов «характеристика дома» с компо-

нентом maison и дом дает возможность утверждать, что такие ФЕ
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значенні частин мови пов’язується з їх змістовою характеристикою,
яка може бути уточненою завдяки парадигмам знання, наприклад ког-
нітивному підходу. Внаслідок цього, можна вважати, що причиною
нового звернення до частин мови стали кардинальні зміни, що відбу-
ваються в галузі теоретичної лінгвістики починаючи з 70-х років ХХ
століття і які зобов’язують здійснити перегляд фундаментальних по-
нять з нових позицій та поглядів. По-перше, йдеться про виникнення
когнітивного підходу з його новими напрямками у вивченні мовних
явищ (прототипна та фреймова семантика). Однак необхідно підкрес-
лити, що при описі та поясненні частин мови слід використовувати
концепти та поняття сучасної лінгвістики, які отримують пояснення
не тільки з когнітивної точки зору, а й в комунікативній, прагматичній
або функціональній лінгвістиці. Без урахування досягнень цих на-
прямків не можна говорити ані про інтерпретацію дискурсу або тек-
сту, ані про функції слова та його різноманітні модифікації у проце-
сах словотвору та формоутворення, ані про значення мовних оди-
ниць та мотивах їх встановлення у синтаксичній конструкції. Вже на
попередніх етапах вивчення частин мови поставало питання про те,
з якими саме групами лінгвіст має справу: з лексичними чи грама-
тичними. Найчастіше частини мови називали лексико-граматични-
ми класами. Дослідники когнітивного напрямку (О.С. Кубрякова)
пропонують для частин мови термін когнітивно-дискурсивні кате-
горії [8, с. 13]. Цей термін також підкреслює, що частини мови, «не-
мов двулікий Янус, мають дві головні іпостасі, два різні боки, два
різних, однак скорельованих між собою аспекти у системі мови і що
ці кореляції (частини мови, члени речення) володіють більш глибо-
кими концептуальними підставами, як то вважалося дотепер» [там
само]. Попри жорстку критику частиномовної класифікації і задек-
ларовану фіктивність частин мови, науковці, якщо сфера їхніх інте-
ресів торкається цього предмета, використовують номенклатуру й
понятійну базу частин мови, нібито забувши про те, що відкинули їх
на попередній сторінці свого наукового твору [4, с. 64]. Отже, попри
всі складності проблеми частиномовної диференціації, існування
частин мови не підлягає сумніву.
Проблема частиномовної диференціації існувала ще за часів давніх

індійських і грецьких граматик (IV ст. до н.е.), у яких було виділено
чотири частини мови: ім’я, дієслово та дві службових (прийменник і
частка – Паніні; член (займенник з артиклем) і сполучник – Аристо-
тель, стоїки). В Александрійській школі (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) спи-
сок частин мови складався за семантико-граматичним принципом кла-
сифікації з восьми: імені, дієслова, дієприкметника, члена, займенни-
ка, прислівника, прийменника та сполучника. Представник цієї школи
Діонісій Фракійський розрізняв імена та дієслова так: перші є відміню-
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
С КОМПОНЕНТОМ ДОМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

И MAISON ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

В современном языкознании активно анализируется разносторон-
ний фразеологический материал, расширяется понимание ряда важ-
ных теоретических положений, связанных в первую очередь с ос-
новными признаками фразеологизмов, принципами систематизации,
анализируются семантические, структурно-грамматические, стили-
стические, этнокультурные особенности фразеологических оборотов.
Выбор фразеологического пласта с компонентом дом в русском язы-
ке и maison во французском для нашей статьи обусловлен продук-
тивностью таких фразеологизмов, высокой частотой их функциони-
рования в художественной и разговорной речи, семантическим и
структурно-грамматическим разнообразием. Фактический материал
с названным компонентом неоднороден как в семантико-граммати-
ческом, так и в структурно-семантическом аспектах. Наличие в фор-
мальной структуре компонента дом в русском языке и maison во фран-
цузском языке дает возможность объединить их в единую микросис-
тему – фразеосемантическую группу (ФГ).
Перед тем как перейти к анализу представителей данной ФГ, об-

ратимся к терминологии фразеологии и рассмотрим черты сходства
и различия в терминологическом аппарате двух языков. В русском
языке фразеологизмом или фразеологической единицей (ФЕ) назы-
вают устойчивое сочетание слов, которое характеризуется посто-
янным лексическим составом, грамматическим строением и изве-
стным носителям данного языка значением [1, с. 559]. Термин фра-
зеологизм обозначает несколько семантически разнородных типов
сочетаний. Во французском языке для обозначения данного типа
словосочетаний используется термин phraséologie – идиолектичес-
кий термин, служащий для определения лингвистического феноме-
на, присущего определенной группе носителей или языку. Наряду с
этим термином существует и другой idiotisme (идиома) – форма или
оборот, которым пользуется только определенная группа говорящих,
причем точного соответствия этому обороту в языке какой-либо дру-
гой группы не имеется, в каждом данном случае эта форма или обо-
рот обозначаются наименованием, напоминающим о том языке, ко-
торому он принадлежит (галлицизм – для французского языка) [2,
с. 114]. В русском же языке идиомы являются одним из типов ФЕ,
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ваними й позначають тіло чи річ; другі – безвідмінковими, що мають
час, особу й число і представляють «дію чи страждання». У грамати-
ках Доната і Варрона збережена така ж кількість частин мови, лише
член (артикль) замінено вигуком, оскільки артикля не було в латині
[10, с. 433]. У китайській граматичній традиції особливу увагу зверта-
ли на службові частини мови. Крім традиційних, до службових слів
відносили заперечення, питальні та вказівні слова, деякі прислівники
та прикметники. В.Порциг стверджував, що в китайській мові части-
ни мови у фонологічному відношенні не розрізнюються. У граматиці
М.Ломоносова зберігається тенденція латинських граматик щодо
кількості частин мови, пізніше О.Востоков уводить замість дієприк-
метника прикметник, а Г.Павський і Ф.Буслаєв додали до списку час-
тин мови ще числівник. Останніми до системи частин мови було вве-
дено частки, й у ХХ ст. східнослов’янські граматики переважно мали
десятичленну структуру частин мови [5, с. 8].
У різних граматиках мов світу частини мови виокремлювалися

згідно з критеріями найбільш загальної понятійної ознаки (логічний
принцип), загального категорійного значення (логіко-семантичний
принцип), спільності формотворення та словозміни (формально-гра-
матичний принцип), відповідності категоріям думки (психологічний
принцип), значимості слова у складі речення (синтаксичний прин-
цип), поєднання категорійної семантики з морфологічними та син-
таксичними ознаками слів (лексико-граматичний принцип), функціо-
нальної природи в мові (функціональний принцип). Для кожного типу
мов спрацьовує той чи інший принцип частиномовного поділу; на-
приклад, для кореневих й аналітичних мов домінантним узагалі є
синтаксичний принцип, тобто синтаксична позиція слова у реченні
[6, с. 276].
Перші французькі граматики ґрунтувалися саме на логічному

принципі, який накладав список слів у мові на універсальні логічні
категорії думки, спираючись на постулат про існування спільної ло-
гічної основи всіх мов. Найбільшою мірою такий універсалізм вия-
вився у граматиці Пор-Рояля А.Арно та К.Лансло (1660), яка опису-
вала французьку мову на підставі латинського логічного еталона (на-
приклад, незважаючи на наявність у французькій мові іменників і
прикметників, слідом за латинською граматикою виокремлювалося
лише ім’я із двома підкласами). Традиційна для давніх граматик ан-
тиномія імені і дієслова базувалася на суб’єктній і предикатній функції
членів цієї антиномії в судженні (Платон), а також на протиставленні
типів змінності, відмінюваності і дієвідміни (Аристотель), хоч го-
ловним параметром такого поділу було онтологічне протиставлення
речей та ознак. До логічного напряму слід віднести й теорію Ш.Баллі
[3, с. 128-130], який називав частини мови лексичними категоріями,
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В статье рассматривается разработанный американским лингви-

стом М.Сводешом метод глоттохронологизации, раскрыто значение
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SUMMARY
Babak A.V. Glottochronologycal method of M. Swadesh
In the article the author considered the method of glottochronology,

developed bu an American linguist M. Swadesh  special regard is given to
the value of this method for comparative-historical linguistics. The analysis
of the scientific studies, devoted to the problem of application of
lexicostatistic method, selection of its advantages, disadvantages and
prospects are presented in the work.
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що ґрунтуються на загальному значенні. Наприклад, іменники вказу-
ють на предмети, дієслова – на процеси, прикметники та прислівни-
ки – на якості дій та процесів. З функціонально-синтаксичної точки
зору кожна частина мови має свої актуалізатори. На межі лексичних
категорій знаходяться вигуки та граматичні знаки, як-от зв’язки,
прийменники, сполучники, актуалізатори, флексії, призначення яких
формувати синтагми та речення.
За формально-синтаксичними ознаками побудував свою частино-

