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Статті, що публікуються у черговому випуску вісника, присвячені 
актуальним проблемам теорії та історії філологічної науки, фонетики, 
лексикології, фразеології, лінгвістичної та літературознавчої інтерпретації 
художнього тексту, прикладної лінгвістики. У традиційній рубриці 
“Трибуна молодих” друкуються різноманітні дослідження з питань 
мовознавства і літературознавства.

Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.
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Ольга Пророченко

РОЗВИ ТО К ГЕРМ А Н С ЬК О ГО  М ОВОЗНАВСТВА В У К РА ЇНІ

Германське мовознавство як окрема галузь з Україні почало розвива
тися лише в кінці 19 -  на початку 20 століття [1; 2; 4].

З досліджень германських мов в Україні початку 20 ст. можна назвати 
поодинокі праці, зокрема праці професора І.В.Шаровольського і С.В.Сав- 
ченка. В цей період основна увага зосереджувалася на підготовці кваліфі
кованих викладачів з германістики: вироблялася методика викладання іно
земних мов, видавалася різноманітна підручна література, організовува
лися різні курси іноземних мов. Основними питаннями германістики, які 
досліджувались у цей час, були: фонетика, граматика, лексика, історія мо
ви, що зосереджувалися переважно в окремих статтях, розвідках, дисерта
ціях. Монографічних праць у цей час в Україні майже не було. У галузі 
лексикології вийшли такі посібники: із загального курсу англійської лекси
кології для студентів-заочників Н.М.Раєвської та “Курс лексикології сучас
ної англійської мови” К.Т.Баранцева.

Питанням фонетики приділялося дуже мало уваги. Найбільш розроб
леними питаннями були методика побудови фонетичного курсу іноземної 
мови (І.П.Сунцова), а також експериментальне вивчення інтонації. На 
основі глибоких експериментальних досліджень тим же автором написані 
“Нарис з фонетики німецької мови для заочників” і “Вступний курс з фо
нетики німецької мови для спеціальних факультетів”. Помітно починають 
розширятися дослідження різних аспектів мови, передусім граматики, 
фонетики, лексики, словотвору, історії мови, стилістики, перекладу.

Інтенсивно досліджується в Україні англійська мова, яка охоплює всі 
згадані вище аспекти, зокрема граматику (синтаксис і морфологію). Проб
лемі дієслова присвячується багато розвідок, що охоплюють найрізнома
нітніші граматичні питання (Н.М.Раєвська, І.О.Молозовенко, Н.М.Сазо- 
нова, В.Є.Коваленко, Р.Г.Зятківська, К.В.Калачевська, В.С.Перебийніс,
Н.О.Лапоногова, О.М.Старикова, І.В.Корунець, К.П.Алова, М.В.Близни- 
ченко). Серед праць, присвячених питанням граматики, необхідно відзна
чити монографію Г.Ф.Бражникової “Граматика сучасної англійської мови 
(теоретичний курс)” (1960). У 1961 році вийшов підручник із фонетики 
Г.К.Передерій “Наставно-корективний курс фонетики англійської мови” 
(1961).

У галузі фонетики англійської мови розробляється різноманітна тема
тика: питання інтонації на матеріалі англійської мови в порівнянні з укра
їнською (О.Пилипенко), окремі питання фонології (Я.Б.Крупаткін) тощо.

€- О.І іророченко
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Не можна не згадати праць Ю.Т.Баранцева в галузі англійської лекси
кології “Курс лексикології сучасної англійської мови” (1955), “Фразеоло
гічний словник англійської мови” (1956), “Словник синонімів англійської 
мови” (1957) тощо.

Проблеми англійської лексики досліджувалися українськими герма
ністами в різних аспектах: семантичному (Л.М.Зушинська, В.І.Косолапова, 
Е.Ф.Скороходько, С.Є.Рурський, Л.П.Пономаренко та ін.); етимологічному 
(В.М.Вайсерберг, В.В.Акуленко, В.П.Секирин та ін.). Проблемам фразео
логії присвячуються дисертаційні дослідження, серед яких слід назвати 
перш за все праці Г.Д.Філановського, С.Н.Савицькоїта ін.

У 60-х роках [2, с.4] активізувались дослідження в галузі стилістики 
як на матеріалі сучасної англійської мови, так і на матеріалі історичних 
пам’яток (Т.Р.Нагель, Т.Л.Ветвинська, З.В.Левініна та ін.) і в галузі пе
рекладу як технічної, так і художньої літератури (Л.І.Миловидова, 
Е.Ф.Скороходько, Е.Д.Давидов, І.Б.Васильєва, В.І.Підченко, Н.П.Козлова, 
Л.С.Ямпольський та ін.).

З історії англійської мови вийшло друге видання “Курсу історії 
англійської мови (елементарний курс)” Ю.П.Костюченка.

У 60-х роках з ’являються праці з лексикології та граматики німецької 
мови. Тут насамперед необхідно згадати працю Л.С.Осовецької і К.М.Силь- 
вестрової “Фразеологічний словник німецької мови” (1964), яка, незва
жаючи на значні хиби, є першою спробою створення в Україні посібника з 
німецької фразеології. У цей час з ’являються дослідження з лексики, при
свячені запозиченням, зокрема Є.В.Опельбаума, О.М.Рота, З.І.Березин- 
ської, М.М.Свенціцької. Словосполучення та фразеологія сучасної німець
кої мови розглядаються в працях В.С.Бабенка, Н.С.Бєлашової, Г.П.Петльо- 
ваного, Л.Ф.Бондаренко та ін.

Фонетика сучасної німецької мови представлена в останні роки праця
ми І.П.Сунцової, Л.І.Прокопової та інших германістів. Теоретично ваго
мою працею цього періоду слід визнати дисертаційне дослідження Л.І.Про- 
копової, присвячене зіставному аналізові приголосних фонем німецької та 
української мов. Особливо цінною в галузі фонетики є праця Б.М.Задорож- 
ного “Порівняльна фонетика і морфологія готської мови” (1960).

У галузі німецької граматики найбільше досліджень припадає на син
таксис і менше -  на морфологію, серед яких слід виділити такі праці: 
І.Ю.Гузар “Граматика сучасної німецької мови (морфологія)” (1956), Р.І.Сме- 
речанський “Граматика німецької мови (морфологія)” (1960).

У багатьох роботах визначаються різні типи словосполучень, пробле
ми німецького словотвору (В.Л.Сілін, М.Б.Шварц, Т.М.Струк, Б.М.Піті- 
нов, Л.Н.Ярв, К.В.Єнакієва).

У цей час досліджуються найрізноманітніші проблеми граматики 
(В.М.Лещанська, В.К.Любицька, С.В.Кисла та ін.).

4

О.Пророченко. Розвиток германського мовознавства в Україні

У дослідженнях з історії німецької мови найбільш виразно виділяють
ся питання історичного синтаксису і морфології (Б.М.Задорожний, З.П.Сло- 
бодян, Н.С.Бєлашова, Т.М.Струк, О.Ф.Ріпецька, О.М.Рот).

70-80-ті роки знаменують великі зрушення в галузі германських дослі
джень в Україні як по лінії удосконалення методів наукового дослідження, 
так і щодо обсягу й глибини вивчення окремих аспектів мови, написання 
підручників та монографічних досліджень [3, с.5]. Особливо широко роз
робляються проблеми синтаксису. Серед найзначніших праць цього періо
ду слід відзначити праці проф. Г.Г.Почепцова “Конструктивний аналіз 
структури речення” (1971), “Синтагматика англійського слова” (1976). У 
першій праці автор подав концепцію будови англійського речення, функції 
його окремих компонентів та типи ядерних речень. У монографічній праці 
Г.Г.Почепцов подає грунтовний аналіз синтагматичних типів англійського 
дієслова, прикметника, слів категорії стану. Граматичні ідеї вченого знай
шли відображення також у численних публікаціях, які присвячені кон
структивній значимості елементів речення, синтаксичним варіантам слова, 
обов’язковому і факультативному оточенню слова, проблемі члена речення 
як елемента його структури та ін.

Не можна не згадати монографію О.М.Старикової “Імпліцитна преди
кативність у сучасній англійській мові” (1974) та докторську дисертацію 
“Проблеми імпліцитної номінації в сучасній англійській мові” (1977). 
Проблеми предикативності широко розроблялись у цей час у працях та 
дисертаціях українських германістів (Н.М.Сазонова, В.Є.Коваленко та ін.).

Досить інтенсивно досліджується фразеологічна та термінологічна пробле
матика в германських мовах (Г.П.Ятель, Д.І.Квеселевич, Н.П.Щербань, А.Л.БІ- 
логуб, Т.І.Перепелиця, О.Ф.Ларькова, С.П.Худолєєва, О.М.Кобжев, М.Ф.Коб- 
жева, Л.С.Ревеко. Л.І.Сергєєва, О.І.Тимофєєва, Т.Ф.Троцкж, О.Ф.Кудіна,
Н.В.Меншикова, М.М.Москаленко, В.І.Крепель, О.М.Новиковата ін.).

У 70-х роках увага українських германістів зосереджується на проб
лемах нового напрямку в лінгвістичній науці -  лінгвістиці тексту. Київсь
кий інститут іноземних мов стає центром розробок вказаної проблематики. 
Стимулом для розвитку цієї нової галузі мовознавства були праці Н.В.Без
смертної та Е.Віттмарс (Дрезденська Вища Педагогічна школа, НДР). 
Наслідком плідного партнерського співробітництва були праці Н.В.Без
смертної та її учнів — Е.Віттмарс, С.М.Іваненко та ін. Питання лінгвістики 
тексту активно розробляється в цей час у працях Г.Г.Почепцова, Е.Я.Мо- 
роховської, І.Я.Харитонової, О.П.Воробйової, Л.С.Лев та ін.

Теорія словосполучення в сучасних германських мовах досліджува
лася досить інтенсивно (І.П.Ятель, Л.М.Медвєдєва, С.П.Власов, Н.І.Лихо- 
шерст, А.А.Мізак, Н.П.Щербань, О.М.Кобжев).

У ці роки з ’являються нові праці, присвячені дослідженню закономір
ностей лексико-семантичних систем окремих германських мов (Р.Г.Зятків- 
ська), семантичній структурі слова, проблемам звукосимволізму (В.В.Ле-
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вицький), теоретичним питанням германського словотвору (Г.І.Артемчук,
Н.Г.Іщенко), різним процесам і способам словотвору в германських мовах 
(О.В.Кривошеєв, Л.Ф.Омельченко та ін.).

Інтенсивно досліджуються різні лексико-семантичні поля і групи в пра
цях С.О.Швачко, Н.Л.Жабицькоі, Е.Г.Мандич, Н.Н.Орєхової та ін. У цей час 
публікується монографія В.В.Акуленко “Питання інтернаціоналізації слов
никового складу мови” (1972), яка і сьогодні є надвичайно актуальною.

Фразеологію германських мов вивчали багато українських дослідни
ків (С.М.Савицька, В.П.Скнара, С.М.Муниця, В.М.Вовк, В.І.Г'аврись,
О.П.Пророченко та ін.).

Окремо слід згадати монографічне дослідження В.І.Гаврися “Сталі 
сполучення слів у сучасній німецькій мові” (1971), в якому висвітлені 
питання походження фразеологічних зворотів та інших лексичних одиниць
і їх вживання в сучасній німецькій мові. Це дослідження і сьогодні не втра
тило своєї актуальності.

Українська двомовна лексикографія також почала інтенсивно розви
ватися. З ’явився англо-український словник, укладений М.Л.Подвезьким і 
М.І.Баллою (1974), англо-український фразеологічний словник, укладений 
К.Т.Барацевим (1969), німецько-український словник найуживаніших слів, 
укладений В.А.Бухбіндером (1972). Практично цінним посібником є англо- 
російський і російсько-англійський словник “удаваних друзів” перекладача 
(1969).

Починаючи з 1967 року, Київський і Одеський університети та Інсти
тут мовознавства АН України імені О.О.Потебні стають центрами дослі
дження проблем фонетики і фонології (Л.І.Прокопова, Е.ІЛисенко, Т.О.Бров- 
ченко, Г.Ф.Ситюк, А.І.Волик, Л.А.Батурська та ін.).

У ці роки в У країні активно розроблялися також проблеми стилістики 
германських мов (Н.М.Раєвська, В.А.Кухаренко, С.С.Ліпський, Ю.І.Бі- 
лодід, О.О.Соломарськата ін.).

Варто відзначити великі зрушення в галузі порівняльно-історичної 
граматики германських мов. Професор Б.М.Задорожний написав цілу низ
ку праць, присвячених готській мові, германській префіксації, історичній 
морфології тощо. З історичної морфології слід відзначити праці Т.М.Струк 
та В.Н.Бублика. У 1973 році видається посібник з історії англійської мови 
(С.Б.Шахрай, Б.С.Хаймович) та підручник Ю.О.Жлуктенка і Т.А.Яворської 
“Вступ до германського мовознавства”.

У цей час поширюються дослідження варіантів національних мов, 
зокрема інтенсивно вивчається американський варіант англійської мови 
(М.П.Дворжецька, І.І.Борисенко, Е.Н.Дехтулінська, Ю.А.Зацний та ін.). 
Австралійський варіант досліджується у працях Л.Д.Почепцової “Австра
лійські флористичні назви” (1973) та у працях її учнів (Е.П.Рукіна. Л.О.Ру- 
сецька, Л.А.Скорик), канадський варіант досліджується у працях Ю.О.Жлук-
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тенка. Проблеми процесів міжваріантного взаємовпливу досліджуються у 
працях О.Є.Семенця, Ю.А.Зацного та ін.

У галузі мовних контактів, взаємодії мов і двомовності українські 
германісти досягли значних успіхів (Ю.О.Жлуктенко, К.І.Тоцька, Т.К.Мо- 
лодід, Є.В.Опельбаум). Зіставна або контрастивна лінгвістика досягла 
значного розвитку в роботах Ю.О.Жлуктенка та В.Н.Бублика, А.М.Мухо- 
вецького, Л.І.Прокопової, Т.О.Бровченко, Л.Ю.Куштенко, О.О.Коломієць, 
А.К.Карпусь, О.П.Пророченко, Р.П.Зорівчак та ін. У 1977 році опублі
ковано перший посібник зі вступу до порівняльної типології англійської, 
російської та української мов (К.К.Швачко), а також видано посібник 
“Українсько-німецькі мовні паралелі” (1977).

Відомо, що розробка проблем фонетики і фонології в 70-ті роки зосе
реджувалась у Київському та Одеському університетах і в Інституті мово
знавства АН УРСР імені О.О.Потебні. Значним здобутком у галузі фоне
тики стала праця Л.І.Прокопової “Структура складу (1973), де розгля
дається складна проблема німецької силабеміки з використанням електрон
ної обчислюваної техніки для опрацювання експериментальних даних. 
Плідними також були праці цього періоду В.І.Лисенко, яка досліджувала 
німецькі голосні.

Різні просодичні явища англійської та німецької мов досліджували 
Л.І.Прокопова, Г.Ф.Ситюк, А.І.Волик, Л.А.Батурська, Д.І.Жученко, Т.М.Ко- 
рольова та ін.

У ці роки з’являються праці, присвячені проблемам перекладу з 
германських мов на українську та російську мови. Р.П.Зорівчак і О.В.Жом- 
нір виконали важливі й актуальні дослідження англійських перекладів 
Т.Г.Шевченка; Т.П.Козленюк здійснила аналіз перекладів І.Я.Франка; 
значним здобутком у галузі перекладознавства стала праця Р.П.Зорівчак 
“Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія” (1983) та моногра
фічне дослідження Я.М.Погребеник “Шевченко німецькою мовою” (1973).

У 70-ті роки було створено і перевидано цілу низку підручників для ВНЗ
з англійської і німецької мов: Н.М.Раєвська “Підручник з теоретичної грама
тики англійської мови”, Б.С.Хаймович, В.К.Роговська “Теоретична граматика 
англійської мови” (1967), І.Я.Харитонова “Підручник з синтаксису німецької 
мови” (1976), Е.ІЛисенко “Підручник з фонетики німецької мови” (1976).

80-ті й 90-ті роки характеризуються особливо інтенсивними дослі
дженнями в галузі германських мов, зокрема лексикології, граматики, фра
зеології, лінгвістики тексту, яка стала провідною ділянкою в сучасній мо
вознавчій науці [6; 7; 8]. Найвизначнішими подіями цих років є поява фра
зеологічної праці “Німецько-український фразеологічний словник” у 2-х 
томах (В.І.Гаврись, О.П.Пророченко, 1981), монографічних досліджень
1.Я.Харитонової “Питання взаємодії лексики та граматики” (1982),
О.М.Мороховського “Слово і речення в історії англійської мови” (1980), 
Я.А.Барана “Основні питання загальної та німецької фразеології” (1980),
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'Г.Р.Кияк “Мотивированность лексических единиц” (1988), монографій 
Л.І.Прокопової та Г.Гельбіг “Контрастивна лінгвістика” (1990), С.Н.Дени- 
сенко “Фразеологічна деривація як системний та комунікативний феномен” 
(1990), О. П.Воробйової “Текстові категорії і фактор адресата” (1993) та ін.

Значним здобутком сучасної української германістики стала колектив
на монографія “Общая лексика германских и балто-славянских язьїков”, 
виконана у відділі порівняльного та романо-германського мовознавства 
Інституту мовознавства АН УРСР імені О.О.Потебні під керівництвом чле- 
на-кореспондента АН України А.П.Непокупного. Її авторами є Н.Н.Ви- 
ховець, І.Р.Буніятова, Б.М.Ажнюк, В.М.Вовк, С.З.Єрмоленко, В.О.Олій- 
ник, В.О.Пономаренко, О.Л.Радзявічюте (1989).

У ці роки з ’явилася серія підручників з германських мов (англійської і 
німецької-), створених авторськими колективами -  германістами Київ
ського університету імені Т.Г.Ш евченка та германістами Київського інсти
туту іноземних мов, зокрема “Підручник з німецької мови” (Л.І.Прокопова, 
Л.І.Сахарчук, А.Г.Савгира та ін., 1980, 1992), “Стилістика англійської мо
ви” (О.М.Мороховський, Н.І.Лихошерст, О.П.Воробйова, З.В.Тимошенко, 
1984, 1991), “Інтенсивний курс німецької мови” (Н.В.Безсмертна, Н.В.Кра- 
совська, Н.Ф.Бориско) та ін.

Важливу роль у розвитку української германістики відіграли наукові 
збірники: “Іноземна філологія”, який виходив при Львівському державно
му університеті імені І.Я.Франка, “Питання теорії романо-германських 
мов” (Дніпропетровський університет), “Питання романо-германської фі
лології та методики викладання іноземних мов” (Київський інститут іно
земних мов). Українські германісти друкували свої праці на сторінках жур
налів “М овознавство”, “Вопросьі язьїкознания”, “Филологические науки”, 
“Иностранньїе язьїки в школе” та ін.

Отже, наукові дослідження українських германістів охоплюють най
важливіші галузі даної мовознавчої науки, що дозволяє намітити нові пер
спективи в розвитку цієї важливої ділянки суспільствознавства.

1. Жовтобрюх М.А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). -  
Київ: Н аукова думка, 1 9 9 1 .-2 5 7  с.

2. М овознавство на Україні за п ’ятдесят років. -  Київ: Наукова думка, 1967. -  454 с.
3. Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977 -  Київ: Наукова думка, 1980 -  246 с.
4. Советское язьїкознание за 50 лет. -  М.: Наука, 1967. -  437 с.
5. Ф ілологічні науки на Україні (1978). -  Київ, 1980. -  445 с.
6. Ф ілологічні науки па Україні (1980). -  Київ, 1981 — 380 с.
7. Ф ілологічні науки на Україні (1982). -  Київ, 1982. - 3 7 0  с.
8. Ф ілологічні науки на Україні (1985). -  Київ, 1986. -  359 с.

01§а РгогосЬепко 
О ЕУ ЕШ РМ ЕМ Т ОР ОЕКМАІМІС РНП .О Ш С У  М  ІЖ К А ІК Е  

ТЬе агіісіе с1еаІ5 \уіііі їііе ІіІ5ІогісаІ с іеу е іо р те т  оГ О егтап іс 1іп§иі8іісз іп (Легате іп 
іііе япіі сепшгу.

Василь Назарович, Оксана Д яків

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОГО  
СКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

(на м атеріалі н ім ецької і латинської мов)

За останні десятиліття з’явилась низка наукових робіт, присвячених 
проблемам мовних і культурних контактів у галузі фразеології. Серед них 
найбільшої уваги заслуговують теоретичні дослідження Е.М.Солодухо 
(1974, 1989), Л.А.Пономаренко (1978), М.М.Шанського, В.І.Зиміна,
О.В.Філіппова (1987) і роботи з фразеології Ю.В.Цимбалюка, Г.О.Крако- 
вецької (1976), Н.Г.Корж, Ф.Й.Луцької(1988).

У них ґрунтовно проаналізовані джерела збагачення української, ро
сійської, англійської та французької мов, виявлені деякі закономірності за
своєння і розвитку запозичень у мовах-реципієнтах.

Однак слід зазначити, що в усіх вищеназваних наукових роботах 
основна увага звертається на синхронне дослідження стійких словосполу
чень. Всебічне висвітлення проблеми фразеологічного запозичення вима
гає, на наш погляд, застосування методу діахронічного аналізу мовних 
явищ. Це дасть можливість прослідкувати весь шлях становлення запози
чень у мові-реципієнті -  з моменту появи до їх сучасного стану -  і, зреш
тою, визначити закономірності еволюції їх лексико-граматичної будови і 
семантики.

Мета нашого дослідження, здійсненого на матеріалі історико-етимо- 
логічних довідників німецької мови, полягає у виявленні особливостей 
еволюції лексичного складу німецьких фразеологічних одиниць латинсь
кого походження.

ч Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що лексичний склад 
абсолютної більшості латинських фразеологічних запозичень не залиша
ється незмінним упродовж їх функціонування в німецькій мові.

Спостерігаються такі види змін лексичного складу:
1. Заміна лексичних компонентів першої ланки діахронічного лан

цюга, які позначають певні екзотичні реалії.
Наприклад: Оиісіяиісі сіеіігапі ге§ез, ріесйіпіиг АсНіуі [Ног. Ерізі. І, 2, 

14] -  \Уепп сііе Ьеггеп еіпапсіег гаиїїеп, т и р  сіег а гт  т а п  сіаз Ьаг сіагІеіЬеп [8, 
№47] -  \Уапп сііе Ьеггеп еіпапсіег гаиГГеп, зо тйззеп сііе ипсіеПЬапеп сіаз Ьааг 
ЬегЬаІІеп [12, №30] -  Мепп сііе Неггеп зісЬ гаиГеп, тйззеп сііе В аи ет  Нааге 
Іаззеп. Див. еволюцію компонентів, які відповідають латинській реалії 
АсЬіуі (ахейці -  жителі римської провінції Ахеї): сіег а г т  т а п  -  сііе 
ипсіеПЬапеп -  сііе Ваиегп.

і н ш и й  приклад: МиІІоз тосііоз заііз зіти і есіепсіоз еззе, иі атісіііае 
типиз ехріеіит зіі [Сіс. Ое ат іс . XIX, 67] -  ОосЬ зоїі сій §е1га\уеп з^асЬ 
еіпет іп у і і  §гоз5ег засЬ, Ьазі сій посЬ пісЬі т і ї  і т  §еззеп еіп уіегс1іп§ заіг \ у о і
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аиГ§етеззеп [17, №199] -  Тга\\' піешапсі, сій ЬаЬезІ сіап еіп заІІ2$сЬеіЬеп т і ї  
і т  §еззеп [8 , №18] -  Еіпеп 8сЬейе1 8а1г т і ї  ] - т  §е§еззеп ЬаЬеп. Див. еволю
цію компонентів, які відповідають латинській реалії тосііиз (модій -  
римська міра сипучих тіл): Уіегс1іп§ (четвертина -  стара німецька міра) -  
ВсЬеіЬеп -  ЗсЬейеІ.

2. Еволюція лексичних компонентів фразеологічних запозичень у ме
жах одного тематичного ряду.

Наприклад: Аіісиі сіогзиз ргигії [Ріаиі. Міі. §1ог. II, 4, 397] -  Іискеї сіісЬ 
сііе Ьа\уІ [13, №189] -  .Іискі сіісЬ сіег рискеї [10, №133] -  Бег Вискеї (сіаз Реіі) 
.Іискі іЬ т . Див. еволюцію німецьких компонентів, які відповідають латин
ському сіогзиз: сііе 1іа\УІ, сіег рискеї, сіаз Реіі.

і н ш и й  приклад: і п у є п і і  раїеііа орегсиїит [Ніег Ерізі. 127, 9] -  Ез ізі 
кеіп кгеизеїіп, ез Гтсіеі зеіп сіескеїіп; Аий- еіп зоїсЬеп Ьаґеп §еЬогІ еіп зоїсЬе 
зІиіГг [8, №103] -  Ез ізі кеіп Кги§е1еіп, ез Гіпсіеі зеіп Оескеїеіп [11, №2373] -  
.Іесіег ТорГ Гіпсієг зеіпеп Бескеї. Див. еволюцію німецьких компонентів, які 
відповідають латинському раїеііа: кгеизеїіп, ЬаГеп, Кгіі§е1еіп, Торґ.

3. Еволюція лексичних компонентів у межах синонімічного ряду.
Наприклад: Регіипі зиш тоз ГиІ§ига топ іез [Ног. С агт. II, 10, 11] -  йаз

\уеИег зсК1е§1 пиг іп §гоззе іЬигт [8, №326] -  Б аз \Уеііег зсЬ1а§1 § е т  іп сііе 
ЬоЬеп Т іігте. Компонент першої ланки §гоззе замінений синонімом ЬоЬе.

■ Інший приклад: Зіиіііііа езі уепаїит сіисеге іпуііаз сапез [Ріаиі. 8іісЬ. 
139] -  Міі ипші11і§еп Ьипсіеп ізі яиаі іа§еп [16, №733] -  Міі §ег\уип§епеп 
Нипсіеп ізі йЬеІ ]а§еп. Компонент першої ланки діахронічного ланцюга 
ип\уі11і§еп замінений синонімом £ег\уип§епеп.

4. Заміна лексичних компонентів у межах семантично споріднених
слів.

Наприклад: Вопа оріпіо Іиііог ресипіа езі [8уг. 8епІ] -  Сиі §егисЬіе із 
Ьеіег сіап §ЄІІ оГ §иІ [16, №915] -  ЕЬг ізі Ьеззег сіепп Соїсі ипсі 8і1Ьег [9, 
№814] -  Еіп §и1ег № т е  ізі теЬ г аіз 8і1Ьег ипсі Соїсі. Компонент першої 
ланки §иІ §егисЬіе замінений у наступних фіксаціях семантично спорідне
ними словами ЕЬг і Еіп §и ІегШ те.

Інший приклад: Маїе рагіа т а їе  сііІаЬипІиг [Сіс. РЬіІірр. II, 27, 65] -  
ІЛеІ §е\уиппеп, иЬеІ уегзсЬ\уипсІеп [8, № 79] -  ІІЬеІ §ет іп п еп , иеЬеІ 
уегзсЬ1ип§еп [12, № 27] -  ІІеЬеІ §є\уоппєп, иеЬеІ геггоппеп [11, № 6098] -  
ііЬеІ §є\уоппєп, ІІЬеІ уегіогеп. Див. заміну першої ланки уегзсЬ\уипс!еп се
мантично близькими словами УегзсЬІип§еп, геггоппеп, уегіогеп.

5. Заміна компонентів першої ланки діахронічного ланцюга словами, 
які перебувають з ними у метонімічних відношеннях різного виду.

Наприклад: N11 а§еп1і сііеез 1оп§аз езі [8еп. Ерізі. 122, 3] -  О е т  Іоіеп 
кегіе ууєгі сіє Іуі Іапк [16, №105] -  Раиіе Ьеиіе ЬаЬеп Іап§е Та§е. Пор. 
компонент першої ланки кегіе з компонентом останньої ланки Ьеиіе (відно
шення загального і конкретного).
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Інший приклад: И а т  Іиа гез а§і1иг, рагіез с и т  ргохітиз агсіеі [Ног. 
Ерізі. І, 1 8 ,  8 4 ]  -  8\уа Ьгіппеї т іп з  §еЬигез \УапІ, сі а ГигІПе ісЬ тіпег за геЬапІ 
[ 1 7 ,  № 2 2 ]  -  Ез §еЬі сіісЬ аисЬ ап, ууепп сіеіпез №сЬЬагз Наиз Ьгеппі. Пор. 
компонент першої ланки \¥апІ з компонентом останньої ланки Наиз (відно
шення частини і цілого).

6. Заміна компонентів першої ланки у зв’язку з їх стилістичною ди
ференціацією у процесі розвитку німецької мови.

Наприклад: ()иоІ саріїа, Іоі зепзиз -  А Із тап і§  Ьаирр, аіз тап і§  зіпп [14, 
№ 1 ]  -  8 о у іє 1 КбрГе, з о у іє і  8 іппе. Компонент Ьаирр (Наирі) мав у XIV 
столітті нейтральне стилістичне забарвлення. У зв’язку з тим, що в сучас
ній німецькій мові він має стилістичну відмітку “§еЬоЬеп”, замість нього 
вживається стилістично нейтральне слово КорГ. Див. у цьому відношенні 
заміну компонента першої ланки гор на Оаиі і Рґегсі у сучасній німецькій 
мові: АЬ еяиіз асі азіпоз ~ к и те  у о п  сіет гоззе ги сіет зІаЬе [ 1 7 ,  № 1 2 3 ]  -  
У о т  Оаиі аиГ сіеп Езеї к о т т е п  [ 7 ,  № 5 6 9 ]  -  У о т  РГегсі аиГ сіеп Езеї к о т т е п . 
Раніше с т и л іс т и ч н о  нейтральне слово гор тепер має відмітку “§еЬоЬеп”, 
тому замість нього у сучасній німецькій мові вживаються стилістично 
нейтральні компоненти Оаиі і РГегсі.

7 .  Заміна компонентів першої ланки з метою досягнення евфонічного 
оформлення німецьких фразеологічних одиниць.

Наприклад: N011 ециі сіепіез іпзрісеге сіопаїі [Ніег. С о т теп і. іп ЕрЬез] -  
Ое§еуеп регсіеп заі т е п  пісЬі іп сіеп ти п і зеіп [ 1 6 ,  № 6 9 5 ]  -  ОезсЬепскІет 
рГегсІІ (го(3) зіЬе пії іпз та и і [ 8 ,  № 2 5 ]  -  Е іпет §езсЬепкІеп Саиі зіеЬі та п  
пісЬі іпз Майї. Компоненти первинних ланок рГегсії, гор і ти п і замінені в 
останній ланці відповідно словами Оаиі і Майї з метою утворення рими.

8. Заміна компонентів першої ланки внаслідок дії “народної етимо
логії” .

Наприклад: Б е Іапа саргіпа гіхагі [Ног. Ерізі. І, 1 8 ,  1 5 ]  -  и тЬ  сііе 
§еуР\У0І1 гапкеп [ 8 ,  № 9 8 ]  -  и т  сіеп КаізегзЬагІ зігеііеп. Ф.Зайлер допускає 
можливість утворення німецької фразеологічної одиниці завдяки дії народ
ної етимології шляхом переходу ОеірепЬагІ у КаізегзЬагІ [ 1 5 ,  № 1 7 5 ] .

Таким чином, проведений аналіз лексичного складу німецьких фра
зеологічних запозичень латинського походження дає можливість зробити 
висновок, що його еволюція на базі мови-реципієнта відбувалася в межах 
певних смислових співвідношень, а також зумовлена стилістичною дифе
ренціацією і евфонічним оформленням новоутворених фразеологічних 
одиниць.
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УазуІ ЬагагоуусЬ, Окзапа Оуакіу 
А О О К Е 85ІЖ ) ТНЕ І55Ц Е ОР ОІАСНЯОІМУ ОР ЬЕХ І5 ОР РНЯАЗЕОЬООІСАЬ 

В О К Я О М >Ю З (ОЕКМАИ А Ш  ЬАТІМ)
ТЬе агіісіе ргезепіз їЬе гезиііз оГ їЬе Іехісаі апаїузіз оГ їЬе О егтап  рЬгахеоІо§іса1

Ьогго\уіп{>5 (го т  І.аііп ТЬе еуоіиііоп оГ ріітазеоіо^іса! уосаЬиІагу Юок ріасе \уііЬіп сепаіп
геїаІіопзЬірз о ґ  теап іп е; іі аізо сіерепсіз оп зіуіізііс сШегепІіаііоп аіісі еирЬ отс
аггап§етеп( оГ пе\УІу соіпесі рЬгазе0І0£Іса1 ипііз.

Валерій Шехтер

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЗА 
ОЗНАКОЮ СТАТІ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

В ід о м и й  англійський лінгвіст Джон Лайонз, досліджуючи взаємо
зв’язки між семантикою і граматикою, зазначав, що не можна ототожнюва
ти такі головні аспекти цих відношень, як значення і “граматичність” 
(“§гаттаІісаІіІу” ). Категорії, які традиційно кваліфікувалися як граматич-

О  В Ш ехтер
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В Ш ехтер Функціональний аспект ідентифікації особи за ознакою статі в сучасних 
англійській та українській мовах

ні, насправді такими можуть не бути. Яскравим прикладом такого твер
дження є категорія роду в англійській мові.

Категорія роду є кваліфікаційною системою іменників, до якої відно
сяться функції узгодження та займенникової референції в реченні. V' пере
важній більшості індоєвропейських мов категорія роду тісно пов’язана зі 
статтю референта і виявляється на логічному і граматичному рівнях. В 
англійській мові ця класифікаційна система функціонує лише на логічному 
рівні (“паїигаї §епсіег”) і внутрішньо пов’язана з понятійною категорією 
антропонімічності.

Узгодження за ознаками роду в сучасній англійській мові залежить 
тільки від статі дорослої людини-референта під час мовлення. При цьому з 
граматичної точки зору фактична стать референта не є релевантною. Вжи
вання в реченні займенника, який не відповідає статі референта, може не 
порушувати ні синтаксичних, ні навіть семантичних правил англійської 
мови.

Речення “Ніз ЬгоіЬег сігіуєз Ьег саг 5Іо\УІу”, де Ьі$ і Ьег відносяться до 
тієї самої особи, здається, є прикладом неузгодження за ознаками роду. 
Однак це речення може інтерпретуватися таким чином, що референт (“Ьік 
ЬгоіЬег”) можливо змінив свою стать і сприйняття даної ситуації адресатом 
є винятково питанням такту. Іншим варіантом трактування цього речення 
може бути ситуація, коли адресат знає, що відбувається гра, в якій роль 
“його брата” виконує жінка. Отже, ні в синтаксичному, ні в семантичному 
відношенні вищенаведене висловлювання не можна вважати контексту
ально неприйнятним. Зовсім інакше сприймається висловлювання “Не 
сігіуєз Ьег саг з1о\УІу”, в якому “Ье” апсі “Ьег” відносяться до тої самої особи. 
Незважаючи на той факт, що в реченні не порушуються синтаксичні норми 
мови, тут, безумовно, відчувається аномалія в узгодженні статі референта з 
присвійним займенником, який цю стать визначає. Але чи можна ствер
джувати, що ця синтаксично бездоганна конструкція є семантично хиб
ною? При наведених розбіжностях подібна ситуація може підпадати під 
відоме визначення Джона Лайонза і лише означати “непослідовність або 
той факт, що протягом висловлювання мовець змінив свою точку зору” [7, 
с.161]. Можна навести багато інших прикладів, які переконливо свідчать, 
що ідентифікація особи за ознакою статі в сучасній англійській мові тісно 
пов’язана лише з контекстуальною прийнятністю висловлювання, а катего
рія роду може бути визначена як прихована, функціонально-семантична.

Важливим семантичним аспектом цієї класифікаційної системи в 
англійській мові є її внутрішній зв’язок із понятійними категоріями істоти- 
неістоти та антропонімічності, оскільки тільки живі істоти можуть бути 
різної статі.

Для визначення ступеня антропонімічності американський лінгвіст 
Вільям Фролі розробив шкалу залежності цього фактора від нижчеозна- 
чених чинників:
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І особа > II особа > III особа > назви людей > назви тварин > 
предмети (антропонімічність знижується зліва направо) [5].

Аналіз системи англійських займенників вказує на той факт, що ця 
система до певної міри корелює з вищезгаданою шкалою [6, с.273].

виключно виключно
Не/5 ке ке/зке/іі її

назви дорослих осіб діти назви предметів
чоловічої та ж іночої дорослі

статі назви тварин
назви деяких предметів 

На відміну від англійської, у сучасній українській мові категорія ро
ду ґрунтується на опозиційних відношеннях логічного і граматичного рів
нів. Грамема роду входить до граматичного змісту іменника як класифі
каційна ознака предметності. В українських підручниках граматики катего
рія роду розглядається як морфологічна, що має різне функціональне при
значення [1; 2; 3]. В основі категорії роду лежить поділ іменників на класи 
з проекцією на узгодження з ними за родом інших іменних слів, а також із 
координацією дієслівних слів-присудків. У мовленні вказівка на стать є 
однією з важливих ознак ідентифікації особи чи істоти. Семантично кате
горія роду пов’язана з понятійними категоріями антропонімічності-неант- 
ропонімічності та персонапьності-імперсональності. Втілення зазначених 
понятійних категорій відбувається з допомогою словотвірних засобів, які 
здійснюють функцію номінації. У семіотичній концепції Чарльза Морріса 
лексичне значення слова розглядається в трьох аспектах:
•  семантичному (відношення до об’єкта позначення),
•  синтаксичному (відношення знакових одиниць між собою)
• та прагматичному (відношення між знаковими одиницями і суб’єктом- 

інтерпретатором у ситуації мовлення) [8, с.217-218].
У сучасному українському мовознавстві проблема актуалізації семи 

віднесеності особи до статі розглядається не тільки в аспекті словотвору та 
синтаксичних засобів вираження категорії роду, але також і на функціо
нальному, прагматичному рівні цієї граматичної категорії. Київський лін
гвіст О.К.Безпояско звернула увагу на функціональний аспект актуалізації- 
неактуалізації особи за належністю до статі і за цією ознакою виділила 
іменники означеної, узагальненої та неозначеної особи [1, с.91-117].

Такий “семантичний” поділ іменників (назв істот) тісно пов’язаний з 
традиційною двочленною родовою парадигмою іменників в українській 
мові -  назв істот (осіб) чоловічого і жіночого роду, до якої “не належать 
іменники середнього роду, оскільки вони позначають вік істот і не містять 
вказівок на стать” [3, с.53].

Іменники зі семантичною (та формально-граматичною) мотивацією в 
українській мові розподіляються на класи:
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В.Шехтер. Ф ункціональний аспект ідентифікації особи за ознакою статі в сучасних 
англійській та українській мовах

• парного роду (брат-сестра);
•  с п і л ь н о г о  р о д у  ( з а б ія к а ) ;

• іменники з маркером однієї статі (президент).
До іменників останнього класу належать маскулізми, фемінативи та наз

ви осіб, оформлені виключно середнім родом.
У ситуації мовлення актуалізація й ідентифікація імені неадекватно 

репрезентують означеність-неозначеність особи за статтю [4]. Якщо у сис
темі мови ім’я характеризується нульовим маркером віднесеності особи до 
статі (Саша), тоді інтенція реалізується у мовленні лексично (син/дочка). У 
тому разі, коли іменник (директор) логічно співвідноситься з денотатом, 
тоді у мовленні ім’я ідентифікується однозначно. Особливістю іменників 
цього класу є те, що вони здатні у формі чоловічого роду виражати:
• означену особу чоловічої статі;
• узагальнену особу чоловічої статі;
• означену особу ж іночої статі.