мовну теорію Гіро [13, с. 95]. Дослідник відкидав семантичний кри-
терій при виділенні частин мови і вважає невірним стверджувати,
що іменник позначає субстанції, дієслово – процеси і таке інше. На-
приклад, слова la vérité, le bleu, la course, le chant, le pour, le contre
позначають якості, процеси відношення. Їх називають іменниками
тільки тому, що вони, як і слова le chien, le chant, які дійсно познача-
ють субстанції, можуть отримувати множину, виконувати роль підме-
та. Тому термін «іменник» Гіро вважає двозначним і пропонує розр-
ізнювати іменник-зміст, що позначає предмет, та іменник-форму, що
позначає дієслово, наприклад, слово «chant – спів». Граматика, на
думку вченого, має справу з формальними категоріями, тому части-
ни мови Гіро називає espèces grammaticales [7, с. 99]. Позитивним
моментом є те, що підкреслюється семантична неоднорідність час-
тин мови – «справжні» та «формальні» іменники. Безумовно, важли-
вим є й оточення слова при виділенні частин мови, проте якщо спи-
ратися тільки на дистрибутивний аналіз, то слово «втрачається», за-
міщується монемою, яка може бути словом і флексією (подібно до
теорії А.Мартіне), у зв’язку з цим питання класифікації слів на час-
тини мови знімається.
На семантико-структурному критерії будує свою частиномовну тео-

рію Л.Теньєр, який вважає традиційну класифікацію частин мови «по-
рочную в своей основе» [7, с. 101] та пропонує розрізняти слова за на-
ступними опозиціями: І) Слова «повнозначні» із самостійною номіна-
тивною функцією і слова «пусті», що виконують граматичну роль. За
традиційною класифікацією це розподіл слів на самостійні та службові.
ІІ) Слова конститутивні, що можуть бути членом речення, та допоміжні,
які не виконують самостійну функцію в реченні – артиклі, прийменни-
ки. ІІІ) Слова, що змінюються та незмінюються. Ці критерії співпада-
ють із семантичними, синтаксичними та морфологічними критеріями
традиційної граматики для виокремлення частин мови. Серед «повноз-
начних слів» Л.Теньєр виділяє іменник, дієслово, прикметник, при-
слівник, які позначають, відповідно, субстанції, процеси, властивості
субстанцій та процесів. Серед «порожніх слів» – юнктиви (сполучники)
та транслятиви (прийменники), що сприяють переходу слів в інший фун-
кціональний клас; показники (артиклі й придієслівні займенники). Ок-
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ремою групою дослідник вважає анафоричні слова, такі як займенники,
детермінативи, займенникові дієслова типу le faire, прислівники типу
ainsi та слова-фрази вигуки oui, non. Фактично Л.Теньєр дійшов класич-
ної схеми з дев’яти частин мови, де виокремлюються чотири типи слів:
самостійні, службові, займенники, слова-фрази.
У романістиці ХХ століття частини мови розглядаються саме за прин-

ципом функціонально-граматичного поля. В.Г. Гак, наприклад, виділяє
основні (essentielles) та додаткові (subsidaires) частини мови, базуючись
на характері номінації, тобто відображенні позамовної дійсності в слові
[7, с. 103]. Більшість слів позначають елементи дійсності розчленовано
(distinctement), самостійно (indépendemment) й безпосередньо
(directement). Завдяки саме цим словам закріплюється в мові пізнаваль-
на діяльність людини. Ці слова є основними частинами мови: іменники,
дієслова, прикметники, прислівники, числівники. Додаткові частини
мови відрізняються від основних за одною із зазначених ознак. Вигуки
позначають елементи дійсності нерозчленовано; займенники – не пря-
мо, а через заміщення іменника і відносно учасників мовної комунікації;
службові слова позбавлені самостійної комунікативної функції. Загалом
цю класифікацію частин мови можна представити наступним чином:

Кожна з названих частин мови має своє функціонально-граматичне
поле з центром та периферією. У польовому просторі кожної части-
ни мови виокремлюється центральна частина слів, яка характеризує
клас згідно зі встановленими для нього ознаками, а периферійна ча-
стина слів із відповідною градацією ознак.
Лінгвістика початку ХХІ століття ґрунтується на нових підходах,

застосовує нові парадигми знання, не відкидаючи, звісно, попередній
досвід. Зв’язок функціоналізму й когнітивізму простежується в по-
єднанні двох принципів когнітології:

– як плід людського розуму, мова та її структура повною мірою
демонструє, як працює розум;

– структура мови відбиває відомі функціональні критерії, засно-
вані на вживанні мови як комунікативного знаряддя [10, с. 439].
Когнітивний принцип у граматиці не є новим, тому що він відпов-

ідає постулатам логічного універсалізму, або слідує розробленому

Частини мови 
основні додаткові 

 займенникові службові нерозчленовані 
1. іменник 7. детермінативи 11. вигуки 
2. дієслово 8. прийменники 12. слова-фрази 
3. прикметник 

6. займенники (у 
тому числі 
службові) 9. сполучники  

4. прислівник  10. частки  
5. числівник    
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тистический подход к ним не даст надежных результатов; среди грам-
матических же явлений очень трудно найти более или менее универ-
сальные. Кроме того, не доказано, что изменения звуков и граммати-
ческих форм подчиняются тем же статистическим закономерностям,
как те, которые наблюдаются в области словаря (теоретически ско-
рее можно предположить обратное), поэтому обращение к ним мо-
жет даже ухудшить, а не улучшить результаты [15].
Вызывает сомнения и коэффициент сохраняемости (r). Напомним,

что данный коэффициент – это средняя величина для всех слов, вхо-
дящих в диагностический список. Последний в действительности нео-
днороден – разные слова в нем имеют разную вероятность выпасть
из языка. Слова менее устойчивые в среднем заменяются несколько
чаще, поэтому коэффициент сохраняемости оставшейся части спис-
ка постепенно увеличивается. Итак, при вычислении времени вели-
чину r следовало бы рассматривать не как постоянную, а как пере-
менную, медленно изменяющуюся в зависимости от времени.
Если не учитывать неоднородности списка, вычисленная давность

разделения всегда будет меньше действительной. Можно попытать-
ся избавиться от этого недостатка, разбив слова диагностического
списка на несколько групп с разной вероятностью замены или даже
подсчитав эту вероятность для каждого слова в отдельности (такие
предложения делались). Это опять-таки очень усложнило бы вычис-
ления. Вероятно, практически достаточно знать, что при малом чис-
ле совпадающих слов давность разделения, вычисленная по форму-
ле, оказывается заниженной [1; 8; 10; 15].
В адрес метода глоттохронологии можно сделать много упреков,

его применение сопровождается большим количеством весьма су-
щественных оговорок, и сам М.Сводеш говорит о настоятельной не-
обходимости устранения ряда значительных его недостатков. Но вме-
сте с тем не следует закрывать глаза и на то обстоятельство, что эм-
пирические испытания метода глоттохронологии на тех процессах
дивергенции языков, датировка которых допускает проверку на ос-
нове исторических данных, дали в ряде случаев удовлетворительные
результаты. Именно эти факты и заставляют отнестись со внимани-
ем к методу глоттохронологии, трезво оценивая его возможности и
не закрывая глаза на его многочисленные недостатки [8, с. 22].
Дальнейшее исследование проблемы глоттохронологии возможно

при углубленном анализе научных текстов ученых, которые занима-
лись созданием альтернативных моделей развития лексемного и мор-
фемного словарей во времени и анализом дивергентно-конвергентных
процессов в родственных языках, а именно трудов М.В. Арапова,
А.Я. Шайкевича, А.Дайена, А.Ф. Журавлева.
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В.Гумбольдтом етноцентричному психологічному підходові. О.С. Куб-
рякова обстоює принцип концептуального підґрунтя частин мови, який,
на її думку, дає змогу зрозуміти витоки цих граматичних класів і ре-
конструювати на цій підставі шляхи їх можливого розвитку [8, с. 172].
Дослідниця розглядає витоки частин мови в диференціації перцепту-
ально сприйманого світу й виокремленні в ньому певних цінностей,
їхніх частин і атрибутів. Більш пізні нашарування на слова однієї час-
тини мови викривляли її первісне підґрунтя: «Чим більше окремі час-
тини мови отримували граматичних категорій, які реалізували їхнє
спільне значення, чим частіше вступали вони у процеси деривації (особ-
ливо безафіксальної транспозиції), чим більш набували вони власних
формальних ознак у своїй поверхневій структурі та у своєму вживанні,
тим більше розмивалися вихідні межі класу, тим більше отримували ці
класи умовний характер і, безперечно, тим менш виразнішими става-
ли самі концептуальні основи частин мови» [8, с. 173]. Це знаходить
підтвердження в ізолюючих мовах, де частини мови постають як скриті
категорії, однак саме вони зумовлюють синтаксичний устрій мови.
Отже, тільки синтез функціонального й когнітивного принципів

може розв’язати питання критеріїв виокремлення частин мови. Цей
синтез повинен ґрунтуватися на таких найважливіших положеннях:
І) частини мови та граматичні категорії повинні розглядатися в
аспекті моделювання свідомості, як вектори внутрішнього лекси-
кона [14, с. 10]; ІІ) частини мови не мають одно-однозначної ког-
нітивної відповідності, це насамперед категорії граматики певної
мови; ІІІ) частина мови, крім основного значеннєвого інваріанта
(функції), можливо, закладеного в ній здавна, охоплює й інші інвар-
іантні значення, «підведені під дах» її регулярних форм; IV) різна
кількість частин мови в мовах світу обумовлена як специфікою інва-
ріантів, закладених в етносвідомості, так і специфікою системи ре-
гулярності форм мови; V) складність частиномовної диференціації
зумовлена «розхитуванням» регулярності форм й інваріантних змістів,
що здійснюється шляхом формотворення, транспозитивної деривації,
конверсії частин мови, контекстуальних аномалій [10, с. 439].
У сучасних граматичних теоріях частини мови розглядаються як

класи слів, яскраві частиномовні ознаки яких властиві не всім еле-
ментам класу. Тим самим виникає потреба кваліфікувати частину мови
як функціонально-граматичне поле, домінанта (ядро) якого має оз-
наки найбільшої спеціалізованості у вираженні інваріантного змісту
й найбільшої формальної регулярності відповідно до цього змісту, а
периферія характеризується можливою розмитістю цих властивос-
тей класу, виключенням, синкретизмом. Слова із загальним інваріан-
тним змістом формують домінанту частини мови; слова з невласти-
вими категорії інваріантними змістами або з нерегулярними форма-
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лительные и термины родства, приведенные в старом списке в количе-
стве соответственно 12 и 6, в новом списке сокращены до 2 и нуля. По-
добные же сокращения произошли и с местоимениями, с пространствен-
ными словами, со словами, обозначающими покой, движение, действия,
предметы и явления природы, предметы культуры и различные виды
человеческой деятельности» [13, с. 90].
Когда М.Сводеш пытается составить «опытный список», при-

годный для всех языков, и формулировать универсальные правила
его составления, он ставит перед собой фактически невыполнимую
задачу. В доказательство этого утверждения можно сослаться на оче-
видную несовместимость структурных моделей лексики разных язы-
ков с необозримым многообразием культур, оказывающих прямое
воздействие на формирование указанных структурных моделей. Но
самым веским доказательством в пользу такого пессимистического
вывода является опыт работы самого М.Сводеша (и других языко-
ведов, применявших его метод к конкретным языкам) над установ-
лением элементов «опытного списка». М.Сводешу во многом при-
шлось отказаться от собственно лингвистических критериев его оп-
ределения. В действительности «опытный список» строится у него
главным образом на понятийных признаках, и именно поэтому об
отдельных его элементах можно говорить только как о понятийных,
а не как о лингвистических. И основная трудность в использовании
метода глоттохронологии возникает как раз тогда, когда отдельные
клетки понятийной системы, каковой фактически и является «опыт-
ный список», заполняются конкретными лексическими элемента-
ми определенных языков. Во многих случаях эти лексические эле-
менты не укладываются в понятийную систему «опытного списка»,
и с тем, чтобы его все-таки заполнить, приходится прибегать к на-
тяжкам, которые не могут не вызвать сомнений и возражений со
стороны лингвистов [8, с. 13-14]. Работа по уточнению семантики
таких слов была начата еще самим М.Сводешом, а в дальнейшем
продолжена другими исследователями, в частности С.А. Старости-
ным и В.Э. Орлом [3].
Возражения вызывает и утверждение М.Сводеша о постоянной ско-

рости изменения основного списка, не зависящей ни от времени, ни от
языка. Но И.Фогт, И.Фодор, использовавшие метод глоттохронологии,
в своих работах показали, что при основных списках разного объема
(215-100 слов) были получены различные результаты, даже лучшие
(кстати, полученные с наиболее длинными списками) значительно от-
личались от исторически установленных сроков [1, с. 26-27].
Как на общий недостаток глоттохронологии указывают и на то,

что она «работает» только с лексикой и не учитывает фонетику и грам-
матику. Однако число фонем в языке сравнительно невелико, и ста-
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ми – периферію. Ще у граматиці Пор-Роялю було відзначено наявність
«ясних» і «неясних» значень, ясні значення відповідають граматичній
оформленості, неясні – іншому значеннєвому інваріанту.
З точки зору когнітивної лінгвістики «в ономасіологічному на-

прямі ця проблема (відмежування частини мови від інших) вирі-
шувалася за рахунок визнання для кожної частини мови її голов-
ного концепту, на який орієнтуються всі члени цієї частини мови»
[8, с. 137]. У прототипній семантиці такими інтегральними поняття-
ми слугують прототипи. Тому не можна відмовлятися при виділенні
частин мови від значеннєвого (когнітивного) принципу, але підходи-
ти до цього потрібно з позицій протиставлення ядра-домінанти й мар-
гінальної у значеннєвому й граматичному відношенні периферії. До-
мінанту можна зіставити із прототипом: «Прототипний підхід орієн-
тується більшою мірою на зразок, прототип категорії, релевантний
для повсякденної свідомості і, можливо, більш конкретний, а отже,
належний базисному рівневі категоризації: нагадаємо, що таку саму
логіку мовців визнавав і Л.В. Щерба, коли стверджував, що какаду –
це іменник, оскільки позначає птаха» [8, с. 146]. Поєднання польово-
го і прототипного підходів до виокремлення частин мови почасти роз-
в’язує проблему їхньої дефініції, яка постає як несуперечлива для всіх
повнозначних частин мови, крім займенника, що виділяється за функ-
ціональним принципом. Приміром, іменник треба кваліфікувати як
частину мови, ядерна зона якої має зміст предметності як прототипну
категорію, прикметники мають домінанту ознаки, дієслова – процесу-
альності, числівники – кількості і таке інше. Те саме стосується і гра-
матичних категорій частин мови.
Периферійна сфера частини мови створюється насамперед за раху-

нок транспозитивної деривації [10, с. 441]. «Програючи в однорідності
позначень і ставлячи на одну площину власне предметні й опредмечені
(штучно) імена, транспозиція надзвичайно збагачує семантичні можли-
вості самого класу іменників й уможливлює гіпостазис – сприйняття
ознаки, процесу, дії або стану як окремого об’єкта» [там само]. Транс-
позитивна деривація не тільки змінює знак функції, а й дозволяє осмис-
лити подію, факти, якості та явища як деякі аналоги предметів у невиди-
мому світі. Когнітивно транспозитивна деривація ґрунтується на кон-
цептуальній інтеграції предмета й ознаки, предмета та процесу, ознаки
та процесу, кількості та процесу. Частиномовний статус таких слів ви-
значається регулярністю їхньої форми, категорійною парадигматикою.
У процесі номінації будь-якого поняття важливим є синтез форми

та змісту. Номінатор, створюючи найменування, бере до уваги нав’я-
зуваний йому мовою спосіб зміни даних. Безумовно, «не можна
здійснювати мовний акт номінації певної сутності, не пізнавши в ній
предмет або процес, стан або ознаку, дію або властивість» [8, с. 165],
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ленные изменения; сюда входят названия некоторых частей тела, наи-
более общих космических явлений, элементарных действий и качеств
и т.п.
Во-вторых, предполагается, что темп изменения этого основного

словаря resp. процент сохранения слов этого фонда (index of retention,
символически обозначаемый r) за значительные промежутки време-
ни приблизительно одинаков для всех языков. Опытный подсчет по
шести контрольным языкам – английскому, французскому, немецко-
му, чешскому, русскому и армянскому – при списке в двести слов дал
индекс сохранения, равный 85% за одно тысячелетие; дальнейший
подсчет по тринадцати языкам (английскому, испанскому, французс-
кому, немецкому, коптскому, двум разновидностям греческого, китай-
скому, шведскому, итальянскому, португальскому, румынскому и ка-
таланскому) при том же списке слов дал величину r = 81%; наконец,
позднее подсчет по семи контрольным языкам – шведскому, немец-
кому, английскому, румынскому, французскому, греческому и китай-
скому при списке из ста слов показал r = 86%.
В-третьих, допускается, что процент сохранения ингредиентов ос-

новного словаря, т. е. величина r, остается приблизительно постоян-
ной величиной во времени; при этом максимальный временной от-
резок, подвергшийся наблюдению, составлял пока 2200 лет.
Техническая сторона метода заключается в установлении процен-

тного содержания исконных единиц основного словаря сравнивае-
мых родственных языков, выявляемого с учетом схем звуковых соот-
ветствий, с одной стороны, и обязательного сохранения идентичной
семантики, с другой, и в последующем математическом вычислении
соответствующей найденному процентному содержанию временной
глубины языковой дивергенции [8, с. 240-241].
Критика предложенного М.Сводешем метода направляется главным

образом именно против принципов отбора «опытного списка» слов ос-
новного ядра. Стремясь уточнить и усовершенствовать избранный им
метод, М.Сводеш точно так же свои усилия направляет преимуществен-
но в сторону более четкого и лингвистически обоснованного определе-
ния способов установления «опытного списка», одинаково пригодного
для любого языка. В порядке уточнения «опытного списка» он свел ко-
личество включаемых в него слов с 200 до 100 [8, с. 13]. Однако и этот
уточненный и уменьшенный «опытный список» представляется спор-
ным во многих отношениях, о чем подробно и, бесспорно, обоснованно
говорит Г.Хойер: «…создается впечатление, что первоначальный спи-
сок был составлен более или менее a priori, на основании очень удобно-
го, но ошибочного представления о том, что «универсальные и не отно-
сящиеся к области культуры» слова являются относительно стабильны-
ми в индоевропейских языках. Интересно, например, отметить, что чис-
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але не завжди цей інваріант можна впізнати, і тоді вступають у дію
закони мовної аналогії або довільності вибору форми знака. Транс-
позитивна деривація є іскравою ілюстрацією відзначеної І.Бодуеном
де Куртене тенденції до посилення кількісних протиставлень у мор-
фологічній підсистемі. Причому граматично частина мови уніфікуєть-
ся, а в семантичному відношенні розгалужується.
Отже, за допомогою інтеграції функціонального та когнітивного