Отже, порівняльний аналіз функціональних особливостей ідентифі
кації особи за ознакою статі в сучасній англійській та українській мовах 
свідчить, що попри всі відмінності семантичного рівня специфічний для 
кожної з цих мов функціональний аспект ідентифікації успішно реалізу
ється засобами цих мов у певних контекстуальних умовах і забезпечує 
адекватне сприйняття референтів у процесі мовлення.
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Оксана Тронь

СЕМАНТИКА ПРЕДИКАТІВ ДОЦІЛЬНОСТІ

Хоча вивчення дебітивної модальності має давню лінгвістичну тра
дицію, в англійському мовознавстві ця категорія не отримала належного 
висвітлення. Це зумовлено, насамперед, нечіткістю меж, можливим поєд
нанням різних семантичних різновидів предикатів.

Дебітивність -  модальний концепт, що передає доцільність, необхід
ність, зумовленість обставинами (вимушеність/змушеність), зобов’яза- 
ність, неминучість/невідворотність дії і складається із відповідних авто
номних концептів. Комплексне вивчення дебітивної модальності передба
чає ґрунтовне дослідження всіх нюансів повиннісної дії, тобто всіх концеп
тів. Ці модальні смисли виражаються предикатами, в яких одним із компо
нентів значення є інваріантна дебітивність.

Доцільність -  автономний концепт дебітивної модальності, що озна
чає потребу в дії, яка відповідає певній меті, є практично корисною, вигід
ною, оптимальною за даних обставин.

Речення з дебітивною модальністю умовно поділяємо на три рівні: по
верхневий, глибинний і рівень фатальності (цей поділ здійснено з ураху
ванням інтенції предикатів дебітивності -  від найслабшої до найбільш ви
разної"). Доцільність, у порівнянні з іншими концептами, характеризується 
найменшим рівнем облігаторності, тобто репрезентує поверхневий рівень.

Концепт дебітивності, як і інші концепти дебітивної модальності, має 
власні семантичні ознаки та засоби вираження.

Модальне значення доцільності у мові передається різними засобами: 
синтаксичними, тобто інфінітивними реченнями; лексичними -  іменни
ками та прикметниками і лексико-граматичними засобами -  за допомогою 
модальних модифікаторів. В українській мові ядро концепту доцільності 
утворюють предикативні прислівники варто, слід та безособові дієслова 
належить, личить. не випадає, подобає. не завадить, годиться. Це значення 
також передається за допомогою предикатів не зайве, потрібно, необхідно. 
треба, повинно, іменниковими предикативами пора, час, не гріх тощо. Що
до англійської мови, то основними предикатами доцільності виступають 
модальні дієслова аЬоиІсі. оиаЬі Іо та конструкція ЬасІ ЬеИег + ІпГ. Напр.: “II 
сіігі поі оссиг Іо Ніш іЬа! зЬе зЬоиІсі зрепсі Ьег іеауе апуууЬеге ЬиІ \уііЬ Ь іт ” 
(Маи§Ь). “Уои ЬасІ ЬеПег зіау аі Ь о те  Іопі§ЬГ (Огеепе).

Модальне значення доцільності в англійській мові може також пере
даватись фразеологічними конструкціями і! із (ЬіаЬ Ііте ) + {о ІпГ. ії І іт е  +
Іо ІпГ.. І іт е  + Іо ІпГ.. в яких іменник І іте  втрачає своє номінативне 
значення, тобто десубстантивується. Напр.: II із І іте  іо Іаке ир ІіТе зегіоизіу -  
оиг ІІТе, МаЛіп (Ьопсіоп). Нег ГаїЬег іЬои§Ьі і! І іт е  Іо риі а зіор оп ії (ОоіІ). 
ЗЬе риііесі ЬегзеІГ Ю§еіЬег апсі тапа§есІ Іо иііег, “Т іте  Іо гезі поууГ. Не
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5їгаі§ЬіепесІ ЬітпзеІГ ир, а\уау Гготп їЬе \уа11 апсі іп а з є у є г є  у о іс є  заісі, “Т іт е  Іо 
ео” / /  ( \ у є  зЬоиІд цо. -  О Т.) (Сопгасі). Модальність доцільності репрезен
тується і фразеологізованою конструкцією іЬаі із їЬе \уау + ІпГ., де мовець 
згідно із загальноприйнятими правилами поведінки, звичаями або й через 
власний досвід вказує на те, як потрібно (слід) виконати певну дію, як-от: 
Расіп§ ії -  аішауз Гасіп§ ії -  іЬа! із їЬе \уау Іо §еІ іЬгои§Ь (Сопгасі).

Слід зазначити, що в “Словнику української мови” предикати доціль
ності тлумачаться з допомогою один одного, що вказує на їх тісний семан
тичний взаємозв’язок. Так, предикати варто, варт у “Словнику української 
мови” пояснюються як “слід, треба”; слід визначається семами “треба, не
обхідно, потрібно, варто”; “личить, годиться”. Предикат треба характери
зується семою “потрібно, необхідно, слід”; не завадить вживається у зна
ченні “варто, не зайве, слід би”. Слово годитися тлумачиться Словником 
як “доцільно, доречно, слід, варто”; словоформа повинно вживається як 
присудкове слово у сполученні з інфінітивом і характеризується семами 
“належить, годиться”, “варт, слід, треба”. Однією зі сем словоформи на
лежати є “потрібно, слід”. Не гріх (сказати) Словник тлумачить як “годить
ся, можна, варто (сказати)”; треба (сказати) вживається у значенні “варто 
зазначити”; як слід -  репрезентує значення “як годиться, як належить, як 
заведено”.

“Короткий словник синонімів української мови” за редакцією П.Дер- 
кача кваліфікує слід як синонім до “треба”; треба, в свою чергу, поясню
ється словоформами “слід, годиться”; годиться -  це синонім словоформи 
“випадає”; безособове дієслово випадає характеризується такими синоні
мами -  “годиться, личить, подобає, належить, слід” . Як бачимо, цілком 
можливе синонімічне вживання предикатів доцільності.

Загальновизнаним і широко відображеним у ряді граматик сучасної 
англійської мови є положення про взаємозамінність і семантичну еквіва
лентність модальних дієслів зЬоиІсі і ои§Ьі іо. Так, М.Ірман вказує нате, що 
зЬоиМ і ои§Ьі іо означають, що мовець вважає дію бажаною, але не вимагає 
її здійснення [5, с.69]. Р.Кверк зазначає, що загальним модальним зна
ченням шизі, Ьауе іо, зЬоиМ і ои§Ьі іо є повинність, логічна необхідність, 
але останні два дієслова менш категоричні, ніж шизі і Ьауе Іо [7, с.56]. 
Дж.Ліч також вважає зЬоиІсі і ои§Ьі Іо менш категоричними еквівалентами 
т и з і [6, с.94].

Фактичний матеріал засвідчує майже однакову частотність вживання 
модальних дієслів зЬоиІсі і ои§Ьі іо у розмовній мові. Однак в їх семантиці 
існують і деякі відмінності. ЗЬоиІсі має більш суб’єктивний характер, тобто 
доцільність виконання дії є здебільшого суб’єктивною думкою мовця. 
ОикЬі іо має дещо загальний характер, виражає доцільність, яка сприйма-

пачає
суб’єктивну думку мівця, його п ч щ |# 8й ^ і 0^ф д-^ и̂ іійснення д і ї ’, а
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повідно до яких мовець рекомендує діяти адресату” [2, с.91], як-от: Уои 
зЬоиІсі зее а сіосіог Юпі§Ьі (ОаІзшогіЬу). Уои ои§Ьі іо Ье азЬатес! оГ уоигзеІГ, 
Т о т  З а 'Л 'у ег  (Т\уаіп).

Детермінуючими чинниками в ситуації доцільності є, як правило, 
спонтанно виникаючі обставини або фізичний, емоційно-психологічний 
стан суб’єкта.

При модальному значенні доцільності мовець не наполягає на неод
мінному виконанні суб’єктом доцільної дії. Волевиявлення мовця здебіль
шого має форму поради, рекомендації, якою суб’єкт дії може скористатися 
або ні. Низький рівень облігаторності концепту доцільності підтверджу
ється вживанням у ситуаціях доцільності вставних слів і виразів регЬарз. 
тауЬ е, І аиезз, І зиррозе. І іЬіпк тощо. Наприклад: І іЬіпк уои ои§Ьі іо (Іо 
зотпеіЬіп§ и/ііЬ уоиг Ьаіг (Ои-Маигіег). РегЬарз І ои§Ьіп’1 іо Ьауе ІоМ уои 
(УоупісЬ). І зиррозе \уе ои§Ьі Іо Ье о ї ї  (Би-Маипег).

Слідом за Є.Звєревою вважаємо, що модальне дієслово ои§Ьі іо є 
більш категоричним, ніж зЬоиІсі [4, с.47], як-от: \Уе аіі ои§Ьі Іо т а к е  
засгіїїсез Гог Іііегаїиге (Нетіп§у/ау).

О т о ж , д о ц і л ь н і с т ь  характеризується найнижчим рівнем облігаторності 
порівняно з іншими концептами дебітивності. Пор.: РегЬарз зЬе оиеЬі поі Іо 
Ьауе ІеГі Нипіег аіопе (МигсіосЬ). Уои геаііу Ьауе Іо ипсіегзіапсі іЬаІ \ у є  шоп’І 
Ьауе аз тисЬ  І іт е  іЬіз уеаг аз \ у є  Ьасі Іазі (СЬееуег). і т и з і §еІ таттіесі. І 
геаііу т и з і (Ваіез). В останніх двох прикладах мовець не просто констатує 
вимушеність ситуації, положення, але й окреслює доконечну зумовленість 
обставинами, так звану інтенсифіковану вимушеність, що досягається мов
цем за допомогою використання прислівника-інтенсифікатора у препозиції 
до модального модифікатора.

Суб’єктом у ситуації доцільності, як правило, є адресат висловлю
вання (уои), мовець (І, \у є )  або і адресат, і мовець одночасно ( \ у є ). Наприк
лад: І іЬіпк уои оиеЬі іо Ьеаг їЬе сігситзіапсез (ЗЬа\у). І зиррозе І о и аЬ т’і іо 
Ьауе с о т е  Ьеге, .Іо; Ьиі І §еІ зо Іопеїу (ОаІз\УогіЬу). \Уе оиаЬі Іо Ье тоге 
сагеГиІ (Ои-Маигіег).

Можливі й інші варіанти вираження суб’єкта дії, однак вони зустрі
чаються рідше, як-от: її ізп’І їЬе зогі оГ іЬіп§ опе зЬоиІсі Іаїк іп ргіуаіе 
(ШіИе). Не зЬоиІсі Ьауе іЬои§Ьі то ге  оГЬег ргоЬІет (АЬгаЬатз).

Як і в  конструкціях із модальним значенням необхідності/потреби, 
семантичним ядром висловлювань із значенням доцільності є інтенцій- 
ність, спрямованість на результат дії, що пояснює взаємодію цих вислов
лювань із семантикою вигоди, користі та оцінкою “добре”. Напр.: ТЬеге 
зЬоиИ Ье зотеЬосіу \уііЬ Ьег. І іЬіпк зЬе із уегу ип\уе!І (ТЬаскегау). Зрозумі
ло, що, якщо людина почуває себе погано, за нею варто комусь доглянути: 
про хворих, звичайно, дбають здорові.
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Му Гаті 1 у аге оГ оріпіоп іЬаІ Мг.Міса^Ьег зЬоиИ циіі Ьопсіоп ап<1 ехеП 
Ьіз Іаіепіз т  їЬе соипігу (Оіскепз). На думку сім’ї, герою варто покинути 
Лондон і оселитися в сільській місцевості.

Як бачимо, сема “доцільності, практичної користі, розумності, відпо
відності поставленій меті” рельєфно простежується у висловлюваннях із мо
дальним предикатом доцільності. В українській мові ця сема увиразнюється 
у висловлюваннях, каузативною конструкцією яких виступають стимулю- 
ючо-результативні словоформи “заради + Род.в.’ , “ради + Род.в.”, “задля + 
Родв.”, “для + Род.в.”, як-от: Вміти висловлювати свої думки -  для цього 
варто жити (Загребельний). Єпіфаній слухав < ...>  і відчував, як у душі 
проколюється паросток надії, задля якої варто жити і страждати (Іваничук).

Часто доцільність здійснення якої-небудь дії пояснюється контекстом, 
як-от: АПег а Ьазіу ЬгеакГазІ іЬеу сопзиііесі. То \уЬ от зЬоиШ іЬеу §о? “N01 іо 
їЬе роїісе”, заісі Оіппу. “N0, іпсіеесГ. “ І іЬіпк \у є  зЬоиМ §о Іо Ііпсіе Асілап 
й г з і”  (Оа1з\уогіЬу).

Висловлювання із предикатами доцільності, а також висловлювання із 
модальністю повинності як ідеалу вживаються у повчаннях, етичних прес- 
крипціях, де увага акцентується на доцільності, корисності виконання пев
ної дії. Наприклад: XVе зЬоиИ а!\уауз іЬіпк оГ оіЬегз апсі шогк Гог оіЬегз 
(8Ьа\у). Меп зЬоиІсі Ье \уЬаІ іЬеу зееш (ВЬакезреаге). СЬіїсігеп ои§Ьі Іо гезресі 
іЬеіг геїаііуез (8Ьа\у).

Диференційною ознакою висловлювань із модальним значенням до
цільності є “спрямування у майбутнє”, як-от: І’т  аГгаіс! І ои§Ьі Іо Ье §оіп£,
іі т и з і Ье айег Гоиг (Ои-Маигіег). Ооп’І Гог§еі іЬаІ уои аге а §оо<3 зсіепіізі, ап 
ехсеїіепі т а п  іп уоиг о \ уті ІіеМ. Уои зЬоиІсі §еІ Ьаск Іо уоиг о \у п  \уогк 
(АИіп§іоп). Однак предикати доцільності вживаються і в минулому часі. 
Показово, що в англійській мові вживання предикатів доцільності зЬоиМ і 
ои§Ьі Іо з перфектним інфінітивом у стверджувальній формі означає, що 
дія бажана, доцільна, корисна, на думку того, хто говорить, не відбулася. 
Заперечна форма у сполученні з РегГесІ іпГіпіііує виражає дію, що відбу
лася як небажана, недоцільна з точки зору мовця. Наприклад: 1) її’з а уегу 
а\ук\уап! Ьизіпезз... Уои зЬоиМ Ьауе Іоїд уоиг \уіГе їЬе \уЬо1е іЬіп§ (\Уі1сіе).
2) І ои§Ьі Іо Ьауе ІоМ Ь іт  Ье \уаз \у г о п §  ЬеГоге Ье \ у є п і  апу ГигіЬег (Со11іп§з).
3) І Ьасі по ісіеа Ье шаз Ьауіп§ гоотз гесіесогаїесі апсі Гитіїигесі, Ье зЬоиМп’І 
Ьауе ЬоіЬегесі (Ои-Маигіег). У реченнях (1) “Вам слід було все розповісти 
вашій дружині” і (2) “Мені слід було сказати йому, що він помиляється...” 
очевидно, що бажана, доцільна дія не відбулася, тоді як у реченні (3) “Я не 
знав, що він змінив інтер’єр, йому не слід було турбуватись” -  дія відбу
лася, хоч і була небажана з точки зору мовця. Дієслово сіеуег, зазначає 
Є.М.Вольф, в оцінному висловлюванні виражає, як правило, осуд (оцінка 
із знаком “мінус”, а буквально означає повинність, що стосується мину
лого, -  повинен був зробити, але не зробив, тобто вчинив погано: Маз їй іа 
сіеуіаз іег 1Ш20  е  оІНаг т а і з  р е іа  с а з а  (ЬС-19) -  “ А л е  тобі с л ід  було бути

О. Тронь. Семантика предикатів доцільності

19



Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 7.

розсудливою і більше доглядати за будинком”; О еуіат їег-те ргеуепісіо! 
(РМ-20) -  “Вам варто було мене попередити!” [З, с. 194]). Ці висловлю
вання з модальним значенням доцільності Є.М.Вольф називає типовим 
видом непрямих мовленнєвих актів із оцінним значенням. “Непрямі мов
леннєві акти оцінки виникають на перетині оцінки з іншими модальнос- 
т я м и -  передусім із питальною і повиннісною модапьностями” [3, с. 194].

В українській мові це правило поширюється лише частково. Наприклад, 
у реченнях: Останнього не слід було б казати... (Дімаров). Ми таки допили 
весь коньяк, хоч нам й не слід було того робити (Дімаров), як бачимо, 
небажана дія відбулася. У наступних прикладах: Власне кажучи, про Шепель 
давно вже слід було б серйозно поговорити на зборах... (Донченко). В 
тропіках темніє одразу, це слід було врахувати (Гончар) -  очевидно, що так 
звана “доцільна” дія не відбулася, тоді як в інших реченнях предикати, вжиті 
у формі минулого часу, увиразнюють потенційну доцільність здійснення 
певної дії. Наприклад: Однак слід було пам’ятати й про парубка. Не личило 
наступати йому на п’яти (Колісник). Фактичний матеріал засвідчує, що у 
словоформ слід, варто однакова частотність як у формі теперішнього, так і у 
формі майбутнього часу, що, насамперед, пояснюється тим, що незалежно від 
граматичної форми часу предикати виражають відношення до потенційної 
дії, яка реально відбудеться у майбутньому.

Як бачимо, доцільність -  це автономний концепт дебітивної модаль
ності, який характеризується диференційними ознаками та власними набо
рами вираження. На основі контекстуального використання модальних 
предикатів із семантичним компонентом “доцільність” виявлено ряд дифе- 
ренційних ознак, а саме: інтенційність, оцінка “добре”, наявність альтерна
тиви, спрямування у майбутнє, наявність вигоди, користі.
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КО Н Ц ЕП ТИ  Д ЕБІТИ В Н О Ї М О ДА ЛЬНО СТІ

Модальність -  одна з базових мовних категорій -  є у фокусі уваги ба
гатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Однак багато питань, зокрема 
питання про визначення поняття модальності, його змісту та об’єму, не 
знайшли належного висвітлення і залишаються об’єктом дослідження су
часних синтаксистів.

Найбільш правомірною, на нашу думку, є позиція вчених, які у зміст 
поняття модальності включають такі типи значень:

1) відношення змісту висловлювання до дійсності з точки зору його 
реальності чи нереальності;

2) відношення суб’єкта дії до дії, яка оцінюється з точки зору її мож
ливості, необхідності чи бажаності;

3) відношення мовця до змісту висловлювання, оцінка мовцем сту
пеня його впевненості у достовірності повідомлення [5, с.65; 6, с.91; 4, 
с.19; 3, с.98].

Модальність розглядаємо як семантико-граматичну категорію, що ви
ражає відношення змісту висловлювання до дійсності, суб’єкта дії -  до ви
конуваної ним дії та мовця — до змісту висловлювання. Однак ці модальні 
значення не однорідні. Тому в межах модальності виділяють ії підвиди.

Л.Єрмолаєва розрізняє дві основні модальності -  “зовнішню” та 
“внутрішню”. Під “внутрішньою” модальністю розуміється відношення 
суб’єкта дії до виконуваної ним дії, під “зовнішньою” -  відношення змісту ви
словлювання до дійсності в плані реальності -  нереальності та ступінь впев
неності мовця в повідомлюваних ним фактах [3, с.98]. “Зовнішня” модаль
ність характеризує висловлювання в цілому, а “внутрішня” або “внутрішньо- 
синтаксична” [1, с.ЗЗ] характеризує лише відношення між суб’єктом і дією 
(підмет і присудок).

У низці робіт, присвячених вивченню різних аспектів категорії мо
дальності, простежується думка про доцільність розмежування об’єктив
них та суб’єктивних модальних значень [7, с.39; 1, с.21].

Об’єктивна модальність виражає відношення змісту висловлювання 
до дійсності з точки зору його реальності -  нереальності та відношення 
суб’єкта дії до дії, яка може бути для нього можливою, бажаною або необ
хідною. Тобто, об’єктивна модальність може бути як “зовнішньою” (у пер
шому випадку), так і “внутрішньою” (у другому випадку).

Якщо об’єктивна модальність (а саме “зовнішня”) є основною і розгля
дається як необхідна конструктивна ознака кожного речення, то суб’єктив
на модальність інтерпретується як необов’язкова, факультативна ознака ви
словлювання, що показує відношення мовця до змісту висловлювання.

© О.Тронь, В.Ю сишв
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Суб’єктивна модальність є завжди “зовнішньою”, оскільки вона стосується 
цілого висловлювання. Цю модальність ще називають епістемічною [8, с.ЗЗ].

Д ебітивність -  це різновид “внутрішньої-” об’єктивної модальності, 
це модальне значення, що означає приписуваність певному суб’єкту дії, зу
мовленої зовнішніми обставинами, внутрішнім станом та потребами суб’єк
та, закономірностями буття, законами, звичаями, традиціями, правилами, 
обов’язками, інструкціями, домовленістю, тобто нормами в широкому ро
зумінні цього слова.

У межах об’єктивної “внутрішньої"” модальності розрізняють алетич- 
ну та деонтичну (нормативну) модальність [7, с.40; 6, с.106]. Оскільки де
бітивність входить до складу об’єктивної “внутрішньої”  модальності, вона 
також може бути алетичною і деонтичною. Алетична дебітивність виражає 
відношення повинності/необхідності між суб’єктом і дією, зумовлені при
родою та об’єктивними властивостями предметів чи явищ, наприклад: 
ІУаіег т ихі Ьоіі аі 100 С. Деонтична дебітивність вказує на відношення по
винності/обов’язковості між суб’єктом і дією, зумовлені різноманітними 
суспільними нормами, законами, правилами, наприклад: Реоріе т ихі Іохе 
апсі гезресі опе апоіИег.

Хоч виділення алетичної та деонтичної дебітивності є правомірним, 
вони не охоплюють усіх значень, які входять до складу дебітивної модаль
ності. Так, поза увагою залишаються висловлювання, в яких мовець не 
просто констатує наявність між суб’єктом і дією відношення повин
ності/необхідності, зумовленої об’єктивними закономірностями буття або 
суспільними нормами, а й виражає своє волевиявлення, спрямоване на ви
конання д ії ним самим або іншою особою. Наприклад:

“Опіу ГЛ гаїНег поі зее РНиоп§. ТНеге 'з диііе епоиф  о /  Нег агоипсі Иеге 
аз іі із. І  т изі /те! апоіИег /Іа і -  м>Иеп Г \е  %оІ ііте " (О.Огеепе);

“ Уои зНоиІЛ зее а (іосіог уоигзеї/", І заісі (О.Огеепе).
У наведених прикладах детермінуючим чинником повинності/необ

хідності є внутрішній (емоційний і фізичний) стан суб’єкта -  у першому 
випадку мовця, у другому -  адресата. Але в обох висловлюваннях відчут
ний сильний вплив волевиявлення мовця, яке, по суті, і є головною спону
кою до виконання суб’єктом дії.

У реченні: “И'є ’ує до і Іо сеІеЬгаїе. ТИіз із а Ьі% п іф і/о г  и з” (А.Сгопіп) 
детермінуючим чинником можна вважати суспільну норму, згідно з якою 
визначні події, досягнення успіху святкуються. Проте не можна не поміти
ти, що головну роль тут знову ж таки відіграє волевиявлення мовця.

У наведених реченнях на об’єктивний модальний план нашаровується 
суб’єктивний, і модальність дебітивності стає по своїй суті суб’єктивно- 
об’єктивною [2, с.13]. Тому вважаємо правомірним розрізняти три види де
бітивної модальності: алетичну, деонтичну та суб’єктивно-об’єктивну.

Основним засобом вираження дебітивної модальності в англійській 
мові є модальні дієслова у складі предикатів дебітивності складених дієс
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лівних присудків, утворених сполученням інфінітива з модальною части
ною (як правило, модальним дієсловом). Проте модальна частина може ви
ражатися й іншими лексико-граматичними предикативними конструкці
ями, як-от: Най Ьеііег, Ье Ьоипгі Іо, Ье песеззагу іо, Ье оЬІі^есІ іо, Ье 
«иррозей іо, Ье гіие іо, Ье Гогсесі іо та ін.

Той факт, що модальність взагалі і дебітивність зокрема виражаються 
різнорівневими (лексико-граматичними, лексичними, синтаксичними) за
собами, робить доцільним опис даної семантичної сфери та засобів її вира
ження з позицій теорії поля. Як зазначає Є.Бєляєва, категорія модальності -  
це та мовна категорія, для якої функціонально-семантична модель (модель 
поля) є найбільш адекватним способом опису, який відображає сутність її 
онтологічної структури [1, с.169].

Ми підтримуємо гіпотезу Л.Васильєвої про існування в межах макро- 
поля модальності функціонально-семантичного поля (ФСП) модальності 
необхідності [2, с.9], але замінюємо її назвою “дебітивність”. Дане ФСП 
об’єднує модальні дієслова: т и з і, зЬоиІсі, ои§Ьі іо, Ьауе іо, Ьауе §оі іо, 
пеегі (іо), Ье іо, «Ьаіі та їх функціональні еквіваленти на основі спільної се
мантичної функції -  вираження повинності/необхідності -  і в свою чергу 
поділяється на мікрополя.

У межах ФСП дебітивності умовно виділяємо 8 мікрополів, які нази
ваємо концептами дебітивної модальності, а саме: повинність, доціль
ність, повинність/зобов’язання, закономірна повинність, неминучість, 
деонтична повинність, необхідність/потреба, вимушеність. Такий поділ 
здійснено з урахуванням як плану змісту (семантичної природи), так і пла
ну вираження (мовних засобів, переважно модальних дієслів) модальних
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V

Концепти дебітивності розміщуються певним чином, відповідно до 
приналежності до алетичної, деонтичної чи суб’єктивно-об’єктивної дебі
тивності (мал. 1).

Концепт необхідності/потреби поєднує ознаки алетичної та суб’єк
тивно-об’єктивної дебітивності, а тому перетинається з обома видами. Кон
цепт вимушеності знаходиться на перетині всіх трьох видів дебітивності, 
оскільки має ознаки алетичної, деонтичної та суб’єктивно-об’єктивної мо
дальності.

Д оцільність -  концепт дебітивної модальності, що означає потребу в 
дії, яка є практично корисною, вигідною, доцільною, оптимальною за да
них обставин. Ядро концепту доцільності в англійській мові утворюють 
модальні дієслова кЬоиІсІ, ои^Ьі іо та конструкція ЬаЛ Ьеііег + ІпГ:

Регкарз І  хкоиЩ еаі зоте о /і ї  •мкеп І  сіеап ії. (Е.Нетіп§\уау);
“Ооп 'і уои іИіпк ь>е ои§кі Іо ри іі ир Іке ІаААег? ” (О.Сгеепе);
“Уои кай  Ьеііег зіау кеге Іопіф.1", ІзаШ  (О.Огеєпе).
П о в и н н іс т ь  -  концепт дебітивної модальності, що означає неодмінну 

необхідність певної дії, яка за даних обставин має велике значення, відпо
відає внутрішній потребі суб’єкта (мовця) і є обов’язковою для виконання. 
Ядро концепту повинності в англійській мові утворює модальне дієслово 
т и ї і .  У розмовній мові для передачі значення повинності часто викорис
товується Ьауе £0* Іо та його еквіваленти: ‘ує §оі іо, §оІ іо, §оПа:

Лі ікіз Ііте, аЬоуе аіі, уче т ихі таіпіаіп іке скагасіег о /Ік е  Ц§кІ [Іке 
пеш рарег]  (А.Сгопіп);

“Уои \ е  §оІ Іо т аке ап е//огІ” (О.Сгеепе).
Модальне дієслово Ьауе іо у значенні власне повинності здебільшого 

вживається у формі минулого часу, виконуючи скоріше функцію форми 
минулого часу дієслова ти х і, яке, як відомо, такої форми не має. 
Наприклад:

...Не заШ ке каїі (о зее те аЬоиІ зот еїкіщ  ітрогіапі (О.Сгеепе).
Повинність/зобов’язання -  концепт дебітивності, який означає по

винність, обумовлену суб’єктивною волею однієї особи (як правило, мов
ця). Засобом вираження цього концепту є модальне дієслово $Ьа1І:

“С іує те ка ї/ап  коиг, апА іке Іеііег зкаЧ Ье геасіу " (\У.Маи§Ьат);
“Не [ЗігіскІапА] зкаїї Ье по ІгоиЬІе іо уои. І  т ії сіо еуегуїкіп 

(М .М аи^Ьат).
Закономірна повинність -  автономний концепт дебітивної модаль

ності, що означає обов’язковість певної дії чи стану, яка випливає з вияв
леної і зафіксованої розумом людини закономірності і є очевидною за да
них умов. Ядро концепту закономірної повинності в англійській мові утво
рює модальне дієслово ти х і:

“Т кеге’з зотеікіп£ уои  т ихі Ьєіієує іп. ЬІоЬоАу сап §о оп Іт п§  т ікоиі 
зоте Ьеііе/” (О.Сгеепе).
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Для передачі модального значення закономірної повинності в анг
лійській мові також вживається модальне дієслово зЬоиІсі (рідше ои§Ііі іо): 

“Шік зо тиск /1уіп% 1їзк ікеге зкоиІА Ье сіоіркіп", ке заіА... 
(Е .Н еш іп^ау);

“І/уо и  'ге іп Іо\'е і іо щ к і їо  таке уои карру... " (Р.РіІг§ега1с1). 
Н еминучість -  концепт дебітивності, який виражає безумовну, абсо

лютну обов’язковість дії чи стану, яку не можна відвернути, якій не можна 
перешкодити, бо вона не залежить від волі, бажання суб’єкта, а є тим, що 
судилось долею (вищою силою тощо). Ця дія відбувається або відбудеться 
за будь-яких умов. Основним засобом вираження даного модального зна
чення в англійській мові виступає модальне дієслово ти*і:

У/е аіі т ихі Аіе опе Аау... (О.Сгеепе).
Периферію утворюють модальне дієслово Ье іо (переважно у формі 

минулого часу) та конструкція Ье Ьоиікі іо  + ІпГ:
Тке зІгап£е Аі//ісиІґу и>ах Іо/іпА  Ікет: Ікеге м’еге а Аохеп паггом//гопіз, 

апА ЬеІч>ееп Іке сапаїз атоп% іке /агт  ЬиіМіп%з апсі Іке раААу /іеІАз, 
іппитегаЬІе оррогіипіііез/ог атЬизк (О.Сгеепе);

Не [іке/їзк] із кіиігщ Іке т ге  Іеаііег т ік  кіз зреаг, ке Ікои&кі. Ткаї пах 
Ьоипй Іо соте (Е.Нетіп§\уау).

Необхідність/потреба -  концепт дебітивної модальності, що означає 
неодмінну потребу здійснення якої-небудь корисної чи бажаної дії. Ядром 
концепту необхідності/потреби в англійській мові є модальні дієслова 
ти$і та пеегі (іо):

“її'з  Іоо зооп /огуои  Іо м>огк. Уои тихі Ііе Аомп апсі ге зі” (О.Сгеепе);
Тке зосіеіу о/Ьеаск-сотЬегз аіч/ауз герауз іке зтаїї раіпз уои пеей Ье аі

іо еп]оу ії (^/.М аи^Ьат).
Рідше для передачі цього модального значення вживаються Ьауе іо та 

Ьауе §оі іо:
Ш еп Віапске диаггеІІеА т ік  8ігіскІапА зке кай опіу Іо Іеауе кіт, апА 

кег кизЬапА ч>аз шаіііпв китЬІу Іо/ ог%іує апА/ог%еІ (\У.Маи§Ьат);
“Зке [Мгз.ЗігіскІапА] £імез Іипскеоп-раПіез. Уои \ е  опіу £ 0 1  Іо гоаг а 

ІіІІІе, апА зке 7/ азкуои  ” (Ш.Маи§Ьат).
На периферії концепту необхідності/потреби знаходиться конструкція 

Ье песе$$агу іо + ІпГ:
...її и>ах песеххагу /о г  кег Іо еагп кег Іт п£ аз циіскіу аз зке соиІА 

(\У .Маифат).
Деонтична повинність -  концепт дебітивної модальності, що 

позначає обов’язковість, зумовлену різноманітними діючими у суспільстві 
нормами, приписами, вимогами і т. п. Цей концепт пов’язаний з накладан
ням на суб’єкт певних обов’язків (громадських, християнських, службо
вих, сімейних, моральних, суспільних тощо). Набір засобів вираження де
онтичної повинності досить широкий. Це, перш за все, модальні дієслова 
$ІіоиІ(1, ои§Ьі іо, тіі$1, Ьауе іо, Ье іо. Рідше зустрічаються Ьауе {»оІ і0 +
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ІпГ, Ье оЬІІ£Є(1 Іо + ІпГ, Ье зиррозесі іо + ІпГ, Ье сіие іо + ІпГ, Ье песеззагу Іо + 
ІпГ:

... Но\\’ЄУвг, кауіп£ Іт се Ьееп тауог о /ік е  Іом/п, ке касі /е іі оЬІщесі Іо 
с.оп/огт Іо ст іот  апсі ассері ікезе /огтШаЬІе гетіпсіегз о /  кіз уеагз о/о/Гісе 
(А.Сгопіп);

"Гт а соггезропсіепі мко 'з зиррозей Іо герогі уоиг маг -  \мкеп уои іеі 
кіт ” (О.Огеепе);

її итз песеззагу іо /й і  іп /огт  аі іке (Іоог апсі %іує іі іо а тїіііагу 
роїісетап  (О.Огеепе).

Як правило, модальні дієслова зЬоиІсі та ои§ЬІ Іо вживаються у ви
словлюваннях, що передають значення морального обов’язку, повинності, 
зумовленої етичними нормами, нормами поведінки, етикетом, звичаями, 
стилем життя і т. д. Наприклад:

N0 опе зкоиМ  Ье аіопе іп ікеіг о 1(1 а%е, ке ікощ кі (Е.Нешіп§\уау) 
(етичні норми);

АІ іке зіаііоп І  сіісіп'( Ир іке рогіег тоге ікап 1 зкоиШ Ьесаизе 1 йійп 'І 
Ікіпк І  \хоиШ е \ег  зее кіт а%аіп (Е.Нетіп§\уау) (норми поведінки);

IVеіі, І  Ікіпк уои ои/*к( Іо Ье пісе Іо кег. 8ке із уегу уоип%, роог ікіп% 
(Ш .М аи§Ьат) (етичні норми);

І  -мопсіегесі ком/ Іоп% І  оицкі іо зіау (О.Огеепе) (норми поведінки).
Модальні дієслова т и з і  та Ьауе іо, Ьауе §оІ Іо частіше вживаються 

для передачі службового обов’язку, повинності, зумовленої офіційними 
правилами, законами, розпорядженнями, приписами і т. д. Наприклад:

Ткіз маз а йе/еаі, поіоигпаїізіз и>еге аііомесі, по саЬІез соиШ Ье зепі, /о г  
Іке рарегз т изі саггу опіу хісіогіез (О.Огеепе);

/  каге Іо м>огк іп іке тогпіп% (Е.Нетіп§\уау);
Ап о//ісег ’з £о( іо Ікіпк аЬоиІ сіізсірііпе (\¥.М аи§Ьат);
... Шіеге Іке кип&гу аге %іуєп а месі^е о/Ьгеасі н’кіск ікеу т изі еаі Ікеге 

апсі ікеп ,/о г іі із/огЬШсІеп Іо Іаке іі ачіау (’Л'.Маи^Ьагп).
Модальне дієслово Ье Іо, як правило, виражає значення повинності, 

обумовленої домовленістю, планом або розпорядженням, інструкцією, як-от:
А %геа! неп' аіотіс сепіге із Іо Ье Ьиііі ищеікег т ік  а уазі зиррогІіп% 

коизіп£ зскете аі ііііеу оп іке оиізкігіз о/Несіїезіоп (А.Сгопіп);
Тке саг н>аз Іо ріск из ир аі іке коїеі іп /огіу тіпиіез... (Е.Нетіпдшау).
Це значення передає також конструкція Ье йие іо + ІпГ. Наприклад:
Шіеп аге уои іи е  іо %о коте? (О.Огеепе).
Вимушеність -  автономний концепт дебітивності, який означає по

винність виконання суб’єктом небажаної, вимушеної, зумовленої певними 
обставинами дії. В англійській мові центральним модальним модифі
катором концепту вимушеності виступає модальне дієслово Ьауе іо, як-от:

Не и'аз зоггу м/кеп Іке та§агіпе Ьесате Іоо ехрепзіуе апсі ке касі Іо %і\>е
іі ир (Е.Нетіп§\уау).
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Другу позицію займає дієслово т и з і ,  периферію ж утворюють Ьауе 
£0і іо, Ье Гогсе<І іо + ІпГ, Ье сотреііес! іо + ІпГ, Ье ЬоипсІ іо + ІпГ, Ье 
песеззагу іо + ІпГ. Наприклад:

"... /  сіоп ’І мапі Іо зі! (іом'п. Ткотаз ’’
І  тизі. Ткіз Іе§ %еІз іігесі... " (О.Огеепе);

"Ооп % Сога... ” Рііу тасіе кіт гізе апсі§о Іо кег. ‘‘Уои 'хе заісіепои%к ”.
“І§оІ Іо іеііуои і / і і  кіііз т е .. ” (А.Сгопіп);
Тке у  Ьоїк зеетесі Іо кахе агпуесі ікеге м’іік сіп ехігаогсііпагу іппосепсе аз 

Ікощ к а зегіез о /риге  ассіс/епіх касі сігіх’еп ікет Ю%еікег, зо тапу ассісіепіз 
ікаї аі Іазі ікеу и>еге /огсес! Іо сопсіисіе ікаї ікеу м>еге /о г  еаск оікег 
(Р.РіІ2§егаУ);

... Ш еп опсе, ікгои§к ту ігеаскегу, іі касі Ьееп песеззагу іо кіт Іо таке 
а скоісе, іке оШтап ікоиф і (Е.Нетіп§\уау).

Як бачимо, категорія дебітивності складається з автономних концеп
тів, які утворюють складну єдність і перебувають між собою у взаємо
зв’язку та взаємодії. Запропонований поділ ФСП на мікрополя є віднос
ним, оскільки між ними немає чітких меж. Вони інколи нашаровуються 
один на одного, взаємодіють один з одним, а також з іншими різновидами 
модальності.
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ПРОБЛЕМИ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ

Наталія Панасенко

ТОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКИХ 
І АМЕРИКАНСЬКИХ ЛІРИЧНИХ ПІСЕНЬ

Народні пісні про кохання у різних культурах мають одну й ту ж тема
тику, проте вони кардинально відрізняються одна від одної сюжетом, стру
ктурою, мовою, інтонацією та історією. Наше дослідження є спробою ти- 
пологізації українських та американських ліричних народних пісень.

Теоретичні передумови
Казки, прислів’я та  приказки, балади, міфи та пісні тісно пов’язані з 

мовою, яка служить інструментом створення лінгвістичної моделі світу. 
Будь-який текст можна проаналізувати з лексичної, граматичної та інто
наційної точок зору. Це означає, що ми можемо розглядати народну пісню 
не тільки як музичний твір, що має особливі інтонаційні риси, але й як пое
тичний текст, беручи до уваги його композицію та ознаки, зазначені вище.