підходів до розподілу слів на частини мови, ми дійшли висновку, що
така класифікація має ґрунтуватися на принципі семантичного поля,
де виокремлюється ядро (прототипне значення) й маргінальна з се-
мантичної та граматичної точки зору периферія. У процесі перетину
периферійних зон частиномовних полів здатні утворюватися нові гра-
матичні класи слів, що й визначає утворення частиномовної класиф-
ікації у кожній конкретній мові. Такий підхід дає змогу розв’язати
проблему частиномовного синкретизму й усунути непослідовність
поділу частин мови у граматиках різних мов.
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в этой статье они были оформлены как целостная теория, давшая
лингвистам новый инструмент для исследования истории языков
мира. В 1955 году была опубликована еще одна принципиально важ-
ная статья М.Сводеша, в которой он существенно пересмотрел и до-
полнил предложенную им тремя годами ранее методику, оставив, тем
не менее, практически без изменения основные положения своей
теории [3]. В 1960 году обе статьи М.Сводеша были переведены на
русский язык и опубликованы в первом выпуске уникального для того
времени издания «Новое в лингвистике» [11; 12].
Проблемами глоттохронологии, ее особенностями, недостатками и

перспективами занимались в последние десятилетия такие известные
лингвисты, как Г.Хойер, В.А. Звегинцев, С.А. Старостин, Г.А. Климов,
В.В. Иванов, М.Т. Дьячок и др.
Целью статьи является рассмотрение метода глоттохронологии,

обобщение его особенностей, систематизация взглядов лингвистов
на глоттохронологию и ее перспективы. Достижение этой цели пред-
полагает решение таких задач: 1) рассмотрение лексикостатистичес-
кого метода, описанного М.Сводешом; 2) анализ научных работ, по-
священных данной проблеме.
Глоттохронология (глоттохронологическая лексикостатистика, или

просто лексикостатистика) – исследовательский метод, разработан-
ный М.Сводешом первоначально для датировки времени расхожде-
ния родственных языков. Термин глоттохронология образован от
греч. glossa «язык» и дословно означает «языковая хронология». При
создании глоттохронологии М.Сводеш вдохновлялся примером ус-
пешно применявшегося к тому времени метода радиоуглеродной да-
тировки археологических находок [6].
В основу метода М.Сводеша легла мысль о том, что лингвистика,

опираясь на закономерности морфемного распада (morpheme decay) в
языках, способна определять так называемую временную глубину (time
depth) «залегания» соответствующих им праязыков, подобно тому как
геология путем анализа содержания продуктов распада в различных
породах определяет их возраст. Лексикостатистическая теория исхо-
дит из трех основных положений, справедливость которых, по мне-
нию сторонников ее применения, должна быть проверена на макси-
мальном числе контролируемых письменной традицией языков.
Во-первых, опираясь на старое наблюдение о неодинаковой ста-

бильности различных частей словарного состава языков, она при-
знает, что в каждом языке, помимо широкого словаря, изменяющего-
ся более или менее быстро в зависимости от конкретных культурно-
географических условий его функционирования, налицо и узкий, так
называемый основной словарь (basic vocabulary), отражающий уни-
версальные и общечеловеческие понятия и испытывающий очень мед-
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АНОТАЦІЯ
Фєфєлова В.В. Частиномовна класифікація з позиції когнітив-

ної лінгвістики
У статті робиться аналітичний огляд класифікацій слів на частини

мови, починаючи з давньогрецьких граматик до сьогодення; пропонуєть-
ся перелік деяких структурно-семантичних та функціональних класи-
фікацій частин мови у сучасній французькій мові; висуваються принци-
пи розмежування слів на частини мови з точки зору інтеграції функціо-
нальної та когнітивної лінгвістики, а саме розмежування частин мови
на підставі головного концепту, який дозволяє протиставляти ядро-дом-
інанту та периферію у семантичному полі кожної частини мови.

Ключові слова: частиномовна класифікація, структурний, семан-
тичний, функціональний, когнітивна лінгвістика, типова й прототип-
на семантика.

АННОТАЦИЯ
Фефелова В.В. Частеречная классификация с позиции когни-

тивной лингвистики
В статье осуществляется аналитический обзор классификаций

слов на части речи, начиная с древнегреческих грамматик до сегод-
няшнего дня; предлагается перечень некоторых структурно-семан-
тических и функциональных классификаций частей речи в современ-
ном французском языке; выдвигаются принципы раздела слов на ча-
сти речи с точки зрения интеграции функциональной и когнитивной
лингвистики, а именно вычленения частей речи на основе главного
концепта, позволяющего противопоставить ядро-доминант и пери-
ферию в семантическом поле каждой части речи.

Ключевые слова: частеречная классификация, структурный, се-
мантический, функциональный, когнитивная лингвистика, типовая
и прототипная семантика.

SUMMАRY
Fefelova V.V. The classification of parts of speech from the position

of cognitive linguistics
The article deals with analytical observation of classifications of words

into parts of speech, beginning with the ancient greek grammars till present
times; it introduces a list of some structural and semantic and functional
classifications of parts of speech in the modern French language; it
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Ключові слова: номена агентіс, значення, семантична структура,
словотворча морфема.

АННОТАЦИЯ
Аникина И.В. Агентивные наименования в русской сельскохо-

зяйственной лексике ХVII в.
В статье совершено структурно-семантическое исследование аген-

тивных новообразований в составе русской сельскохозяйственной
лексики ХVII века.

Кючевые слова: номена агентис, значение, семантическая струк-
тура, словообразовательная морфема.

SUMMARY
Anikina I.V. Agentive appellations the agricultural lexicon of the

ХVІІ century
The article deals with the structural semantic investigation of agentive

neologisms in the agricultural lexicon of the ХVІІ century.
Key words: nomena agentis, meaning, semantic structure, word-

building morpheme.

А.В. Бабак
(Славянск)

УДК 81 – 119 (477.54)(09)
ГЛОТТОХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД М.СВОДЕША

О сравнительно-историческом языкознании часто говорят как об
одной из наиболее точных областей лингвистического исследования
[5, с. 62]. Как известно, попытки применения математических, в ча-
стности статистических, методов к различным лингвистическим про-
блемам имеют уже весьма длительную историю и особенно учаща-
ются с 30-х годов ХХ в. С начала 50-х годов к ним присоединяется и
так называемая глоттохронология, или лексико статистический ме-
тод датировки доисторических дивергенций внутри праязыковых
единств, претендующий на роль приема, позволяющего определять
в абсолютных цифрах эпоху начала дифференциации любых двух
языков, восходящих к единому языку-основе [8, с. 239].
В 1952 году в журнале Американского философского общества

появилась статья М.Сводеша «Лексикостатистическое датирование
доисторических этнических контактов», которая положила начало со-
вершенно новому направлению в лингвистике, названному позднее
глоттохронологией. Отдельные идеи, которые легли в основу глот-
тохронологии, высказывались М.Сводешом и ранее, однако именно
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foregrounds the priciples of dividing words into parts of speech from the
point of view of integration of functional and cognitive linguistics, especially
dividing into parts of speech on the base of the main concept, allowing to
oppose the core-dominant to periphery in semantic field of each part of
speech.

Key words: classification of parts of speech, structural, semantic,
functional, cognitive linguistics, typical and prototype semantics.

Ю.А. Шепель
(Днепродзержинск)

УДК 811.161.1’373.611
ВЛИЯНИЕ ПОЛИСЕМИИ НА СЕМАНТИЧЕСКОЕ

СООТНОШЕНИЕ ОДНОКОРНЕВЫХ
РАЗНОАФФИКСАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ

В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЯДАХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

С середины 70-х годов и вплоть до конца ХХ ст. в центре внима-
ния дериватологов пребывала основная единица словообразователь-
ной системы – производное слово. Благодаря исследованиям И.И.
Ковалика, В.С. Перебейнос, А.Н. Тихонова, Р.С. Манучаряна, Н.Ф.
Клименко, Н.А. Янко-Триницкой, П.А. Соболевой, Е.А. Земской, И.С.
Улуханова, В.В. Лопатина, Е.Л. Гинзбурга, И.В. Альтман, О.Г. Ревзи-
ной, З.М. Волоцкой, Т.М. Возного и др. актуальным стало изучение
реальных объединений производных слов, а также словообразова-
тельных полей производных слов. К таким объединениям можно от-
нести словообразовательные гнёзда и словообразовательные ряды.
Словообразовательные гнезда изучены достаточно полно. Словооб-
разовательный ряд как единица системы словообразования относит-
ся к наименее исследованным объектам, несмотря на то, что это по-
нятие было введено в науку о словообразовании в 60-е годы прошло-
го столетия П.А. Соболевой. Она писала: «Словообразовательный ряд
определяется как конечное множество словообразовательных струк-
тур, характеризующееся тождеством последнего деривационного
шага» [5, с. 51]. Определение лаконичное и достаточно чёткое. Уже
один этот факт делает изучение словообразовательного ряда не толь-
ко важным, необходимым, но и перспективным звеном в исследова-
нии системы деривации. Однако в дериватологии этой сложной еди-
нице не уделялось достаточного внимания. До сих пор не выявлены
основные связи её с другими комплексными единицами языка. Преж-
де всего, не определено отношение ряда к словообразовательному
типу, цепочке, гнезду, парадигме. Не описаны структурно-семанти-
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Козаков сhнокосцов на иму дал косцом и копновозом… 7 рублев 4 де
<ньги>» /Кн.прих.-расх.Кир.м., 1581 г/.
В более поздних текстах НЛ сенокосец не употребляется , отсут-

ствует и в словниках словарей современного русского общеупотре-
бительного языка. Как свидетельствует «Толковый словарь…» В.И.
Даля, в территориально и социально ограниченных сферах функци-
онирования «живого русского языка» оно не выходило из употребле-
ния на протяжении ХІХ века. В.И. Даль в статье с заголовочным сло-
вом сено фиксирует с?нокосец как агентивное наименование в значе-
нии «косец, кто косит сено» и как уменьшительную форму имени
существительного сенокос [1, т. 2, с. 173].
В словниках современных толковых словарей русского языка аген-

тивное наименование сенокосец, получившее первую письменную
фиксацию в текстах ХVІ в., отсутствует.
Как показывает проведенный анализ агентивных инноваций ХУП

века в состав подгруппы НЛ, занимающихся сбором урожая, входят
лексические единицы различной диахронической глубины, мотиви-
руемые ономасиологическим признаком отношения к процессу тру-
да; они представлены отглагольными именами существительными и
композитными НЛ, формально-семантически связанными с объект-
ными синтаксическими конструкциями.
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Анікіна І.В. Агентивні найменування в російській сільськогос-

подарській лексиці ХVІІ ст.
У статті здійснено структурно-семантичне дослідження агентивних

новотворів у складі російської сільськогосподарської лексики ХVII ст.
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ческие особенности рядов, не разработана методика их анализа, а
также проблематика исследования. Однако некоторые шаги в этом
направлении сделаны. Однако исследования, поднимающие практи-
ческие вопросы построения словообразовательных рядов, пред-
ставлены легко обозримым количеством (работы П.А. Соболе-
вой, А.Н. Тихонова, Е.С. Кубряковой, Е.Л. Гинзбурга, М.Д. Барчен-
ковой, Н.В. Емельяновой, Н.Е. Виленской, О.В. Глебовой, В.П. Ко-
четкова, З.В. Семериковой, Ю.А. Шепеля).
Объектом исследования в настоящей работе является словообра-

зовательный ряд, который рассматривается как один из способов упо-
рядочивания / организации производных слов. Актуальность такого
способа отражения структурных словообразовательных связей осно-
вывается на том, что современная дериватология сознательно ориен-
тируется на «максимальные» единицы словообразовательной систе-
мы, которые демонстрируют, с одной стороны, тождество использу-
емого словообразовательного средства и регулярную соотноситель-
ность с исходными единицами, а с другой – общность корня и регу-
лярную равноудаленность на то или иное количество формальных
операций.
Предметом нашего исследования является содержание словообра-

зовательных рядов имён прилагательных русского языка и механизм
продуцирования ряда как единицы словообразовательного уровня.
В статье мы ставим перед собой задачу провести анализ плана

содержания словообразовательных рядов прилагательных с целью
выявления соотношения формальной и семантической структуры в
различных типах адъективных словообразовательных рядов.
Значительное количество однокорневых слов, принадлежащих к раз-

ным словообразовательным рядам и вступающих в синонимические и
паронимические отношения, являются многозначными словами.
Между многозначными словами возможны смысловые связи по

одному из значений, т.е. отдельные ЛСВ полисемичных слов могут
вступать в синонимические связи. Когда отдельные значения поли-
семичных слов вступают в синонимические отношения, другие об-
наруживают паронимические связи. Паронимические отношения от-
дельных значений полисемичных слов можно проиллюстрировать на
примере прилагательных, относящихся к словообразовательным ря-
дам на =ическ(ий), =ичн(ый). Эти прилагательные в русском языке,
как правило, представлены коррелятивными парами типа академи-
ческий – академичный, автоматический – автоматичный, аллего-
рический – аллегоричный, анархический – анархичный, антипати-
ческий – антипатичный, апокрифический – апокрифичный, арома-
тический – ароматичный, артистический – артистичный, астма-
тический – астматичный, атавистический – атавистичный, де-
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Агентивные словообразовательные варианты косарь и косец до
настоящего времени сохранились в словарном составе русского язы-
ка. В «Толковом словаре» В.И. Даля фиксируются косарь и косец в
значении «тот, кто косит траву, работает косою», а также косарь –
«большой, тяжелый нож для щепленья лучины, рубки костей, кото-
рый делается из обломка косы» [1, т. 2, с. 173].
В «Словаре русских народных говоров» приводится широкий на-

бор инструментальных значений слова косарь: «большой нож для хле-
ба» / Новг. 1895, Иркут/;«обломок косы, употребляемый как нож»/
Арх. 1907, Волог., Твер. 1968г./; «топор» /Тул.1900., Арх./; «отвал у
сохи» /Южн.-урал. 1968/;«инструмент для нарезов а створе сосны,
что добывать смолу» /Юж.Урал. 1968/; отмечаются два зооморфных
значения «косарь-тетерев самец» /Юж.-Урал. 1968 г./; «рыба чехонь»
/Влад. 1899/ [2, т. 15, с. 49].
Дериват косец в южных говорах передает «орнитологическое» зна-

чение «птица, тетерев-самец» /Юж./; в других – значение лица ха-
рактеризующего типа «разбойник, грабитель» /Смол.1852/ [2, т. 15,
с. 49].
Словари современного русского языка интерпретируют косарь1 в

агентивном и косарь 2 в инструментальном значениях как омонимы.
Ср. «косарь 1, -а, м. Тот, кто косит траву, хлеба; косец; косарь 2, -а, м.
Большой широкий нож с широким лезвием для щепания лучины, со-
скабливания чего-л. и т.п.» [3, т .2, с. 110]: Петро молча глядел на коса-
рей. Они шли по старинке – в ряд, одновременно взмахивая сверкаю-
щими на солнце косами. /Поповкин, Семья Рубанюк/; (Жена Ивана)
наколола косарем от сухого полена лучины и развела на загнетке огонь.
/Соколов-Микитов, Пыль/; Мать стояла перед плиткой и косарем
соскребала с нее нагоревшую грязь. /Гладков, Вольница/.
Однокоренное производное косец передает агентивное значение,

синонимичное косарь 1 – «тот кто косит траву, хлеб. Значение агенти-
ва косец в словарях современного русского языка описывается дефи-
ницией отсылочного типа: «косец, -сца, м. То же, что к о с а р ь 1». [3,
т. 2, с. 110]. Синонимы косарь и косец употребительны в пределах од-
ного и того же текста: (Петра) не раз премировали как одного из луч-
ших косцов /Поповкин, Семья Рубанюк/; см. также пример выше.

Сенокосецъ – «работник, который косит сено».
Собственно русское образование сенокосецъ – «работник, который

косит сено» – возникло с помощью сложения праславянских по про-
исхождению основ существительных сено + косец [ 5,т.1,с.896; 8, с.192].
И.И.Срезневский в «Материалах для словаря…» лексему

сhнокосецъ не отмечает. Первую письменную фиксацию она полу-
чает в текстах второй половины XVI века, примеры ее употребления
в памятниках русской письменности немногочисленны: «наимовал
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мократический – демократичный, иронический – ироничный, лири-
ческий – лиричный, методический – методичный, исторический –
историчный, мелодический – мелодичный, метафизический – мета-
физичный, мифический – мифичный, мистический – мистичный,
монистический – монистичный, неврастенический – неврастенич-
ный, органический – органичный, пластический – пластичный, по-
лемический – полемичный, схематический – схематичный, техни-
ческий – техничный, трагический – трагичный, экономический – эко-
номичный, юмористический – юмористичный, этический – этич-
ный и др. (всего 54 пары). Сложные отношения между парами при-
лагательных словообразовательных рядов на =ическ(ий), =ичн(ый)
создаются полисемантизмом многих прилагательных ряда на =ичес-
ки(ий), которые, развивая качественные значения, синонимизируют-
ся с прилагательными словообразовательного ряда на =ичн(ый). На-
пример, в МАСе слово методичный объясняется как «то же, что и
методический во втором значении», то есть с прилагательным ме-
тодичный прилагательное методический совпадает в качественном
значении. Аналогичные отношения имеют место у пар антагонис-
тический – антагонистичный, демократический – демократичный,
драматический – драматичный, лирический – лиричный, мелодичес-
кий – мелодичный, метафизический – метафизичный, мифический
– мифичный, мистический – мистичный, патриотический – патри-
отичный, прозаический – прозаичный, поэтический – поэтичный,
психологический – психологичный, ритмический – ритмичный, по-
лемический – полемичный, иронический – ироничный, симптомати-
ческий – симптоматичный, статический – статичный, схемати-
ческий – схематичный, трагический – трагичный, феерический –
фееричный, цинический – циничный, флегматический – флегматич-
ный, романтический – романтичный, фантастический – фантас-
тичный.
Для дифференциации словообразовательной паронимии и сино-

нимии нами используется идея о логическом отношении омосемич-
ных единиц при синонимии: полное совпадение и включение (=аб-
солютные синонимы), пересечение (=частичные синонимы), полное
несовпадение (=разные слова).
Различаются лексические и словообразовательные синонимы и

паронимы.
Паронимы лексические – это слова разных словообразовательных

гнёзд, образуемые от омонимичных корней или одного корня. Лекси-
ческие значения компонентов паронимической пары обязательно раз-
граничены, ср.: земляной – земной, обидный – обидчивый, цветной –
цветовой, просительный – просительский, разборочный – разборчивый,
спасательный – спасательский, непроницаемый – непроницательный.
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сельскохозяйственного труда топоръ, соха, плугъ, серпъ. Глагол коси-
ти чаще употребляется в текстах конца ХІV в., ср.: (Съ) серпом и со
косами /Жал. Гр. Гал. кн. Льв. д. 1301 г./; Далъ есми в домъ светаго
Спаса и светаго Благовещънiя архимариту МалаФhю съ братiею свою
вотчинную пустошь селища Спасское…со всhмъ, покаместъ плугъ
ходилъ и коса, и с бортныммъ ухожеемъ. /Дан. Гр. Ниж. Благ. Мон.
ок.1400 г/); Пожаловалъ есми игумена съ братьею Толского деревнею
Куколцынымъ, и с лhсомъ и с пожнями, куды топоръ ходилъ, куды
коса ходила. /Жал. гр. Толг. Мон. 1399 г./ Кудh топоръ ходилъ и коса
и соха ходила. /Жал. Гр. Ферап. Пуст. 1450 г./; Со всhми угодьи, куда
ходила коса и сhкира. /Новг. Дан. ХІV-ХV в./;