Мова та музика є засобами людської взаємодії (комунікативна функ
ція мови та мистецтва), крім того, вони мають конкретне значення (семан
тична функція мови та мистецтва). Експресивність музики та мови, а також 
їх здатність здійснювати вплив на слухача (модальна функція) полягають у 
величезній схожості мовної та музичної інтонації [5, с.248; 16; 21]. Мо
дальне забарвлення висловлювань характеризує різні стилі мови, проте во
но більш притаманне емоційному розмовному мовленню. Хотілося б під
креслити важливість модальної функції інтонації у мовленні, поезії та му
зиці, адже дослідження мовної модальності дуже часто пов’язане з музич
ною модальністю. На думку музикознавців, мовлення та спів як процес 
утворення звуків взаємопов’язані їх природними, первинними характерис
тиками. Ці первинні характеристики є основною умовою синтезу музики 
та мови як у найпростіших, так і у найскладніших формах словесного та 
звукового мистецтва [2, с.61].

Поетичний текст має складну структуру, яка включає модальні риси 
різних типів. Ці модальні риси виявляються на лексичному, граматичному 
та інтонаційному рівнях. Оскільки текст і мелодія завжди взаємопов’язані, 
головна мета дослідження -  знайти спільні та відмінні риси в українських 
та американських ліричних піснях і дослідити, як вони проявляються на 
лексичному та інтонаційному, а саме -  тональному, рівнях. Такий аналіз 
допоможе зрозуміти взаємозв’язок між мовною і музичною інтонацією, які
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мають спільні тональні, динамічні та темпоральні характеристики на зра
зок таких:

Мовна інтонація Музична інтонація

ь-< альніхаратаздстики
мелодія мелодія або мотив
межі коливання висо
ти тону

ключ, основна тональність 
твору

інтервал інтервал
забарвлення тону або 
тембр

забарвлення тону або тембр

- гармонія
- лад (мажорний або мінорний)

Г, Диніім ^ г іЗ ^ Іп т р и б т и к и  ' я
гучність мови гучність музики І

- динамічні нюанси 1
логічний наголос акцент 1

ЗЩзііьніхарактф|і<?їШ)[Г* ^  г,;1
мовна пауза музична пауза
темп темп
ритм метроритм
емфатична тривалість тривалість ноти або паузи

Кожен із вищезгаданих елементів має певну модальну функцію у мові 
та музиці. Оскільки просодичні ознаки модальності більш грунтовно дослі
джені у мовній інтонації [12, с .1], хотілося б висвітлити тональні ознаки 
модальності у музиці, зокрема, у мелодії. Характер мелодії визначається 
рядом факторів, серед яких розрізняють ритмічні риси, інтервальну орга
нізацію тонів, що йдуть один за одним, а також загальну форму контуру 
[14, с.22]. Дослідження, проведені музикознавцями [11] та фонетистами [8, 
с. 19], достеменно свідчать, що роль ритму в поезії та музиці надзвичайно 
велика. Функція інтервалів така: велика секунда виражає жаль, скорботу. 
Секунда відповідає спокійній мові. Терція і квінта у питанні служать для 
вираження здивування або нетерплячості, а коли використовуються у наго
лошеній позиції, -  здивування або захоплення з відтінком сумніву та 
роздумів. Чиста кварта відповідає рішучості та впевненості. Октава у за
питальному реченні вказує на найвищий ступінь здивування, у наголоше
ній позиції -  подив, захоплення, збентеження [3].

Існують різні типи розвитку мелодії, як-от: повторення, модифікація, 
секвенція та оспівування [2, с.104]. Повторення мелодичних елементів 
викликає відчуття наполегливості, а падаючий мелодичний контур зі сек
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венцією (мелодичний рисунок, що повторюється тричі чи більше разів на 
різній висоті тону з модуляціями або без них) виражає жаль і співчуття. 
Мажорний і мінорний лади традиційно асоціюються з позитивними і нега
тивними емоціями. Різні тональності служать вираженню різних відтінків 
почуттів, людського духу та натхнення.

Загальна методологія та експериментальний матеріал
Аналізу підлягали 182 українські [6 ; 7; 9; 10] та 155 американських [4; 

13; 15; 17; 18; 20] ліричних народних пісень з точки зору їхньої композиції, 
історії та інтонації. Найцікавіші з пісень були пізніше представлені носіям 
мови з метою ідентифікації притаманних їм модальних рис. Американці 
зробили звуковий запис та слуховий аналіз текстів пісень. Українські пісні 
були також проаналізовані носіями мови.

Семантичний аналіз
Аналіз цілого ряду письмових текстів дав можливість прослідкувати 

п’ять чітких типів сюжету в українських піснях. Кожен тип передає відпо
відні модальні риси.

Тип 1: Нещасливе кохання. Один із закоханих багатий, другий -  дуже 
бідний. Вони мусять розійтися {Гей, у  лісі, в лісі: А ще гірше тому, А хто 
кого любить! Г гй, любить козак Молоду дівчину. Любить її, любить -  не 
мож е узят и  -  жаль, сум, страждання; Мав я раз дівчиноньку чепур
неньку: Посилав я старостів у  неділю, Думав -  погуляємо на весіллі. Всьо
м у супротивився батько рідний, Бо вона багата, а я бідний -  співчуття, 
сум, злоба; Ой на горі сніг біленький: Баламуте, бійся бога, Ти багатий, а 
я вбога; Збаламутив мою душу, Через тебе плакать мушу -  сум, глибока 
туга, біль, докір).

Тип 2: Дівчина кохає молодого козака, але він від’їжджає у далекі 
краї (В  кінці греблі шумлять верби: В кінці греблі шумлять верби. Що я 
насадила... Нема того козаченька, Що я полюбила. Ой немає козаченька, 
Поїхав за Десну -  сум, кохання, меланхолія, жаль).

Тип 3: Юнак залишає свою рідну землю і дуже сумує за дівчиною, 
яку покидає (Повій, вітре, на Вкраїну: Повій, вітре, на Вкраїну, Де поки
нув я  дівчину, Де покинув карі очі, Повій, вітре, опівночі -  співчуття, сум; 
Така ї ї  доля -  сум, меланхолія, жаль).

Тип За: Козак іде на війну і сумує за дівчиною, яку залишає (Гаю, 
гаю, зелен розмаю  -  співчуття, жаль, сум, їхав козак за Дунай їхав козак 
за Дунай, Сказав: ' Дівчино, прощай! ...Мене з війни зі славою К  собі ожидай ” -  
сум, кохання, упевненість у перемозі).

Т ип 4: Батьки не дають згоду на шлюб, але закохані дають обіцянку 
вічного кохання і сподіваються на краще, не зважаючи на перешкоди (На 
городі верба рясна: А ми в парі ходить будем, Як любилися, так і будем! -  
сум, ж ал ь , упевненість).

Вісник Прикарпатського університ ет у  Філологія. Випуск 7.
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Тип 5: Молодий юнак змальовує красу своєї милої і їхню майбутню 
зустріч (Вечір надворі -  кохання, прихильність; Місяць на небі -  сим
патія, подив, захоплення; Ніч яка місячна, ясная, зоряна: рибонька, ко
ханая, вірная; Чорнії брови, карії очі: Чорнії брови -  стрічки шовкові, Все 
б тільки вами я любувавсь, Карії очі, очі дівочі, Все б тільки я  дивився на 
нас -  кохання, симпатія, ніжність).

Тексти американських пісень про кохання теж можна згрупувати у 
п’ять типів.

Тип 1: Молоді люди кохають одне одного, але один із них повинен 
поїхати десь далеко (Ьоп§ Тіте А§о; К е і  К іу є г  Уаііеу: Ггот (Нін уаііеу ікеу 
зау уои аге &оіп%, №е т ії тізв уоиг Ьгщкі еуез апсі 5М’ееі зтіїе, Г ог ікеу зау 
уои аге іакіп% іке випвкіпе, Ткаі Ьгіфіепз оиг раїкчіау ашкіїе -  співчуття, 
жаль).

Тип 2: За певних екстремальних обставин молоді люди повинні роз
лучитися (АсгоЬаі оп а Тгарегіит, Теппеввее іУаІіг, Оон>п іп іке Уаііеу: 
Ковев іоує випвкіпе, Уіоіеів Іоме сієи 1/ Ап&еіз іп кеамеп Кпо\\> І  іоує у о и  -  
кохання, прихильність, запевнення; Сіетепііпе: Ок, т у  сіагііп ’, Ок, т у  
(іагііп ’, О к, т у  сіагііп ’ С іет епііпе. Уои а ге  Іозі апсі %опе / огєуєг. О геасі/иі 
зоггу, С іет еп ііп е! -  співчуття, жаль).

Тип 3: Молодий хлопець змальовує принади дівчини, яку він обрав (І 
МИ Оапсе; Заіигйау Еу>епіп%: Му §ігІ із Ііке а Іщкіпігщ, Ш іііп% /ог те іп іке 
сіоисі -  симпатія, захоплення).

Тип За: Гумористична оцінка (Віїїу Воу: І  кауе Ьееп іо веек а т/е, 
Яке 5 а ]оу  о /  ту Іі/е, 5’к е ’в а уоип% ікіп£ Апсі саппої Іеауе кег тоікег -  
цікавість, задоволення, захоплення,).

Тип 4: Любовні гумористичні пісні ( / ’ІІ С і\е  іо Уои, ВаЬу, Тн>о 
Ткіп§з: А-ка-ка, топеу ів оиі. А •мотап’з Іо\е із поікіп% аЬоиі, Апсі ГИ поі 
таггу, І  т ії поі таггу, П І поі таггу уои -  симпатія, захоплення, розвіян
ня ілюзій).

Тип 5: Невірне кохання (Оп Тор о /  ОМ Зтокеу (чоловіча пісня): Гог 
еоигііп%’з а ріеавиге, Апсірагііп£ із %гіе/, Апсі а/аіве кеагіесі іоуєг із ч’огве Ікап 
а ік іе /-  співчуття, жаль); ОШ Зтокеу (жіноча пісня): /  т о іе  кіт а Іеііег Іп 
гесі гову Ііпез. Не зепі і! Ьаск іо те АН ішізіесі іп ім>те -  сум, горе, гнів).

Аудиторський аналіз
Експериментальне дослідження було проведено з метою визначення 

можливих шляхів вираження текстової модальності на інтонаційному рів
ні.

Аудиторський аналіз робить можливим визначення ряду фонетичних 
засобів, що забезпечують актуалізацію модальних рис у мові та музиці. Ре
зультати порівняння аналізу мовних і музичних тональних характеристик 
можна представити таким чином:

ЗІ
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Українські народні пісні
Модальні риси: сум, меланхолія, жаль

Мовна інтонація Музична інтонація
поступово низхідна шкала 
низькі низхідні тони 
звужений діапазон

хвилястий мелодичний 
контур
хроматична шкала 
мала секунда (півтон -  спів
чуття); тональність ре мі
нор

Модальні риси: сум, жаль, запевнення (в кінці тексту)
рівна та низхідна шкали, низькі вис
хідні та низхідні тони, низхідні-вис- 
хідні тони 
вузький діапазон

падаюча хроматична гама 
тризвучності із затримкою 
в тональності фа мінор

Модальні риси: кохання, симпатія, ніжність, наполегливість
поступово низхідна шкала у комбі
нації з широким низхідним тоном, 
багато однорівневих тонів

падаючий мелодичний кон
тур, чиста низхідна кварта, 
тональність соль мінор

Найбільш типові модальні риси в американських народних піснях про 
кохання мають такі тональні характеристики:

Американські народні пісні
Модальні риси: цікавість, задоволення, захоплення

змінна шкала хвилястий мелодичний контур, 
тональність соль мажор

Модальні риси: кохання, симпатія, запевнення
поступово висхідна шкала у ком
бінації з низхідним ядерним то
ном та широким діапазоном

поступово висхідний мелодичний 
контур
діапазон практично у 2 октави, 
висхідна чиста квінта, висхідна та 
низхідна чиста кварта, тональ
ність до мажор

Модальні риси: співчуття, жаль
низхідна ступінчаста та змінна 
шкала у комбінації з низхідним- 
висхідним, низьким низхідним 
ядерним тоном

висхідний мелодичний контур, 
тональність мі мажор

Кожна народна пісня має відповідну тональність. Одна з найбільш 
вражаючих характеристик українських пісень (див. таблицю) -  це повна 
відсутність мажорних тональностей. Будучи українкою, я була оточена му
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зикою з народження; це наша культура і традиція -  співати у щасті і горі, 
під час роботи і на відпочинку. Мені ніколи не спадало на думку, чому 
українські пісні такі ліричні і такі сумні. Одне з пояснень полягає у вико
ристанні мінорних тональностей, в яких вони написані. Поєднання мінор
них і мажорних тональностей часто використовується творцями навмисно 
з метою показу внутрішньої боротьби героя та стадій його збудження, 
боротьби між добром і злом, як-от у пісні “Ой на горі сніг біленький” , в 
якій існує чудове поєднання різних ключів та інтервалів, що служать для 
вираження суму, глибокого горя, страждання та докору:

Фа мажор Ой на горі до мажор сніг опис, мажорні тональності 
біленький
Фа мажор Десь поїхав до мажор мій  констатація факту, мажорні
миленький тональності
І'с мінор Десь поїхав ля мажор та й поїхав зменшена септима -  сум
немає
Соль мінор Серце з жалю  Ре мінор завмирає -  низхідні малі секунди -
іавмирає інтонація побивання та скорботи

Оскільки у дівчини немає надії побачити свого милого, пісня закінчу
ється тональністю ре мінор.

Підсумок і порівняння
Отримані дані свідчать про те, що відмінності між українськими та 

американськими ліричними піснями, які є частиною історії та культури на
ших народів, досить значні.

Композиційний аналіз українських та американських пісень про ко
хання показує, що їх сюжети не збігаються (лише тип 5 та тип 3 відпові
дають одне одному). Фольклор -  це національна власність; це наша історія 
і пам’ять. Українські народні пісні зображають як жили прості люди, як 
вони страждали від несправедливості та жадали свободи, щасливого життя 
та кохання.

З аудиторської точки зору українські пісні мають більш складні систе
ми вираження модальності. Музика робить їх песимістичними і сумними, в 
той час як у американських піснях завжди є надія на краще; вони написані 
в мажорних тональностях.

Порівняльний аналіз вираження різних модальних рис у мові та му
зиці показує, що найбільш яскраві риси подібності виявляються переважно 
в тональних характеристиках, а саме: мелодичний контур має таку ж фор
му, інтервали та діапазон.

Підсумовуючи результати дослідження, хотілося б відзначити, що 
мовна та музична інтонація перебувають у гармонії. Вони доповнюють і 
збагачують одна одну і таким чином служать вираженню людських почут
тів, вони також відбивають національні особливості мовлення. Народні
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п іс н і с к л а д а ю т ь  н а ц іо н а л ь н у  в л а с н іс т ь , в ід о б р а ж а ю т ь  н а ш у  іс т о р ію , м е н т а 
л іт е т  н а ш и х  п р е д к ів , їх н ій  с т и л ь  ж и т т я , з в и ч а ї  т а  т р а д и ц ії . В о н и , як  у н і
к а л ь н і с к а р б и , с х о в а н і  в ім л і ч а с у , щ е  ч е к а ю т ь  н а  т е , щ о б  їх  д о б у л и  з м и н у 
л о г о  й у в а ж н о  п р о а н а л із у в а л и .
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ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЛІНКОЛЬНШ ИРСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ У ЗІСТАВЛЕННІ 

З ЛІТЕРАТУРНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Відомо, що кожна мова -  це невід’ємна складова розвитку людської 
культури, вражаючий своєю тонкістю та досконалістю спосіб спілкування, 
неперевершений засіб формування думки та передачі її іншим людям. 
Мова є скарбницею суспільно-історичного досвіду поколінь. Організація 
спільної трудової діяльності, функціонування соціальних інститутів, роз
виток культури мають своєю обов’язковою умовою постійне та активне 
мовне спілкування членів колективу (“мовної спільноти”). Етнічний колек
тив (нація, народність, плем’я) вирізняється серед інших колективів саме 
своєю мовою, котра, будучи здобутком і скарбом даного колективу, відоб
ражає аспекти формування та розвитку його культури, особливості існу
вання та взаємодії його елементів.

Мова етнічної спільноти, як правило, не є абсолютно єдиною на всій 
території свого поширення та у всіх сферах свого використання. В ній ви
являються певні внутрішні відмінності: більш-менш єдина літературна мо
ва зазвичай протистоїть помітно відмінним між собою місцевим діалектам, 
а також професійним та іншим різновидам мови, що відображають внут
рішнє членування даного мовного колективу.

У Великій Британії літературна англійська мова протиставлена над
звичайно великій кількості діалектів, серед яких, на нашу думку, чільне 
місце належить лінкольнширським діалектам, оскільки графство Лін- 
кольншир відзначається давніми традиціями, а місцева мова -  багатством 
мовленнєвих форм. Діалекти Лінкольнширу не раз привертали увагу до
слідників. Серед їх доробку чільне місце посідають праці відомого 
англійського діалектолога Едварда Кемпіона, людини, котра майже все 
своє життя провела в Лінкольнширі [2].

У процесі дослідження діалектів Е.Кемпіон ігнорує нові кордони, що 
були встановлені в результаті реорганізації графства у 1974 році, та роз
глядає Лінкольншир як старе графство, що простягається до південного бе
рега ріки Гамбер, а також через ріку Трент, на територію острова Екс- 
гольм. Крім цього, Е.Кемпіон описує лінкольнширські діалекти безвіднос
но до літературного стандарту англійської мови.

Лінкольншир можна схематично поділити на чотири основні діалектні 
регіони:
1) північний діалектний регіон;
2) середньолінкольнширський діалект районів Лоут (ЬоиіЬ), Горнкасл 

(НогпсазІІе), Спілзбі (ЗріїзЬу);
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3) південна говірка Бостона (Возіоп) та Фензу (їЬе Репз) з деякими варіа
ціями, що з ’являються з наближенням до кордону з Норфолком (Иог- 
Гоїк);

4) діалект острова Ексгольм завдяки географічному положенню регіону 
більш споріднений з діалектом західної частини Йоркширу, ніж із діа
лектами решти Лінкольнширу.

Цей поділ є умовним, тому що між діалектними регіонами неможливо 
провести чітку межу. Діалекти зливаються на кордонах, утворюючи без
межну кількість мовних варіантів, розуміння яких залежить від уміння слу
хача розпізнавати найнепомітніші відмінності, що склалися.

Внаслідок опрацювання інформації з відповідних джерел [1; 3] 
робимо висновок, що ізольованість Лінкольнширу зумовила своєрідність 
та неповторність його діалектів. Специфіка цих діалектів у порівнянні з 
літературною англійською мовою проявляється як у сфері вимови звуків, 
так і в сфері лексики. Всі ці численні лексико-фонетичні особливості лін- 
кольнширських діалектів, обумовлені специфікою їх історичного розвитку, 
є також результатом характерного для діалектів консерватизму, що ніби 
цементує структуру мови, не допускаючи жодних змін.

Зіставлення лінкольнширських діалектів з англійським літературним 
стандартом проводилося на фонетичному та лексичному рівнях.

Зіставлення на фонетичному рівні охоплювало систему як голосних, 
так і приголосних.

Оскільки обсяг статті не дозволяє повністю проілюструвати дослі
джуваний матеріал, обмежимося лише його основною частиною.

Ф О Н ЕТИ Ч Н И Й  РІВЕН Ь
Діалектній вимові в системі вокалізму притаманні такі основні особ

ливості:
1. Голосний звук [а:] в лінкольнширських діалектах вимовляється як [а]. 

Це скорочення спричинило його подальший перехід до [ае], а в західній 
частині графства -  до аа\ [ ' т а :  з і в ]  — [ ' т а з і  а]-[ т  ге з Ід] -  таазіег1.

2. На відміну від літературного стандарту голосний а після и> реалізується 
як [а] -  \уЬаІ [\у а і] замість [\у о І], а буквосполучення аг вимовляється 
як [а:], наприклад: \уагт [\у а: т ]  замість [\у з :  т ] .

3. На північному заході графства буквосполучення он> у словах типу 
“сой*” , “сгои'и”, “Ьго'л/п” реалізується як довгий звук [и:] -  [к и:], в той 
час як у середньому Лінкольнширі зафіксована інша вимова -  [кой].

1 Як с в і д ч и т ь  Е.Кемпіон, діалектні звуки мають дещо специфічну вимову, а тому їх  

надзвичайно важко відобразити засобами фонетичної транскрипції. Що стосується лін
кольнширських дифтонгів, він пропонує позначити другий елемент символом а, що с 
коротким чітко вимовленим голосним звуком, цей голосний вимовляється разом із по
переднім майже одночасно. Вони ніби зливаються в єдине ціле, але при цьому чітка ви
мова короткого а  ( обов'язковою.

Вісник П рикарпат ського університету. Ф ілологія. Випуск 7.

36

В.Кравченко, В.Гошилик. Лексико-фонетичні особливості лінкольнширських 
діалектів у зіставленні з літературною англійською мовою

4. Якщо зкук [е] на письмі передається буквосполученням еа (у словах 
“/іеаікег”, “м’еакк ", “геасіу”, “н’еаікег” та “зіеасіу"), то діалектна вимова 
збігається з літературною. Але слова “сіеаїк”, “ЬгеасГ’, “Іеаіі" (метал) та 
“ш е а Г  на сході графства зазвичай вимовляються як [сІеаіЬ], [Ьгеасі], 
[Іеасі] та [з^еаі].

5. На заході графства “£теаґ“вимовляється як [§ г е і], а на сході це слово 
зберігає свою приналежність до традиційної групи і вимовляється [дгеаі].

6 . Якщо слово містить буквосполучення еі чи еу, спостерігається 
тенденція до вимови їх як [ае]. Розглянемо такі приклади:
а) “ікеу” вимовляється як [бааі], хоча літературною вимовою є [б е і];
б) “пеіікег” вимовляється як [паада] (пор. літ. англ. [ '  п а і ба]).

7. У середньому Лінкольнширі сполучення ои, оп> реалізуються як [ои]: 
“кош е” [Ь о и з], “Ьго\м” [Ьгои].

Існують також інші діалектні відмінності у вимові монофтонгів, 
наприклад: “еагп ” [а: п], “/і\%кГ [Г е і І], “ікаш” [0 о и], “ка ї/” [ЬА(], “Іаке ” 
[І А к], "хпом" [з п а и], “Ьопе " [Ь А п] і т. д.

Статистична обробка фонетичного матеріалу показала, що збіг ді
алектної вимови з літературною становить 40%.

Не менш цікавими є вимовні особливості лінкольнширських діалектів 
у системі приголосних. Звернемося до деяких із них:

1. В кінці слова буквосполучення іск реалізується як [к]:
Іііск” [ П і к ]  (пор. літ. англ. [П  і І /]);

“рііск” [ р і к ]  (пор. літ. англ. [р і І /]).
2. Характерною для лінкольнширських діалектів є вимова приголосного 

г. На відміну від літературного стандарту, де г є надзвичайно м’яким і 
майже невимовним, на території Лінкольнширу цей звук є “справж- 
нім“(таким, як в українській мові). У слові “/агт ”, наприклад, маємо 
вимову [ Г а г т ] ,  а не [Га: т ] .

3. Цікавим є явище епентези, що спостерігається у двох випадках:
а) після [1, п, г] з’являється [сі]:
Гееі [Гі: 1 й], ^ іпе [\у а і п <1], т іїїег  [ ' т і  Ідеї];

б) між двома приголосними з ’являється [в]:
§іг1 [ ' § е геї], Гагтп [ ' Га гат].
В інтервокальній позиції [сі] з наступним [г] реалізується як дзвінке [б]: 

асМег [' а баг] (пор. літ. англ. [ ' аг сіа])
Ьіасісіег [ ‘ Ь 1 а б д  г] (пор. літ. англ. [ ' Ь 1 аг сі а ]).

Після відпадання початкового [Ь] початковий голосний перетворюється у 
висхідний дифтонг, у зв’язку з чим у ряді випадків замість літературного 
“Ьеаг”, “Ьеге” вимовляється [і е г], замість “Неаі” -  [) е 11] тощо.

Замість типової для літературного стандарту вимови буквосполучення ци 
як [к\у] у Лінкольнширі воно вимовляється як [і\у] (наприклад, “циііі” -
[І XV і І]).
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У цілому відхилення від літературної вимови становлять тут, за наши
ми підрахунками, 71%.

ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ
Лексика сучасних англійських діалектів відрізняється крайнім консер

ватизмом. Величезна кількість слів, які повністю вийшли з використання вже 
в кінці давньоанглійського та на початку середньоанглійського періоду, збе
реглися в діалектах. При цьому ці слова в якості живих елементів повсяк
денного мовлення здебільшого використовуються у своєму первинному зна
ченні. Багато діалектних слів фонетично та графічно можуть співпадати зі 
словами літературної мови, хоча семантично вони не пов’язані з тими коре
нями та значеннями, які зустрічаються в словах літературної мови (омо
німах).

Лексика лінкольнширських діалектів не є винятком із загального пра
вила. Вона характеризується низьким рівнем оновлення, що зумовило 
існування її численних особливостей порівняно з літературною англійсь
кою мовою.

Досить типовим явищем для лінкольнширських діалектів слід визнати 
енантіосемію (одночасне вживання одного й того ж слова з протилежними 
значеннями): “сгапс” (хворий, слабкий -  веселий, здоровий; дурний -  
розумний), “сЬиїї”  (гордий, що зазнався -  соромливий), “Іо Іеі” (заважати, 
зупиняти, не пускати -  дозволяти, пускати).

Багато загальноанглійських слів у діалектах Лінкольнширу мають зна
чення, відмінне від літературного. Розглянемо деякі з таких випадків:
1) Ім енники: “азк” (туман з дрібним дощем), “Ьаг§аіп” (невелика ферма 

чи обгороджена ділянка землі), “Ьгоок” (опік), “Ьип” (сухе стебло 
рослин, гній), “с а їт ” (пліснява на варенні, тощо), “соПег” (спілкування), 
“сігаре” (корова, що не дає молока), “е а т ” (орел), “§ау” (слід від коліс 
на дорозі), “кісі” (в’язанка хмизу), “кпаск” (звичка, манера що-небудь 
робити), “Іаке” (іграшка), “гпеапіп§” (ознака, симптом), “т іл і” (удар), 
“т о р ” (ярмарок, на якому наймалися слуги та сільськогосподарські ро
бітники, звичай існував аж до початку ХХ-го століття, веселе зібрання), 
“пеаг” (нирка у людини чи тварини), “гаск” (рі. кості мертвого коня), 
“га§” (іній, туман, мряка), “зшасі” (стручок гороху чи квасолі), “даіп” 
(жнива) та ін.

2) П рикм етники: “сасісіу” (здоровий, бадьорий, що виздоровлює), “сНиГГ 
(дратівливий, грубий), "сгапк” (хворий, слабкий; живий, веселий, енер
гійний, здоровий), “с!о\упу” (в поганому настрої, пригнічений), “ґеаі” 
(досить великий (за розміром чи кількістю), значний; красивий), “заису” 
( с л и з ь к и й  (про дорогу), я с н и й  (про погоду), брудний), “зЬапсіу” (боже
вільний; соромливий, апатичний; розбитий, зламаний (про посуд тощо), 
неуважний), “з^ а іе” (холодний) та ін.

3) Дієслова: “Іо сНіїї” (дещо підігріти (рідину)); “Іо соПоп” (бити; робити 
успіхи, поправлятися), “іо сІгіІГ (даремно витрачати час; сповільнювати;
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затримувати; заманювати; змусити що-небудь зробити за допомогою 
лестощів), “іо Ьаге” (черпати воду; просушувати на повітрі), “іо т іш ” 
(мати намір; намагатися; натякати на що-небудь), “Іо ріпк” (змен
шуватися), “Іо геаш” (кричати, плакати), “іо засісіеп” (закріплювати, ро
бити твердим; утрамбовувати), “Іо зЬаре” (вирушити, піти геть), “Іо 
Ііпе” (втрачати (будь-що)) та ін.

Досить своєрідними є можливості сполучуваності префіксів та значен
ня префіксальних утворень: “тізсіо” (робити неправильно, погано), 
“тівш оуе” (тривожити, турбувати); (про рослини) недозрілий, що погано 
росте: “ипкіпсі с о т ”, “ипкіпсі арріез”; “ип8Ігоп§” (слабкий) тощо. У ряді ви
падків додавання заперечного префікса до слова не змінює його значення 
на протилежне: “сІізаЬизе” (= “аЬизе”), “ипіЬау/’ (= “іКа\у”), “сіізаппиаі” (= 
“аппиаі”) тощо. Префікс а- інколи використовується замість префікса Ье-. 
Саме тому, аналізуючи лінкольнширські діалекти, ми знаходимо діалектні 
форми “аґоге, аЬіпсІ, азісіе” (пор. літ. англ. “ЬеГоге, ЬеЬіпгі, Ьезісіе”). 
“ВепеаіЬ” є винятком із цієї тенденції. Це слово рідко вживається, посту
пившись місцем прийменнику “ипйегпеаіЬ” .

Надзвичайно цікавими є можливості діалектної суфіксації. Порів
няймо, наприклад, “аЬипсіаїіоп” (= “аЬипсІапсе”); “зкіїїаЬІе” (від “зкіїї”) 
(легкий для розуміння, очевидний); “паШгаЬІе” (= “паїигаї”); “пеесіїезз” 
(безпомічний).

Специфіка діалектної лексики проявляється, проте, не тільки в особ
ливостях вживання слів, спільних для літературного варіанту та місцевих 
говірок, не тільки у своєрідності запозичень та великому консерватизмі, 
але і в наявності в діалектах великого кола слів, властивих тільки окремим 
діалектам (декільком діалектам) чи використовуваних лише на окремих те
риторіях. Серед лексики лінкольнширських діалектів також можна виді
лити чимало груп слів, властивих лише цим діалектам, слів, які не мають 
відповідників у літературній мові. Сюди можна віднести:
1) Іменники: “сазвоп” (сухий гній, що використовується для палива), 

“ГеІе“ (велика калюжа), “йті§§ап” (кочерга), “§аиш” (увага), “§оаГ  
(скирта сіна, складена в сараї), “§оип<1” (гнійні виділення з очей), 
“§оууреп” (жменя), “Ьааг” (туман, мряка; холодний східний вітер; ка
шель), “Ьауег” (овес), “рапсЬеоп” (велике глиняне відро (особливо для 
молока)), “гескап” (залізний гак у печі, на який вішають горщики над 
вогнем), “зи ттег іп в” (щорічне свято), “з\уаре” (дерев’яні вила для 
гною), ‘Часі” (гній), “іЬогр(е)” (село), “илсіет” (період між полуднем та 
заходом сонця), “\¥оп§” (поле; луг; низовина) і т. п.

2) П рикм етники: “Ьаизоп” (великий; жирний, товстий; незграбний), 
“Ьо22отп” (яскраво-червоний; рум’яний), “сЬагіу” (брудний, вкритий 
липкою грязюкою; (про погоду) погана; (про людину) низька, підла), 
“§1е§” (розумний, дотепний; швидкий; меткий; яскравий), “Ьогту” (бруд
ний, жалюгідний), “Іаттпоск” (незграбний), “пипіу” (в поганому наст-
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рої; (про одяг) вузький; немодний, поношений), “зпеїі” (швидкий, мет
кий; жорстокий; хворобливий; холодний, пронизливий; гострий), 
“іЬапе” ((про м ’ясо) непроварений, непросмажений, сирий) і т. п.

3) Д ієслова: “іо сіасіе” (водити; підтримувати (дитину при ходьбі); ходити 
повільно, за допомогою інших), “Іо сІаіТ’ (залякувати; гасити (свічку); 
веселитися, жартувати; говорити дурниці), “Іо сіауег” (блукати без мети; 
замерзати від холоду; трястися; в’янути (про квіти), бруднити), “Іо §аг” 
(змусити (зробити що-небудь)), “Іо § іт р ” (прикрашати різьбленням), ‘Чо 
Ьаиуе” ((про коня) повертати ліворуч від кучера; дивитися відсутнім по
глядом), ‘Чо Ьіре” (битися (про рогату худобу); дразнитися; кульгати, 
важко йти; піднімати щось важке; видавати таємницю, проговоритися), 
‘Чо т о § ” (втекти; пересунути, переставити) і т. п.

Серед названих вище прикладів домінують слова, що представляють 
основну сферу діяльності мешканців графства Лінкольншир -  сільське гос
подарство, а також їх побут.

Підсумовуючи результати зіставлення фонетичних систем лінкольн
ширських діалектів та літературного стандарту англійської мови, слід від
значити чітко окреслені розбіжності у вимові як голосних, так і приголос
них. При цьому спостерігається відмінність діалектної реалізації окремих 
звуків у різних частинах графства, що свідчить про неоднорідність проце
сів розвитку діалектів у межах ареалу їх поширення.

Своєрідною є лексика лінкольнширських діалектів. Дотримуючись 
принципу традиційності, діалекти графства зберігають значну кількість 
старих форм, які мають досить давнє походження.

Великий пласт діалектної лексики, що зустрічається лише на території 
графства й відображає специфіку життя та побуту його мешканців, є 
типовим прикладом діалектного розвитку в умовах надзвичайної терито
ріальної ізольованості.
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ПРАГМАТИЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ СЕМАНТИКИ ПОЛІТИЧНИХ  
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

(на матеріалі н ім ецької мови)

Відомо, що для певної частини одиниць мовної системи характерна 
прагматична релевантність їх семантики, яка зумовлена самою їх сутністю, 
їх системно-мовними семантичними ознаками, актуалізація яких у мовлен
ні дозволяє здійснювати певний вплив на емоційно-вольову сферу психіки 
людини, через неї на інтелект, а в кінцевому рахунку і на її поведінку. Як 
справедливо зазначає Л.А.Кисельова, “прагматичні властивості не можуть 
не бути органічно характерні і для самої мови” [2, с.4], оскільки в ній є справді 
цілий ряд одиниць, які завдяки своїм семантичним особливостям запрог
рамовані на здійснення прагматичного ефекту на реципієнта інформації.

Цілком зрозуміло, що не всі мовні засоби, не всі макросистеми чи 
макрополя характеризуються однаковою схильністю до здійснення прагма
тичного впливу, проте з усіх них чи не найбільший прагматичний потен
ціал має макросистема політичної лексики у зв’язку з її важливою роллю у 
всіх сферах суспільного життя. Це твердження є актуальним і для політич
ної фразеології (ПФ), оскільки для її одиниць характерні такі спільні для 
усіх фразеологізмів структурно-семантичні і прагматично релевантні озна
ки, як роздільнооформленість, образна модельованість, варіативність ком
понентного складу тощо. Крім цього, політичним фразеологічним одини
цям (ПФО) властиві й інші семантичні особливості, які визначають їх по
тенційну здатність до прагматичного впливу і які зумовлені тією референ- 
ційною та комунікативною сферою, з якою вони корелюють та в якій вжи
ваються.

У цілому ж політична фразеологія визначається нами як сукупність 
усіх власне та невласне фразеологічних одиниць, які референтно співвідно
сяться з явищами, поняттями та реаліями міжнародного політичного життя 
та міжнародних відносин, внутрішньополітичного життя тієї чи іншої 
країни тощо. Цей розряд одиниць, незважаючи на структурно-семантичну 
різноманітність свого складу, представляє собою єдине фразеотематичне 
мікрополе в макрополі політичної лексики і фразеології та в усьому фра
зеологічному фонді будь-якої мови, в тому числі і німецької.

Всі ПФО з точки зору наявності в їх семантиці прагматичної релевант- 
ності можна розділити на дві основні групи:

1) узуально-прагматичні, потенції впливу яких парадигматично закодо
вані в їх семантичній структурі і які завдяки цьому в мові мають кон
стантну прагматичну інформацію, яка регулярно актуалізується в мов
ленні;
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2) потенційно-прагматичні, які в мові вирізняються в основному номі
нативно-інформативним характером своєї семантики, але які в мовленні 
здатні набути прагматичних ознак.

Першу групу одиниць -  узуально-прагматичні ПФО -  можна розгля
дати як своєрідні мовні ПФО-прагмеми, які насамперед впливають на пси
хіку людини, регулюють її поведінку. їх прагматичний потенціал зумов
лений як денотативно-сигніфікативним, так і конотативним аспектами се
мантики. Іншими словами, цей потенціал зумовлений самою суттю цих 
одиниць, їх семантикою, оскільки “прагматика словесного знака перебуває 
у складному співвідношенні з його семантикою” [4, с.12].

Серед узуально-прагматичних одиниць можна виділити дві підгрупи:
а) спонукальні ПФО та б) оцінні ПФО (в англомовній термінології 
відповідно: ПФО-прескриптори та ПФО-апрейзори). їх наявність у складі 
ПФ є цілком закономірною, оскільки вони корелюють зі специфікою їх 
референціальної сфери, а також сфери функціонування цього розряду оди
ниць -  політики та політичної комунікації, для яких характерні перш за все 
такі категорії, як “спонукальність” та “оцінність” [3, с.79].

До спонукальних ПФО належать насамперед крилаті фрази політич
ного характеру. Прагматична релевантність їх семантики формується в 
першу чергу за рахунок спонукального (тобто прескриптивного ) компо
нента значення, на який може нашаровуватися ще й типова для переважної 
більшості ПФО соціально-політична оцінність, яка багатьма лінгвістами 
розглядається як прагматично релевантна категорія [1, с.7; 2, с.159; 3, с.21]. 
Основу останньої може складати оцінка (позитивна чи негативна) тих чи 
інших політичних подій, фактів, явищ як з точки зору загальнолюдських 
цінностей, так і з точки зору інтересів певних політичних груп, партій то
що. Прикладом таких ПФО можуть бути Іпз пеие .ІаЬгіаизепсі 
аіотшаїїепй-еі!; Ргіесіеп зсЬайеп т і ї  і т т е г  \уєпі§єп ШаЯеп!; ЬіеЬег 
\уеіІегуегЬапс!е1п, аіз хуеііеггіізіеп!; \Уег сіаз 8сЬ\уегі п іт т і ,  зоїі сіигсЬ <3аз 
8сЬ\уеП и т к о т т е п ! ;  У/іПзІ сій сіеп Ргіесіеп, гйзіе (ІісЬ г и т  Кгіе§!; Теііе ипсі 
ЬеггзсЬе! та інші.

Прагматична сила семантики подібних одиниць знаходить своє пряме 
вираження в імперативній формі, яка зумовлює їх безпосередній, експлі- 
цитно спрямований вплив як на переконання реципієнта, так і на його 
поведінку, адже комунікативна інтенція імперативної форми й полягає на
самперед у спонуканні до дії.

Як спонукальні ПФО слід розглядати також окремі прислів’я та приказ
ки політичного характеру, в семантиці яких поруч із соціально-політичною 
оцінністю часто експліцитно виражена насамперед спонукальність, нап
риклад: \¥і11зІ <іи сіеп Ргіесіеп, зо §іЬ Ргіесіеп!; АиГ Ргіесіеп у/агіеі т а п  пісЬі, тап  
егкатрй  іЬп!; \¥о уегЬапсіеІІ ууігсі, ууігсі пісЬі §езсЬоз8еп! та інші.

Ці ПФО також чітко експлікують своєю семантикою певну спонукаль
ну орієнтацію реципієнта щодо тієї чи іншої політичної дії.
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Проте в більшості ПФО цього типу прескриптивність виражена імплі- 
цитно: ОигсН Ггешсіе \*/аїїеп £гііпс1еІ зісЬ кеіп ТЬгоп; Оиіе АЬзісІїїеп тасЬеп 
посЬ кеіпе Роїііік; Кгіе§ і зі ІеісЬіег ап§еГап§еп аіз §еепсісІ; Ргіесіе етаЬ п , 
ІМгіесіе уег/еНгі; Ез ізі сіег зсЬбпзІе 8іе§, ап сіет кеіп Віиі кІеЬі; \Уо кеіп 
Ргіесіе ізі, сіа ізі аисЬ кеіп Оіиск; Уе«га§ ЬгісЬі аііеп Зігеїі; \Уаззег іп Ргіесіеп 
ізі Ьеззег аіз \Уеіп іп 2апк та інші.

Подібні ПФО, будучи узагальненими “згустками” певного досвіду в 
сфері політичної практики, містять у своїй семантиці імпліцитну прескрип
тивність, оскільки вони ніби пропонують реципієнту дотримуватися тих 
рекомендацій, які закодовані в семантичній структурі таких одиниць. На 
цій основі їх також варто розглядати як спонукальні прагмеми, як ПФО- 
прескриптори.

Значно ширше представлені в складі узуально-прагматичних одиниць 
оцінні ПФО. Прагматично релевангною в семантичній структурі цих 
одиниць є категорія соціально-політичної оцінності. “Оцінний елемент 
фразеологічного значення (...) виступає як дійовий і ефективний засіб для 
досягнення автором висловлювання прагматичних цілей” [5, с.7]. Тому не 
викликає жодного сумніву, що соціально-політична оцінність як катего
ріальна семантична ознака більшості ПФО складає основу їх прагматичних 
потенцій. У політичній фразеології вона перекриває за своєю силою інші 
види оцінності (емоціональну, інтелектуальну) і перетворюється тим са
мим в ядро конотативного аспекту значення її одиниць, детермінуючи сту
пінь їх прагматичного потенціалу. Що стосується образності, яка теж 
розглядається як прагматично важлива ознака ФО [6, с.222], то її можна 
розглядати як факультативну характеристику для багатьох ПФО. Це 
зумовлено тим, що склад ПФ нараховує чимало одиниць стійкого харак
теру, які, проте, знаходяться на ідіоматичній периферії ПФ і для яких 
образність у такій мірі не характерна. Тому прагматичні потенції більшості 
ПФО формуються, в першу чергу, за рахунок їх соціально-політичної оцін
ності, завдяки якій як образні, так і необразні ПФО є носіями константної 
прагматичної інформації. Тому їх також можна розглядати як політичні 
мовні прагмеми, як ПФО-апрейзори, які входять до складу єдиного прагма
тичного мовного поля.

Отже, до складу прагматично релевантних оцінних ПФО або так 
званих ПФО-апрейзорів входять:

1) власне ПФО, прагматичні потенції семантики яких створюються за 
рахунок образності та характерної для них соціально-політичної оцінності: 
Роїііік сіез £Г085ЄП Клшрреіз; Роїііік сіез 2искегЬгоІез ипсі сіег РеіІзсЬе; Роїііік 
сіет уегЬгаппІеп Егсіе; Роїііік сіег оїїепеп Тйг; зісЬ аиГ <ііе Ва^пейеп зШІгеп; 
т і ї  сіеп Маіїеп кііггеп; сііе тіїіІагізсЬеп Мизкеїп зріеіеп Іаззеп; еіп ВІиіЬасІ 
апгісЬіеп; сііе Капопеп зргесЬеп Іаззеп; т і ї  Реиег ипсі 8сЬ\уєгі аизгойеп; сііе 
МепзсЬепгесЬіе т і ї  Рйззеп Ігеїеп та інші;
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2) значна частина ідіоматично-периферійних ПФО, прагматична 
інформація яких закодована в основному в їх соціально-політичній оцін- 
ності: Роїііік сіег У етипЙ ; Роїііік сієз Е)іаІ0£з; Роїііік сіег 8іагке; РоІПІк сіез 
Оікіаіз; Роїііік сіег 8ра1шп§ та інші.

Прагматичні потенції окремих ідіоматично-периферійних ПФО мо
жуть доповнюватися і образністю. Це в першу чергу стосується тих ПФО 
нефразеологічного типу, які утворені шляхом алогічного сполучення се
мантично несумісних компонентів, за рахунок чого вони набувають сво
єрідної образності, а одночасно і тої чи іншої соціально-політичної оцін- 
ності, тобто необхідних прагматично релевантних характеристик: сііе 
ЕпІзраппип§ ипіегтіпіегеп, сііе КйзІип§еп еіпґгіегеп; сііе УегЬапс11ип§еп 
Іогресііегеп; сіаз У/еНгизІеп 2Іі§е1п та інші.

Не можна не п о м і т и т и , що в цілому серед складу оцінних ПФО всіх 
зазначених груп переважають одиниці з негативною оцінкою, що, на наш 
погляд, пояснюється саме таким ставленням людей до негативних явищ, 
подій, фактів, понять у сфері політичного життя, що знаходить своє відпо
відне відображення і в процесі фразотвору.

Проте значна частина ПФО нефразеологічного типу узуально позбав
лена прагматичних потенцій, оскільки вони є як безобразні, так і оцінно 
нейтральні: сііе УегЬапсИип^еп ипІетеЬтеп ; еіпеп Уегіа§ аЬзсЬІіеззеп, 
Ргоіезіе егЬеЬеп; гиг МасЬі к о т т е п ; сІірІотаїізсЬе ВегіеЬипдеп аиґпеЬтеп 
та інші.

Подібні одиниці, маючи в мові ядерну інформативну і нульову праг
матичну семантику, виступають і в мовленні в основному носіями раціо
нальної інформації. Незважаючи на це, подібні типові ПФО-інформеми 
здатні в багатьох випадках набувати в синтагматиці прагматичної реле- 
вантності. Так, наприклад, навіть за допомогою елементарного прийому 
оказіонального перетворення -  вклинювання -  будь-яка ПФО-інформема 
здатна набути функції прагматичного впливу і змінювати оцінну орієн
тацію її реципієнта: еіпе аагеззіуе Роїііік ЬеігеіЬеп; еіпеп еегесЬіеп К атрГ 
ііїЬгеп тощо.

Саме тому подібні одиниці слід розглядати як мовленнєві прагмеми, 
як потенційно-прагматичні ПФО.

На основі всього викладеного вище можна констатувати, що для біль
шості ПФО характерна навіть у мові прагматична релевантність семан
тики, що в значній мірі зумовлює їх комунікативно-прагматичні потенції в 
мовленні і що є особливо актуальним для політичної сфери комунікації.
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Уагозіау ВуїуКуа
РКАОМ АТІС КЕЕЕУАМСЕ ОР 8ЕМА>ГПС8 ОР О ЕКЛШ 'І РОЕІТІСАЕ 

РН КАЗЕОЬООІСАЕ Ц М Т 8 
ТЬе агіісіе (іеаїк \уііЬ їЬе іпЬегепІ сарасіїу оГ роїііісаі рЬга8Є0І0§іса1 ипііз Іо 

рга§шаІіса11у іпЯиепсе Діє асМгезяее. ТЬе аиіЬог апаїуяез зисЬ зетап ііс  шеапіп§з о ґ  (Ье 
ц іу є п  £гоир о ґ  рЬгазеоІо^ізтз аз рге5сгіЬіп§ агкі зосіаі-роіііісаі арргаІ5Іп§ \¥ІтісЬ аге 
Ііпдиійісаііу епсосіесі іп Шеіг зігисіиге.

Василь Угринюк

ВПЛИВ СИМВОЛІКИ КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ 
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ЇХ УМОТИВОВАНІСТЬ

Відомо, що фразеологічні одиниці мають свої якісні відмінності від 
інших мовних одиниць як за формою, так і за змістом. Цілком слушно 
зауважує О.І.Молотков, що, не зважаючи на всі відмінності, вони нічим не 
відрізняються від інших одиниць мови: будь-яка одиниця мови -  слово, 
словосполучення, речення і т.д. -  реально представлена в мові в єдності 
своєї форми та свого змісту, поза цією єдністю вони не існують [2, с.147].

Предметом нашого дослідження є вплив на вмотивованість фразе
ологічних одиниць символіки значень їх фразеологічно зв’язаних компо
нентів. Під символом, разом із З.В.Бєлкіною, ми розуміємо вмотивоване 
фразеологічне значення, яке є відображенням символіки речей [1, с.89]. 
Лінгвісти віддавна звертають увагу на те, що в мові існують слова, які сим
волізують певні явища чи поняття. Так, символами людей у різних худож
ніх творах можуть виступати дерева і трави. Наприклад: верба, калина, 
береза -  закохані і сумні дівчата. Дуб, тополя, явір -  сильні і стрункі хлоп
ці чи чоловіки. Ці слова як лексичні компоненти входять до складу цілого 
ряду фразеологізмів.

Символ може також служити тим суб’єктивним образом, який уяв
ляється творцеві фразеологізму. Символ може підкреслювати у мові оці
нювальну функцію. Саме через застосування тієї чи іншої фразеологічної 
одиниці комунікант показує своє ставлення до того, що він називає, а це 
здійснюється не в останню чергу і через символіку конотативних значень 
лексичних компонентів фразеологізмів. Саме їх символіка допомагає вмо-
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тивовувати значення фразеологічних одиниць. Фразеологізми мають свою 
індивідуальну символіку, що уможливлює розрізнення їх значень, які, на 
перший погляд, є стовідсотковими синонімами. Якщо б не було індивіду
альної символіки лексичних компонентів фразеологізмів, то не було б, на
певно, і тих багаточисленних відтінків у їх значеннях, оскільки існує ве
лика кількість фразеологізмів, які входять в одне і те ж семантичне поле. 
Наприклад, фразеологічні одиниці зі значенням “помирати”: сіаз 2еіі!ісЬе 
5е£пеп; іп сііе е\уі§еп ,Іа£сі§гйпс1е це Неп; іпз Сгаз ЬеіВеп; зеіпеп Сеізі 
аиї§еЬеп; з е т е  Зееіе аизЬаисЬеп; гиг е\¥І£еп КиЬс] іп сііе Е\уі§кеі1] іп сіеп 
є у у іц є п  Ргіесіеп еіп§еЬеп; (Іеп 'Л'сд аііеп РІеізсНез §еНеп; сііе Шеіі уегіаззеп; 
сіеп Іеігіеп НаисН уоп зісЬ деЬеп; аиз сіег \¥е!і £еЬеп; у о п  сіег ВйЬпе сіез 
ЬеЬепз аЬігеІеп; сігап §ІаиЬеп тйззеп; и т  сііе Еске §еЬеп; сіеп ЬбОеІ 
\уе§зс1ітеіВеп из\у. Усі в о н и  мають однакове значення -  “померти” . Проте, 
кожна фразема має свої віддінки у значенні, і лише правильне розуміння їх 
дозволяє дібрати точний відповідник у потрібний момент мовлення. Кожен 
фразеологізм цього семантичного поля має свій символ, який і відрізняє 
його від усіх інших.

Наведемо такий приклад для підтвердження наших слів: “8іе зіпсі §иІ. 
Оаз Ргаиіеіп капп ]ссіеп Та§ іпз Сгаз ЬеіВеп, ипсі сіаз пеппеп 8іе 
ЬіесіегІісЬкеіі!”* (ТЬ.Мапп “Оег 2аиЬегЬег§”)

“Ну и хороши же вьі. Девица в любой момент может протянуть ноги, 
а вьі назьіваете зто распущенностью”.

У даному прикладі фразеологізм “іпз Сгаз ЬеіВеп” перекладається 
російською мовою фразеологізмом “протянуть ноги”, який у своїй семан
тичній структурі має сему негативності. Вживання даного фразеологізму 
показує не зовсім позитивне ставлення комуніканта до тієї людини, стосов
но якої була вжита ця фразеологічна одиниця. Це негативне конотативне 
забарвлення семантики фразеологізму базується зокрема на його 
символіці.

Наведемо ще один приклад: “...§іЬ у о г , сій катезі §егасіеп \¥е§5 аиз 
ВоЬтеп, ЬаНезІ т і ї  т е іп е т  Вгисіег сіет Тгеїїеп Ьеі Рга§ ЬєіцєууоЬпі -  ЬаНезІ 
іЬп аиґ сіег \¥аЬІзІаіІ сіеп Сеізі аиі'деЬеп зеЬеп” (Р.8сЬіІ1ег “Оіе КаиЬег”)

“ ... скажи, что тьі прямо из Богемии, что тьі вместе с моим братом 
участвовал в сражении под Прагой и видел, как он испустил дух на поле 
брани” .

Фразеологізм “зеіпеп Оеізі аиГ§еЬеп” належить до високого стилю і 
перекладається російською мовою словосполученням “испустить дух”. 
Якщо порівняти його з фразеологізмом “іпз Сгаз ЬеіВеп”, який належить до 
грубої розмовної мови, то ми відразу відчуємо різницю у символіці їх
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конотативних значень, ми бачимо, що за другим фразеологізмом закріп
лена зовсім інша конотативна забарвленість, у ньому закладена сема “ша
нобливості”.

Символіку конотативних значень наведених вище фразеологізмів фор
мують поєднання буквальних значень їх компонентів. Для того, щоб наоч
ніше продемонструвати формування символіки, винесемо за межі наведе
них прикладів компоненти фразеологізмів та об’єкти, на які вони спрямовані:

Ргаиіеіп.............. С газ--------- ЬеіВеп
е г --------- С е із і--------- аиҐ£еЬеп

У такому поєднанні чітко видно відмінність символіки конотативних 
іначень даних фразеологічних одиниць, оскільки символіка значень є од
ним із джерел конотації фразеологізмів, від неї також залежить експресив
на насиченість та емоційна оцінка дійсності.

Необхідно зауважити, що з часом може відбуватися зміна значення у 
символів, а можливо також його розширення, що добре видно на наступ
ному прикладі. Якщо в сучасних носіїв німецької мови фразеологізм 
"Нааге аиґ сіеп 2аЬпеп ЬаЬеп” викликає асоціації з агресивною, різкою лю
диною (причому переважно жінкою), то на початку XIX ст. цей фразеоло
гізм означав досвідчену людину, її великі знання та силу. Про це свідчить 
дефініція значення цієї фразеологічної одиниці в словнику Кампе: Нааге 
аиГ сіеп 2аЬпеп ЬаЬеп -  еіп іп зе іп ет  РасЬе егіаЬгепег, §еиЬіег Мапп зеіп, у іє і 

ЕгГаЬпт§, Кгай, Кеппіпіз Ьезіїгеп. Сучасний німецький фразеологічний 
словник дає таку дефініцію цієї фразеологічної одиниці: Нааге аиГ (Іеп
7.йЬпеп ЬаЬеп -  Ьіззі§ ипсі ЬбзаПі£ зеіп; зсЬгоґГ ипсі гесЬіЬаЬегізсЬ зеіп: Ои 
ууігзі Ьеі сіег пеиеп ЬаЬогапІіп пісЬіз егтеісЬеп, сііе Ьаі Нааге аиГ сіеп 2аЬпеп. 
8іе \у є іВ зісЬ зсЬоп ги Неї Геп; сіаз ізі еіпе КезсЬе т і ї  Наагеп аиГ сіеп 2аЬпеп 
[5, с.284].

Ми з г і д н і  з  в и с н о в к о м  З . Д . П о п о в о ї , щ о  мовна символіка має різні сту
пені глибини і є безпосереднім відображенням символіки речей [3, с.97]. 
Відмінність символіки значення фразеологізму та слова зв’язана перш за 
все з тим, що формування символіки фразеологізму відбувається на іншо
му рівні, ніж формування символіки слова. Ця обставина, в свою чергу, 
зв’язана з приналежністю вказаних одиниць до різних структурно-семан- 
тичних рівнів мови. Так, наприклад, фразеологічна одиниця “еіп ТгорГеп 
аиГ сіеп ЬеіВеп Зіеіп” має подвійну символіку “еіп Тгорґеп” та “ЬеіВег Зіеіп”, 
що значно посилює символіку конотативного значення даного фразеоло
гічного звороту.

Оскільки образ фразеологізму, який лягає в основу створення нової 
фразеологічної одиниці або нового значення в уже існуючої фразеологічної 
одиниці, має лексичну компонентну основу, то цей образ отримує складне 
вираження. Його символіка, таким чином, сигналізує на кожному кон
кретно взятому зрізі про зв’язок між значенням фразеологізму та його сим

II Угринюк. Вплив символіки конотативних значень фразеологізмів на їх умотивованість
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волом, який позначається відповідними лексичними компонентами того чи 
іншого фразеологічного звороту.

Між прямим значенням компонентів і образним значенням фразеоло
гізму встановлюється дериваційний зв ’язок. Символічно вмотивовані фра
зеологізми не можуть відірватися від буквальних значень своїх компо
нентів, якими б ослабленими вони не були внаслідок переосмислення. Бук
вальні значення компонентів фразеологізмів є основою формування їх 
символу. Ознаки на основі буквальних значень компонентів фразеоло
гізмів забезпечують потрібну образність, експресивність фразеологізмів. 
Саме символіка значення фразеологізму є тією ланкою, яка зв’язує звукову 
оболонку з його значенням. Без неї не може здійснюватися зв’язок між 
планом вираження та планом змісту. Про це свідчить цілий ряд символічно 
вмотивованих фразеологізмів. Наприклад, фразеологічна одиниця німець
кої мови “аиґ гіет 8сЬ1аисН зІеЬеп” наводить нас відразу на думку, що 
йдеться про особу, яка в чомусь не розбирається, оскільки не має для цього 
достатніх знань чи достатньої інформації: Іп МаїНе Ііаі ег зсКоп іш тег аиГ 
<1ет ЗсЬІаисЬ §е5Іап<іеп. РеіпІісЬ шаг, сІаВ сіег Міпізіег і т  Уегіаиґ сіез 
іпієгуієшз т е Ь гт а їз  аиГ сіет ЗсЬІаисЬ зіапсі ипсі кеіпе Апі\уогї шиВіе [5, 
с.625].

Наприклад, не викликає сумніву наявність у мовців різноманітних 
символів для таких лексичних одиниць, як “А г т ” і “ІМазе” . При читанні 
цих слів у кожного перед очима з ’являються різні символи: “А гт ” -  своя 
власна рука, рука коханої дівчини, рука дитини, рука в гіпсі, попечена рука 
і т.д. Для людини технічно освіченої з’являються додаткові символи: ва
жіль, плече, рукоятка, ручка, коромисло, поперечка, спиця балансу. Для 
лексичної одиниці ‘ТМазе” -  ніс, носова частина, носок, носик, шип, при
лив, виступ, заплечик, кулак, кулачок, било, кілок, вусик, ріжок, спис, жа
ло, запобіжник вилки [4, с.42-43].

Разом із тим лексичні одиниці “А гт ” і ‘ТЧазе” входять як компоненти 
в досить велику кількість фразеологізмів. Усі символи даних лексичних 
одиниць, які названі вище, у фразеологізмах зникають. Для прикладу наве
демо дві фразеологічні одиниці: 1. .Ітсіп. аиґсіеп А гт  пеЬтеп; 2. М с іт . еіпз 
аиГ сііе № зе  §еЬеп.

Символіка конотативних значень фразеологічних одиниць базується 
на буквальних значеннях їх компонентів, і ми вже не задумуємося над тим, 
що компоненти “А гт ” і ‘Ч^азе” мають у самостійному вжитку багато різ
них символів. Звідси висновок, що компоненти фразеологізмів, які об’єд
нані у єдине ціле, зменшують до мінімуму кількість своїх символів і утво
рюють один єдиний символ для тієї чи іншої одиниці на основі своїх бук
вальних значень. Символіка конотативних значень фразеологізмів конкрет
ніша, ніж у лексичних одиниць, оскільки вони в своїй основі мають конк
ретну ситуацію, яка виключає наявність інших символів у цих фразеологіч
них одиницях. Якщо це не відбудеться, то зруйнується зв’язок між симво
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лом та значенням фразеологізму, що призведе до руйнування семантичної 
структури фразеологізмів. Адже ми саме через символ, який ліг в основу 
фразеологізму, виходимо на його значення, а від потужності, інтенсивності 
та глибини символу в значній мірі залежить умотивованість його сприй
няття.

1 Белкина З.В. Символика коннотативньгх значений // Исследования по семантике. -  
Уфа: Изд-во Уфимск. ун-та, 1989. - С . 89-95.

2. Молотков А.И. О снови фразеологии русского язьїка. -  Л.: Наука, 1977. -  213 с.
.1 Немецко-русский гехнический словарь. - М.: Рус. язьік, 1966 -  238 с.
4 Попова З Д. Фразеологии и символика вещей // Проблемьі русской фразеологии. -  

Тула: Изд-во Тульск. ун-та, 1979. -  С.71-76.
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рЬгазео1о§оса1 ипііз оп іЬеіг то їіуаііоп .

Олег Остапович

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАЦЮ НАЛЬНО-МАРКОВАНОЇ 

НОМІНАТИВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ У АВСТРІЙСЬКОМУ ВАРІАНТІ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Комунікативна спрямованість сучасних студій у царині лексичної та 
фразеологічної семантики зумовила необхідність розгляду функціональ
ного аспекту національно-маркованих фразеологічних одиниць (ФО) авст
рійського мовного варіанта.

Саме їх функціонування в реальному процесі мовлення, використання 
носіями австрійського національного варіанта, однозначна ідентифікація 
цих одиниць австрійцями як “своїх”, притаманних суто австрійській куль
турі, дозволяє зробити висновок про їх національну маркованість.

При цьому, як слушно зазначив С.Н.Назаров, визначальними рисами 
таких мовних одиниць є “обмеженість їх вживання відповідним національ
но-культурним контекстом, (...) чітка кореляція між їх мікроструктурою -  
наявністю національно-культурних сем (НКС) на одному із рівнів семан
тичної організації стійкого словесного, комплексу та макроструктурою -  
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тобто текстом, у котрому вони можуть бути реалізовані -  його загальна 
співвіднесеність із конкретним регіоном, національно-культурне забарв
лення тексту” [4, с .116].

Для аналізу співвідношення функціональних та структурних характе
ристик національно-маркованих австрійських фразеологізмів ми розгляне
мо такі структурні розряди ФО за структурно-семантичною класифікацією
І.І.Чернишової [7, с.651-656]:

1) фразеологічні єдності з повним переосмисленням усіх лексичних 
компонентів і найвищим ступенем ідіоматичності;

2) фразеологічні сполучення з повним або частковим переосмислен
ням одного лексемного компонента.

На наш погляд, цілком слушним буде розглянути й ті структурні роз
ряди стійких словосполучень, чия належність до фразеології залишається 
дискусійним питанням. Йдеться про стійкі лексичні єдності та перифразові 
утворення на зразок Ц’іепег Маїсі, Кот сіез Шгсіепз, Сариа сіег Сеізіег. Саме 
ці останні характеризуються повним або частковим переосмисленням ком
понентів і містять переважно у сукупному сигніфікативному значенні сло
весного комплексу інформацію національно-культурного плану. Окрім то
го, вони часто є своєрідними фразеореаліями -  єдиними мовними позна
ченнями певних специфічних предметів і явищ буття австрійської нації. Це 
такі перифрази:

1) літературні:
Сариа сіег Сеізіег (КОгіІІрагег) — Відень кінця минулого століття (асо

ціація із давньоримським містом Капуя, де під час Північних війн від мо
рального занепаду загинула армія Ганнібала);

2 ) локальні:
Ц'іепег Яіп£ -  кільцева вулиця у центрі Відня; Шепег Зап^егкпаЬеп -  

Віденський хор хлопчиків; Ц'іепег Есіеікпасіеп -  полк австрійської імпера
торської лейб-гвардії; сіаз Ц'іепег ВегтийаЛгеіеск — історичний центр Від
ня, туристичні пам’ятки; Уепеїіщ іп \¥іеп -  Парк Пратер;

3) географічні:
йеиізскез Еск — південно-східна окраїна Баварії; ]епзеііз \ оп Іпп — у 

Німеччині; Когпкаттег і.игора.ч -  Україна; Ц'іепег Маїсі -  північно-східні 
відроги Австрійських Альп; бхіеггеіскізскег Уегзаіііез -  замок Шенбрунн;
Кот Лез Ш гАепз -  Зальцбург;

4) етнічні:
Негг ипсі Ргаи Озіеггеіскег -  середні, пересічні австрійці:

С е т е іп з а т  ті{  апсіегеп Ог§апізаІіопеп катрГеп Л е \Уіепег ТіегзсЬііІгег 
зеіі -ІаЬгеп £е§еп МіВзіапсіе іп сіег МаззепІіегЬа11іт§, зрегіеіі аисЬ |>е§еп ]спе 
итзігійепеп Ье§еЬайегіеп, іп сіепеп НиЬпег Гиг сіаз Р'гиЬзІискзеі уоп Неггп 
ипсі Ргаи бзіеггеіскег зог§еп тй ззеп ” (Кигіег, 23. 08. 1992, 8.16);

5) сленгові, арготичні:

І
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ХеІЬег НУа%еп; сіег зап/іе/%гйпе Неіпгіск -  “чорний воронок”, 
поліцейська машина; %гйпег Тізск -  суд; сіаз %гаие Еіепй -  “робітний дім”,
иритулок для нужденних;

6) перефразовані найменування відомих історичних діячів Австрії:
сіег аііе Негг іп ЗскдпЬгипп -  австрійський імператор Франц-Иозеф; 

Роп ()иіскоІе сіег Ье%іІітіІаІ (Р.ОгіІІрагег) -  князь Меттерніх; сіег 
«хіеггеіскізске Моїіке -  фельдмаршал ерцгерцог Фердінанд; власник моло
чарні (натяк на відомого прусського полководця Мольтке); Ргіейепз -  
ІІегіка -  Берта фон Зуттнер (відома австрійська письменниця -  пацифістка,
лауреат Нобелівської премії).

Хоча фразеологічний статус подібних мовних утворень деякі дослід
ники піддають сумніву, ми вважаємо, що за такими критеріями, як аналі
тична структура (“різнооформленість”), відтворюваність, належність до 
мови, а не до мовлення, ідіоматичність, наявність експресивного, перео
смисленого змісту, узуальність, зрештою, наявність фразеографічної коди
фікації, їх слід зарахувати до периферійних шарів австрійської фразеології. 
Деякі з цих ФО є одиницями первинної номінації (єдиними описовими наз
вами певних реалій), інші (як, скажімо, образні найменування історичних 
осіб) є знаками вторинної, точніше, непрямої номінації.

Вони, на відміну від уже існуючих нейтральних власних назв, мають 
образний, експресивний характер. НКС, які містять ФО даного типу, нале
жать до поняттєво-диференційних сем історико-етнографічного характеру. 
Наявність у їх структурі національно-маркованої лексики (наприклад, то
поніма \¥іеп), на наш погляд, не впливає на їх вмотивованість, такий ком
понент сам по собі не несе жодної інформації країнознавчого характеру ані 
для мовця — носія мови, ані для іншомовного реципієнта.

У деяких ФО зафіксоване й друге ідіоматичне значення (як, нап
риклад, у ФО сіег бзіеггеіскізске Моїіке). Воно є наслідком, умовно кажучи, 
"вторинного переосмислення” першого образно-експресивного звороту, а
не самого денотата.

Пор.: Ьдктізскег ГМк -  1) прісний чеський пиріжок; 2) простак, ду
рень; Ьезо//епег Каригіпег -  1) кава “капучіно” з глетвейном; 2) горіховий 
пиріг, спечений у глетвейні; §егіеЬепез С е п ії -  1) терте дріжджове тісто як
додаток до супу; 2) гроші.

Навпаки, фразеологічні єдності перифрастичного типу (сіег запре/ 
У'Гііпе Неіпгіск; сіаз §гаие Еіепсі; сіаз Еізете Майї; Тапіе Оогоікеа-Ьасіеп), а 
також географічні перифрази (Когпкаттег Еигораз; сіаз Зіеіпегпе Меег) 
релевантні у національно-культурному плані передовсім своїм сигніфіка- 
тивним, ідіоматичним значенням. При його незнанні НКС у комуніка
тивному акті на рівні синхронії взагалі не проявляється, ні сама ФО, ані її 
генетичний прототип національно-специфічних конотацій, як правило, не 
викликають.

а.Остапович. Особливості функціональних характеристик національно-маркованої
номінативної фразеології у австрійському варіанті німецької мови
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Врешті, невелика група ФО може зумовити енантіосемію і кому
нікативні труднощі на внутрішньомовному, міжваріантному рівні через 
відмінності у фразеологічному значенні. Так, для німців фразеологізований 
географічний термін Оеиізскез Еск -  це місце злиття Рейна і Мозеля біля 
міста Кобленц, а для австрійців -  південно-східна окраїна Баварії.

“§о зо 11еп Ь ея ііт т іе  ОеіаЬгеп^иІ -  ипсі Міпегаїбіігапзрогіе аиГ сііе 
8сЬіепе уег1а§еП шепіеп; сііе гоїіепсіе ЬапсізІгаІЗе г\УІзсЬеп \¥е1з ипсі Тігої 
§еїотсіе« Уу'егсіеп; ипсі зо§аг еіп ЬК\¥-№ сЬіуєгЬоі і т  сіеиїхскен Еск и/ігсі 
УОГ§езсЬІа§еп” (М/ігізсЬаЙз-ШосЬе, \¥іеп, 46/1993, 8.19).

Фразеологічні єдності -  це ФО із о д и н и ч н и м  сполученням компо
нентів та їх повним переосмисленням. Саме такі одиниці характеризуються 
найвищим ступенем ідіоматичності, повною демотивованістю, затемненою 
внутрішньою формою.

Вони є найбільш країнознавчо інформативними, а тому особливо ко
мунікативно складними. їх частка серед аналізованих ФО досить значна 
(343). Переважна більшість із них містить НКС на рівні фразеологічного 
прототипу, переважно ускладненого національно маркованою лексемою. 
Їх національна маркованість часто має потенційний, дезактуалізований, 
суто діахронний характер, тому представлена в синхронному мовленнє
вому акті щонайбільше національно-культурною конотацією вислову. 
Комплексний, ситуаційний денотат цих фразеологізмів зумовлює абсолют
не переважання серед них дієслівних ФО:

гит Напсікіф коттеп -  бути на грані краху; еГн>. тії НапсІки/3 
етр/ап%еп — сприймати щось прихильно; Кй/3 сііе Напсі за§еп — попроща
тись; іііе Напсі кйззеп -  приймати дуже сердечно, бути дуже вдячним.

Усі вирази, образною основою яких є йіе Напсі кііззеп, виникли на 
основі звичаїв і правил поведінки, запроваджених при австрійському дворі 
Карлом V:

“Оіе ііЬгі§еп МасісЬеп аиГ сіетп Роїо зіпсі еЬепГаїїз гит Напсікіф 
%екоттеп ’, аг§е« зісЬ \¥еі§ег5ІогГег, сііе іп кеіпегп 2и заттепЬ ап§  т і ї  сіет 
Зкапсіаі зїеЬі” (\*/іепег/ Вазіа, Лиіі 1994, 8.21).

]т іп . а и / сіег Оаскеп НаЬеп -  покласти когось на лопатки; а и / сіег 
Оаскеп зеіп (Ііе%еп) -  бути в незавидному становищі (Оаскеп -  солом’яний 
матрац, на якому лежали в’язні).

ФО можуть бути мотивовані народними віруваннями і забобонами: 
Іат Іеїі\ (чеськ. там лежить!)/ сіа Ііе^і сіег Ьдктізске Мизікапі Ье%гаЬеп\ — 
ось де собака заритий!, також -  ось чому я спіткнувся; ось у чому причина 
мого падіння (окрім відомого конотативного значення прикметника 
“Ьдктізск”, в основі виразу -  середньовічне уявлення про музикантів як 
людей, що знаються з дияволом і яких не ховають на християнських кла
довищах);

еіп кеигщег Назе -  зелений недосвідчений хлопчисько (на відміну від 
української мови, в німецькомовній культурі лексема “іаеиь" мас стійке
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асоціативне значення “зрілий, досвідчений, бувалий чоловік”, в комбінації 
і австрійським діалектизмом “кеигі§", від “кеиег" -  “цьогорічний”, утво
рився мотивуючий образ даного виразу).

Семантика мотивуючого образу виводиться часто не з реальної ети
мології, а асоціюється із живою внутрішньою формою, подекуди з народ- 
ноетимологічними переосмисленнями. Питання, чи виникає у свідомості 
мовців на синхронному рівні національно-специфічний образ, описаний 
словосполученням-прототипом ФО, залишається дискусійним. Так, на 
думку Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова, “якщо прототип фразеологізму 
ще сприймається із синхронної точки зору, то його семантика присутня в 
актуальній свідомості мовців поряд і одночасно з ідіоматичним змістом”
11, с.83], інакше кажучи, “пряме або предметно-логічне значення про
тотипу ФО, що послужило базою для переосмислення, становить у цих 
одиницях не лише історичну дериваційну базу, а й сучасну внутрішню 
форму” [4, с.94].

Нам видається більш слушною точка зору Д.О.Добровольського та 
Ю.Н.Караулова. Згідно з їх концепцією, в контекстно незалежному вжи- 
ианні фразеологізм сприймається саме як фразеологізм, а не як омонімічне 
йому певне вільне словосполучення. Таким чином, саме пряме значення 
словосполучення є контекстно залежним, а переосмислене, ідіоматичне є 
ізольованим, що робить його одиницею не лише мовлення, а й мови, скла
довою частиною лексикону, власне, фразеологізмом [3, с.98-99]. Тому “за 
наявності фразеологізму носії мови намагаються уникати в мовленні 
словосполучень однакового звучання” [там само, с. 99]. Отже, сприймаючи 
ФО аи/сіег Оаскеп Ііе§еп, австрієць спочатку (за умови знання семантики 
виразу) декодує його ідіоматичне значення “бути у незавидному стано
вищі”. Потім у свідомості мовця, ймовірно, повинен виникнути образ, який 
не обмежується прямим значенням лексем-конституентів ФО. Інакше ка
жучи, ситуаційна інваріантна сема “знаходження в просторі на певному 
місці” недостатня для опису національно-культурного змісту виразу. Не
обхідною є асоціація із в ’язницею, тобто “для адекватного опису фразео- 
гворчих процесів (...) релевантними є не лише пряме значення відпо
відного змінного словосполучення, а й семантика цієї “картинки”, що ви
никає у свідомості носія мови. Мова йде, таким чином, про елементи се
мантики, що називаються у сучасній лінгвістиці “фреймовими” [2, с.6]. 
Аналогічно при “розшифруванні” прототипу виразу /тсіт еіпеп Накп /  
еіпеп КогЬ %еЬеп -  “відмовити” необхідна асоціація з обрядом сватання
і.т.п.

Серед лексемних компонентів, що додатково маркують генетичний 
прототип ФО, високою фразеотворчою потенцією в австрійському мовно
му варіанті відзначаються іншомовні запозичення, онімічні лексеми та сло- 
ва-реалії.

Слов’янські запозичення:

О Остапович. Особливості функціональних характеристик національно-маркованої
номінативної фразеології у австрійському варіанті німецької мови



Зеіпе зіеЬеп 2,'меізсккеп раскеп -  збирати манатки, вимітатися (чеськ. 
2\уеізсЬке -  РЛаигпе).

Народноетимологічні переосмислення на “слов’янський” лад:
паск Тазскіот г %екеп (тііззеп) -  терпіти значні грошові видатки (жар

тівлива контамінація німецької лексеми сііе ТазсЬе та чеського топоні
мічного суфікса іг -  пор. Пардубіце, Чеське-Будейовіце -  витворила гумо
ристичний образ “походу у Ташловіц”).

Італійські запозичення:
аи/еґл>. еіп Оивіо каЬеп -  прихильно ставитись до чогось (італ. §изіо -  

ОезсЬтаск):
“Уу'єпп 8 іе ап Оизіо ЬаЬеп, зсЬіск ісЬ’з гиг КопзсЬіаІіегипд;” (К.Кгаиз 

“Оіе Іеігеп Та§е сіег МепзсЬЬеіІ”).
Іспанські запозичення:
еіпеп Огапі каЬеп -  бути в поганому настрої (вираз, пов’язаний із пе

ріодом правління імператора Карла V, коли при віденському дворі почали 
запроваджуватися іспанські звичаї і поняття “гранд” -  ісп. §гапсі -  набуло 
зневажливого відтінку):

“Еіпеп Огапі НаЬе іск о/І %екаЬі\ гаитіе ЬозсЬпак еіп, “и/еі1 і т  Кеззогі, 
\уіе іп іесіет §гоІЗеп ВеІгіеЬ, аисЬ РеЬІег у о гк о т теп ” (Меие Кгопеп 2еіІип§, 
1.04.1995,8.3).

Уже сам факт значної кількості іншомовних лексичних компонентів у 
структурі австрійських ФО (порівняно з німецьким національним ва
ріантом), а також переважання серед них слов’янських запозичень є специ
фічною особливістю австрійської національної фразеології. Це явище 
зумовлене багатонаціональним характером колишньої австрійської імперії, 
широкими культурними контактами австрійського народу зі слов’янським 
світом. Тому такі компоненти, навіть не маючи прямої екстралінгвістичної 
співвіднесеності, є результатом відображення специфічних мовних контак
тів нації, а тому релевантні у національно-культурному плані, бо викли
кають асоціації із суто австрійською культурою, історією, побутом. Отже, 
вони не є виключно інтралінгвістичними особливостями, тому їх можна 
вважати національними маркерами в рамках нашої концепції.

Теж чітко сигналізують про національно-культурну “адресу” вирази: 
Іесіеп 8скі11іп£ гмеітаї /  Агеітаї итсігекеп -  трястись над копійкою, бути 
ощадливим; аи/іїеп  Кгеигег зскаиеп -  бути ощадливим:

“ Оіе Апшаїїкозіеп ЬаЬеп сііе Рапііііе гиіпіеїТ. Коппу ипсі зеіпе Ргаи 
Кегзііп цеЬсп Ігоігсіет пісЬі аиГ ипсі сігекеп /е/гі/есіеп 8скіїїііщ іш ’ітаї ит" 
(Та§1ісЬ АИез. 02.07.1995, 8.22).

Високу фразеологічну потенцію мають і такі лексичні компоненти- 
назви харчових реалій, як Кгеп (МееггеКісЬ); КпдсіеІ (КІоІЗ):

іп аііез зеіпеп Кгеп геіЬеп /  зеіпеп Кгеп сІаги§еЬеп -  втручатися, вис
ловлювати свою думку; Матії тії Кгеп -  амбітний, гоноровий чоловік;
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еіпеп КпдйеІ іт Наїв каЬеп -  мати клубок у горлі; поск уієіє Кпдсіеі езвеп 
тііззеп -  не мати досвіду:

“ ІсЬ ЬаЬ’з іп сіег Ьойегіе §е\\'оппеп, ісЬ Ьіп |ЄІ2І еіп Мапсії тії Кгеп” 
(.Шезігоу “ЬитрагІуа§аЬипсіиз”);

“Неп- Іпзрекіог”, за^іе №кі, тії еіпет КпдсіеІ іт Наїв катрГепс! ипсі 
5сЬоп т і ї  аиззеїгепсіег З і і т т е ” (Н.ОосІегег “Оіе О атопеп”).

Другу групу становлять фразеологічні сполучення -  ФО із одним пе
реосмисленим лексемним компонентом, який в австрійському варіанті є 
національним маркером. У ц ій  ролі можуть виступати етноніми та відетно- 
німічні ад’єктивні деривати:

Ьдктізск ротсіаіеп; ЬдктакеШ  гесіеп -  розмовляти ламаною німець
кою мовою з чеським акцентом, говорити незрозумілою тарабарщиною; 
е(\у. Ьдктізск еіпкаи/еп -  вкрасти; еігщекеп т е  еіпе Ьдктізске Ьеіпм>апсі -  
йти без успіху; Ьдктізске Біипсіе -  дуже довго; Ьдктівскег Рекіег -  помил
ка в підрахунках; /йг]т<іп Ьдктізске І)дг/ег зеіп -  це для когось китайська 
грамота; рпЛт. Ьдктізск уогкоттеп -  здаватися дивовижним, незрозу
мілим.