На Огоспожинъ день покы и до Николина дни…ни сhна бяше
нельзh косити. /Новг. 1 л. 6736 г.(по Ак. сп.)/; А лугы ны не велhти
ни косити, ни орати. /Дог. гр. Вас. Дм. 1389 г./; Сhно косити деся-
тинами. /Уст. Гр. М. Кипр. Конст. м. 1392 г./; Ни лугу имъ не коси-
ти. /Жал. гр. Ниж. кн. Ал. Ив. Благов. Мон. 141о – 1417 г./; А того
лhта Нhмцы на Псковскои земли сhно косиша, и Псковичи hхавше
въ дву насаду сhно пожгоша. /Псков. 1 л. 6935 г./; Пахати, и коси-
ти, и орати./Докл. м. Геронт. 1474 г./. Как видно из приведенных
примеров, объектную валентность глагол косити обычно реализует
в синтагмах с сушествительными сhно, лугъ: сhно косити; как непе-
реходный глагол употребляется в контексте глаголов той же лексико-
семантической группы орати, пахати: пахати, косити и орати;
лугы… ни косити, ни орати.
И.И. Срезневский в «Материалах для словаря…» лексему косарь не

отмечает; она начинает употребляться в текстах XVI века в предметном
значении «лёгкий топорок с удлинённым лезвием, тяжелый нож на то-
порище», например: «Ковал … четыре косаря да кляпик … дал три ал-
тына» /Кн. Расх.Корел.м., №937, 61, 1563 г./; «Косарь лучину щепать ц
<ена> гривна» /Тов.цен.росп., 71,1649г/. В памятниках русской пись-
менности XVII века лексема косарь передает и агентивное значение «тот,
кто косит сено», например: «Дано косарямъ шесть алтын 4 де<ньги>»
/Южновеликорус.письм., 234, 1705г./ [4, т. 7, с. 357].
В текстах XVI века в агентивном значении «тот кто косит сено»

употреблялось однокоренное производное косецъ, образованное с
помощью суффикса –ецъ [5, т.1, с. 1294; 8, с. 92]. Приведём приме-
ры: «Старец Герасим Толстом на верхних пожнях наимовал казаков
сhнокосцов, наиму дал косцом и копновозом и брусоносом 7 рублев 4
де <ньги>» /Кн.прих.-расх.Кир.м., 9, 1581 г./. Это же агентивное зна-
чение лексема косецъ передает и в текстах ХУП в.: «Старец Дмит-
реи Шаблікин на Олексhве наволоке наимовал косцов и гребцов и
купил рыбы и луку ичесноку и огурцов и про косцов мяса тушню -
говядины» /Кн.расх.Кир.м., №381, 30, 1606 г./[4, т.7, с. 358].
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Частичные синонимы V паронимы – это близкие по значению од-
нокорневые слова, располагаемые в одном словообразовательном
гнезде, но в разных словообразовательных рядах. Для частичной па-
ронимии V синонимии характерна синонимия ступеней деривации,
ср.: покупательный – покупательский R3R1R1O – R3R2R1R1O, мала-
хитный – малахитовый R3R2O, раскольнический – раскольничий
R3R2R1R1O, насильный – насильственный R3R2O / R3R2R3R2O, мело-
дический – мелодичный R3R2O, прозаический – прозаичный R3R2O,
сладкий – сладостный R3O / R3R2R3O и др.
Для синонимов, образуемых на одном и том же шаге деривации,

характерна синонимия аффиксов, ср.: нераздельный – неразделимый,
романтический – романтичный, ремесленнический – ремесленный,
наследный – наследственный, дарёный – даровой, гневливый – гнев-
ный. Отдельную тему для изучения представляют словарные «паро-
нимические пары», характеризуемые наличием полисемичного па-
раллелизма в словах с лексической полисемией.
Частичная синонимия V паронимия чаще всего сохраняется на

уровне ЛСВ многозначных слов. Сохранение семантических связей
между ЛСВ даёт возможность лексикографам идентично толковать
пары слов, приводимые в словаре О.В. Вишняковой [6] как парони-
мы. Довольно часто такие пары слов рассматриваются как словооб-
разовательные варианты. Различение словообразовательных синони-
мов и вариантов – специальный вопрос, требующий дальнейшего спе-
циального исследования с позиции семантической структуры слово-
образовательных гнёзд и пересечения словообразовательных рядов.
Не меньший интерес могут представлять синонимыV паронимы, об-
разуемые на базе одного / нескольких значений омонимичных слов
типа публицистический1,2 и публицистичный1,.
Попытку осмыслить паронимию и показать паронимы в их свя-

зях с другими языковыми единицами, определить свойственные им
признаки предприняли украинские лингвисты Д.Г. Гринчишин и
А.А. Сербенская [7]. В основу анализа учёные поклали понятие «се-
мантического поля». В словаре авторами различаются полные и не-
полные паронимы. В частности отмечается, что «способность пол-
ностью расходиться в значениях проявляют полные паронимы (их ещё
называют настоящими, абсолютными или максимальными). Однако
в определенные паронимические отношения могут вступать также и
близкие в звуковом отношении слова (чаще всего однокорневые), у
которых процесс размежевания по значению полностью не завершил-
ся: в отдельных значениях они расходятся, в других – сближаются,
вступая далее в синонимические связи. Это – неполные паронимы»
[7, c. 4]. Авторы словаря неполные паронимы относят к частичным
синонимам.
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Подсhвальщикъ
В текстах ХVII века впервые фиксируется производное наименова-

ние подсhвальщикъ – работник, который занимался посеванием-просе-
ванием хлеба через особые решетки (грохоты) от сора [4, т.9, с. 654].
Г.П. Цыганенко полагает, что номинация в этом случае осущев-

ляется префиксально-суффиксальным способом словообразования,
интерпретирует словообразовательную структуру наименования
подсhвальщикъ как производное, образованное от основы древне-
славянского глагола сеять с помощью приставки под- и суффикса -
льщик [8, с. 377], т.е. по словообразовательной модели: «приставка
под- + основа глагола + суффикс -льщик». Представляется, что пред-
ложенная трактовка словообразовательной структуры агентива
подсhвальщикъ нуждается в уточнении, так как, с одной стороны,
формирование комплексного словообразовательного форманта, вклю-
чающего префикс под- и суффикс -льщик (под-…-льщик), его дери-
вационные связи в историческом словообразовании недостаточно изу-
чены; в то же время исследования динамического аспекта словооб-
разовательной системы русского языка ХV-ХVІІ вв., в том числе из-
менений в суффиксальном словообразовании существительных лица,
показали, что морфема -льщик уже функционирует в текстах ХVІ в.,
специализируясь на оформлении глагольных основ несовершенного
вида [7, с. 29]. С другой стороны, одно из процессуальных значений
девербата сhЯниЕ в «Материалах для словаря...» – «просевание» [5,
т. 3, с. 906]: СhЯниЕмъ решетънымъ отстаютъ отроуби /Пчел.
И.публ. б., л.111/.
И.И. Срезневский в «Материалах для словаря...» лексему

подсhвальщикъ не отмечает. Термин впервые начинает использоваться в
русском языке в ХVII веке. Приведём примеры из памятников письмен-
ности изучаемого времени: «Дворишко Стенки Терентьева подсеваль-
щика, худъ ы бhденъ и ему платить обрекъ по десяти алтын на годъ» /
Кн. п. Нижегор., 123, 1622 и Терг., об«Стенкентьева подсhвалщика року
10 алт.» / Кн. прих. Нижегор вор., II, 55, 1646 г./ [4, т. 9, с. 654].
Агентив подсевальщик в значении «промышленник, ходящий с

грохотами по деревням и очищающий хлеб» отмечается в «Толковом
словаре…» В.И. Даля [1, т. 3, с. 208]. В словниках современных тол-
ковых словарей русского языка он отсутствует.
Первую письменную фиксацию в текстах ХVІІ века получает аген-

тивное значение деривата косарь – «работник, который косит сено».
Собственно русское образование возникло с помощью суффикса -арь
от праславянского корня кос- (коса, косить) [5, т. 1, с. 1294; 8, с. 192].
Предметное существительное коса известно памятникам русской

письменности с начала ХIV в., нередко оно употребляется в составе
устойчивых формул, в которые входят и другие наименования орудий
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 Основой выделения паронимов среди однокорневых разноаффик-
сальных образований является семантическая оппозиция слов одной
части речи, образованных от одного корня1 .
В сфере имён прилагательных среди лексических паронимов ши-

роко представлены суффиксальные образования: хваткий // хватский,
старательный // старательский, разборочный // разборчивый, обли-
чительный // обличительский, опытнический // опытный, наёмничес-
кий // наёмный, мучительный // мучительский, наблюдательный // на-
блюдательский, просветительный // просветительский, неорганичес-
кий // неорганичный, ароматический // ароматичный и др.
Паронимия, на наш взгляд, является следствием словообразователь-