Довголітні культурні контакти Австрії й Чехії сформували у прикмет
ника Ьдктізск -  богемський стійке конотативне, асоціативне, символічне 
значення -  дивний, незрозумілий, неправильний.

З періоду турецької облоги Відня 1683 р. образ турка у психології авст
рійців має елементи екзотики, загадковості, незрозумілої сили й загрози:

гаискеп т е  еіп Тіігке -  курити як швець; йавіїгеп т е  еіп еіп§етаІепег 
Тйгке -  сидіти непорушно, зручно вмостившись; еіпеп Ійгківскеп Каивск 
каЬеп -  добряче впитись.

Антропоніми -  як реальні, так і відсутні:
ескіег Ріе/ке зеіп -  бути німцем, пруссаком, солдафоном; ріе/кіпезізск 

капйеіп -  поводитись як пруссак -  грубо, по-солдафонськи; т е  еіп Ріе/ке 
гесіеп; ріе/кіпезізск гесіеп -  розмовляти з північнонімецьким акцентом.

Ці вирази мають у своїй основі прізвище напівлегендарного пруссь- 
кого військового музиканта Готфріда Піфке, який став символом пруссь- 
кого мілітаризму, до якого австрійці завжди ставились скептично:

“ОеЬ Кіаиз, а Віззегі 'А'іепегзсЬ тиВ  зсЬоп зеіп, сЗи Ріе/ке" (Иеие Кгопеп 
2еііип§, 22.02.95, 8 . 52);

8скгаттеІтизік зріеіеп -  грати австрійські народні мелодії (брати 
Шраммеллі створили перший у Відні квартет народних інструментів):

“Оег “8скгаттеГ\ Виг^зсЬаизріеІег І.К.СшТ Апаїоі ТісЬу, Ьаі зеіп 
Іта§е аиз “Коїіап” зо гісЬіі§ §епоззеп” (Та§1ісЬ АИез, 19.02.95, 8 . 23);

Негг АсІаЬеі зеіп -  бути всюдисущим всезнайкою (Томас Адабай -  
персонаж книги А.Чіаваччі “М епег Туреп”):

“Оізо, Негг АсіаЬеі, 8 іе  Ь ат  т і  сіо аи!- а Шее ЬгасЬі” (Меие Кгопеп 
2еііип§, 2.04.95, 8.4);

О.Остапович. Особливості функціональних характеристик національно-маркованої
номінативної фразеології у австрійському варіанті німецької мови
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Насккіїоіа таскеп -  йти пішки, накульгувати (гра слів, побудована на 
омонімії прізвища лідера боснійських добровольців періоду І світової війни, 
діалектної назви хлібного батона і діалектизму, що означає “кульгати”):

“Наї т а п  кеіпеп \Уа§еп, ко тиВ  т а п  апзсЬІіеВепсі “НасізскіІо]а 
т аскеп”, патІісЬ  ги РиВ §еЬеп” (Е.'А'іскепсІигв “ОзІеггеісЬізсЬ, иле ез пісЬі 
і т  \У6ПегЬисЬ зіеЬї” );

Могагігор/іга%еп -  н о с и т и  перуку зі штучною кіскою або коротку ко
сичку з власного волосся (на манер В.А.Моиарта):

“Егзітаїз ргазепііегі ЗісЬ Топі Роїзег і т  Т е а т  т і ї  зе іп ет  “М огап- 
2др/скеп" (Иеие Кгопеп ^еііипд, 22.02.95, 3.50);

іттег Иочак .чеіп -  бути вічним невдахою (гра слів у поєднанні з ре
ально поширеним слов’янським прізвищем Новак):

“Іск Ьіп іттег сіег N0 уак”, кгапкі зісЬ сіег Виг§ег, ш отії сг те іп і, ег 
т ііззе  сііе 2есЬе ЬегаЬ1еп“(Е.МскепЬиг§ “ОзІеггеісЬізсЬ, ’лмс ез пісЬі і т  
'А'бПегЬисЬ зІеЬі”).

Слова -  реалії.
Компонент Зсктаггеп -  прісний пиріг із тіста, запеченого в олії, став у 

австрійському узусі символом чогось дріб’язкового, незначного:
еіп гескіег 8сктаггеп -  щось непотрібне; сіаз ізі тіг Бсктаггеп -  мені 

все одно; сііе 8аскеп зіпсі}а Зсктаггп -  справи йдуть шкереберть; сіаз %екі 
сііск еіпеп Бсктаггеп ап -  це тебе не стосується; еіпеп Бсктаггеп уоп єі\\'. 
ует екеп -  майже нічого не розуміти; ІАеЬе ипсі Сгіе]ізсктаггеп зеіп -  жити 
душа в душу.

Завдяки високій частотності вживання ці вирази відомі і у північноні- 
мецьких діалектах:

“АиГ ОзІеггеісЬізсЬ §еза§1, ізі діє Зегіе еіп 8сктаггп" (№ ие Кгопеп 
2еіІип$>, 24.03.95, 3.2).

Німецькі нейтральні лексеми в символізованому значенні:
]тсіп. каїкоіізск таскеп -  виправити когось, наставити на шлях істин

ний; піскі %апі каїкоіізск аиззекеп -  виглядати ненадійно, підозріло (сим
волічне значення лексеми каїЬоІізсЬ зумовлене пануванням католицизму в 
Австрії на відміну від протестантської півночі Німеччини).

Особливий підвид ФО-сполучень -  фразеологічні порівняння мають 
різноманітну лінгвокраїнознавчу співвіднесеність:

1. побутово-звичаєву (зо зіскег т е  сіаз Атеп іт ОеЬеІ -  цілком напев
не; 5скіаек т е  сіег 2іпз -  жахливий; ем . т е  зеіп СіІеііазсМ кеппеп -  знати 
щось як свої п’ять пальців; е(м>. \міе ап$е1екпіе іе ііег апзіаипеп -  бути дуже 
здивованим, дивитись зі здивуванням (фольклорний образ: батько, вия
вивши вранці біля вікна кімнати своєї доньки приставлену драбину, пови
нен дуже здивуватись); аи/^ериігі т е  еіп СкгШЬашп/ Раїтезеї -  розцяць
кований, як вифлиємський віслюк);

2. історичну (зскаиеп т е  еіп Каізег а и / зеіп І .апсі -  дивитися скоса);
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3. фольклорну (ІеЬеп т е  сіег Рйгзі Ратзііі -  жити бундючно, на широ
ку ногу; т е  Ргапіізскек теіпі -  як вважає “середній, пересічний” віденець);

4. ономастичну (\\>іе еіп Ріе/ке гесіеп; сіахіігеп т е  еіп ап^етаїепег 
Тигке; гаискеп т е  еіп Тигке; еіпрекеп т е  еіпе Ьдктізске Ьеіпшапсі).

Практично всі ці ФО є образно-експресивними, хоча мають невисоку 
мотивованість, виняток складають ФО, які містять ад’єктивний компонент, 
який просто інтенсифікується елементом сотрагапсіит (такий, як зіскег, 
зскіаск, аи/§ериш, аіі). їх семантика очевидна навіть при незнанні внут
рішньої форми і реальної етимології. Ця інформація, з одного боку, може 
подаватися іншомовному адресату у формі екстралінгвістичної довідки -  
пояснень культурно-історичного, етнографічного та енциклопедичного ха
рактеру. З іншого боку, свідомість мовців-австрійців фіксує якщо не всю 
цю інформацію, то принаймні “сукупність відомостей, асоційованих із 
мовною одиницею”, тобто за термінологією В.М.Огольцева -  “структурно- 
компаративний фон” [5, с.123]. Саме інтуїтивне знання носієм мови цього 
фону дозволяє адекватно використовувати і розуміти ФО навіть без знання 
її етимології, хоча тут ступінь ймовірності помилкового вживання вже ви
щий ніж у попередньому типі порівнянь (із ад’єктивними компонентами).

Такі звороти часто демонструють, що “національна мовна свідомість 
не стільки фіксує об’єктивні властивості предметів і явищ, скільки припи
сує їм властивості для них нехарактерні” [5, с. 127]. Так, важко знайти 
обґрунтоване культурно-історичне тлумачення виникнення таких компара
тивних фразеологізмів:

УІискеп т е  еіп СаЬзкиїзскег -  лаятись на чому світ стоїть; )тйт. 
гигесіеп, т е  еіпет Іактеп /  кгапкеп Ко/І -  наполегливо вмовляти когось; 
Іаттегп т е  сііе К апе іт 8аск -  сильно плакати; т е  а Низ аг зеіп -  бути ду
же сильним; Аи%еп т е  еіп НаЬіскі каЬеп -  мати гостре око. Зрештою, в 
українській мові поняття “кіт у мішку”, “гусар”, “яструб” мають зовсім 
інше конотативне забарвлення. Вибір об’єктів для порівняння є тут проя
вом “національного мовного суб’єктивізму”, до того ж, завжди обмежено
го і мотивованого в діахронному зрізі об’єктивними відношеннями пред
метів і властивостей.

Окрім фразеографічної фіксації ФО національного мовного варіанта, 
вирішальним фактором набуття ними статусу національно-маркованих є 
функціонування в мовленні -  усному (що підтверджують інформанти в ре
зультаті опитування) та письмовому (в літературних і газетно-публіцис
тичних текстах). Попередні результати нашого дослідження підтверджу
ють висновки про те, що австрійські ФО функціонують у текстах на заса
дах паралелізму та комунікативної конкуренції із загальнонімецькими [8, 
с.54-55] і характеризуються усіма типовими тексготворчими та стилістич
ними потенціями [6, с.9]. Нами проаналізовано більше шестисот слововжи
вань австрійських ФО у творах австрійських письменників К.Крауса, 
И.Нестроя, Ф.Грільпацера, Р.Музіля, Е.Вікенбурга, Т.Бернгарда, Г.Доде-

О.Остапович Особливості функціональних характеристик національно-маркованої
номінативної фразеології у австрійському варіанті німецької мови
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рера, К.Нестлінгер, П.Гандтке та ін. і в текстах видань австрійської преси 
“Оіе Ргеззе”, “Кигіег”, “Та§ІісЬ АІІез”, ЧМеие КгопепгеіІип§” та ін. Результа
ти аналізу дозволяють стверджувати, що в літературних текстах, особливо 
сучасних авторів, переважають загальнонімецькі ФО, процент фразеоло
гічних австріацизмів у них порівняно низький (переважно це ФО-аналоги).
Це пояснюється тим, що такі твори розраховані на читацьку аудиторію у 
всіх німецькомовних країнах.

Виняток складає так звана діалектна література (комедії Й.Нестроя) та 
публіцистика К.Крауса, яким властивий яскраво виражений національний 
колорит. Австрійські пресові видання, зорієнтовані передовсім на місце
вого читача, широко послуговуються національно-маркованими ФО. Окрім 
національно-культурної ідентифікації письмових мовленнєвих актів, вони і
виконують і традиційні стилістичні функції. І

За нашими відомостями, функціональну текстову активність виявля- І
ють усі структурно-семантичні розряди австрійських ФО. І

1. Фразеологічні єдності: І
1. “Іп сіег 8епс1ип§ хуітсі пісЬі пиг ЗсЬтпаЬ ееГйЬп, зопсіет ез §аЬ І

§езсЬеіІе, іп сііе ТіеГе §еЬепсіє СЗезргасЬс” (№ ие Кгопеп 2еіІип§, 15.03.95, І
3 .2). (8скт ак/йкгеп  -  легко, незлостиво жартувати ). І

2. Фразеологічні сполучення: “8о Ьіп і Шееаіег уогп. ІІ1е§а1 ... сіез шаг І
сіатаїз іп ОзІеггеісЬ, сіез \уаг \уіє Ьеіі, \уепп т а п  Ьеі апег Рапеі із” І
(Н.0иа11іп£ег / С.Мегг “Оег Негг Кагі”). (Ше^аіег аеіп -  стати членом І
нацистської партії до аншлюсу Австрії 1938 р.); І

“ .ІоасЬіт РисЬзЬег§ег: ипіег сіег ТисЬепі?.. Ез і зі апгипеЬтеп, сІаІЗ І
.ІоасЬіт РисЬзЬегцег ипіег сііе ТисЬепі кгіесЬГ’; (№ ие Кгопеп 2еіїип£, І
24.02.1995, 8.54). (Еін>. ипіег сіег Тискепі таскеп -  зробити щось крадькома, І
вести потаємні, закулісні ігри). І

“Иеіп, пеіп, сіаз Ье\уаЬгеп 8іе’ шаі зсЬоп Ьіз г и т  5апк{ МіттегІеіпзГае 
аиГ’. (№ ие Кгопеп 2еПип§, 25.03.95, 8.29). (Віх гит 8апкі ШттегІеіпзІа% -  
доки рак на горі свисне). |

“ІсЬ Ьіп пісЬі \ує§єп теіпег 8іеиег§езсЬісЬіеп аиз ОзІеггеісЬ '
\уе§§е8ап£еп, \уеі1 шапп’з сігаиГапкотппеп \уаг’, Ьаи’ ІсЬ сііезе 8ігаГ аиз сіет |
Ііпкеп ХУезІепїазсЬІ гаЬІеп кбппеп” . (№ ие Кгопеп 2еіІип§, 19.03.95, 8.9). І
(Еіш. апа сіет Ііпкеп IVевіепіазскі іакіеп кдппеп - розрахуватись завиг
рашки).

2.1. Серед фразеологічних сполучень саме через свою образність, ме
тафоричність часте використання знаходять компаративні звороти. І

У відомому вірші австрійського письменника П.Гандтке “Оіе І
\УеІ5за§ип§” серед німецьких ФО-компаративів вміщені і два австрійські 
звороти -  один варіант німецької ФО і один фразеологічний австріацизм: І

“ Оаз А теп  і т  ОеЬеІ 'А'ігсі зо зісЬег зеіп. \Уіе сіаз А теп  і т  ОеЬеІ” ; І
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“Бег НаГіеїтасЬег \уіпі аиіраззеп. \Уіе сіег НаГіеїтасЬег”*.
(А и/раззеп т е  еіп На/іеїтаскег -  бути дуже уважним).
"... за£іе еіп апсіегег ВезисЬег ги зеіпет Ргеипсі. “8сЬаи, сіег аиз\уагіі§е 

Ка\уиг1 зіаипі сііе ап ууіє еіпе апаеіеаіе Ьеііег”.
“Рйг 199 ЗсЬіІІт§: “Шаг’з еЬ зсЬо ШигзсЬі із ипсі каа Коїіе шеЬг зріеіі: І 

Ьгепп 30\У!Є50 ууіє а Ьизіег” (№ ие Кгопеп 2еііип§, 21.02.95, 8.25). ( Вгеппеп 
т е а Ьш іег -  погоріти, терпіти великі грошові витрати ).

2.2. Часто в австрійських текстах вживаються осколкові утворення від 
ФО-сполучень -  переважно марковані лексичні компоненти, що опосеред
кованим чином підтверджує нашу гіпотезу про їх стрижневу, символічну 
функцію: “ОеиІзсЬе зіеНеп аиГ “Ояі"-8скт ак" (№ ие Кгопеп 2еі1ип§, 
22.02.95, 8.52-53).

У статті австрійського автора Й.Музіля наведений факт використання 
безеквівалентного австрійського фразеологізму е(м>. (іег Ргаи Віааскке 
еггакіеп з метою приховування інформації від носіїв стандартної німецької 
мови. Австрійський солдат, знаходячись у прусському полоні, у листі до 
своєї матері у Відень розповідає, як прекрасно ставляться німці до 
австрійців і просить передати це фрау Блашке: “Шсі уєг§ій]а пісЬі, сіаз аііез 
сіег Ргаи ВІазсЬке ги еггаЬІеп” . Військова цензура не звернула уваги на цей 
прихований натяк, що означав: усе хороше, сказане в листі про німців -  
неправда (.І.Мизії, ЬаВ сіісЬ аиззіорґеп. Цит. за 5, 60).

2.3. Географічні перифрази: “ІМазІеЬп 8 Іппа, шеіп Негг! N61 сіосіа Ьеі 
ипз Ьегипї і т  Вигеепіапсі” (№ ие Кгопеп 2еПип£, 17.05.95, 8.19). (Веі ипз 
кегипі іт Вигеепіапсі -  у нас у Бургенланді).

Так само використовуються лексичні осколки ФО:
“Кегпазигі і т  Вегтисіасігеїеск” (\Уіепег Зіасії -  Кгопе, 23.02.95, 8.2) -  

контамінація компонентів двох ФО: еГм. із і Катаззигі -  ну Й розгардіяш 
(рум. гетазигі -  \Уіг\уагг) та Шепег Вегтисіасігеіеск (туристичні пам’ятки в 
старому центрі Відня).

Як бачимо, саме вживання австрійських ФО у культурно специфічних 
контекстах зумовлює пряму регіональну співвіднесеність тексту, його на
ціональне забарвлення і колорит.

Попередній аналіз функціонування австрійських ФО в дискурсі дозво
ляє зробити такі висновки.

Дивергетні фразеологічні паралелі -  внутрішньомовні, міжваріантні 
омоніми (сіеиїхскех Еск; сіигск сііе Ріп%ег хскаиеп; хіск аііе гекп Ріп&ег 
ііипаск аЬаскІескеп кдппеп) характеризуються в австрійському узусі вираз
ними комунікативними значеннєвими преференціями через їх основну 
інформативну функцію -  передачу змісту, відмінного від значення іден
тичної за звучанням загальнонімецької ФО.

О.Остапович Особливості функціонапьних характеристик національно-маркованої
номінативної фразеології у австрійському варіанті німецької мови

ІІапсіїке Р'РііЬІІкигткЬеїЬіпірГип^ ипсі апііеге ЗргесНзІиске. НгаипкГигї-аіп-Меіп: 
ХиНгкапір УегІа§, 1976- 5.56-57.
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Навпаки, ФО-аналоги, марковані лексемним компонентом (зеіпеп 
5апкІш (іаги§еЬеп; кеіпеп іеіЬегІ НаЬеп; ітсіп Ьідсі хіегЬеп Іаззеп; рпйп іт 
Ке%еп зіекеп Іа55еп; зо .чіскег т е  (іа.ч Атеп іт ОеЬеІ; єі\у. і$1/йг сіеп Ни§о; 
еіпеп Кпдсіеі іт На їх НаЬеп; еіа т ії іск Уеііі Нефеп), передають зміст прак
тично тотожний загальнонімецькому звороту. їх використання австрійцями 
зумовлене, на наш погляд, ідентифікуючою мовленнєвою преференціею.

Безеквівалентні фразеологічні австріацизми (сіег Н'еіі кеіпеп Нахеп 
аш геф еп; Зсктак /йкгеп; М іг -  зап -  тіг -  Сеаитшщ; ІИе§аІег зеіп; а Чех 
гаігериіг мегАгискеп; тії (іет АїрепсІоІІаг гакіеп; Мапсії тії Кгеп) за 
інформативними інтенціями відповідають вільним описовим німецьким 
словосполученням і характеризуються комунікативною складністю. Завдя
ки мовленнєвому вибору австрійцями цих ФО створюється, окрім образ
ності вислову, національний колорит тексту.

Націонапьно-марковані австрійські ФО функціонують у австрійсь
кому мовному варіанті на засадах паралельного вживання та комунікатив
ної конкуренції із загальнонімецькими зворотами. Значна частина їх не має 
фразеографічної кодифікації, проте широко вживається в розмовній мові й 
у ЗМІ, особливо у газетно-публіцистичних текстах. Дані ФО характери
зуються тими ж стилістичними функціями та текстотворчими потенціями, 
що й ФО німецького національного варіанта.

Окрім національно-культурного компонента семантики ФО на рівні 
одиничної лексеми, фразеологічного прототипу, фразеологічного сигніфі- 
ката, поняття національної маркованості австрійських ФО включає сему 
“національно-державної ідентифікації” . На рівні синхронії вона експлі
кується при співвіднесенні семантики звороту з одиницями найближче 
спорідненої лінгвокультурної спільноти -  німецького національного ва
ріанта, у вигляді культурної конотації, асоціації з власною культурою, що 
забезпечує “впізнавання” звороту, його кваліфікацію як “свого” у синхрон
но діючій свідомості мовців.

Периферійна частина австрійської фразеологічної мікросистеми - 
власне національно-марковані ФО (як аналогові, синонімічні, так і безекві- 
валентні) визначаються нами як фразеологічні австріацизми.

Вони функціонують у мовленні австрійців паралельно із загальноні
мецькими ФО при виразних преференціях мовців-австрійців на користь 
власного звороту. Вже сама ця функціонально-прагматична характерис
тика дозволяє вважати подібні ФО національно-мапкованими більше з 
культурологічного, аніж зі суто країнознавчого погляду.

Вживання даних ФО в усному, діалектно-літературному та газетно- 
публіцистичному мовленні, виконання ними всіх комунікативно-значущих 
текстотворчих функцій зумовлює регіонально-державну атрибуцію мов
леннєвого акту, надання тексту національно-культурного забарвлення.

Для більшості наведених нами ФО характерна територіально обме
жена дія (так, значна частина їх відображає реалії Відня) або навпаки -
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деякі з них властиві цілому південнонімецькому, австро-баварському 
мовному ареалові (зіШеиІзсЬег, бьІеггеїсЬізсН-ЬауегізсЬег ЗргасКгаит), тому 
чітка національно-державна ідентифікація їх не видається можливою. 
Окрім того, опитування, проведені серед носіїв мови, показують, що знач
на частина цих фразеологізмів має узуальну обмеженість, частота вживан
ня їх у розмовній мові зменшується, вони архаїзуються, набувають книж
ного, історичного характеру.

Проте великий когнітивний потенціал та комунікативна складність да
ного розряду ФО зумовлюють необхідність подальших досліджень націо- 
нально-культурної семантики мовних одиниць саме варіантів негомоген- 
них літературних мов, вивчення комплексних ідеографічних масивів, фра- 
чеотематичних полів і ширшого використання їх результатів в інтеркуль- 
турній комунікації та практичному викладанні іноземних мов.
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ЗРЕСІРІСІТУ О Р РШ СТГСМ А Ь СНА КАСТЕКІ8ТІС5 ОР КАТІСЖ А ІХУ М АККЕІ) 

NОМ INАТIОN РН К А ЗЕО Ю О У  ПМ АІІЗТЯІА1М СЕКМ АК 
ТЬе агіісіе сіеаіз \уііЬ іЬе сиііигаї сошропепі оГ зетап іісз іп (Не рЬгазеоІо^ісаІ епііііез 

апсі ід іо та їіс  \уогд сотЬ іпаїіопз аз \уе11 аз іЬе Яхесі ІехісаІ ипів ууііЬ іЬе Гипсііоп оГ геаііа 
потіпаїіоп  іп Аизігіап О егтап . ТЬе апаїузіз оГ іЬєіг иза§е іп сиггепі Аизігіап пс\узрарсг 
агіісіез епаЬІез іЬе аиіЬог Іо зіаіе Л е  Го11о\уіп§ ргарпаїіс  Гипсііопз оГ іЬе Аизігіап паїіопаї 
рЬга5еоІо§у: іпГогтаІіуе Гипсііоп о ґ  Л е  (1іуєг§ єпі рЬгазеоІоеісаІ рагаїїеіз; Гипсііоп оГ іЬе 
зреесЬ ргеГегепсе іп сазе оГ рЬгазео1о§іса1 апа1о§иез сиііигаїїу т а г к а і  Ьу іЬе зерагаїе 
ІехісаІ сошропепі; іЬе паїіопаї со1оипп§ аз іЬе т а іп  Гипсііоп оГ іНе поп-ециіуаіепі Аизігіап 
рЬгазез.
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Яків Бистров, Леся Ж ук

СЕМАНТИКА ПРИКМЕТНИКІВ КОЛЬОРУ В 
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОМУ ВЖИВАННІ 

(на матеріалі англ ійської та ф ранцузької мов)

Дослідження мовної семантики кольору потребує ретельного аналізу 
співвіднесеності значень кольоронайменувань з реальними колірними 
сигналами, з одного боку, а з іншого, -  з їхніми ментальними репрезентаці
ями в мисленні людини. Такий багатовимірний підхід до вивчення значен
ня дозволяє відтворити більш повну картину семантичних значимостей 
кольоронайменувань, виявити властивості для використання кольоро- 
позначень у мові та охарактеризувати їхнє функціонування у контексті.

Кольоролексика неодноразово була предметом дослідження лінгвіс
тів, які на матеріалі різних мов та в різні періоди намагалися зрозуміти 
складну й своєрідну природу цього пласту лексики. Позначення кольору 
зацікавлює дослідників давністю свого походження, активністю вживання 
і семантичним багатством.

Стилістична характеристика прикметників кольору, їхнє функціо
нування у тексті, своєрідне використання в індивідуально-авторській прак
тиці були предметом дослідження багатьох лінгвістів, зокрема О.Г.Бє-
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ляєвської, В.В.Дятчук, О.М.Дзівак, Т.А.Коротич, Т.В.Мухи, Ж.П.Соко- 
ловської [4].

У мові прози і поезії колір стає ознакою індивідуального стилю пись
менника чи поета. У кожного автора є свої улюблені кольороназви, які 
відображають його світогляд та естетичні позиції, його психологію, симво
лізують певною мірою відповідну епоху, ментальність. Кольористика -  по
тужний засіб характеристики персонажів, їхнього фізичного та духовного 
стану, який часто співзвучний зі станом природи, що створює широку гаму 
індивідуально-ав торських уживань назв кольорів.

Прикметники кольору широко використовувались майстрами слова в 
системі засобів зображення того чи іншого колориту, вираження характе
ристики й оцінки предмета, що описується, передачі колірної символіки. 
При цьому вони набувають здебільшого переносного значення, поєдну
ються з досить великою кількістю іменників різних семантичних груп. У 
деяких випадках таке переносне значення в контексті мовби накладається 
на основне (пряме) значення кольороназви, переплітається з нею, підсилю
ючи її емоційну виразність. У прикметниках цього типу на перший план 
виступає емоційно-оцінне значення, конотативні елементи, які наклада
ються на предметно-логічне значення. У мові поетичних творів колірні 
образи часто характеризуються усталеністю значень додаткових емоційно- 
змістових прирощень.

У вірші “ТЬе Ьагу Мі зі”, яким відкривається філософська лірика 
Р.Бернса, поет передає атмосферу згасання людини і природи, коли вже 
нічого не можна повернути. Поет говорить про безглузде життя, марні 
страждання. Ця поезія глибоко песимістична, вводить читача в меланхо
лію:

Ніс Іагу шізі Ьап^з Ггот Іііе Ьго\у 
оГіЬе НІН,

Сопсеаііпд іЬс соигзе оГІііе ііагк
шіпіііпв гііі;

Но'.і/ Іапдиііі іЬе зсепез, Іаіе зо
зргівЬіІу, арреаг,

Аз аиіптп Іо иіпіег гезірпз іЬе
раїе уеаг.

ТЬе Гогезіз аге ІеаПезз,
ТЬе теасіоууз аге Ьго\уп... [5, с.232 ].

З наведеного уривка видно, що не останню роль у створенні атмос
фери пригніченості відіграють сполучення з кольороназвами сіагк гі 11, раїе 
уеаг, Ьго\уп тсасіо\у, які впливають підсвідомо на почуття та емоції лю
дини, надаючи особливого звучання не тільки словам, але й формі, рит
мові, рифмі, мелодиці вірша.

Окремий тип становлять кольоропозначення, що не лише називають 
якийсь колір, але й виражають міру нього кольору чи ступінь забарвлення.
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До найцікавіших належать випадки, коли додаткові компоненти не стільки 
уточнюють колір, скільки передають суб’єктивне ставлення, емоційний 
стан, що цей колір викликає. Колір волосся може описуватися, наприклад, 
за допомогою оказіональних, конотативних слів, порівнянь: "Ьагіеу-зщаг- 
соїоигесі (каіг), іке соїоиг о /  іоЬассо" (А.Е. Заіез); "согп-£оІ<1 (Иаіг) 
(Е.М. Розіег). Слова, які позначають колір волосся, нерідко відіграють пев
ну роль у характеристиці персонажів : “ТЬеу (іЬє ^иезіз) Іоокєсі аз іґ іЬеу 
у/апіесі Іо §о Ьогпе а^аіп, Ьиі Аипі Ма§с1а апсі І сапіе Іо іЬе гезсие 
зітикапеоизіу, І \уііЬ т у  сігіпк апсі зЬе \уііЬ Ьсг таиує каіг апсі ир-іійесі позе” 
(Мопіса Оіскепз); ‘ЧуЬєп уоиг еуез §оІ изесі Іо Ьег, зЬе гєзоіуєсі іпіо а т е з з  оГ 
тиШ-соїоигесі зсап>ез, зє\уп ЬарЬагагсІу ІоаеіЬег, зо іЬаІ Іоозе епсіз и/ауесі 
§аі1у іт о т  ипіікеїу ріасез Іо (Не апз\усппц ЛиНег оГ зіга^ііпй  огаїщс-кооі 
каіг” (Мопіса Оіскепз).

При дослідженні лексико-семантичного поля кольоропозначень, а са
ме його функціональних ознак, має місце процес переходу прикметників, 
які не мають ознаки “колір”, у прикметники “колірні”, тобто коли відносні 
прикметники переходять у якісні. Семема “Ьіаск” утворює сполучення з 
різними словами -  зоїІ-ЬІаск, Ьго\уп-ЬІаск, ригрІізЬ-ЬІаск, а також із прик
метником ^е  ̂ -  іеІ-ЬІаск (§1оззу Ьіаск, Ііке ]еї). Апсі ипсІетпеаіЬ іЬ е т  аІі ап 
а іт о з і Ьіаск-Ьгом’п соаі, 1оп§ апсі \уапт апсі созу, \уііЬ дгеаі і  сі Ьиііопз... 
(■1.0а1з\УОгїЬу). Те ж саме можна продемонструвати з відносними прикмет
никами Ьіоосіу (Ьауіп§ іЬе гесі соїоиг оґ Ьіоосі) і гиЬу (сіеер гесі; соїоиг оГ а 
сіеер гесі Ігапзрагепі ргесюиз зїопе): А зрагкіс оГ Гаг зеа саше іпТо уіє'.у, а 
зратто\у-Ьа\ук Ьоуєгєсі іп іЬе зип’з еуе зо іЬаІ іЬе Ьіоой-поигізкей Ьпт>п о /к із  
тп%з §Іеатесі пеагіу гесі (.І.ОаІзшогіЬу); ТЬс зку’з аіі гиЬу зіііі -  зо ЬеаиСіГиі 
(.І.ОаїзхуоііЬу).

Висока частота вживання в англійському мовленні прикметників 
цоісіеп, Ьгопге, етегаШ та ін. підтверджує думку про моину традицію носіїв 
англійської мови використовувати опис дорогоцінних каменів та металів 
як декоративну базу для ‘'знятгя’’ колірної характеристики [3, с..73]. Ось де
кілька контекстуальних вживань: А Ьгоип у є іу є і  Ю»ис \*ііЬ а ІІЦІе іиі'І оГ 
%оМепу-Ьго\\’п ГеаіЬегз (ІСаІзи/оПЬу); \УЬіІс їаІкіп§ Ьс кері ехатіпш ц Ьег 
Гі§игс, Ггопі Ьег Ьгопге соїоигесі зкоез Го (Ьс \уауссі §о1сі оГ Ьсг паїг. ТЬаІ 
Н ззот путрН -  \уііЬ Ьег н кііе зкіп апсі гесі-доісі каіг (ІСіаІЗ'лопЬу); КіКу 
поіісесі Ьсг Ьапсіз, іЬеу шеге Іоп£, уегу зіепсіег, оГ Іке соїоиг о /  іїогу 
(Б.М аи^Ьат).

Для поповнення лексики кольоропозначень (чорний, червоний, жов
тий кольори) для англійської мови семеми цоісі, Ьгоп/е, іуогу, іеі, гиЬу та ін. 
виявились, очевидно, найбільш важливими Як тільки вони закріпилися за 
мовними одиницями, якісні характеристики даних об’єктів стали відносно 
постійними складовими елементами при побудові мовленнєвих ситуацій, 
комунікативним завданням яких є опис кольору предметів.
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Як уже було сказано вище, кожен письменник, як і кожен художник, 
має свої улюблені кольори і барви, за допомогою яких він створює худож
ні образи, картини природи. Серед художніх засобів, які використані в 
новелі Е.Хемінгуея “Старий і море”, є багато “колірних” слів, які точно 
підібрані до тематики його твору: сіагк ригріе, сіагк Ьгі§Ьі, раїе Іауепсіег, 
з ііу є г , раїе у і о і є і , Ьгошп, уеІ 1о \ у , §геу-Ь1ие, сіагк Ьіие, ригріе, сіагк, §гееп, Ьіие, 
\уЬ і і є , сіагк гесі, §о1с1еп, зііуегу та ін.

Уживання кольороназв у літературі не обмежується рамками ство
рення портретних характеристик чи описами пейзажів. Настрої, пережи
вання, відчуття героїв також часто передаються прикметниками кольору та 
асоціюються в художньому творі з барвами природи. Досить показовим 
видається вивчення особливостей прикметників кольору в творчості 
А. Де Сент-Екзюпері. Образність мислення письменника через викорис
тання кольороназв створює атмосферу незвичайності, передає читачеві не 
тільки думку, але й її емоційне навантаження.

Наприклад, символічне значення має словосполучення с1га§опз поігз, 
воно набуває цього значення саме завдяки контексту, пор.: і .а та § іе  <іи 
теїіег т ’ои\те ип топсіе ой _)’аГГгопІегаі ауапі сіеих Ьеигез, Іез сіга%опз поігз, 
еі Іез егеіез соигоппеез сГипе сЬеуеІиге сі’есіаігх Ьіеиз, ой 1а пиіі уепие 
сіеііуге, ]е Іігаі т о п  сЬетіп сіапз Іез азігез [6, с.96]. Чорні дракони асоцію
ються з небезпеками й перешкодами, що чекають пілота в нічному небі.

В іншому випадку читаємо: ІЧоиз раззопз сіеуапі І ’ап%е поіг [6, с. 173]. 
Поза контекстом ця фраза стає незрозумілою. Але тут мається на увазі вар
товий, що у нічну годину стоїть при вході у форт. Письменник використо
вує прикметник поіг, який, до речі, у нього домінує, ще й у метафоричному 
значенні: Сеіа ІгоиЬІаіІ Іез сопсіепсез поігез еС сопіїїЬиаіІ аи Ьоп епігеїіеп сій 
таїегіеі [6, с.40].

У романі “Планета людей” символ раріїїоп у є гі є  в іщ и м  знаком про 
наближення зі сходу піщаної бурі, що вимела вже всіх метеликів з далеких 
пальмових гаїв. Зелений метелик, якого заносить у пустельний форт піща
на буря, символізує пересторогу, попередження про наближення піщаного 
вихору. Це словосполучення повторюється автором три рази на одній сто
рінці, що збільшує його символічну роль.

Екзюпері описує одного з ватажків маврів, використовуючи прикмет
ник ЬІеи, я к и й  відіграє важливу роль у зображенні духовного світу, праг
нень, почуттів, переживань маврів: Моиуапе т е  ге§агсіе еп зііепзе, еі 
сопзегуе, Іс у о і і є  ЬІеи Ііге зиг Іез і є у г є з ,  ипе гезегуе заиуа§е, або Моиуапе 
тесіііе, с о т т е  ип Ьаз-геїіе/сіе §гапіі ЬІеи [6, с. 142-144].

Отже, у Сент-Екзюпері деякі назви кольорів, окрім номінативного 
значення, мають метафоричне і символічне значення, які разом відобра
жають авторське бачення світу і виражають головну художню ідею твору.
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Загалом, прикметники зі значенням кольору є яскравим, художньо- 
зображальним засобом, який широко застосовується в художній літературі. 
Кожен колір чи його відтінок виконує в художньому творі певну оцінюючу 
функцію, естетичну за своїм змістом і напрямком. Різноманітність семан
тики текстів визначається багатьма ситуаціями реальної діяльності. Одним 
із чинників, які впливають на лексичну сполучуваність слів, є мовна тради
ція, тобто результат процесів відбору, які мали місце в діахронії. Цей чин
ник в основному й визначає характерний “малюнок” сполучуваності семем 
певної мови.

Не претендуючи на аналіз семантичної системи тексту, ми наводимо 
приклади, які підтверджують, що семантичні відношення у системі мови 
(найперше -  в словнику) взаємодіють з індивідуальними авторськими кон
текстами.

При розгляді відношень між словами, що позначають колір, на рівні 
структури окремих значень повинні враховуватися відношення між одини
цями на рівні індивідуального (авторського) мовлення, що зумовлює появу 
асоціативних ознак. Звичайно, це стосується кольороназв, бо тут до уваги 
береться антропоморфне психофізичне сприйняття кольору. Причому у 
французькій мові, за спостереженням В.Г.Гака, частіше, аніж у слов’янсь
ких мовах, “використовуються слова, що позначають кольори і фарби. У 
різних мовах з різною інтенсивністю використовується як вихідний мате
ріал при метафоричному переносі слова одних і тих же лексико-семан- 
тичних груп. Інколи це навіть неможливо пояснити особливостями куль
тури даного народу, йдеться, мабуть, про певні традиції у вживанні тих чи 
інших тематичних груп” [1, с.494].

Авторська система кольорів зумовлюється характером сприйняття ко
льору, що стає основою оформлення кольорів у цілісну систему [2, с.6]. 
Системні відношення семем, живих слів із різноманітними зв’язками, най- 
тоншими нюансами не можуть бути втиснутими у рамки таблиць, матриць, 
оскільки вони фіксують дуже тонкі “переходи” від одного смислу до іншо
го і створюють суцільну сітку семантичних відношень. “Якщо в об’єктив
ній дійсності все взаємопов’язано, то понятгя, через які пізнається оточую
чий світ, повинні знаходитися у певному зв’язку, їм повинна бути при
таманна гнучкість, яка спричинює перехід одних понять в інші. Без цього 
вони не зможуть відобразити дійсний стан справ” [4, с. 135].
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Уакіу Вузігоу, Ьезуа 2Ьик 
8ЕМАКГПС8 ОР А Ш Е С П У Е 8 ОР С О Ь О Ш  Ш  \У М ТЕК ’8 ІІ8АОЕ 

(Ш  ЕІМОЦЗН А Ш  РКЕИСН)
ТЬе апісіе сіеаіз \ уіЛ  Л е соїоиг Геппз аз ехргеззіуе т е а п з  іп Еп^ІізЬ апсі РгепсЬ 

Псііоп. ТЬе зу з іе т  оГ соїоиг Гегтз сіерепсіз оп іЬе сЬагасІег оГ соїоиг регсерііоп оГ (Ье 
аиіЬог апсі Ьіз уізіоп о ґ  Л е \уогИ. її  із зіїеззесі (Ьаі зетап ііс  геїаііопз іп Л е  1ап§иа§е зу з іе т  
апсі іп Л аі оС соїоиг іегшз іпіегасі \уіЛ  іп дтсіиаі аиЛ ог’з сопіехіз.

Любов М ихайлю к

РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ

Вивчення проблеми регіональної диференціації англійської мови є 
актуальним, оскільки особливості англійської мови в Америці і Канаді все 
ще залишаються найменш дослідженою галуззю сучасної лінгвістики.

Своєрідність англійської мови на новій території дає можливість го
ворити про її так звані регіональні варіанти. “Під варіантом літературної 
мови слід розуміти різновидність літературної мови, обмежену рамками 
того чи іншого національного ареалу. Варіант літературної мови співвідно
ситься з поширеними в межах даного ареалу діалектами тієї ж мови точно 
таким же чином, як літературна мова співвідноситься з діалектами в рам
ках мови, що обслуговує лише одну націю” [5, с.78].

У вступі до колективної монографії “Соціальна і функціональна дифе
ренціація літературної мови” М.М.Гухман відзначає: “Частково у зв’язку з 
тією роллю, яку літературна мова виконує в процесі реалізації конкретних 
форм спілкування, її відрізняє від інших мовних утворень різноманітність 
можливих типів варіювання. Відхиляючись від специфіки конкретних мов і 
йдучи шляхом створення типової моделі варіативних реалізацій, можна ви
ділити такі різновидності варіювання, можливі в системі англійської мови: 
соціальні модифікації, варіювання функціонально-стилістичне, жанрово- 
стилістичне, просторове (або територіальне) і, нарешті, часове” [6, с.6].

Що стосується територіального (просторового) варіювання літератур
ної мови, то воно, як пише В.Н.Ярцева, є частиною її функціональної ди
ференціації, що пояснюється, зокрема, існуванням регіональних варіантів 
літературної мови.

Інтерес до дослідження національних варіантів сучасної англійської 
мови, системне вивчення яких почалось у 50-60-х роках, не послаблюється
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і в даний час, продовжуючи привертати увагу дослідників до виявлення 
міжваріантних відмінних елементів на різних рівнях мовної системи.

Матеріалом даного дослідження послужили лексеми, зафіксовані в 
оригінальних словниках англійської мови, виданих в англомовних країнах. 
Оскільки проводилися дослідження трьох варіантів англійської мови: бри
танського, канадського і американського, то й кількість словників, відпо
відно, становила три. Такими словниками стали: ОхГогсІ Асіуапсесі Ьеатег’з 
Оісііопагу оГ Сштепі Еп§1ізЬ Ьу А.З.НотЬу. -  ОхГогсі: ОхГогсі Ііпіуегзіїу 
Ргезз, 1982 (100 тис.слів); Са§е Сапасііап Оісііопагу. -  Тогопіо, Опіагіо, 
Сапала, 1983; (90 тис.слів); У/еЬзІег’з № \у Со11е§іаІе Оісііопагу. -  
8ргіпйГіе1<і, МаззасЬизеПз, иБА, 1985 (100 тис.слів) [8; 7; 10].

Лексика відбиралася методом суцільної вибірки. Аналізу підлягали 
тільки ті слова, які мали позначки Вг., А т ., Сп. у відповідних словниках. 
Загальна кількість слів із трьох словників дорівнює 1186 одиницям. Дані зі 
словників заносилися спочатку в таблиці по окремих словниках, де вка
зувалась їх  належність до того чи іншого варіанта значення, в якому воно 
вживається в даному варіанті англійської мови, та головне значення, яке 
бралося з тлумачного словника Охіогсі Асіуапсесі Ьеагпег’з Оісііопагу оГ 
Сштепі Еп§1ізЬ як базового в даному випадку, оскільки два інші словники 
фіксують лексичні одиниці мови, притаманні варіанту літературної мови -  
американському чи канадському.

Під варіантом літературної мови слід розуміти територіальну різно
видність єдиної нормованої літературної мови. При визначенні стандартної 
(літературної) мови суттєво те, що вона є автономним видом мови, завжди 
нормованим, який виникає в умовах, коли будь-яка етнічна чи національна 
спільність, включаючись в інтернаціональну культуру, починає користу
ватися своєю мовою, яка раніше служила тільки потребам певної культури 
[3]. При розмежуванні варіантів однієї мови, які обслуговують кілька 
націй, слід, на наш погляд, перш за все звернути увагу на мовні дані. Так, 
розглядаючи питання про те, чи є англійська мова в США самостійною мо
вою чи варіантом, ми виходимо з дослідження А.Д.Швейцера, яке перекон
ливо свідчить, що англійська мова американської нації не має своєї власної 
системи граматики, лексики і фонем. Розходження між англійською мовою 
в Англії і США не охоплюють системи мови в цілому, носять розрізнений 
характер. Літературна норма англійської мови в США вважається амери
канським варіантом англійської мови, в той час як англійська мова в Кана
ді вважається канадським варіантом, а англійська мова в Англії -  бри
танським варіантом.

При кількісному аналізі відібраних лексем 589 лексичних одиниць, 
тобто 49,6%, мали помітку Вг., 472 лексичні одиниці, або 39,8%, зафік
совані як канадизми (Сп.), 125 лексичних одиниць, тобто 10,6%, як амери- 
канізми (А т .). Отже, половина слів (597) із загальної кількості лексем 
підлягає під категорію канадизми чи американізми. Поясненням цього
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факту є широке територіальне поширення національної англійської мови за 
межами Англії.

Проводячи детальний кількісний аналіз відібраних слів із трьох слов
ників, встановили, що 61 слово, яке має позначки Вг., А т ., Сп., зафік
совано різними словниками у різній кількості. Так, 49 слів британського 
походження зустрічаються у двох словниках (асситиіаіог, Ьіоке, Ь1оотіп§, 
ЬоЬ, Ьогтеї, Ьооі, Ьооіз, Ьизкег, Ьиггапі, салик, сЬаг, созЬ, <ігаи§Ьіз, Яу о\'ег, 
§геепГгосег, Іау аЬоиІ, Іау Ьу, та їег , теп о тіп ее , тизЬ , паууу, рапІесЬтсоп, 
рескег, ре£, розі, р гат , ргеетрі, ргоуіпсіаі рагк, риЬІісап, риЬІіс Ьоизе, гаїе, 
гоїа, гоипсі аЬоиІ, гит, гизіісаіе, заск, зкіїїеі, зкіпі, зіаіі, зіор, зіоге, зшееі, 
ІаЬІе, ІоГГ, №рріп§, іогсЬ, Юиі, Ігат, іг а т  саг, іп§, ігіррег, Іи т  оиі, Іуке, уаіуе, 
уезі, уеіегіпагу зиг§еоп, уіііа, \уагсіег, х у іг є іє зз , хуогк Ьоизе, июгк реоріе), а  5 
слів (риЬІіс Ьоизе, ІогсЬ, іоиі, Ігат  саг, х у іг є іє зз )  -  у всіх трьох.

Лише 3 зі слів канадського походження (сапик, теп о тіп ее , ргоуіпсіаі 
рагк) зафіксовані двома словниками, жодного слова -  трьома.

Чотири американізми (тизЬ , ргеетрі, заск, ІаЬІе) зустрічаються у двох 
словниках, жодного -  у трьох.

Характерною ознакою лексичних одиниць, які підлягають вивченню, 
є те, що одне і те саме слово вживається у двох або і в трьох варіантах 
мови в різних значеннях. Таких слів зафіксовано 25, з них 24 (Ьа§тап, 
Ьагоп, Ьиск, сап, сгеек, сіги§§І5І, ГооіЬаІІ, Ьусіго, тизЬ , ріі, рогіег, розі, риЬІіс 
зсЬооІ, гісііпз, госк, а Зссгсіагу оГ Зіаіе, зоїісіїог, зіисіепі, зизрепсіегз, Іапк, 
Ігиск, Іи т  оиі, у є з і , \уаІегргооГ \уауеу) вживаються у двох варіантах: бри
танському і американському, чи американському і канадському, чи британ
ському і канадському, і лише одне слово “гапцег” зустрічається у трьох ва
ріантах англійської мови.

Так, наприклад, слово “Ьагоп”, зафіксоване в словнику А.З.НогпЬу, 
вживається у двох різних варіантах: у британському варіанті англійської 
мови воно означає “найнижчий дворянський титул”, а в американському 
варіанті -  “великий промисловий магнат”. Цікавим прикладом розширення 
лексичного значення є слово “сіги^ізі” , яке в британському варіанті анг
лійської мови означає “аптекар”, тобто “людина, яка продає ліки”, а в аме
риканському варіанті -  це “людина, яка продає і ліки, і предмети туалету 
та інші товари, а також продукти і напої”. Лише одне слово “гап§ег” зафік
совано в усіх трьох варіантах: у британському варіанті воно означає “наг
лядач королівського парку, який стежить за тим, щоб дотримувались зако
ни про ліс”, в американському варіанті -  це “лісник”, а в канадському ва
ріанті -  “представник кінної поліції, особливо в рідко заселених районах”.

Заслуговує уваги ще одне явище, яке було виявлено під час дослі
дження лексики. Одне і те саме поняття може передаватися різними слова
ми в різних варіантах англійської мови. Наприклад, “вантажівка” переда
ється двома різними словами: “Іоггу” -  у британському варіанті та “ігиск” -  
в американському варіанті; “нижня білизна" передається словами “ уєзі” у
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британському варіанті, а “ипсіегзЬігІ” в американському варіанті; “підтяж
ки” в британському варіанті англійської мови звучать як “хизрепсіегз”, а в 
американському -  “Ьгасез”; “капот двигуна автомобіля” передається слова
ми “Ьоппеї” у британському варіанті і “Ьоосі” -  в американському; “каба
чок” -  “то гто у /’ -  у британському варіанті і “зяиазН” -  в американському; 
“мюзик-хол” -  “ти зіс  ЬаІГ -  у британському варіанті і “уаисіеуіііе” -  в аме
риканському; “ліфт” -  “Ііїї” -  у британському, “еіеуаіог” -  в американсь
кому варіанті.

Не пройшла повз увагу дослідження і та частина лексики, яка ха
рактеризується як сленг. Це дуже виразні, в основному іронічні слова, які 
служать для того, щоб давати нові назви тим предметам, про які часто го
ворять у повсякденному житті. У більшості випадків вони звучать грубу
вато, цинічно, різко і їх вживання спрямоване на висміювання того чи ін
шого предмета чи особи [1, с.285]. Оскільки термін “сленг” вживається в 
англістиці вже протягом двох століть, а стилістична помітка “сленг” вико
ристовується в усіх британських і американських лексикографічних видан
нях, його слід, на думку Ю .А.Зацного, вживати для позначення тільки тої 
розмовної емоціонально-оцінної лексики, яка вийшла за межі вузьких про
фесійних груп, стала широко поширеною та загальнозрозумілою і знахо
диться разом із тим за межами літературної мови [2]. Тобто термін “сленг” 
у даному розумінні рівнозначний прийнятому в лінгвістиці терміну “за
гальний сленг” [4].

Слів, які належать до розряду сленгізмів і мають позначки Вг., Аш., 
Сп., нараховується в усіх трьох словниках 60, з них 24 слова британського 
варіанта, 28 слів належать до канадського варіанта англійської мови і 8 
слів -  до американського варіанта. Значна кількість сленгізмів, особливо в 
канадському варіанті англійської мови, відноситься до царини спорту, 
зокрема футболу і хокею: сіеке, сЬірру, ЬотеЬгеш, гіпк гаї, ітрогі.

Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки:
1. Серед трьох досліджуваних варіантів англійської мови найбагат- 

шим у кількісному плані на лексичні одиниці, що підлягають під категорію 
бритицизми, американізми, канадизми, виявився британський варіант 
англійської мови, який налічує 589 слів британського походження. Друге 
місце посідає канадський варіант, в якому зафіксовано 472 канадизми, і 
найменш чисельним виявився американський варіант англійської мови, 
представлений всього 125 американізмами.

2. При якісному аналізі відібраної лексики було виявлено цілий ряд 
слів, які при однаковому написанні мають різне лексичне значення в різ
них варіантах, що сприяло виникненню проблеми семантичного запози
чення (коли один варіант запозичив слово і розвинув нове значення) чи 
омонімії (коли розірвався зв ’язок з основним значенням). Лише одне слово 
“гап§ег” французького походження, зафіксоване в етимологічному 
словнику англійської мови [9], правомірно віднести до розряду омонімів.

Вісник Прикарпат ського університ ет у. Ф ілологія Випуск 7.

70

оскільки першочергово воно вживалося в американському варіанті в зна
ченні “лісник”, яке втратило зв’язок із головним значенням “наглядач ко
ролівського парку”, зафіксованим словником НогпЬу.
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ЬуиЬоу МукЬаіІуик 
КЕОІСМАЕ ПИТЕКЕМТІАТІСЖ ОР Е Н О Ш Н  ЕЕХІ5 

ТЬе апісіе сіеаіз \уііЬ Ше ге§іопа1 (Іііїегепііаііоп оГ іЬе Еп^ІізЬ уосаЬиІагу. ВгіїізЬ, 
Ашегісап, Сапасііап уагіапіз «еге  Іакеп Гог іпуезІі§аІіоп. Ап аііеш рі \уаз птасіе Іо сІазкіГу 
апсі йезсгіЬе 1186 \уогск т а г к о і іп іЬе аиіЬепІіс сіісііопагіея ая Вг., А т . ,  Сп.

Людмила Клименко, Анатолій Мицкан

ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ

Одним із першочергових завдань сучасної лексикології є вирішення 
питання про те, які фрагменти суспільного досвіду носіїв мови потребують 
лексичної фіксації.

Однозначно, світ не відображається безпосередньо в мові, він знаходить 
відображення у людській свідомості, а вже свідомість у свою чергу закріп
лює, фіксує це відображення в різних знаках. Інший характер має мовна кар
тина світу, в якій образ світу фіксується за допомогою мовних засобів [2].

Перетворення картини світу може мати різні форми фіксації на лін
гвістичній.карті. Наприклад, можуть з ’являтися цілі “держави”. Так, новий
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сектор у картині світу -  комп’ютерна техніка -  фіксується на мовній карті 
у вигляді нового окремого семантичного поля комп’ютерних термінів. 
Усередині свого семантичного поля слова вступають у системні відношен
ня, перш за все у відношення семантичного порядку. Професійна диферен
ціація мови, що є одним із надзвичайно важливих прагматичних факторів, 
які діють в активних номінаційних процесах, призвела до створення своє
рідного жаргону працівників комп’ютерної сфери.

У цілому ж при визначенні обмежень на вживання мовних одиниць 
потрібно враховувати два чинники:

1. змістовий -  специфіка значення мовних одиниць;
2 . функціональний -  специфіка соціальної взаємодії носіїв мови в різ

них ситуаціях мовлення.
При розробці типології факторів, які впливають на обмеження вжи

вання лексичних одиниць у різних ситуаціях мовлення, потрібно врахову
вати регулярну модель диференціації мови У.Лабова, в основі якої лежить 
існування двох видів соціальної варіативності мови: стратифікаційного (по 
вертикалі) та ситуативного (по горизонталі).

Отже, оперативна реєстрація та ґрунтовний науковий аналіз неологіз
мів мають неабияке теоретичне та практичне значення. Лексичні новоутво
рення ніколи не бувають простим доповненням до вже існуючого словни
ка. У процесі входження до лексичного складу даної мови вони спричи
няють у ній ряд певних внутрішньосистемних змін, таких, як, наприклад, 
перерозподіл у синонімічних рядах, перебудова лексико-семантичних груп 
і полів, стилістичне переоформлення одиниць і т.д. [І, С.З].

Досліджуючи характер та інтенсивність появи у мові неологізмів, 
можна вияснити “поведінку” словотвірної системи мови. Аналіз кількіс
ного та якісного аспектів утворення неологізмів свідчить про те, що деякі 
складники цієї системи є більш продуктивними, деякі -  менш продуктив
ними. Також можливим стає виявлення та аналіз цих ланок і встановлення 
словотвірних моделей.

Необхідність розгляду неологічних явищ спричинена ще однією 
обставиною: словотворення відіграє значну роль у виконанні мовою її най
важливішої функції -  забезпечити всі сторони житгя та діяльності людини 
новими найменуваннями. Вивчення сфери словотворення, таким чином, 
сприяє пізнанню ряду важливих соціально-історичних характеристик даної 
мовної спільноти.

Щодо номінації, то слід зазначити, що в ХХ-му столітті спостерігаєть
ся розширення старих та поява нових сфер номінації, що, насамперед, вик
ликано бурхливим розвитком науки, засобів масової інформації [4, с.5]. 
Однак розвиток номінативної функції мови відображається не лише в роз
ширенні та оновленні поняттєвої сфери відносності номінації, але й у зміні 
її способів.
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Лексична система, що склалася в даній мові, накладає певні обмежен
ня на процес створення нових слів.

Основна маса нових одиниць утворюється за допомогою словотвірних 
засобів. Нове розуміння словотворення як джерела не лише готових назв, 
але й правил їх утворення за певними моделями та схемами дозволило вия
вити дію різних принципів, за якими і складаються ці правила (дія аналогії, 
асоціативних процесів і т.п.).

Сьогодні англійська мова, як і інші мови світу, переживає “неологіч
ний бум” . Однак саме англійська мова є джерелом інтенсивних, а головне 
постійних запозичень у мови інших народів. Це спричинено, насамперед, 
масовим поширенням англомовної культури в багатьох країнах світу. 
Завдяки високорозвиненій науково-технічній базі англомовних країн знач
на частка англійських слів використовується для номінації новостворених 
об’єктів матеріального світу, а також абстрактних понять [10].

На даний час навіть непродуктивні словотворчі моделі є невід’ємною 
частиною словотвірної системи і значно впливають на ті її ланки, які діють 
активно. Продуктивні ж моделі є провідними, опорними в словотвірній 
системі: вони визначають хід та напрямок її розвитку та зміни. Непродук
тивні моделі знаходяться на периферії системи, однак входять в її склад, 
тобто беруть участь у процесах комунікації [5, с.13].

Враховуючи саме цю роль словотворення як форми функціонування 
лексики в мові, слід переглянути і те відношення до його вивчення, яке 
встановилося у практиці викладання іноземних мов у школах та ВНЗ. У 
навчальному процесі словотворення до сьогодні розглядається як меха
нічне сполучення певних типів основ із відповідними афіксами.

У трактуванні поняття продуктивності в сучасній літературі також не
має чіткості. Часто вона сприймається як потенційна можливість моделі 
утворювати нові слова, які були б зрозумілими для носіїв даної мови.

Крім того, продуктивність буває різною. Суфікс -еМе зі значенням 
зменшуваності, безперечно, продуктивний, але утворених з його допомо
гою слів не так уже й багато. Суфікс -е г  у сукупності з дієслівними осно
вами, навпаки, має майже необмежену продуктивність.

Новоутворення за продуктивною моделлю можуть з ’являтися в мов
ленні в будь-який момент, однак вони сприймаються учасниками спілку
вання як цілком звичайні і закономірні одиниці. Це відрізняє їх від слів- 
“одноденок”, оказіоналізмів, які, як правило, мають певне стилістичне за
барвлення (ТЬа4сЬеге*е, утворене за тією ж моделлю, що і ]оигпа1е$е, 
(е1е£гарЬе$е -зі значенням “політична демагогія промов М.Тетчер”) [3, с.34].

У той же час оказіоналізми -  не просто кандидати у “потенційні” 
слова. У комунікативному відношенні різниця між ними і загальноприйня
тими словами не така вже й велика. Виникаючи в мовленні, оказіоналізми 
виконують такі ж комунікативні завдання, як і слова, які часто вживаються 
в мові. Не всі оказіоналізми відображають тимчасові явища і не всі вони
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суто індивідуальні. Будучи продуктом загальноприйнятих моделей, добре 
знайомих даному мовному колективу, багато оказіоналізмів не сприй
маються як щось незвичне. Крім того, будь-що індивідуальне, оказіональне 
і навіть те, що на певний момент не відповідає нормам утворення, може 
ввійти в мову і стати частиною мовного запасу. Чим важливішим у комуні
кативному відношенні виявляється те поняття, для якого потрібне означен
ня у вигляді нового окремого слова, тим швидше і ширше поширюється 
дана одиниця у спілкуванні мовного колективу.

Оскільки серед моделей, які складають словотвірну систему мови, да
леко не всі є активними, то в цій системі потрібно виділяти діюче ядро і 
периферію. Спостереження свідчать, що з плином часу характеристики де
яких моделей можуть змінюватися. Пасивні моделі можуть переходити із 
периферійних зон до ядра і навпаки.

Проблема визначення складних слів і словосполучень із словотвірних 
позицій як і проблема їх структурно-семантичного моделювання та класи
фікації все ще залишається невирішеною до кінця. Проведений аналіз мо
делей утворення неологізмів показав, що найпродуктивнішими можуть 
виявитися практично у всіх сферах моделі N+N (поип+поип) і А-Ж 
(асуесііуе+поип). Згідно з результатами дослідження, проведеного 
А.В.Янковим у сфері неологізмів суспільно-політичного характеру, саме 
цим двом моделям належить першість у творенні нових лексичних оди
ниць. Найбільш продуктивною в утворенні соціально-політичних неологіз
мів виявилась модель N+14. Наприклад, ЬгісІ^е-ЬиіІсІег -  особа, яка нама
гається вирішити суперечності між  людьми з різними політичними чи 
ідейними переконаннями [5, с.45].

З лінгвістичної точки зору даний соціально-політичний неологізм є 
прикладом перетворення стійкого словосполучення у складне слово, що за
галом є властивим для англійської мови.

Також продуктивною виявилась модель А+1Ч. Наприклад, §гау-соІІаг -  
той, що стосується робітників, зайнятих технічніш обслуговуванням чи 
ремонтом. Неологізм £гау-со11аг доповнює ряд уже існуючих у мові слів 
аналогічних за структурою, характером семантичних зв’язків між компо
нентами та за формуванням значення: \уЬі<е-со1Іаг «'огкег, ЬІис-соІІаг 
«'огкег. Д о с и т ь  продуктивною є модель У+ргер. Наприклад, ГеесІ-іп -  
група людей, які зібрались, щоб отримати безкоштовну їжу.

Малопродуктивною виявилась модель К+Р1. 8ку-]аскіп§ -  захоп
лення літака з метою зміни курсу. Цей приклад виявляється досить ціка
вим, оскільки в англійській мові існує іменник Ііііаск — І) зупинити по до
розі і пограбувати транспортний засіб; 2) займатися повітряним пірат
ством. Отже, друге значення іменника Ьцаск відповідає значенню нео
логізму $ку-іаск. У цьому конкретному випадку причиною появи окремого 
нового слова «ку-іаск та його похідних 8ку-|аскег, $ку-іаскіп£ для 
відображення того ж поняття, яке передасться вже існуючим словом, є
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екстралінгвістичний фактор. Однак, взявши до уваги той факт, що остан
нім часом повітряне піратство стало явищем надто поширеним у світі, вар
то відзначити необхідність його окремого виділення як самодостатньої 
одиниці мови.

Приналежність неологізмів до того чи іншого семантичного поля виз
начається не лише факторами стилістичного характеру (суспільно-політич
на, ділова, технічна, розмовна лексика). У цілому визначальною для всіх 
неологізмів є саме модель Ж ^І. Сюзанна Кемер наводить чималу кількість 
неологізмів, утворених за цією моделлю, причому в деяких випадках 
ймовірна множинність мотивації. Наприклад, такий іменник, як 
£Іпогтои$іїу -  особлива, надзвичайна величина -  можна вважати утво
реним за моделлю N+>1: § іап і+ епогтїїу  [8, с. 12]. Але цей приклад можна 
сміливо звести до іншої, не підтриманої А.В.Янковим моделі: А+А 
(афесІіуе+асУесІіуе): §і§апІіс+епогтои5 (модель А+А та деякі інші, нап
риклад, У+14. Ц+А, У+У аж ніяк не вважалися продуктивними). Слід та
кож врахувати і ту особливість, що значно частіше вживається прикметник 
£Іпогтои$, ніж іменник £Іпогтои$і(у.

Хоча словоскладанню відводиться чи не найголовніша роль, існують 
інші продуктивні шляхи утворення неологізмів. На друге місце за продук
тивністю можна поставити абревіацію:

• ІМ Н О  -  іп т у НитЬІе оріпіоп (лексична одиниця, яка набула 
особливого поширення в Інтернеті); Ь08ІГ»)С!Е8Т -  найгірший, 
найбільш відсталий (1о$іп§+е$1 (зирегіаііуе)); РКО-УО -  холодний 
десерт  (Ггоїі (Ггогеп?)+уо8иг*) і т.п.

Ще одним способом утворення англійських неологізмів є телескопія. 
Під телескопією розуміємо такий спосіб словотворення, при якому нове 
слово виникає зі злиття повної основи одного слова зі скороченою осно
вою іншого або ж зі злиття скорочених основ двох слів. Значення такого 
нового слова в більшості випадків містить у собі сумарне значення обид- 
вох своїх складників [6, с.54]. Іноді це сумарне значення складається із су
ми повного лексичного значення першого чи другого складника і грама
тичного значення іншого. Однак такі випадки не дуже поширені, а тому і 
не викликають особливого зацікавлення.

Деякі автори не користуються лексемою “телескопія” для позначення 
даного явища, а вживають терміни: контамінація, стягнення, злиття, гібри
дизація, вставне словоутворення [5, с.57].

Лексема “телескопія” є фізико-математичним терміном. її первинне 
значення “всування трубок телескопа”. Однак, будучи перенесеним у мо
вознавство, термін набув значення процесу утворення слів (за схожістю із 
відповідним фізичним процесом). Наприклад, *1ап£ + Іап§иа£е = 
$Іап§иа£е. Наведений приклад стосується лише одного із типів телескопії, 
з часом поняття “телескопія” розширило своє значення.
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Слова, утворені шляхом телескопії, називаються телескопними сло
вами або ж просто -  телескопізмами. В англійській мові вони мають такі 
назви: Ьіепйз, Ьіепйіп^*, Гішоп$, р о г їта п іеа и  ууогсіз. Найбільш поши
реними прикладами телескопізму є: Ь геакіазі + ІипсЬ = ЬгипсЬ, з т о к е  + 
Го§ = 5 то § , т о іо г іїГ в  Ьоіеі = то їе і.

Багато з телескопізмів мають тільки ситуативний характер, а тому во
ни й не фіксуються в словниках. Особливістю телескопізмів є їхня залеж
ність від контексту. Значення більшості із цих слів нерідко неможливо виз
начити поза певним контекстом [7, с.38].

Телескопія як явище словотворення займає вагоме місце у процесі 
творення неологізмів сучасної англійської мови. У більшості випадків те- 
лескопізми -  це одиничні утворення, окремі елементи яких не повторю
ються в інших утвореннях із тотожним значенням. Однак серед них є і 
такі, які створюють окремі структурно-семантичні моделі для позначення 
якогось певного поняття або явища. Наприклад, слова ЬгеакГазІ + ІипсЬ = 
ЬгипсЬ, Йіппег + ІипсЬ = (ІипсЬ створюють певну структурно-семантичну 
модель для позначення “певного виду сніданку/обіду” . В першому випадку -  
суміщені перший і другий сніданок, у другому -  це означає трапезу в пе
редобідній час (за нормами англомовного суспільства -  до 6 години вечо
ра). Обидва слова об’єднані компонентом ІипсЬ [6 , с.37].

Компонент -  ІЬоп вживається в телескопних словах із додатковим зна
ченням тривалості, витривалості: ІеІеІЬоп -  довготривала телепередача ~ 
ієієуіхіоіі + ІЬоп, ууаїкаїЬоп -  тривала прогулянка, ІаІкаїЬоп -  довга бесі
да, йапсеаіЬоп -  довгий танець, сІеапаіЬоп -  тривале прибирання.

Телескопізми, які моделюються за другим елементом, трапляються 
досить часто:

-Ігоп: та«п еІгоп , раїігоп , Іасісіегігоп, сусіоігоп, Ьеуаігоп;
-Іоріа: аиіоріа, «иЬіоріа, рогпоіоріа;
-тоЬ іІе : агІтоЬ іІе, Ь аїтоЬ іІе, т о їе їт о Ь іІе , аігшоЬіІе, ІахтоЬ іІе; 
-уегсіїу: роїіуегсіїу, ти іііуегсіїу ;
-іеі: т о іе і,  Ьоаіеі, а іііе і;
- т а ї :  са$Ь отаі, Іаи п й го таї, Ь а\уп-а-та1;
- г а т а :  А г о т а К а т а ,  К ігіе-О -К ата, іп й п іі-о -гата , З о п о гата ;
-игПп§: *кигїїп§, 5пигПп§;
-парріп§: ре(парріп£, сагпапарріп£, Ьог*епарріп{» [9, с.68].
Значно рідше трапляються телескопізми зі спільним початковим еле

ментом:
Ьеіі-: Ье1і$рог(, Ьеіірай, ЬеІіІіК, ЬеІіЬогпе, Ье1і$кііп£, ЬеІіЬор; 
рага-: рага\уіп§, рагакіїе, рагаГоіІ, рага^ікіег, рагазаі1іп£; 
регш а-: регта-сгеазе , регта-рге**, регта-зігей ; 
есо-: есоїа^е, есоїесіиге, єсоГєііоуу, есопісЬе, есороіііісз;
Механізм словотвірного акту при телескопії, а одночасно і структуру 

слова, що при цьому виникає, прийнято описувати за допомогою буквеної
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символіки, а саме: а -  початковий фрагмент першого слова, Ь -  його кін
цевий фрагмент, аЬ -  ціле перше слово; с -  початковий фрагмент другого 
слова, й -  його кінцевий фрагмент, сй -  ціле друге слово; е -  початковий 
фрагмент третього слова, Г-  його кінцевий фрагмент, еГ-  ціле третє слово.

Англійські телескопні неологізми утворюються за 4-ма основними мо
делями:

1. аЬ + сй = ай: сполучення початкового фрагмента першого слова з 
кінцевим фрагментом другого (рііегс -  “кліщі” + «тепсЬ -  гайковий ключ =  
ріепсЬ -  комбінований інструмент із кліщів та гайкового ключа для роботи 
в умовах невагомості). У літературі такі телескопізми називають повними 
в тому значенні, що сполучення їхніх вихідних слів є найбільш інтенсив
ним. Нерідко компоненти таких слів важко вирізнити, якщо запишаються 
невідомими екстралінгвістичні умови акту словотворення.

2. аЬ + сй = аЬй: сполучення повної основи першого слова з фрагмен
тами другого (Ьау -  сіно +  $і1а£е -  силос =  Ьауіаде -  сінаж).

3. аЬ + ссі = аЬ(с)с1: утворення, в яких відбуваються накладки на стику 
двох компонентів. Такі телескопізми часто називають гаплологічними 
(ЬІахрІоіШіоп -  експлуатація чорних, від Ьіаск -  чорний та ехріоііагіоп -  
експлуатація).

4. аЬ + сй = асй: сполучення скороченого фрагмента основи першого 
слова з повною основою другого слова (рагасЬиіе -  парашут + діійег -  
планер = рагадіійег -  керований парашут) [9, с. 13].

Переважна більшість телескопізмів, які зареєстровані у словниках, 
складається з двох елементів, однак усе частіше трапляються трьохелементні 
слова. Як правило, вони складаються з початкових елементів вихідних слів.

Із 250 зафіксованих за останні десятиліття телескопізмів 34,1% -  повні 
сполучення за моделлю ай: $(а£паИоп -  застій + іпііаііоп -  інфляція = 
$(а§Лаііоп -  економічний застій із ростом безробіття та посиленням інфляції.

Найголовніша особливість появи неологізмів у сучасній англійській 
мові полягає в тому, що не лише окремі лексеми з’являються настільки 
швидко, що їх практично неможливо зафіксувати у відповідних словниках, 
але й моделі та форми словотворення мають схильність до кількісних змін. 
Це ж можна сказати і про зміни якісні.

Цей теоретичний висновок підтверджується практичними досліджен
нями англійських неологізмів останнього часу, які показують, що словотвірна 
система цієї мови характеризується надзвичайною потужністю. При цьому її 
ресурси використовуються у даний період далеко не однаково і не повністю. 
У зв’язку з цим виникає цілком обгрунтований інтерес до того, наскільки ді
йовими були окремі ланки цієї системи на різних етапах її розвитку, а також 
до характеру їх використання -  чи було воно завжди неперервним у часі про
цесом, чи в ньому могли бути більш чи менш тривалі паузи.

Оскільки ця система зберігає в перспективі велику кількість різно
манітних моделей і засобів, що запишаються незалученими до словотвір-

77



них процесів, усі способи словотвору без винятку завжди є дійовими. 
Більш того, разом із тими способами словотворення, які в мові використо
вуються протягом століть (афіксація, словоскладання, семантичне слово
творення), виникають і нові -  телескопія, реверсія, значно активізуються 
конверсія і абревіація. Ускладнюється взаємодія різних способів і засобів 
словотворення, наприклад, афіксація може поєднуватися зі словоскладан
ням та конверсією.

Аналіз неологізмів свідчить про те, що кількісні зміни словникового 
складу англійської мови проходять у цілому інтенсивно. У  той же час ви
никає необхідність вияснити, які пласти лексики в певний історичний пе
ріод виявляються більш відкритими до поповнень і чому.

Навіть поверхового погляду цілком достатньо для того, щоб побачити, 
що в нашу епоху у досить обмежений відрізок часу виникла потреба у 
великій кількості нових позначень у сфері науки і техніки, суспільного і 
політичного життя, економіки, літератури і мистецтва. У кожній із цих 
комунікативних сфер словотвір мав не лише кількісні, але й якісні відмін
ності. Вивчення цих процесів, які відбуваються на рівні функціональних 
стилів, у їх розвитку являє собою одне з найважливіших завдань сучасної 
лексикології.
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Галина Шацька

ПРО ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРУ НАЗВ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ
ГАЛИЧИНИ

Т о п о н ім и  завжди мали велику цінність для дослідження мовознавчих 
проблем, оскільки ці мовні одиниці зберігають фонетичні та словотвірні 
риси, які фіксують стан конкретної мови як в певний історичний момент 
(темпоральний аспект функціональності топоніма), так і в певному геогра
фічному просторі (локальний аспект його функціональності). Топоніми 
ніколи не бувають випадковими чи позбавленими значення [1, с.68-74]. 
їхнє значення синтезує в собі комплекси екстра- та інтралінгвальних 
факторів.

Німецькі поселення нового часу (1772-1914) в Галичині утворили 
мовні острови ексклавно-анклавного типу [5, с. 178]. Основною ексклав- 
ною ознакою їх іншомовних сільських поселень у слов’янському світі була 
їхня мова, а точніше пфальцсько-швабський діалект більшості колоністів.

Характеристика номінативно-дериваційних процесів у топоніміці 
німецьких колоній Галичини має первинну актуальність для дослідження 
екстралінгвістичних та лінгвістичних мотивацій процесу запозичення 
українізмів і полонізмів у мову німців-колоністів та для демонстрації 
впливу слов’янських топонімічних форм на словотвір назв колоній.

Топоніми, що виникли в ареалах німецькомовних островів-колоній у 
результаті асиміляційних процесів, досліджувалися як у вітчизняному [ 1], 
так і в зарубіжному мовознавстві [3; 5]. Так, Бельман стверджує, що істо
ричні топонімічні форми є певною ілюстрацією кореального співіснування 
старших слов’янських і молодших німецьких поселень в результаті 
колонізації: “Різні доповнення, як от -  РоїпізсИ- /  \Уеп<іІ5сН-, ОеиізсН-, 
Кіеіп-, С,гор-, АІІ-, Меи- та ін. -  можуть відтворити сусідство слов’янсько- 
німецьких поселень” [3, с.З]. Таке сусідство та існування “колоній- 
вселень” у слов’янські села [6] мотивують паралельне існування подвійних 
топонімів -  “Ггеіе Рааге” [3, с.З].

Дослідник запозичень у мові німців-колоністів Галичини Юліус 
Кремер вивчив і зафіксував іншомовні впливи на пфальцсько-швабський 
діалект галицьких німців [7], проте не подав характеристики топонімів та 
мікро-топонімів -  географічних назв у межах німецькомовних островів.

Однією з останніх публікацій про назви німецьких поселень в Гали
чині, яка підтверджує існування подвійних слов’янсько-німецьких пар то
понімів, є праця Г.Вальтера [9]. Та автор, на жаль, обмежується прикла
дами паралельних назв, асимільованих варіантів, запозичених слов’янсь
ких назв та антрононімів, що лягли в основу низки комеморативних назв.

Наявний фактологічний матеріал німецьких топонімічних дериватів у 
Галичині ХУІІІ-ХХ ст. дає змогу досліджувати його не тільки описово, але
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й у етнолінгвістичному аспекті, з урахуванням територіально-діалектних 
особливостей мови-реципієнта, яка існувала в умовах іншомовного 
оточення, -  т.зв. “мовного острова”.

Топоніми та мікро-топоніми Галичини були чи не найпершою 
слов’янською (українською та польською) лексикою, з якою безпосередньо 
зіткнулися придворні чиновники з кайзерівського Відня, а потім і прибулі 
німці-колоністи, і яка через соціально-історичні передумови підлягала 
обов’язковому практичному освоєнню колоністами. Адже географічні 
назви Галичини були першими словесними орієнтирами в абсолютно 
чужомовному слов’янському світі та першими кроками на шляху до 
міжмовної взаємодії німецьких поселенців та галичан.

Існують припущення, що жителі першої хвилі колоній нового часу, 
т.зв. “кайзерівських сіл”, не долучалися до процесу утворення назв своїх 
поселень, цю функцію виконали чиновники -  організатори процесу 
колонізації.

Дослідження номінативно-дериваційного процесу виявляє ряд екстра- 
та інтралінгвальних особливостей.

1. Важливим мотиваційним чинником словотвору німецьких топонімів 
був той факт, що перші колонії стали пайовими общинами сусідніх 
галицьких поселень. Це зіграло вирішальну роль для їхньої топоніміки [9, 
с.82].

2. Цілий ряд офіційних німецьких топонімів мав паралельну слов’ян
ську назву, яка переважала у цій парі. Домінування власне слов’янських 
назв, які стали першими польсько-українськими запозиченнями, пояс
нюється більшою локальною функціональністю, яка була життєво важли
вою для колоністів у іншомовному оточенні.

3. Оскільки аналізується процес творення топонімів у мовних островах -  
сільських поселеннях, необхідно зважати на діалектний характер мовних 
стосунків у таких ситуаціях.

За способом словотвору німецькі топоніми можна поділити на такі 
групи:

1. Адаптовані діалектні форми офіційних нормативних німецьких 
назв. Ці форми відображають фонетичні та лексико-граматичні особивості 
пфальцсько-швабського діалекту більшості колоністів. Так, наприклад, у 
ряді топонімів літературна назва втратила з’єднувальний компонент (е)п, 
оскільки кінцевий звук -п в парадигмах діалектних дієслів та номенів 
відсутній, наприклад: Сазхсіог/замість (іахьепсіог/, іаи^Аог■/ від іаи/епсіог/, 
И'іх.чсіог/ замість Щ$5еп(1ог/. Сполучення пп замінило графему т і у 
Иппе/еісі замість ЬіпсІе/еШ. Назва Лзф Ьег%  втратила у діалектній формі не 
тільки закінчення присвійності -5, але й останній склад основи і набула 
форми ^о^1Ье^£. В ряді назв спостерігається зникнення умлаутів: Кдпі^.чаи 
перетворилося в КеепісНзаи, оглушення дзвінкого зімкнено-проривного §  в 
позиції анлаута (на початку складу): Вгіскесіаи від Вп%и1аи, зникнення
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нового приступу в анлауті: КеепісИ-ши, що призвело до сміхотворних 
семантичних змін літературної норми.

2. Транслітерації назв сусідніх слов’янських поселень. Такий вид 
запозичень ще раз підтвердив той факт, що найчастіше запозичуються 
географічні назви та імена осіб [2, с.98].