ных процессов и пересечения семантических полей однокорневых раз-
ноаффиксальных производных словообразовательных рядов. Для слов-
паронимов характерно несовпадение (почти полное) сфер лексической
сочетаемости, что исключает употребление одной паронимической лек-
семы вместо другой в одном и том же контексте. При возможном совпа-
дении лексической сочетаемости паронимов некоторых пар (ср. реаль-
ный взгляд //реалистическое искусство) наблюдается несовпадение сфер
содержательного отождествления, что также исключает взаимозаменя-
емость лексем одной и той же паронимической пары.
Однокорневые слова становятся паронимами, когда приобретают

наибольшую самостоятельность, наибольшую дифференцирован-
ность в своём лексическом значении, ср.: солярный // соляровый, ко-
мандированный // командировочный, склочнический // склочный, эс-
тетный // эстетский, строительный // строительский, проситель-
ный // просительский, прожигательный // прожигательский, луко-
вичный // луковый, непроницаемый // непроницательный, поручитель-
ный // поручительский, отходный // отходчивый, проповеднический
// проповедничий, подрядный // подрядческий, гусачий // гусячий, му-
чительный // мучительский, наёмничий // наёмный, опытнический //
опытный, старательный // старательский, спасательный // спаси-
тельный //спасательский, обличительный // обличительский, разбо-
рочный // разборчивый и др. Поэтому невозможно отнести к абсо-
лютным паронимам все однокорневые слова, в которых одно слово

1 Идея рассматривать паронимы в кругу многих лексико-семантических явле-
ний была высказана Ш. Балли, назвавшим впервые паронимы термином «псевдо-
омонимы» [1, c.193]. Современные исследователи в области лексикологии, развивая
идею Ш. Балли, относят паронимы к явлениям, смежным с синонимией, антоними-
ей и омонимией, на том основании, что такое рассмотрение должно выявить специ-
фические черты паронимии, а это в свою очередь позволяет установить реальные
закономерности функционирования паронимов в речи.  Конкретизируя это положе-
ние, можно рассмотреть паронимию в семантическом плане, выяснить взаимозави-
симость и соотношение паронимии /\ синонимии, паронимии /\ многозначности,
паронимии /\ омонимии, паронимии /\ антонимии, а также определить в конечном
итоге пути исследования паронимии в семантико-ассоциативном плане.
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занимающихся земледелием (обработкой почвы, посевными работами,
сбором урожая и заготовкой полевых культур), животноводством, садо-
водством и огородничеством. В соответствии с репрезентируемыми ви-
дами сельскохозяйственного труда агентивные инновации ХVІІ в. в лек-
сике сельского хозяйства подразделяются на несколько подгрупп, раз-
личающихся объемом, набором мотивационных моделей производных
наименований лица. Так, в состав подгруппы наименований лиц (далее
НЛ), занимающихся сбором урожая, входят лексические единицы раз-
личной диахронической глубины, но все они мотивируются ономасио-
логическим признаком отношения к процессу труда, представлены от-
глагольными именами существительными.
Объектом нашего анализа и являются инновации ХVІІ в. в под-

группе НЛ, занимающихся сбором урожая. Они представлены гипе-
ронимом иматель и рядом видовых НЛ.

Иматель – «сборщик урожая» [4, т. 6, с. 225]. Древнерусское обра-
зование возникло с помощью суффикса -тель от основы глагола имать
общеславянского по происхождению / др.-рус. имати восходит к прас-
лав. jьmati «брать». Ср.: лит. imti «брать»; лтш. emt; др.-инд. imt – тожд.;
лат. emere «брать, приобретать, покупать» / [8, с. 155]. Мотивирующий
глагол имати в древнерусском языке передавал ряд значений: 1) брать;
2) брать в долг, занимать; 3) захватывать [5, т. 1, с. 1091], ср.: Аже кто
много резъ ималъ, то томоу не имати /Русская Правда Владимира
Мономаха/; Иманое назадъ отдати съ объ половины /Дог. гр. Новг. с
в.к. Ив. Вас. 1456 г./; А онъ у васъ велитъ пошлины имать тiуну свое-
му /Ввозн. Гр. Протас. 1508 г./; Что есми по два лhта съ тои земли
хлhбъ имали и в водъ рыбы ловили /Псков. 1 л. 6973 г./. В «Материалах
для словаря…» И.И. Срезневского фиксируется многозначное отгла-
гольное существительное на -ние ИМАНИЕ. Первым в системе его
значений И.Срезневский выделяет значение «сбор, жатва»: иманиЕ:
1) сбор, жатва: «Наче имани(я) винного» / Суд. VIII 2. по сп. ХIVв./; 2)
захват, 3) требование, 4) имущество [5, т. 1, с. 109].
Агентивное производное иматель со значением «сборщик уро-

жая» впервые фиксируют памятники русской письменности рубежа
ХV-ХVI веков, например: «Якож побираем вслhд имателя виннаго
на \ Юлевение доидахъ. И яко иматель насыпах точило» / Сирах
ХХХIII, 15-16 / Биол. Генн.1499 г. [4, т. 6, с. 22 ].
Лексема иматель не сохранилась в словарном составе современ-

ного русского языка, хотя номинат «сборщик урожая» не утрачивал
своей актуальности в коммуникативных сферах сельского хозяйства
на протяжении ХVІІІ-ХІХ вв. Так, В.И. Даль приводит целый ряд
вариантных номинаций, функционирующих в «живом русском язы-
ке» ХІХ в.: иматель, имательница, имальшик, имальщица, имач,
имачка – кто берёт, ловит, собирает, берётся за что-то [ 1, т. 2, с. 42].
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указывает на признак, а другое – на часть этого же признака в ином
качестве и количестве типа мучной – мучнистый, волосатый – воло-
састый, носатый – носастый и др.
Для разграничения паронимов и синонимов необходимо найти

признаки, определяющие каждое из этих двух лингвистических яв-
лений в системе однокорневых образований. Тем общим, что созда-
ёт предпосылки для смешения однокорневых разноаффиксальных
слов в процессе их употребления, являются:
на семантическом уровне – близость Понтий пары (или большого

количества) слов;
на морфологическом уровне – общность корневой морфемы и

принадлежность к одной части речи;
на фонетическом уровне – сходство звуковых оболочек слов.
Отсюда, с лексической точки зрения синонимы – однокорневые

слова в том случае, если они выражают одно понятие, имеют значе-
ние одного объёма, одинаковую лексическую валентность, принад-
лежат к одной и той же части речи, стилистически разноплановы.
Паронимы – если они выражают разные понятия, дифференцирую-
щий элемент значения указывает на неполное совпадение смысло-
вых объёмов членов ряда, что превращает их в отдельные лексичес-
кие единицы и проявляется в специфике их сочетаемости с другими
словами при функционировании их в языке.
При выявлении объёмов значения однокорневых образований об-

наруживается разрыв в семантическом содержании как у синонимов,
так и у паронимов. Однако для синонимов характерны незначитель-
ный семантический сдвиг и, в большинстве случаев, стилистическая
разноплановость. Для паронимов разрыв в семантическом содержа-
нии является более существенным.
Так как в нашем исследовании речь идет об однокорневых словах

разных словообразовательных рядов, то в основу разграничения та-
ких образований, как синонимы и паронимы, должен быть положен
принцип общности и различия.
Однокорневые синонимы и паронимы имеют общий смысловой

центр. Они семантически сопряжены, как было показано выше, через
семантическую мотивированность и вершину словообразовательного
гнезда. Но у двух слов, составляющих паронимическую пару, различ-
на предметно-логическая основа, что вызывает их разную лексичес-
кую сочетаемость. Проверкой разрыва в семантике двух, как минимум,
производных слов от моносемичных корней может служить подбор си-
нонимов к каждому из них [2; 3; 4]. Так, в парах прилагательных глав-
ный // заглавный, незаменимый // незаменный, неслышимый // неслыш-
ный, гнилой // гнилостный, дождевой // дождливый, духовный // духо-
вой, дымный // дымовой, дарёный // даровой, грозный // грозовой, гром-
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АННОТАЦИЯ
Шепель Ю.А. Влияние полисемии на семантическое соотно-

шение однокорневых разноаффиксальных производных слов в сло-
вообразовательных рядах прилагательных
В статье поднимается вопрос влияния полисемии производящих

слов на семантику и лексическое значение производных разноаф-
фиксальных слов, совпадающих в своем значении в зонах пересече-
ния словообразовательных рядов. Рассматривается вопрос соотно-
шения синонимии и паронимии с позиции полного, частичного пе-
ресечения значений слов.

Ключевые слова: полисемия, словообразовательная паронимия,
словообразовательная синонимия, словообразовательный ряд, семан-
тическое поле, синонимические и паронимические отношения.

SUMMARY
Shepel Yu.A. Influence of polysemy on semantic correlation of

derivatives from the same root with various affixes in the word-formation
rows of adjectives

 The article considers the questions of influence of polysemy of motivating
words on semantics and lexical meaning of derivatives  with various affixes
coincide in their meaning in the overlapping zones of word-formation rows.
The question of correlation of sinonymy and paronymy is considered from
position of the complete or partial  overlapping of  word meaning.

Key words: polysemy, word-formation polysemy, word-formation
sinonymy, word-formation row, semantic field, synonymous and
paronymous relations.
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УДК 811.161.1ґ373
АГЕНТИВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ В РУССКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛЕКСИКЕ ХVІІ В.