Чиста транслітерація слов’янських топонімів у нових назвах німець
ких колоній спостерігалася вкрай рідко. Поселенці намагалися адаптувати 
незвичні назви з незрозумілою їм внутрішньою формою, особливо їхні 
словотвірні морфеми, перетворивши їх на схожі за звучанням німецькі з 
прозорим, хоча і абсолютно іншим значенням. Так, наприклад типові для 
польських та українських назв кінцеві склади -о\\>/-ів відтворилися німець
кою формою -аи, співзвучною з німецьким іменником Аие (річкова долина, 
луг), який є дуже частим складником німецьких топонімів: Вегіїусгою' -  Вег- 
сіікаи, Соїезгом/ -  Соїезскаи, Л ііа  -  .Іаііаи, Каск.т -  КсиЬскаи, Капіуом> -  
Капіаскаи, Зскитіе -  5скитІаи.

Фонетично-графічна адаптація назв галицьких поселень відбувалася 
відповідно до особливостей діалектного мовлення колоністів, що засвід
чують лексикони з кодифікацією назв колоній та спогади колоністів [6 ; 9]. 
Наприклад, нетипова для німців флексія -а була змінена на -е: \УоІіса 
отримала форму Я'оіеіге, \УоІа набула форми \УоІе, Шжіса -  Иотсе, 
ЬиЬІапу -  іищ апє, Ш зіепка -  Шзскіпке, Зтегесгпа- Зсктагеїзскпе. Проте 
багатоскладові слов’янські топоніми, що закінчувалися на -е , у запози
ченій формі це закінчення втрачали: М иіуіот се -  М ш скіотіг, М іепш са  -  
Меегяііг, Роггесге -  Рогеїхск.. Дзвінкі приголосні польсько-українських 
варіантів назв оглушувалися до глухих відповідників в адаптованих фор
мах: 8імка -  8скі/ка, Я:сіу£ІО'л>ка -  Зскікіо//, РосІІиЬу -  Росіїор, ОоЬготії -  
Оо'л’єгтії, ОоЬпапу -  Оошег.чскап, Огохсіошісе -  Огохскіетіг.

Дещо складнішими є варіанти асиміляції, в яких в запозичених назвах 
зникали цілі склади: ОгокоЬусг -  П гот ії, Мікоіщо'л' -  Иіскіеі, Воіескок -  
ВоІ%о//, Ііаіггукі -  Оаігіск, СгаЬотес -  С гат ії. Іноді окремі морфеми або 
цілі основи композитних топонімів підмінювалися схожими за звучанням 
німецькими іменниками: Віе£опісе -  Рескпііг (Ьіе%о -  Реск), Каїіт т  -  
Каїко/(~ом> -  Н о/), КатіепЬгосІ -  КаппеЬгої (-Ьгосі -  Вгої), ОоЬговІапу -  і)о- 
ш п с к іе е  (-Іапу -  Теє), Тгохсіапіес -  Огохскіспєіг (-піес -  Иеіг), Кирпотсе -  
КорреШ іг (-т еє -  \Уііг), Мошосіеііса -  Момегхеїеіг (-Ііса -  Іеіг(і)).

3. Композити-г ібриди, утворені основоскладанням транслітерованого 
слов’янського топоніма та німецьких означальних назв Иеи-, йеиїхск-, або 
основного компонента -Коїопіе: Неи-Каїиаг, Иеи-Ногоіаппа, Иеи-Мігип, 
Оетск-іапу, Оеиізск-Ятоііп, Вапсіго\\-КоІопіе, Кпікіпіп-Коіопіе, Макоша- 
Коїопіе, БоЬгоууІапу-КоІопіе.

Тут і далі назви слов’янських колоній подаємо латиницею так, як вони подані у 
німецьких документальних джерелах.
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4. Топоніми -  переклади слов’янських назв. їхній аналіз дозволяє 
виділити наступні форми словотвору:

• композити, утворені від складних слов’янських назв шляхом
перекладу складників, наприклад: 2ітпа \¥ос!а -  КаІЬл/аззег.

• композити, утворені від складних слов’янських назв шляхом
перекладу тільки першого слова з використанням як основного компонента 
композити типових для німецьких топонімів іменників йог?, Вег%, Аи(е) 
тощо, наприклад: Мокга Щез -  Ь'аззепсіог/, Ш м а Щез -  Ивисіог/.

• композити, утворені шляхом перекладу простих слов’янських
топонімів з додаванням типових складників німецьких географічних назв у 
функції основного слова, наприклад: Кіет іса -  Вгиптіог/, Расіен1 -  
РаІІЬгипп, 8ат у -  КекЬег%, Катіеп -  8іеіпаи, 8тегкІа -  Таппепііог/, 
8іггезіусе -  ЩасИепіїог/.

•  композити, утворені шляхом перекладу суфіксальних та 
префіксальних форм слов’янських топонімів. При перекладі префіксацій 
спостерігається переклад префікса та основи відповідними німецькими 
формами: Росіпесгіе -  ШіегЬаск, РоМ егеїсе -  ШіегЬег%еЬ, РоМсусгукі -  
ІІпІегм/аШеп. При перекладі суфіксальних топонімів німецькі форми 
набувають композитної структури, в якій замість суфікса вживається 
описовий загальний іменник-основа: Тагпамес  -  ОогпЬаск, Кзіагпісе -  
Ріігзіепаи, ІІНсіпо -  Саззепсіог/, Котаго\и -  Оеїзепсіог/, Ма<І2Іе)о^  -  
Но$пип£заи, Віе£Опісе -  іаи/епсіог/, Ц рот ес -  Ьіпйепаи, Киггупа -  
КаисИегзііог/, Загпуку -  Кексіог/, ИУоЦоууз&ю -  Уо%Із(Іог/, Оуікотес -  
ШШепІаІ, Коуп]аІо\у -  КозепЬег%.

• прості назви колоній, утворені шляхом перекладу простих слов’ян
ських топонімів: Са] -  Наіп.

Проте не всі перекладні форми користувалися популярністю в німець
ких колоністів. Дуже часто замість них у вжитку активно з’являлися сло
в’янські форми, адаптовані до діалекту колоністів. Ті паралельні слов’ян
ські назви німецьких колоній, де в процесі фонетичної асиміляції зникли 
флексії або оглушилися окремі дзвінкі приголосні, все одно вживалися 
частіше, оскільки відмінності були незначними і запозичені назви служили 
кращими орієнтирами, ніж офіційні німецькі назви, наприклад: ІЛісгпо -  
Саззепсіог/ + Оііізскпе, Котагош -  Сеїзепсіог/ + Катего$, Май2Іе)ом> -  
Но//пип%заи + Иайй]о^, Віе%опісе -  Ьаи/епсіог/ + Рескпііг, Зт егкіа -  
Таппепсіог/ + Бскмегкіаа.

Мотиваційним чинником більшої вживаності адаптованих слов’янсь
ких топонімів порівняно з офіційними німецькими назвами колоній висту
пає співзвучність основ чи їхніх морфем з німецькими іменниками (рідше 
прикметниками), значення котрих характеризувало особливості життя в тій 
чи іншій колонії: Віе%опісе -  Рескпіп (Реск -  невдача, нещастя), Котагочг -  
Катего[{(Каттег -  комора). 8міегкІа -  8скм>егкІаа (зскшег -  важко).
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Дещо осібно від проаналізованих груп топонімів стоїть значна кіль
кість комеморативних назв [1] німецьких колоній, які мали увіковічнити 
імена видатних осіб, що особливо долучилися до процесу колонізації.

При детальному аналізі словотвору таких топонімів вимальовується 
виразна відмінність між похідними морфологічними формами назв, зумов
лена етнічними коренями вихідних антропонімів: топоніми -  деривати від 
німецьких імен -  це або зміна антропонімічної функції імені на 
топонімічну: КгаптЬег£ (Ргат Апіоп Есіїег уоп КгапгЬег^), Бот/еісі (Апіоп 
Ейіег уоп Оогп]екІ), КозепЬег% (Риті КозепЬег%-Огсіт), або композиція 
“ім’я + загальний іменник (якісна характеристика номінованого 
простору)”: (Вгщійаи -Вгі%і<Іо (О г а /Л з е / уоп Вгщісіо) + Аи(е), ІІ%агІзІаІ, 
ЩагІ$Ьег%- и%аН (Аіоіз С га/і/^агіе) + Ткаї (Таї), Вег%).

А назви колоній, в основу котрих лягли імена тих польських або 
українських землевласників, які запроваджували на своїх землях приватну 
колонізацію, демонструють зовсім іншу схему словотвору: антропонім + 
слов’янські суфікси -ом>/ів, -іп /ин, -ом>ка/івка, наприклад: Міегом>, 8у%піом>, 
Лзе/ом , Нашпіп, Апіопіп, 8іапіп, Вгопізіаможка, Казітіегомка, КагІо\\>ка. 
Виняток складають хіба що назви Вескегзсіог/, Ва£ІпзЬег£.

Такий словотвір наочно виявляє реакцію носіїв мови-реципієнта на 
іншомовний (тут слов’янський) антропонім і на словотвірний процес за 
зразками попередньо запозичених слов’янських назв сусідніх колоній.

Отож, проведений аналіз демонструє значні впливи слов’янських 
власних назв Галичини на словотвірний процес іншомовних топонімів -  
назв німецьких колоній. Оскільки творення німецьких топонімів відбу
валося синхронно, може, і з випередженням стосовно закладання поселень, 
коли ще не йшлося про будь-які екстралінгвальні (культурні, економічні, 
релігійні тощо) фактори, то можемо твердити, що в даній ситуації мовний 
контакт випередив позамовний (хоча, зазвичай, перший буває наслідком 
другого).

Відкритість мови колоністів до запозичення слов’янських власних 
назв на подальшому етапі колонізації засвідчила її потенційну здатність до 
запозичення української та польської лексики, що підтвердили пізніші 
дослідження і зафіксував словник Ю.Кремера [7].
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Наталія Телегіна

ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИЦІЇ НОВЕЛ ФРЕНСІСА СКОТА 
ФІЦДЖЕРАЛЬДА

С т и л ь  Френсіса Скота Фіиджеральда вважається одним із кращих в 
американській літературі. Оригінальність стилю його новел великою мі
рою забезпечується оригінальністю композиції. Ф.С.Фіцджеральд був од
ним із реформаторів американської новели. Найбільш видатні письмен
ники періоду, який вважається “золотим періодом” у розвитку американ
ської новелістики, Шервуд Андерсон, Френсіс Скот Фіцджеральд, Ернест 
Хемінгуей, Уільям Фолкнер, Дороті Паркер шукали шляхи для більш гли
бокого проникнення у внутрішній світ людини. У 20-30-ті роки XX сто
ліття з ’являється все більше новел, у яких сюжету в загальноприйнятому 
розумінні цього терміна немає.

У творчому спадку Ф.С.Фіцджеральда знаходимо фабульні і безфа- 
бульні психологічні новели. Останніх більше з ’являється в пізній період. 
Творчі пошуки Ф.С.Фіцджеральда привели його і до створення нового ти
пу новели -  сюжетно-психологічної, яка об’єднує риси фабульної і безфа- 
бульної новели. У таких новелах Ф.С.Фіцджеральд робить сюжет не менш 
інтригуючим, ніж у фабульних новелах, але в той же час його головним 
завданням є намагання розібратися у внутрішньому світі своїх героїв, у 
причинах їх вчинків, у складності їх взаємовідносин з іншими людьми.

У цих новелах він часто приділяє увагу процесу формування особис
тості героя, його поглядам на життя. В ранній період його творчості зраз
ками такого типу новели можуть бути “Льодовий палац”, “Дерилімпл 
схибив”, “Волосся Вероніки”. Такі оповідання, як правило, складаються з 
кількох частин, охоплюють більш або менш тривалий період із життя 
героя. Вони динамічні, в них багато дії, але увага автора зосереджена перш 
за все на герої, його переживаннях, настроях, психологічному стані. У 
таких оповіданнях часто використовується символіка, зустрічаються 
“несподівані розв’язки”, які, проте, носять інший характер, ніж у новелах 
О Тенрі або фабульних новелах самого Ф.С.Фіцджеральда.

З ’єднуючи риси фабульної і психологічної новели, Фіцджеральд у 
ряді оповідань вводить дві кульмінації: дійову -  найбільш гострий момент 
у розвитку сюжету, і емоційну -  найбільш напружений момент у роздумах 
та переживаннях героя. Іноді вони збігаються (“Льодовий палац”), іноді ні. 
Наприклад, у новелі “Осадок щастя” (1920) дійову кульмінацію знаходимо 
в кінці другої глави, коли чоловіка Роксани, головної героїні оповідання, 
розбив параліч. Емоційна кульмінація настає набагато пізніше, під час ві
зиту героїні до Кітті, дружини друга її чоловіка. Недоглянута дитина, мар-
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нославство Кітті, її скарги на те, що вони з чоловіком мало розважаються, 
примушують Роксану з особливою гостротою відчути несправедливість то
го, що сталося з нею. Усвідомлення того, що хвороба чоловіка позбавила її 
можливості мати дітей, підсилює її відразу до цієї жінки. Вперше за багато 
місяців Роксана втрачає самоконтроль: “Вона відчула, що в неї тремтять 
руки. їй хотілося схопити цю жінку і трясти, трясти її. їй хотілося закрити 
її десь і примусити відшкрябувати підлогу” [4, с.226] (переклад наш -  Н. Т ).

У ряді новел емоційну кульмінацію Ф.С.Фіцджеральд переносить у кі
нець оповідання, в останній внутрішній монолог героя, в його останню 
репліку. Тут читач дізнається про справжній настрій героя, який виник у 
нього в результаті пережитих ним подій, про те, як змінилися погляди ге
роя. У підтексті часто звучить гіркота втрати ілюзій. Ці заключні рядки, як 
правило, складаються з коротких речень. У них Фіцджеральд вдало вико
ристовує ритм і повтори. Тому вони нагадують вірші в прозі. За приклад 
можна взяти уривок з оповідання “Зимові мрії” : “Ьоп§ а§о”, Ке заі<1, “1оп§ 
а§о, іЬеге \¥а$ зотеіЬіп§ іп т е ,  Ьиі по\у іЬаі іЬіп§ із §опе. 1Чо\у (Ьаі іЬіп§ із 
£опе. І саппої сгу. І саппої саге. ТЬаІ іЬіп§ \уі11 с о т е  Ьаск по т о г е ” [3, с. 90].

Погляди героя в сюжетно-психологічних новелах Фіцджеральда знач
но змінюються в процесі розвитку сюжету. В момент емоційної кульміна
ції часто відбувається усвідомлення героєм помилковості своїх поглядів і 
переоцінка цінностей. Сюжети таких новел, як правило, драматичні. Події 
подаються, як у кінематографі, картинами, які змінюють одна одну. Основ
на ідея не вимальовується рельєфно і неуважним читачем може лишитися 
не поміченою.

Позиція автора, його розуміння життя, його відношення до подій і ге
роїв передаються через відбір матеріалу, певний емоційний вплив на чита
ча, через вчинки героїв. Безпосередніх авторських оцінок або дуже мало, 
або вони взагалі відсутні. Характер героя вимальовується, в основному, з 
його дій. Письменник не судить своїх героїв, він тільки розповідає про їх 
вчинки, але відбирає ці вчинки так, що поступово вимальовується пере
конливий і яскравий характер. “Дія є характер”, писав Фіцджеральд у своїх 
нотатках. По тому, як поданий образ, стає зрозумілим авторське ставлення 
до нього. Цю особливість прози Фіцджеральда можна простежити на прик
ладі оповідання “Дві провини” (1930), в якому, як і в багатьох інших опові
даннях Фіцджеральда, причиною страждань і розладу в житті героя є його 
зрада самому собі, своїй природі, своїм природним почуттям і прагненням 
у результаті його захоплення фальшивими цінностями. У центрі опові
дання режисер Біл Мак-Чесні і його чарівна дружина Еммі, які корис
туються репутацією “найбільш ніжної, відданої пари” [ 1, с.305]. їх відно
сини будуються на коханні і взаємній повазі, але після їх приїзду в Лондон 
Біл, захопившись спілкуванням з англійськими аристократами, все частіше 
лишає Еммі саму, все більше п’є, все менше працює. Крах настає, коли в 
Еммі народжується мертва дитина. Творчим успіхом Фіцджеральда можна
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вважати сцену в лікарні. Еммі вимучена фізично і духовно. Коли Біл не по
вернувся додому, вона думала, що його вже немає серед живих. Вона не 
здатна говорити про дитину, яку щойно втратила. Вона вимовляє тільки 
одну страшну і коротку фразу: “Всі померли” [1, с.304]. Дивлячись на блі
дого, п’яного Біла, на його зім’ятий костюм і розбите обличчя, вона розу
міє, що і Біл для неї помер. Померла і любляча та віддана Еммі. Почуття 
Еммі автор залишає в підтексті. Стриманий тон заключної фрази вигідно 
контрастує з попередньою частиною оповіді: “Вона впала біля входу до 
лікарні, намагаючись сама вийти з таксі” [1, с.304]. Ключове слово “сама” 
дає можливість зрозуміти провину Біла, який покинув її у важку хвилину, 
хоча бачив, що вона погано почувається, що в неї важко на серці і що, заз
вичай стримана, Еммі плаче.

Для передачі психологічного стану героїв Фіцджеральд використовує 
різноманітні засоби: від прямого авторського коментаря до символічних 
образів (образ натовпу в кінці оповідання). Кут зору, під яким ми бачимо 
героя, постійно змінюється. Біла Мак-Чесні ми бачимо то очима його парт
нера Бранкузі, то очима іронічного автора, то очима автора, який співчуває 
йому (в кінці оповідання), то очима закоханої Еммі, то очима Еммі, яка 
вже більше не кохає Біла, а тільки співчуває йому. Деколи читачу пода
ється думка про Біла сторонніх людей. З усього цього викристалізовується 
багатогранний і еволюціонуючий образ людини обдарованої і суперечли
вої. Характер авторської позиції змінюється у ході оповіді. У деяких части
нах оповідання автор “лишається за завісою”. Так, наприклад, сила харак
теру Еммі розкривається в кількох її репліках без коментарів автора. Ви
мучена вагітністю, самотністю і переживаннями за Біла, Еммі просить його 
повернутися раніше, але в той же момент додає: “... або коли зможеш” [1, 
с.301]. Вона моментально опановує себе, ніби злякавшись своєї слабкості. 
Деколи авторська репліка повертає читача до попередніх подій оповідання, 
примушуючи його глибше переосмислити переживання героїні. Розпові
даючи про наполегливу працю Еммі в балетній студії, де вона знову знай
шла себе, Фіцджеральд, ніби мимохіть, зауважує: “Колись вона з такою ж 
наполегливістю працювала над своїми відносинами з Білом, і тоді це 
закінчилося зривом і болем” [1, с.306]. В інших випадках письменник 
детально пояснює душевний стан своїх героїв. Особливо в останній час
тині, коли мова заходить про провину Еммі. Фіцджеральд відкрито гово
рить про те, що її рішення лишитися в Нью-Йорку і дебютувати в Метро
політен Опера, коли важкохворий Біл повинен їхати в Денвер, звідки йому, 
можливо, вже ніколи не повернутися, -  це наслідок провини Біла і відчу
ження, яке виникло між ними того дня, коли Еммі втратила дитину. Введе
ний письменником образ натовпу, який підхоплює і тягне за собою Еммі, 
дає читачеві зрозуміти, що Еммі втрачена для Біла назавжди. Те, що Біл 
починає думати про неї в минулому часі, підсилює сумний емоційний тон 
розв’язки оповідання.
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Особливо оригінальною є композиція одного з найкращих оповідань 
Ф.С.Фіцджеральда “Знову Вавілон” (1931), яке, по суті, побудовано за 
принципами сонатної форми. Як і в основу сонатного алегро, в його основу 
покладено протиставлення двох різних тем, точніше тематичних груп. Це 
тема минулого і теперішнього: Чарлі в минулому і Чарлі тепер, Париж до і 
після 1929 року, “ ... ті дні, коли на біржі ще грали на підвищення ...” [1, 
с.ЗЗЗ]. І день сьогоднішній, коли “все змінилося” [1, с.ЗЗЗ]. Ці дві теми 
виникають майже одночасно, як і повинно бути в сонаті. Тема теперіш
нього відповідає головній партії, тема минулого -  побічній:

-  А містер Кемпбелл де? -  спитав Чарлі.
-  Поїхав до Швейцарії. Містер Кемпбелл сильно хворіє, містер Уейлс.
-  Це сумно. Ну, а Джордж Хардт?
-  Повернувся до Америки, працює [1, с.311].
Цією розмовою в барі, в результаті якої Чарлі переконується, що 

карнавалу, який влаштували американські експатріанти в Парижі, прийшов 
кінець, відкривається оповідь. І протягом цілого оповідання образ тепер 
тихого Парижа з напівпустими барами та ресторанами [1, с.316], Парижа, 
який по-новому сприймається Чарлі, контрастує з образом Парижа 20-х 
років, коли старший бармен готелю “Ріц” “приїздив на роботу у власному 
несерійної моделі автомобілі” [1, с.312], підкреслюючи зміни в самому 
Чарлі, який тепер з болем і каяттям згадує, як закрив двері і залишив 
дружину на снігу, “тому що сніг у двадцять дев’ятому був нібито і не сніг. 
Хочеш, і не буде снігом, треба тільки заплатити гроші” [ 1, с.ЗЗЗ], як кидав 
тисячні купюри в оркестр, переходячи з одного закладу в інший перед 
світанком. Тема зміни, яка відбулася в Чарлі, виникає вже в першій сцені в 
барі, коли, відмовляючись від ще однієї порції спиртного, він говорить: “ ... 
я тепер дотримуюся міри”, а офіціант зауважує: “А роки два тому ви 
багато пили” [1, с.312]. Класична сонатна форма звичайно складається з 
трьох частин: експозиції, розробки і репризи. Відповідні частини можна 
знайти і в цьому оповіданні. В експозиції, як правило, стисло викладається 
тематичний матеріал, вводяться контрастні образи. Розглянута вище сцена 
в барі готелю “Ріц” відповідає цим вимогам. Для сонатної розробки типо
вою є структура з трьох частин: коротка вступна частина, власне розробка і 
предикт. У сонатній розробці в матеріалі експозиції відбуваються певні 
зміни. Теми поглиблюються і звучать більш виразно. Це спостерігається і в 
наступній частині оповідання. У короткій вступній частині розробки ми 
дізнаємося про мету приїзду Чарлі, з ’являється мотив самотності, який 
поки що лишається прихованим. Він виникає під час першого приходу 
Чарлі до дочки. Спокій у домі Пітерсів, метушня дітей у сусідній кімнаті, 
аромат домашньої кухні -  все це нагадує Чарлі про те, що свій дім він 
зруйнував. Він відчуває, що тут, де живе його дочка, він чужий.

Наступна частина оповідання - це основний розділ розробки -  влас
не розробка. У ній поглиблюється мотив самотності. Гуляючи по нічному
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Парижу, повз заклади, які він колись відвідував, Чарлі відчуває, що тепер 
він розуміє, що означає “вести гуляще життя” -  кинути на вітер, перетво
рити щось на ніщо [1, с.316]. Зустріч із колишніми друзями, які, як неба
жане нагадування про минуле, з ’являються якраз тоді, коли він, нарешті, 
вийшов разом із дочкою і вперше за багато місяців почувається щасливим, 
бентежить Чарлі. Прірва, яка виникла між ним і його друзями, його колиш
нім життям, стає ще більш помітною під час зустрічі в театрі. Тема поглиб
люється, коли Чарлі охоплює “почуття, схоже на жах” [1, с.328], після 
того, як він прочитав листа Лорейн, в якому вона згадувала їх розваги в 
1929. Ця тема досягає кульмінації, коли п’яні Лорейн і Дункан з ’являються 
в домі Пітерсів, тоді, коли Чарлі вже практично отримав згоду Меріон на 
від’їзд дочки з ним.

Наступна сцена виписана особливо ретельно. Вона відповідає пре- 
дикту сонатної розробки. Предикт готує повернення до основної тональ
ності в репризі. Одним із найбільш типових прийомів, які використову
ються музикантами в предикті, є передача стану напруженого очікування. 
Цим вимогам відповідає наступна сцена. Психологічний стан людей пере
дано в ній через рухи або їх відсутність: Меріон стоїть, “ніби застигла на 
тому самому місці” [1, с.331], пригортаючи до себе своїх дітей. Вона ніби 
заціпеніла від несподіванки і відрази. Лінкольн розкачує дочку Чарлі на 
колінах “туди-сюди, як маятник” [1, с.331]. Одноманітний характер цього 
руху свідчить про напружену роботу думки Лінкольна. Чарлі залишається 
ніби осторонь цієї групи. Його нервові і різноманітні рухи (“присів у 
крісло, взяв свій стакан, поставив назад”) [1, с.331] свідчать про 
нездатність зосередитися, про те, що він наляканий. Саме зараз з’являється 
відчуття, що Чарлі зазнав поразки. Він знову сам. Усі його подальші спро
би пояснити, переконати лише підсилюють передчуття поразки.

Остання глава -  це реприза, яка в сонаті передбачає обов’язковий 
повтор матеріалу експозиції в тому самому вигляді або у вигляді варіації. 
Сцена відбувається у тому ж барі готелю “Ріц”, та сама розмова про зміни, 
про того самого Джорджа Хардта, але з’являється варіація мотиву, яка під
водить підсумок минулого Чарлі:

-  Кажуть, ви теж багато втратили під час краху.
-  Правду кажуть. -  І похмуро додав: -  Але все по-справжньому цінне 

я втратив під час буму [1, с.ЗЗЗ].
Наступний абзац -  знову спогади і, як підсумок, -  дзвінок Лінкольну, 

щоб переконатися, що з поверненням йому дочки вирішили почекати. Як і 
в першій сцені в барі, той самий Алекс пропонує Чарлі віскі. Він відмов
ляється. Мотив повторюється. Підходить ще один офіціант із такою ж про
позицією, але Чарлі знову відмовляється. Очевидно, цим автор хотів під
креслити остаточний розрив Чарлі з минулим. І тільки тепер чітко і ясно 
звучить мотив самотності. Саме це слово вперше вживається автором лише 
в останньому реченні: "Він точно знав, т о  ніколи Елен не побажала би для
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нього такої самотності” [1, с.334]. Поєднання двох образно-тематичних 
сфер інтенсифікує розвиток дії, створює емоційний колорит, який перегу
кується з емоційним колоритом сонати.

У листі до дочки Фіцджеральд писав: “Якщо в тебе є що сказати, 
щось таке, чого до тебе не казав ніхто, ти повинна відчувати це так гостро, 
що ти знайдеш спосіб вираження, якого до тебе не знали, так що те, що ти 
хочеш сказати, і те, як ти це робиш, змішуються в єдине ціле так нероз
ривно, ніби вони зародилися разом” [2, с .11].

Таким чином, для Ф.С.Фіцджеральда зміст і форма не просто злива
лися в єдине ціле, вони зароджувалися як єдине нерозривне ціле.

1. Ф іцджеральд Ф .С Избранньїе произведения: Собр. в 3-х т. -  Л : Худож. лит., 1977. -  
Т .3 .-4 6 1  с.

2. Рііг^егаїсі, Р.8. А11 їЬе засі уоип§ т а п . - М У .:  8сгіЬпег, 1926. -  267 р.
3. Ріі2£сгак1, Р.8. ТЬе іііато ш і ах Ьі§ аз (Не Кііг ап<1 ОіЬег зіогіез -  І Іагтопсізи/оПІї 

(МісІсІІезех): Репдиіп Воокз, 1963. -  238 р.
4. ТЬеІеПегз оГР.8. Ріі7£ега1(і / Р.д. Ьу А. ТитЬиІІ. -Ь Г У .: 8сгіЬпег, 1963. - 6 1 5  р.

№іа1іаТе1е£Іпа
С О М РО ЗІТК Ж  ОР Р.8. Р П Ж іЕ К А Р О ’8 ЗНОКТ ЗТОК.ІЕЗ 

ТЬе агіісіе зіисііез Йіе ресиїіагіїіез оГ іЬе сошрозіїіоп оГР.8.РіІг^егаШ ’з зЬоП зіогіез. 
ТЬе §геа(е5І аиепііоп із § і\еп  Іо іЬе кіпсіз оГ сіігпах апсі сіепоиепіепі. ТЬе апаїузіз оГ іЬе 
зіогу “ВаЬуІоп К єуізіієсі"  т а д е  іп їЬе агіісіе геуеаіз іЬе Гасі Іїіаі ііз зігисіиге соггезропсіз Іо 
іЬаІ оГ (Ье зопаїа.
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Наталія Телегіна, Катерина Ступіна

РИСИ НЕОРОМАНТИЗМУ В ХУДОЖНІЙ СИСТЕМІ
РОМАНУ ОСКАРА УАЙЛЬДА “ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”

Творчість Оскара Уайльда яскравою сторінкою увійшла в історію сві
тової літератури і в історію театру. Його поезія, проза і драматургія не пе
рестають привертати увагу читачів, глядачів і дослідників. Оригінальність 
стилю і багатство мови Оскара Уайльда є невичерпним джерелом для по
шуків цікавих творчих рішень, нестандартних засобів вираження і своєрід
них прийомів.

Слава Оскара Уайльда як прозаїка значною мірою базується на його 
єдиному великому прозаїчному творі -  “Портрет Доріана Грея” [3]. Цей 
твір не має чіткого жанрового визначення в літературознавстві. Деколи йо
го називають романом, інколи повістю або навіть драмою в прозі. Серед 
уточнюючих характеристик зустрічаємо: роман-символ, роман-алегорія,
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роман-міф. Кожне з цих визначень може бути обгрунтоване, адже “Порт
рет Доріана Грея” та його символіка викликають численні тлумачення.

Зазвичай про Оскара Уайльда говорять як про письменника, який за
початкував естетизм як літературну течію в англійській літературі [І, 
с.348]. Зустрічаються судження про нього як реаліста. Деякі критики гово
рять про неоромантизм Уайльда саме у зв’язку з “Портретом Доріана 
Грея” [2, с.97]. У творі дійсно присутні численні риси неоромантизму: тя
жіння до екзотики і використання екзотичних образотворчих елементів, 
схильність до гротеску, поєднання фантастики з дійсністю, мотив двій
ника, насиченість описів деталями та ін. Але помітні також і риси симво
лізму, наприклад, прихований за звичайними речами потаємний зміст.

Типовою неоромантичною рисою твору є ескейпізм, який легко вия
вити у поведінці Доріана. Звичайне життя дратує його і наводить на нього 
нудьгу. Він намагається знайти притулок у псевдоестетизмі. Він захоплю
ється “їЬе соїоиг, їЬе Ьеаиіу, їЬе _]оу оГ НГе” [4, с.64] (“кольором, красою і 
радістю життя”), але уникає будь-яких тривалих переживань через страх, 
бо вони можуть заподіяти йому біль. Наприклад, провівши Алана Кемп- 
бела у кімнату, де знаходиться тіло вбитого художника, Доріан раптом від
чуває страх, що йому доведеться побачити наслідки того, що він накоїв: 
“ТЬеге Ье зіорресі, ГееІіп§ аГгаісі Іо іи т  гоипсі, апсі Ьіз еуез Гіхей іЬєшзєіуєз оп 
їЬе іпїгісасіез оґіЬе р ап е т  ЬеСоге Ь іт ” [4, с.278] (“Тоді зупинився і, боячись 
озирнутися, втупив погляд перед собою у химерний візерунок розшитої 
тканини”). Його пристрасне захоплення творами мистецтва, так детально 
описане в одинадцятому розділі, лише спосіб “Ьу ^ЬісЬ Ье соиісі езсаре, Гог 
а зеазоп, Ггогп їЬе Геаг іЬаІ хеетесі Іо Ь іт  аі І іт е з  Іо Ье а іто з і іоо §геаІ Іо Ье 
Ь о т е ” [4, с.249] (“завдяки якому він міг хоч на якийсь час втекти від стра
ху, який деколи здавався нестерпним”). Він боїться тієї сторони своєї осо
бистості, прийняти відповідальність за яку він не готовий.

Композиція твору є традиційною. Зустріч Доріана Грея з лордом Генрі 
Уоттоном у студії художника Безіла Голуорда в день завершення роботи 
над портретом -  своєрідний пролог до основної дії. А розділ, в якому опи
сується, як троє слуг зайшли до кімнати і побачили труп відразливого ста
рого і портрет прекрасного юнака, -  лаконічний епілог. Але деякі прийоми 
побудови сюжету споріднюють твір із неоромантичною прозою. Ці прийо
ми характерні для детективного оповідання, яке набирало популярності і в 
той час розвивалося в рамках неоромантизму ( Конан Дойль). У типово де
тективному ключі вирішено закінчення четвертого і сімнадцятого розділів. 
Велику роль у неоромантичній естетиці твору відіграє мотив двійника, в 
якому непомітно поєднуються фантастика і дійсність.

Барвистість картин, створених Оскаром Уайльдом, його неприховане 
прагнення зробити сюжет захоплюючим теж свідчать про те, що неороман
тична естетика домінує в усьому творі. Як більшість неоромантиків, Оскар 
Уайльд широко використовує деталі, порівняння, метафори, епітети, апюзії.
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Письменник вживає практично всі види деталей: характерологічну, 
уточнюючу, описову, імплікуючу. Описуючи зовнішність або поведінку 
героїв, Уайльд користується характерологічною деталлю: ІЇіе Еп§1івЬ
поЬІе шЬо \уаз аІм>ауз циагге11іп% т ік  іке саЬтеп аЬоиІ ікеіг/агез” [4, с. 158] 
(“ ... англійський аристократ, що завжди свариться з візниками за гроші”) -  
така деталь поведінки передає скнарість і дріб’язковість героя. Уточнюючі 
деталі (назви вулиць, районів, будинків ) надають достовірності оповіді: 
“Ьогсі Непгу \¥оПоп яїгоііесі Гготп Сигзоп 8ігееІ оуєг Іо Л е АІЬапу Іо саіі оп 
Ьіз ипсіе, Ьогсі Регтог” [4, с. 156] (“Лорд Генрі Уоттон простував із Керзон- 
стріт, до будинку Олбені, маючи на меті відвідати свого дядька, лорда 
Фермора”). Прикладом імплікуючої деталі може бути вираз обличчя Доріа- 
на, коли він спостерігав за бездарною грою Сібіли: “Вопап Огау §геш раїе 
аз Ье у/аісЬесі Ьег” [4, с.200] (“Доріан Грей, придивляючись до Сібіли Вейн, 
щодалі полотнів”). Ця деталь підкреслює, наскільки неприємно вражений 
був герой. Використовуючи описову деталь, автор намагається допомогти 
читачеві уявити речі, що оточують героїв. Для цього він залучає чуттєві 
асоціації читача -  зорові, слухові, дотикові, навіть нюхові -  “ТЬе зіисііо шаз 
ГіІІесі \уііЬ гіск ойоиг оГ гозез, апсі \уЬеп іЬе 1і§Ьі зишшег т п й  зііггей  атісЗзі 
іЬе Ігеез оґ іЬе §агсіеп, іЬеге саше іЬгои^Ь іЬе ореп сіоог іЬе кеауу зсепі о ґ іЬе 
Іііас, ог іЬе то ге  сіеіісаіе рег/ите о ґ  іЬе ріпк-/1<тегіп£ іЬ о т ” [4, с.131] 
(“Студія художника була наповнена густими пахощами троянд, а коли в 
саду знімався літній легіт, він доносив крізь відчинені двері то п’янкий за
пах бузку, то м’який аромат рожевих квіток шипшини”). Чуттєве сприй
няття автора, його власні зорові та слухові враження переважають у біль
шості описів, наприклад: “Мозі оґ іЬе хуіпсіохуз шеге сіагк, Ьиі по\у апсі іЬеп 
ґапіазііс зЬасІошз \уєгє зіікоиеіІеА а§аіпзІ зоше Іатр ііі Ьііпсі. Не дааісЬесі іЬ ет  
сигіоизіу. ТЬеу гпоуєсі І іке топзігоиз тагіопеїіез апсі тасіе §езІигез Ііке ііує 
Ікіп%з" [4, с.287] (У вікнах будинків було темно, і тільки подекуди на освіт
лених зсередини шторах вирізьблювалися химерні силуети. Доріан з ціка
вістю поглядав на них. Вони снували, мов здоровезні ляльки, а руками роз
махували, наче живі істоти”).

Чуттєвість у сприйнятті дійсності проявляється і в характері числен
них порівнянь. Так, почуття і враження Доріана порівнюються з музикою, 
спочатку у роздумах героя після того, як лорд Генрі викладає йому свою 
“філософію індивідуалізму” : “Мизіс Ьасі зПттесі Ь іт  Ііке іЬаІ. Мизіс Ьасі 
ІгоиЬІесі Ь іт  т а п у  Іітез. Виї тизіс \уаз поі агіісиїаіе. її \уаз поі а пе\у \уогісі, 
Ьиі гаїЬег апоіЬег сЬаоз, іЬаі іі сгеаіесі іп из” [4, с. 146] (“Так зворушувала і 
бентежила його музика. Але вплив музики менш виразний... Вона-бо тво
рить у людині не новий світ, а скоріше новий хаос”). Пізніше, описуючи 
лордові Генрі Сібілу Вейн, своє перше кохання, Доріан Грей знову ж таки 
порівнює її з музикою: “Апсі Ьег уоісє ... її \уаз уегу 1о \у аі Гігзі, \уііЬ сіеер 
тпеїіочу поіез, іЬаІ зеетесі Іо /а11 зіп&іу ироп опе 'з еаг. ТЬеп іі Ьесате а ІіІІІе 
Іои/іег, апсі зоипсіесі Ііке а ґіиіе ог а сіізіапі ІіаиіЬоіз. Іп іНе дагсіеп-зсспе її Насі
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аІІ іЬе Ігетиіоиз есзіазу іЬаІ опе Ьеагз _)изІ Ьеґоге сіаи/п \\'Нсп пі§Ьііп§а1ез аге 
аіщіп£. ТЬеге \¥еге т о т е п із ,  Іаіег оп, \уЬеп іі Ьа<3 іЬе т Ш раззіоп о /у іо ііт "  
[4, с.173] (“А її голос ... Спочатку дуже т и х и й ,  з  глибокими лагідними 
нотками, що, здавалося, просто самі западають у вухо. Потім він посилився
і зазвучав, наче флейта або далекий гобой. У сцені в садку цей голос забри
нів усім тим трепетним екстазом, що ми чуємо у передранішнім співі соло
вейка. Ще далі бували моменти, коли в ньому промовляла шалена прист
расть скрипки ...”). Подібні порівняння, що збуджують слухові асоціації, 
знаходимо і в пейзажах: “ТЬе сііт гоаг оґ Ьопсіоп у/аз Ііке іке Ьоипіоп поіе о /  
а сіізіапі ог§ап” [4, с.131] (“Невиразний клекіт Лондона долинав, наче басо
ва нота далекого органа”).

Описуючи психологічні явища, поведінку людини, письменник вико
ристовує метафори: “ ...зЬе із а реасоск іп еуегуйііп§ Ьиі Ьеаиіу” [4, с.136] 
(“...вона -  ч и с т іс и н ь к и й  павич в усьому, крім краси"). Такі метафори як 
“ТЬеге \уаз а гасіїапсе аЬоиІ Ьег” [4, с.202] (“Вся вона немов променилася 
сяйвом“) та “ ... а Ьапсі оґ ісе Ьасі Ьееп Іаісі ироп Ьіз ЬеагГ [4, с.151] (“... на 
серце лягла крижана рука”) передають внутрішній стан героїв. Надзви
чайно вдалою, на наш погляд, є така метафора: “А гозе зЬоок іп Ьег Ьіоосі 
апсі зЬасІо^ес! Ьег сЬеекз” [4,с.181], яка, на жаль, не була збережена при пе
рекладі роману.