Изучение изменений в словарном составе языка, истории отдельных
слов и групп слов, формирования номинативных средств не утрачивает
своей актуальности для исторической лексикологии, дериватологии, тео-
рии номинации. Памятники русской письменности ХV-ХVІІ вв. содер-
жат разнообразные наименования лиц, связанные с одной из главных
сфер материального производства – с сельским хозяйством, крестьянс-
ким бытом. Первую письменную фиксацию в текстах ХVІІ в. получила
большая группа агентивной лексики сельского хозяйства – наименова-
ний лиц, выполняющих различные виды сельскохозяйственного труда:
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кий // громовой, водный // водяной, шумный // шумовой, шелковистый
// шёлковый, каменистый // каменный, лобный // лобовой, зернистый /
/ зерновой, горделивый // гордый, гневливый // гневный замена одного
компонента другим – признак паронимической аттракции, или семан-
тического синкретизма, на основе близости звучания элементов каж-
дой пары и подсознательной ассоциации говорящего, который уста-
навливает семантическую параллель между разными по значению сло-
вами. Такое непреднамеренное смешение основывается на том, что
смысловая сторона компонентов таких пар однокорневых слов под-
вержена психологическому перенесению прямого значения на пере-
носное. Синонимическое выравнивание слов по аналогии оказывает-
ся функциональным проявлением паронимии.
Среди общего числа лексических паронимов, входящих в адъек-

тивные словообразовательные ряды, наиболее пополняемой в совре-
менном русском языке последних десятилетий является группа суф-
фиксальных прилагательных. В образовании их принимают участие
такие суффиксы, как =н=/=лив=, иj=/=ск=(=еск), иj=/=ов=/=ев=,
=иj=/=н=, =чат=/=очн=, =ат=/=аст=. Однако наиболее продук-
тивными являются ряды прилагательных на =ическ(ий)/=ичн(ый),
=еск(ий)/=н(ый).
К словообразовательным паронимам мы относим слова, распола-

гаемые в пределах одного словообразовательного гнезда, но разных
словообразовательных рядов и различающиеся лексическим значе-
нием, ср. пару перегородочный // перегородчатый:

перегородочный
городить > перегородить > перегородка     R3R2R1R1O

перегородчатый
Словообразовательная паронимия появляется 1) как следствие сло-

вообразовательных отношений, устанавливаемых между разными
значениями полисемичных слов (кондукторный – кондукторский);
2) в результате развития \/ появления словообразовательной омони-
мии на нулевом шаге или n + 1 шаге деривации (коренной – корне-
вой, клеточный – клетчатый); 3) за счет направления актов дерива-
ции в разных ветвях одного словообразовательного гнезда, ср. пес >
псарня > псарный и пес > псарь > псарский; 4) за счет разной степе-
ни проявления признаков (водный – водяной, болотистый – болот-
ный); 5) в связи с сохранением семантической связи с устаревшими
словами (ниточный – нитяный).
Исходя из факта существования морфологического варьирования

слова в языке, словообразовательные синонимы понимаются нами
как модификации количества и материального состава словообразо-
вательных морфем, не нарушающие тождества слова. Основными
признаками словообразовательных синонимов являются а) тождество
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степень проявления признаков; сохранение семантической связи с
устаревшими словами.
Словообразовательные синонимы, наблюдаемые в точках пере-

сечения словообразовательных рядов, – это модификация количества
и материального состава словообразовательных морфем, не наруша-
ющее тождества слова. Словообразовательным синонимам отвеча-
ют такие требования: тождество корневой морфемы, семантическая
равнозначность словообразовательного форманта и одинаковая син-
таксическая функция производного.
В основу выделения лексико-словообразовательных синонимов кла-

дется два критерия – семантический и функционально-дистрибутивный.
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Шепель Ю.О. Вплив полісемії на семантичне співвідношення

спільнокореневих різноафіксальних похідних слів у словотвірних
рядах прикметників
У статті порушуються питання впливу полісемії мотиваторів на

семантику та лексичне значення похідних різноафіксальних слів, які
співпадають у своєму значенні в зонах перетину словотвірних рядів.
Розглянуто питання співвідношення синонімії та паронімії з позиції
повного чи часткового перетину значень слів.

Ключові слова: полісемія, словотворча полісемія, словотворча
синонімія, словотвірний ряд, семантичне поле, синонімічні та па-
ронімічні відношення.
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корневой морфемы и б) семантическая близость, находящая отраже-
ние в синонимии словообразовательного форманта и одинаковой син-
таксической функции производного, ср.: зубатый и зубастый, сверх-
модный и супермодный, архимодный. Появление и развитие полной
или частичной лексико-словообразовательной синонимии наблюда-
ется обычно в той группе однокорневых паронимически связанных
слов разных словообразовательных рядов, которые входят в одно гнез-
до и образуются или на одном и том же деривационном шаге, или на
разных шагах деривации, ср.: мелодия >мелодичный, мелодический
R3R2O, мистика >мистический, мистичный R3R2O, хватать (хва-
тить) >охватить/ обхватить >охваченный / обхваченный R3R1R1O,
чеканить >чеканка >чеканочный / чеканный R3R1R1O; наследовать
>наследный и наследовать >наследство >наследственный R3R1O /
R3R2R1O, сладкий >сладостный R3O / R3R2R3O, шелк >шёлковый и
шёлк >шёлковый >шелковистый R3R2O / R3R3R2O и др. Следствием
словообразовательной синонимии является формантная избиратель-
ность производящих внутри словообразовательного гнезда, то есть
образование слов по одной и той же словообразовательной модели.

 Среди словообразовательных синонимов одного словообразова-
тельного гнезда, но разных словообразовательных рядов выделяют-
ся (1) производные одного и того же шага деривации (назовём их
одношаговыми равнопроизводными), ср.: безотлучный – неотлуч-
ный (R3R1O), и (2) производные разных шагов деривации (назовём
их межшаговыми равнопроизводными), ср.: боевой – боевитый
R3R2R1O – R3R3R2R1O и др.
Равнопроизводные прилагательные-синонимы подразделяются на

две группы: корневые, ср.: отчетливы – четкий R3O; и аффиксаль-
ные, ср.: R3R1O безвозвратный – невозвратный, безутешный – не-
утешный, безотлучный – неотлучный; R3R2O гармоничный – гармо-
нический, мелодичный – мелодический, басистый – басовитый; R3R3O
безопасный – неопасный (опасный).
Разнопроизводные словообразовательные синонимы-прилагатель-

ные в структурном отношении также характеризуются, как и равно-
производные, неравнозначностью и подразделяются на две группы: 1)
одно моноформично – другое полиформично, ср.: великий R3O – вели-
чавый R3R2R3O \/ R3R3O, бестактный R3R2O – нетактичный R3R3R2O
\/ R3R2O, бесталанный R3R2O – неталантливый R3R3R2O \/ R3R2O;. 2)
оба синонима полиморфичны, ср.: антинаучный R3R2O \/ R3R3R2O –
ненаучный R3R2O \/ R3R3R2O; безызвестный – неизвестный; невоору-
женный R3R3R1R2O \/ R3R1R2O – безоружный R3R2O \/ R3R1R2O.
Прилагательные-синонимы одного словообразовательного гнез-

да и разных словообразовательных рядов характеризуются в основ-
ном гетерогенностью R=структуры. Гомогенные R=структуры мож-
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но наблюдать в группе отадъективных производных со значением не-
гации и противопоставления (неспокойный – беспокойный, безвозб-
ранный – невозбранный) и квантитативным значением (подслепова-
тый – подслепой, святой – священный).
Смысловые различия между словообразовательными синонимами

большей частью характеризуются либо квантитативным признаком,
либо наличием негации. Квантитативный признак для ряда производ-
ных прилагательных русского языка может усложняться эмоциональ-
но-оценочной коннотацией, ср.: здоровый – здоровенный (прост.).
В заключение можно сделать такие выводы.
Однокорневые образования создают многоступенчатую иерархию

в языке, что вынуждает их по-разному интерпретировать. Среди од-
нокорневых слов выделяются морфологические варианты и отдель-
ные слова как самостоятельные семантические единицы. Если об-
щий принцип разграничения морфологических вариантов одного
слова и разных (параллельных) производных слов представляется до-
статочным, то теоретические критерии дифференциации словообра-
зовательных рядов еще не выработаны. Имеют место случаи, когда
от одного корня образуются два и более однокоренных слова, при-
надлежащих к одной части речи и близких или тождественных по
значению типа аккордный – аккордовый, анархический – анархистс-
кий, диетический – диетичный, атлетический – атлетичный, гигие-
нический – гигиеничный, ракушковый – ракушечный, черепаховый –
черепаший, песочный – песчаный и др.
Многоступенчатая иерархия однокорневых производных создаёт

условия для их различной интерпретации. Наличие синонимов типа
костистый – костлявый свидетельствует о развитии динамических
процессов в системе прежде всего словообразовательных типов и да-
лее – в системе словообразовательных рядов.
В местах пересечения словообразовательных рядов однокорне-

вых производных, т.е. в местах общего семантического поля, наблю-
дается появление словообразовательной синонимии как смежного
явления между паронимией и синонимией.
Паронимы, находящиеся в вершине гнезда и не связанные слово-

образовательными отношениями на последующих шагах деривации,
становятся словообразовательными. К словообразовательным паро-
нимам следует относить слова, располагающиеся в пределах одного
словообразовательного гнезда и различающиеся лексическим значе-
нием. Следствием словообразовательной паронимии есть: словооб-
разовательные отношения, устанавливаемые между разными значе-
ниями полисемантичных слов, словообразовательная омонимия на
нулевом шаге или на n+1 шаге деривации; направление актов дери-
вации в разных ветвях одного словообразовательного гнезда; разная