Епітети, використані у творі, емоційно насичені, вони створюють від
повідний настрій у читача, передають захоплення автора і оточуючих 
надзвичайною вродою юнака і мають на меті викликати не менше захоп
лення в читача: /іпеїу  сип>ес! зсагіеі Іірз (ніжні обриси яскраво червоних 
уст), /гапк еуез (чисті очі), сгиеі зтіїе (жорстокий усміх), £іШе(1 ІкгеасЬ 
(золоті пасма), геЬеІіоиз сигіз (непокірні кучері), /ог£еі-те-поІ еуез (голубі, 
наче незабудки, очі). Але поступово, з розвитком дії характер епітетів змі
нюється. Вони починають використовуватися з метою розкриття справ
жньої особистості Доріана і постановки у зв’язку з цим моральних проб
лем: ехциізіїе сіізііаіп ( пиховита зневага ), Іоаїкзоте ікіп§ (відразливий 
портрет), ипсіеаг, Ьезііаі ап<1 зоМ еп /а се  (тупе, хтиве і розпусне обличчя), 
каїе/иі тетогіез (ненависна пам’ять). Емоційна насиченість художніх за
собів, вжитих автором, акцент на чуттєвості, загостреність сприйняття і ви
раження говорять про неоромантичний характер прози.

Привертають увагу і численні алюзії. Найчастіше це звертання до 
грецької міфології і творів Шекспіра. Зокрема, згадки про Доріана як про 
Адоніса, ГІаріса, Нарциса: “ ... іЬіз уоип§ Асіопіз, \уЬо Іоокз аз іґ Ье \уаз 
тасіе оиі оґ іуогу апсі гозе-Іеауез” [4, с. 132] (“...цей юний Адоніс, наче зроб
лений із слонової к о с т і  й трояндових пелюсток”); “Опсе, іп ЬоуізЬ тоскегу 
оґ №гсіззиз, Ье Ьасі кіззесі, ог ґеі§пес1 Іо кізз, іЬозе раіпіесі Іірз іЬаІ по\у 
зтіїесі зо сгиеІІу аі Ь іт ” [4, с.220] (“Колись, одного разу, немов пере
дражнюючи Нарциса, він поцілував чи, вірніше, вдав, ніби цілує ці нама
льовані вуста, що тепер так злостиво кпили з нього”). Прикладом можуть
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також бути думки Доріана про Сібілу Вейн як Джульєтту, Офелію, Роза- 
лінду: зЬе сііесі, аз Іиііеі т і§ Ь і Ьауе сііесі” [4, с.223] (“... вона померла -
так, як померла б і Джульєтта”); “І Ьауе Ьасі {Ье аітпз оґ Козаііпсі агоиікі т е ,  
алеї кіззесі іиііеї оп їЬе то и іЬ ” [4, с. 195] (“Мене обіймали руки Розалінди, і 
я цілував уста Джульєтти...”). Ці алюзії допомагають автору розкрити ха
рактер головного героя, його ставлення до себе та інших, ставлення інших 
до нього і показати його схильність до ескейпізму (в останніх двох прик
ладах).

Специфічною рисою всієї творчості Оскара Уайльда, і зокрема даного 
твору, є використання парадоксів -  автор майстерно оперує словом для вті
лення неочікуваних і несподіваних думок та суджень. У романі парадокси 
проголошуються лордом Генрі: “Веаиіу епсіз \уЬєгє ап іпіеііесіиаі ехргеззіоп 
Ье^іпз” [4, с.132] (“Краса закінчується там, де починається інтелект”); 
“ТЬеге’з опіу опе іЬіп§ іп їЬе хуогМ \уогзє Лап Ьеіп§ іаікесі аЬоиі, апсі іЬаГз 
поі Ьеіп§ Іаікесі аЬоиІ” [4, с. 132] (“Гірше за те, що про тебе говорять, може 
бути лише, якщо про тебе не говорять”); “Веіп§ паїигаїїу із з ітр іу  а розе, 
апсі іЬе т о з і  іггііаііп§ розе І кпо\у” [4, с.134] (“Як на мене, бути природним -  
це поза, і до того ж найбільш дратлива”); “\У отеп Ьауе по арргесіаііоп оґ 
§00(1 Іоокз, аі Іеазі, §оос1 ш отеп  Ьауе поі” [4, с.141] (“Жінки, в усякому разі 
порядні жінки, не вміють оцінити привабливої зовнішності”). Саме цими 
парадоксами Генрі Уотгон спантеличує і захоплює Доріана Грея ще під час 
їхньої розмови в першому розділі. Як в цьому, так і в інших розділах діалог 
займає важливе місце у побудові роману і розкритті його ідейного змісту. 
Саме в діалогах автор, при посередництві Уоттона, проголошує ідеологічні 
засади естетизму і так званого “нового гедонізму” . Часом діалог між Доріа- 
ном і лордом Генрі перетворюється з обміну думками на “словесну гру”, 
що теж свідчить про схильність героїв до ескейпізму.

У творчому розвитку Уайльда-прозаїка “Портрет Доріана Грея” посів 
виключне місце. Він зосередив у собі результати довгих творчих пошуків 
автора. “Портрет Доріана Грея” займає місце серед найкращих творів сві
тової літератури, які піднімають найзагальніші проблеми людського існу
вання, зокрема -  взаємин життя й мистецтва, ролі етичного та естетичного 
в житті людини, співвідношення краси і добра. Ці завдання автора визна
чають відбір художніх засобів у системі твору.
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Каїаііа Те1е@іпа, Каїегупа Зіиріпа 
МЕОКОМАМТІС РЕАТЦКЕ8 Ш  ГНЕ АЯТІ8ТІС 8У 8ТЕМ  ОР “ТНЕ Р ІС Т Ш Е  ОР 

О О Я ^  О КА У ” ВУ О .М Г Л Е  
ТЬе агіісіе роіпіа оиі їурісаі пеоготапгіс ійеаз апсі зіуіе оГОзсаг \\'ік1е’5 поуєі “ТЬе 

Рісіиге оГ Оогіап Огау“. ТЬе Іепсіепсу Іо езсар ізт , дгоіезчие, те г ^ іп ^  їапіазу апсі геаіііу 
іпіо а зіпріє епіііу, їЬе т о й Г  оГ сіоиЬІе зу т Ь о Ііз т , сіезсгірііопз оуегіоасіеа шіШ сіеіаііз, їЬе 
зепзіїіуе сЬагасІег о ґ  схсиізіїе Гідигез о ї  зреесЬ аге сопзісіегесі аз зисЬ. ТЬе аиіЬогз ргодисе 
ехашріез оГ зіуіізііс (Ієуісєї Іо зирроП їЬе сопіепііопз.

Василь Ткачівський

НІМЕЦЬКОМОВНЕ ЛИСТУВАННЯ ІВАНА ФРАНКА З 
АВСТРІЙСЬКИМИ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТАМИ В.АДЛЕРОМ ТА 
Е.ПЕРНЕРСТОРФЕРОМ У КОНТЕКСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА З 

“А К ВЕІТЕК -2ЕІТШ С ”

Відомо, що І.Франко листувався з Віктором Адлером’ (1852-1918), 
одним із засновників та лідерів австрійської соціал-демократичної партії, 
редактором віденської газети “АгЬеіІег-2еіІип§” та його дружиною Еммою 
Адлер. На жаль, листи Франка не збереглися. Тому спробуємо відтворити 
їхні стосунки на основі наявної зворотної кореспонденції.

З Віктором Адлером Іван Франко познайомився особисто під час пе
ребування у Відні в 1892-93 рр. Вперше прізвище лідера австрійських 
соціал-демократів згадується в листах віденського періоду до М.Павлика. 
Під час перебування у столиці Австрії І.Франко неодноразово зустрічався з 
В.Адлером. Одну із таких зустрічей на віденській Ріогіап^аззе описав у

* Віктор Адлер народився у Празі 24 червня 1852 року. В середині 50-х років сім’я 
переїхала до Відня. Батько, Соломон М аркус Адлер, торгуючи земельними ділянками, 
здобув значний капітал. С ім’я перебралася в новий будинок, який пізніше було названо 
“АсПегзНогзІ” (“Гніздо Адлерів”). Надзвичайно здібний, але з дефектом мови, Віктор 
відвідував гімназію, яка на той час мала добру славу серед віденських євреїв. Його 
друзями тут стали Енґельберт Пернерсторфер, син кравця, та Макс Грубер, згодом 
відомий мюнхенський лікар. Через Е.Пернерсторфера, який поряд з участю в 
прогресивному студентському об’єднанні “А гтіп іа” був також членом “Першого 
віденського союзу робітничого руху” , зав’язалися контакти з віденським робітничим 
рухом, що починав формуватися. В.Адлер та Е.Пернерсторфер очолили австрійський 
національний рух. В.Адлер написав соціально-політичну частину лінцської програми 
німецьких націоналістів 1882 р., а Е.Пернерсторфер запропонував у 1883 р. цікаву, але 
так і не реалізовану концепцію масової партії. Віктор висунув свою кандидатуру на 
пост голови інституції для захисту прав робітників. Та уряд відхилив його прохання. 
Коли на початку 1884 р. в Нижній Австрії було проголошено надзвичайний стан, він 
остаточно приєднався до робітничого руху.

© В.Ткачівський
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своїх спогадах Микола Вороний (1871-1942) (детальніше про це див. [1, 
с.217]).

Відомий один лист В.Адлера до І.Франка від 8 липня 1898 року. Це -  
відповідь на Франкового листа від 16-го червня, в якому він просив Адлера 
повідомити послів до парламенту від соціал-демократичної партії про 
зловживання під час підготовки та проведення виборів у Галичині в 1896- 
1898 рр. Редактор “АгЬеіІег-2еіІип§” висловив задоволення з нагоди того, 
що І.Франко став вільним слухачем соціал-демократичної спілки і спо
дівався, що він швидко дійде до розуміння, що тільки чітка та рішуча по
літика є успішною. Провідник австрійських соціал-демократів вважав, що 
радикальній партії в Галичині потрібно об’єднатися з соціал-демократами, 
адже їхні розходження тільки на руку баденітам. Крім політичних питань, 
Адлер цікавився, чи не має Франко чогось для літературної частини газети 
[9, с.473].

Співробітництво Франка з “АгЬсіІег-2еіІип§“ розпочалося в 1890 році. 
Даючи короткий перелік своїх творів у Сиггісиїиш уііае, він писав: “...до 
бібліографічного списку моїх праць додати б хіба ще, що з моїх новел 
“Цигани” були перекладені на німецьке (“2іігісЬег УоІкзЬІаИ” і віденська 
“АгЬеііег-2еіІип§”), а віденська робітницька часопись “СІеісЬЬеіІ” в своїм 
тижневім додатку друкувала переклади “Рубача” і “V/ ро§опі /а  ЬіесЦ” [5, 
с.251].

Стаття Франка “Еміграція галицьких селян” була надрукована в 
“АгЬеіІег-геіІипд” № 43 від 21 жовтня 1892 р. ЗО жовтня 1892 р. в листі до 
Драгоманова Франко писав з Відня: “Я помістив статтю про еміграцію в 
тутешній “АгЬеііег2еіІип§”, та наразі не маю номера, то й не можу Вам її 
прислати, а як дістану, то зараз вишлю. З моєї статті в “АгЬеіІег/.еііип§” 
цифровий матеріал узяла тутешня антисемітська “Уо1к$2еіІип§” і пере
робила по-своєму” [5, с.363]. Тільки через 20 років він переклав її укра
їнською мовою для збірки “Гостем у німців”. У статті І.Франко вказав на 
причини еміграції, зобразив два найважливіші вогнища еміграції, описав 
реакцію польської шляхти на масові втечі селян за кордон, згадав про 
великий судовий процес у Вадовицях, що “відкрив безодню надужить та 
воліючих беззаконностей”.

11 листопада 1892 року в № 46 “АгЬсі(сг-2еіІип§” з’явилася інша 
стаття Франка на цю ж тему під назвою “Аиз Оаіігіеп. Оег ЬаЬуІопізсЬе 
ТиттпЬаи іп 8асНеп сіег Ваиетаизмапсіегітц” (“3 приводу еміграції селян з 
Галичини”).

Про ці ж події Франко писав у стаїті “Аиз^апс1етип8$а§еп1еп іп 
Оаіігіеп” (“Еміграційні агенти в Галичині”), надрукованій у 1896 р. спо
чатку в “АгЬеіІег-2еіІип£”, а потім у тижневику “2еіІ”.

22 квітня 1900 р. на шпальтах газети австрійських соціал-демократів 
(№109) побачило світ оповідання Франка, написане на основі розповіді 
Антона І рицуняка “Розбійник і піп”. Правда, воно було передруковане з
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тижневика “2 е іГ  (№ 290, 21.04. 1900 р.). Німецький текст автоперекладу 
розпочинався звісткою про те, що 30-го березня 1900 року помер
А.Грицуняк.

Іван Франко отримував листи не тільки від редактора “АгЬеіІег- 
2еіІип§” В.Адлера, а й від інших представників соціал-демократів. У його 
архіві -  листи від Адольфа Брауна (1862-1929) -  редактора часопису 
“СІеісЬЬеіІ” та швагера В.Адлера, посла до парламенту Енгельберта Пер- 
нерсторфера (1850-1918), Міхаеля Шахерля, Еміля фон Фюрта та Емми 
Адлер*.

Очевидно, що відповіді на листи А.Брауна та М.Шахерля, які просили 
надіслати статті про страйк львівських пекарів (для тижневика 
“СІеісЬЬеіІ”) та з нагоди святкування австрійським пролетаріатом травне
вих свят, Франко не дав або ж передав їх в усній формі.

Відомі два листи Е. Адлер до І.Франка. У першому вона звертається до 
Франка від імені свого чоловіка з проханням надіслати матеріали для 
книжки, яку планувала видати до Великодних свят. Це повинні бути казки, 
вірші, різні повчальні історії з життя** У листі-відповіді на перший лист 
Франко звернувся до Адлерів з проханням допомогти поставити одну з йо
го п’єс у віденському театрі. Е.Адлер передала листи В.Адлеру для подаль
шого клопотання і порадила Франкові звернутися в Каітипсі-ТЬеаІег, 
оскільки його директор Мюллер-Гуттенбрунн є порядною людиною і 
зможе все реально й справедливо оцінити. Вона вважала, що намір поста
вити п’єсу в народному театрі без великої протекції був безперспективним. 
У наступному листі Е.Адлер дякувала за надісланий для неї матеріал та 
висловлювала Франкові співчуття з приводу хвороби його дружини [9, 
с.451-452].

У берлінському виданні “Іуап Ргапко. Веі1га§е гиг СезсЬісЬіе ипсі 
Кикиг сіег Ш т а т е ” опубліковано 8 скупих ділових листів посла австрійсь
кого парламенту Е.Пернерсторфера до І.Франка. Вони стосуються діяль
ності австрійської соціал-демократичної партії та організації “відчиту” 
Франка у товаристві віденських фабіанців.

В. Ткачівський. Німецькомовне листування І.Франка з австрійськими соціал-демократами...

* Доля Емми Адлер, як і Ольги Франко, дружини ( Франка, була трагічною. Тяжке 
життя, обшуки та арешт чоловіка призвели в 1891 році до нервового зламу. Три роки 
вона лікувалася у лікарні для психічно хворих. Після того, як захворіла і пожиттєво 
була інтернована її обдарована 17-річна дочка, вона впала в депресію. Не могла 
зрозуміти й факту політичного вбивства, яке здійснив її син Фрідріх. Останні 9 років 
життя провела в Цюріху біля сина, померла самотньою в 1935 р.
** Е.Адлер видала збірку “ВіісНег сіег .ІивепсГ, редагувала молодіжний додаток газети 
“АгЬеіІегігшеп-2еіІип§”, перекладала белетристику з італійської, угорської, французької, 
російської мов. Визначний діяч феміністичного руху, вона написала книгу “Б іе Ргаиеп 
сіег §го5.чеп Г га п 7 б 5 І5 С Ііеп  Кєуоінііоп" (“Жінки великої французької революції” ).
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У квітні 1995 р. у віденському архіві товариства робітничого руху 
автором цих рядків було віднайдено невідомого листа І.Франка до Е.Пер- 
нерсторфера [4].

11 жовтня 1890 р. група членів виконавчого комітету радикальної пар
тії, в тому числі і Франко, надіслали Пернерсторферу листа, в якому пові
домляли про створення своєї партії. У листі від 15 жовтня Пернерсторфер 
привітав Франка з цієї нагоди і побажав сколихнути народ до більш енер
гійної діяльності заради свободи та щастя. “Письмо від звісного посла Пер- 
нерсторфера, котрого мови в віденьській раді державній трясуть цілою 
Австрією”, було надруковано як доказ важливості створення партії М.Пав- 
ликом [3, с .1].

Особливу прихильність до української нації Е.Пернерсторфер висло
вив у своєму зверненні до українців, проголошеному на сторінках 
‘ ІЛсгаіпізсЬе КипсівсЬаи” у серпні 1906 р. після вбивства 20-тирічним сту
дентом Мирославом Сочинським 12 квітня цього ж року у Львові наміс
ника Галичини графа Потоцького [8, с.1].

Решта листів Пернерсторфера стосуються підготовки виступу Франка 
на зустрічі з віденськими фабіанцями у 1896 р. Як видно з листа І.Франка 
від 4 жовтня 1896 року, він ще взимку 1895 р. вів переписку з одним із ви
давців тижневика “2еіІ” професором Ізидором Зінґером стосовно виступу з 
лекцією на тему “Оіе Аи5\уап(іегші§ аиз Оаіігіеп” (“Еміграція з Галичини”) 
[9, с.464].

Уперше про еміграцію селян І.Франко писав у листопаді 1895 року 
І.Зінґеру. Ця інформація його дуже зацікавила, адже протягом восьми мі
сяців Зінгер перебував у Північній Америці, куди емігрували галицькі 
селяни.

У листі від 24 січня 1896 р. І.Зінґер пропонував І. Франкові прочитати 
в товаристві віденських фабіанців лекцію про галицьку еміграцію чи на 
іншу тему [9, с.459]. Уперше таку пропозицію Франко отримав ще 18 
березня 1895 р. від Е.Фюрта, адвоката й політика. Цього ж питання стосу
вався і його лист від 22 березня 1896 р. Франкові пропонувалося прочитати 
у Відні лекцію на гему “Галичина та виборчі реформи”. Він погодився на 
участь у засіданні політичного клубу, яке мало відбутися на початку квіт
ня. Дане питання затягнулося, і час зустрічі переносився кілька разів. 28 
січня 1896 р. Зінґер повідомив Франка, що збори фабіанців, очевидно, від
будуться аж у середині березня в середу, а в понеділок після цього -  
дискусія економістів про еміграційне питання. Висловлюючи задоволення 
з того, що скоро відбудеться особисте знайомство, Зінгер також наго
лошував, що деталі зустрічі будуть уточнюватися з фабіанцями [9 , с.459].

Час проведення зборів улаштовував Франка. У одному з листів до 
В.Щурата він писав, що всередині березня буде у Відні [6, с.72]. Однак у 
березні запланована лекція не відбулася. 23 жовтня 1896 року Пернер
сторфер, висловлюючи задоволення, що Франко дав згоду на виступ,
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повідомляв, що лекція відбудеться між 15 та ЗО листопада і для підготовки 
залишається щонайменше три тижні [9, с.464]. Та в зв’язку з хворобою 
Пернерсторфера організацію щодо підготовки візиту Франка до Відня було 
доручено вести Емілю фон Фюрту, який, власне, і розпочинав цю справу. 
Е. Фюрт у листі від 21 листопада 1896 р. уточнив деталі стосовно теми 
лекції і дня її проведення протягом наступних двох тижнів [9, с.465].

Франко вказав кілька днів. Датою проведення заходу вибрали п’ят
ницю, оскільки тоді був вільним зал, що вміщував 600-800 осіб. Органі
затори обмежились певним числом запрошених, не бажаючи мати проблем 
з поліцією. Тема лекції, вказана в запрошеннях, мала назву “Оіе Ьа§е сіез 
§а1І2І5сЬеп Ваиегпйіапсіез” (“Становище галицького селянства”) [9, с.465- 
466].

Напередодні Франко взяв участь у мітингу, підготовкою якого, крім 
австрійських соціал-демократів, займались також члени українських това
риств “Січ” і “Родина” Марко Черемшина, Роман Сембратович, І.Саноць- 
кий, В.Загайкевич та М.Пасічник (детальніше про це див. [6]). Мітинг від
бувся 10 грудня 1896 року*.

11 грудня 1896 року Франко прочитав у ЯопасЬег-залі лекцію про 
становище галицького селянства. На другий день після зустрічі з фабіан
цями Франко розповідав у кав’ярні “Сепігаї” на Неггеп§а$$е у колі укра
їнських письменників Могильницького, Черемшини і Сембратовича, “що 
був з Адлером на обіді у професора Зінґера та дуже вихваляв мудрість і 
вченість Адлера й тішився, що створив собі дорогу до віденських газет і 
журналів” [7, с.307].

14 грудня 1896 р. в НатЬег§ег-залі, у 5-у районі Відня, Франко висту
пив на скликаних політичним клубом зборах. Одразу ж за ним виступав 
В.Адлер. З огляду на важливість його слів та той факт, що ця стаття не 
публікувалася українською мовою і не подається у додатках, наведемо у 
власному перекладі цитату з його виступу, у якій показане ставлення В.Ад- 
лера до І.Франка: “Якщо я дозволю собі до виступу доктора Франка додати 
кілька слів, то повинен, насамперед, сказати те, що ми шануємо Івана 
Франка вже роки як одного з найвидатніших поетів Австрії. Незалежно від 
того, у якій він партії, -  а він не в нашій (соціал-демократичній -  В. Т.), -  у 
нього щире серце і ясна голова, усю свою творчість він присвятив слу
жінню народові, і тому ми цінуємо його, хоча в дечому з ним і незгідні” [9, 
с.556].

Разом з похвалою на адресу Франка Адлер натякав на відсутність у 
його промові заклику до нещадної боротьби проти пригноблювачів, запев
няв, що соціал-демократична партія підтримуватиме все, що вестиме до

В.Ткачівський. Німецькомовне листування І.Франка з австрійськими соціал-демократами...

'  Укладачі “Спогадів про Івана Франка” помилково вказують, шо мітинг відбувся 
наприкінці 1897 р Насправді мітинг був проведений у грудні 1896 р.
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повалення тогочасної системи і з великою цікавістю споглядатиме за 
селянським рухом Галичини. Детальний виклад змісту цих зборів та 
виступ Франка опублікувала через два дні “АгЬеііег-2еіІип§” (Мог§епЬ1ай) 
ІМг. 346.

1890-1896 рр. -  це час найактивнішого співробітництва Франка з авст
рійськими соціал-демократами В.Адлером, Е.Пернерсторфером, Ф.Кро- 
наветтером, І.Зінгером. Роблячи спроби зберегти єдність у радикальній 
партії, Франко у травні 1899 р. “ ...вів розмови з керівником віденських 
соціал-демократів Віктором Адлером про умови входження радикальної 
партії до складу австрійської соціал-демократичної партії. Але вони не 
дали позитивного результату” [2, с.155].

Правда, і в керівництві радикальної партії стосовно з ’єднання двох 
партій не було одностайності. Ще 1897 року в одному з листів до І.Франка 
М.Павлик висловлював побоювання: якщо “молоді візьмуть у свої руки 
керівництво партією”, то “всю нашу працю загорнуть Дашинські та Адле- 
ри, і загорнуть так, що ми, пустивши їх у свою загороду, не в стані будемо 
оборонятися від них...” [2, с.154].

Незважаючи на те, що Франко мав досить тісні контакти з австрійсь
кими соціал-демократами, він так і не пристав до соціал-демократичного 
руху.

Листи австрійських соціал-демократів до І.Франка свідчать, що в 
центрі їхньої кореспонденції були переважно суспільно-політичні питання. 
Це, перш за все: висвітлення тяжкого економічного становища галицького 
селянства, яке було причиною масової еміграції за океан, підготовка поїзд
ки Франка до Відня з метою прочитання лекції в товаристві фабіанців та 
зустрічі політичного клубу, стосунки між соціал-демократичною партією 
Австрії та радикальною партією Східної Галичини. Усі ці проблеми знай
шли своє відображення у публіцистичних статтях Франка на сторінках 
“АгЬеіІег-2еіІип§”. У листуванні вперше зустрічається інформація про праг
нення Франка поставити свою п’єсу в одному з віденських театрів.

На сторінках віденських газет і журналів друкувалися переважно пуб
ліцистичні та наукові статті І.Франка. Художні твори публікувалися з по
дачі перекладачів. Віднайдений лист І.Франка до Е.Пернерсторфера, а та
кож листи Е.Пернерсторфера до видавництва П’єрсона від 2 червня 1893 р. 
та І.Зінґера до (.Франка від 12 листопада 1895 р. є єдиним свідченням того, 
що Франко сам турбувався про розміщення власного художнього твору в 
німецькомовному виданні.

Оскільки у Випуску 2 “Вісника Прикарпатського університету” було 
опубліковано тільки переклад листа І.Франка до Е.Пернерсторфера сто
совно видання повісті “А т  Ьаизіісіїеп Негчі” на сторінках “АгЬеіІег- 
2 еі(ип§”, пропонуємо Його автограф.

100

В.Ткачівський. Німсцькомовнс листування І.Франка з австрійськими соціал-демократами

101



Вісник П рикарпат ського університ ет у  Філологія. Випуск 7

1 Вороний М Перші зустрічі з Франком // Іван Франко у спогадах сучасників
Л ьвів: Каменяр, 1972. Кн. 2- С  156-162. у ч а с н и к ів

2. Грицак Ярослав Дух, що тіло рве д о б о ю .. .  Львів: Каменяр. 1990 176 с
3. Павлик М  На дорогу // Народ Рік 1 . - Л ь в ів , І.л. падолиста 1890 Ч 21 С  1 

Ткачівський В Невідомий лист Івана Франка німецькою мовою // В існик 
Прикарпатського університету. Філологія Вип II. Івано-Ф ранківськ-Плай 1997

6 Ф ~  " "  ? ? “ " , *"Р” В 50’ Т® К : Н .уко.а .у їк ,, ІШ  т !
6 Ф ранко Іван. Зібрання творів: В  50 т  Т  50. К Наукова думка, 1986. 703 с

°  Фрпа,м ент М01Х к о м и н ів  про Івана Ф ранка // Іван Ф ранко у 
спо іад ах сучасників. — Львів. Книжково-журн. внд-во, 1956 С  304-308

8. Е іп Р г е и п с і^ о г .  ап сііе КиїЬепеп. У о т  КеісЬ5гааЬ 8 еогсіпеГеп Е.Р етегз.огіег //
ІІк г а їт з с Н е  Кипсізсіїаи. 6 ,ІаЬг§ 1908 -  І\|г.8. ■ сі мсгмопег //

9. Ргапко ІУап. Всі(га8е /и г  СезсЬісЬіс и т і  КиКиг сіег Іікгаіпе: Аиз8е*аНІіе сіеиІзсЬе
ЯсНпЯеп сіез геуоіиіюпагеп О стокгаїеп 1882-1915. П т с г  МііагЬеи уоп О .І.В іІе с ’ куі

ипсі І І Вазз / Нгз§. у о п  ЕЛУітег ипсі Р.КігсЬпег -  Акасіешіеуегіац -  Вегііп, 1963 -  
577 8.

УазуІ ТкасЬіуз'су
ОЕКМАИ СОК.КЕ$РОЬ’ОЕ!\ІСЕ ОР 1УА1Ч Р К А Ж О  \У1ТН А ІІ5ТКІА К 

ЗО С ІА Ю Е М О С К А Т 8 
ТЬе агіісіе із а сопііпиаііоп оГ (Ье іпуЄ5П$>аііоп сош тепсесі іп “РгесаграШіап 

Ііпіуегзіїу Ви11е1іп“ , МитЬег 2 ТЬе аиіЬог сіезсгіЬез Ргапко’5 геІаІіопзЬірз \уііЬ Аизігіап 
8осіа1-Остосга(5 апсі Ьіз со-орегаиоп \лч(Ь Л е “АгЬеіІег-2еіІип§“ Іуап Ргапко’з агіісіез 
апсі Гісіюп \уеге риЬІізіїесі іп (Не пеизрарег ТЬе соггезропсіепсе геуеаіз Ргапко’з дезіге Іо 
зіа^е Ьіз ріау іп опе оГ Уіеппа’з іНеаІгез. Іп іЬе аррепсііх іЬе аиіЬог оГ іЬе апісіе £ і у є з  а 
рЬоІосору оГ Ргапко’з и п к п стт  Іеііег Іо Е.РетегзІогГег, а т е т Ь е г  оГ іЬе Рагііатепі оГ 
Аизігіа. ТЬе ІеПег Наз Ьееп Гоипсі іп іЬе агсНІУез оГ'Л'огкегз’ М о у є ш є п і  Зосіеіу іп Уіеппа

Надія Лащик

НОВЕЛИ Гі ДЕ МОПАССАНА В ПЕРЕКЛАДАХ В. ЩУРАТА

Українські д о с л і д н и к и  світової новелістики, аналізуючи прозу малого 
жанру кінця XIX -  початку XX ст., не раз ставили ім’я Ґі де Мопассана в 
ряд найвідоміших французьких письменників на теренах Західної України
[2]. Згідно з даними, які наводяться в дисертації М.Н.Греська “Твори Гі де 
Мопассана в перекладах і критиці на Україні 1883-1960 рр.”, до 1899 року 
було перекладено на українську мову 34 новели і нариси цього письмен
ника. Переклади творів Мопассана з ’являлись у журналах і газетах різних 
політичних напрямків (“Діло”, “Зоря”, “Мир”, “Бесіда”, “Зеркало” тощо). 
Часто переклади були зроблені з газетних текстів, адже відомо, що Мо- 
пассан майже завжди спочатку публікував свої твори в пресі, а після цього 
видавав їх збірками [6].

У 90-х роках минулого століття ім’я Мопассана часто згадує 1. Франко 
у своїх літературно-критичних статтях, опублікованих у журналі “Життя і 
слово”, “Літературно-науковий вісник” та польській газеті “Кицег 
Ь\уо\у$кі”.

Франко вважав Мопассана найвидатнішим письменником з-поміж по
слідовників Золя.

Заслуга Ґі де Мопассана полягає в тому, що він повернувся від роману 
до новели і з винятковою майстерністю використав можливості цієї розпо
відної форми. Духовний учень і послідЬвник Ґюстава Флобера, неперевер- 
шеного стиліста, Мопассан особливо ставився до слова, домагався чіткості, 
лапідарності стилю, ясності і точності думок. Це дало йому змогу створити 
струнку, лаконічну новелу, глибоко психологічну, актуальну і правдиву. 
Серед характерних рис прози малого жанру французького автора Ю.Да-
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нилін виділяє “змістовність, динамічність і глибину” [1, с.225]. Мопассан 
демонструє, нечувані пригоди” і дивні випадки, що становлять ядро но
вели, виростають із буденної, банальної, але достатньо жорсткої прози 
життя, із масового міщанського побуту. У новелах крізь різноманітність 
випадків проступає широка реалістична картина життя французької місь
кої буржуазії й пронизаного дрібновласницькими інтересами селянства і, 
крім того, картина Франції, окупованої німецькими загарбниками під час 
франко-прусської війни. На противагу Меріме, Мопассану зовсім не влас
тива романтична ідеалізація своїх героїв, що з патріотичних переконань 
протистоять окупантам, скромних і обездолених людей із народу, чиї дра
ми і благородні жертви залишилися ніким не поміченими. І позитивні, і не
гативні персонажі не виступають за рамки побутового сірого тла, про
заїчної буденності, і тим сильніший контраст між цим тлом і окремими по- 
діями, що вступають у протиріччя з ним і водночас його висвітлюють.

Завдяки спостережливості, вмінню охопити одночасно окреме і ціле, 
форми і кольори, вмінню відгадувати таємний смисл жестів і вчинків та 
оцінювати рівночасно їх зовнішню вимогливість, Мопассан став близьким 
тодішнім українським художникам слова, зокрема В.Щурату.

У 1899 році накладом Української видавничої спілки у Львові вийшла 
невелика збірка новел Гі де Мопассана “Дика пані” та інші оповідання. Тут 
вміщено п ять новел, перекладених Василем Щуратом. Книжечка справді 
заслужила собі пошану читачів. Про літературну цінність цієї збірки може 
свідчити коротенький відгук Лесі Українки в листі до Михайла Павлика 
від 7 червня 1899 р.: “Спілка”, спасибі їй, прислала іце книжечку Мопа
ссана -  вибір і переклад порядні” [7, с.273].

У новелістиці М опассана можна умовно виділити три типи новел: но
вела характерів, літературна новела та новела акції. Умовно -  тому, що 
елементи всіх трьох типів присутні у кожній з них, але тільки один зали
шається провідним, визначаючи ідейну структуру та композицію твору. 
Новела характерів -  найбільше художнє досягнення Мопассана, і саме 
вона кількісно домінує в його творчості. У побудові такої новели основним 
мистецьким завданням Мопассана було змалювання людських характерів, 
показаних не тільки з різних сторін, але й у динаміці розвитку. Пейзаж' 
середовище, побут та інші зовнішні обставини, хоча й присутні у таких но
велах, відіграють допоміжну роль. Характер сюжету відбиває не зовнішню 
інтригу, а динаміку людських переживань, душевних станів і почуттів. 
Така новела з п акцентацією на внутрішньому світі особистості, простої 
“маленької” людини, на внутрішніх драмах і конфліктах, що виявляють 
морально-етичні, духовні якості цієї особистості, стала близькою для 
перекладача Василя Щурата. Свідченням цього є перекладені ним новели 
Мопассана: “Дика пані”, “Бочівка”, “Місячна ніч”, “Ординанс”, “Каліка”.

Художнє пізнання внутрішнього світу здійснюється у процесі розши
рення кола проблем, нового бачення людини, видима оболонка душі якої
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має складну психічну структуру, певну ієрархію цінностей, свої зако
номірності. Тому в кінці XIX ст. особливого значення набуває психологізм 
як предмет і особливість художнього зображення.

Психологічною новелою характерів, у якій розкриваються нові, неві
домі душевні якості простої жінки і простежується їх розвиток у пере
ломний момент, є новела Мопассана “Ьа тбге 8аігуа§е’ , у перекладі В.Щу
рата “Дика пані”. Зовнішні події відіграють тут допоміжну роль і тільки 
спонукають до розкриття цих нових якостей. Так, Мопассан змальовує ха- 
ракгер простої селянки Віктуари Сімони, прозваної Соваж (тобто Дика), 
міцної старої жінки, високої й кощавої, як типової представниці свого ста
ну: доброї господині, суворої й безстрашної, але замкнутої й зажуреної, бо 
життя її, як і всіх інших жінок, похмуре і безпросвітне. Вона наділена висо
кими гуманними рисами, сприймає як звичайних людей навіть пруссаків, 
що живуть у її домі, між ними панують злагода, повага й любов. Солдати, 
у розумінні старої, такі ж люди, що десь залишили рідні домівки, своїх 
матерів і дітей, а на цю загарбницьку війну йдуть не з власної волі, а з при
мусу. Війна -  це політичні амбіції можновладців, для селян вона далека й 
безглузда, а тому вони не відчувають патріотичної ненависті до завойов
ників. Та детонатором психологічного зламу у душі тітки Соваж стала 
звістка про смерть її єдиного сина. Мопассан показує свою героїню у стані 
афекту — інтенсивного емоційного почуття, коли логіка тверезого розуму 
різко перебудовується, відступає на другий план. Тітка Соваж не плакала, 
сиділа непорушна, така приголомшена, що навіть не відчувала болю. А її 
вражена психіка породжувала видіння жахливої картини: ... 1а Іеіе
ІотЬапІ, Іез уеих оиуегіз, іапсііз ци’іі тЗсЬаіІ 1е соіп <іе за §гоззе тоизІасЬе, 
с о т т е  іі їаізаіі аих Ьеигез сіє соїбге” [9, с.ЗЗО].

Перекладацьку роботу Василя Щурата характеризує точне й повне 
розуміння оригіналу і майже адекватне його відтворення засобами рідної 
мови: “ ... паде на землю його голова, як замикаються його гарні, чорні очі, 
а вус він закусив, як завжди, коли сердився” [3, с.З].

Тут доречно зауважити, що Щуратів переклад новели “Дика пані” 
незрівнянно кращий і точніший, ніж Л.Івченкової [6, с .111], бо він доско
нало знав французьку мову. Наприклад: вираз ‘Т у  геїоигпаі сЬег то п  а т і  
Чиі ауаіі епГт Гаіі гесопзігиіге $оп сЬаІеаи” [9, с.З 19] у перекладі Щурата 
звучить: “Я вибрався вкінці до його замку, ... що... свіжо двигнувся з руїн ’ 
[З, с.1]. Л.Івченкова дає тут якусь вимушену, натягнуту здогадку -  “почав 
одбудовувати свій замок”.

Вживаючи вирази з народної мови: “Пішла думка за думкою, одна 
страшна, а друга ще страшніша” [3, с.З] Щурат відтворює фразу: “Ьез ісіеез 
Іиі уепаіепі ипе а ипе, аЯегеизез, Іоііигапіез” [9, с.ЗЗО]. Л.Ізченкова 
дотримується букви оригіналу і пише: “Одна по одній приходили їй страш
ні, болючі думки” [4, с .111]. В п перекладі “Іоіі (іе раіііе — солом яний 
дах”, (у Щурата -  “стріха”), “ Іо§із”-  це “оселя”, замість “житло’ . ‘хата ;
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“зоп §гапоІ”~  “її великий хлопець” замість “син”; “Ьгиіі сіє у о і х ”  -  “шум і 
г о л о с и ”  замість “гомін”, як правильно переклав В.Щурат.

Коли і як зароджується думка про помсту у свідомості жінки, автор не 
показує, але промовиста натуралістична деталь -  кров забитого кроля по
роджує у неї нові видіння закривавленого сина.

Тітка Соваж небагатослівна. Порівнюючи Щуратовий переклад фрази: 
“ЕІІе Іез ге§агс!к сіє соїе, запз рагіег, тйгіз -  запі ипе ісіее, еі 1е уіза§е 
(еііетепі ітраззіЬІе яи’ііз пе з ’арегдигепі сіє гіеп [9, с.332]. -  “Вона ж мовч
ки дивилася на них і думала, укладаючи з байдужим виразом лиця помалу 
страшний план” [3, с.4] -  з дослівним перекладом Івченкової: “Вона 
мовчки дивилась на них зіскоса, плекаючи одну певну думку з таким бай
дужим обличчям, що...” [4, с .112] ми, безумовно, віддаємо перевагу пер
шому.

Материнська любов і бажання помститись доводять її до нелюдського 
вчинку. Сюжетний конфлікт, здавалось би, досягає кульмінаційної напруги 
у епізоді підпалу власної хати разом з німецькими солдатами.

Але картиною пожежі новела Мопассана не закінчується. Ця надзви
чайно трагічна подія допомагає розкрити ще одну рису характеру героїні. 
Вона не скористалася тим, що згоріла її хата, не вдає божевільну, а чесно й 
відкрито признається у скоєному злочині, вважаючи свій вчинок геройським.

Основною причиною, що штовхає жінку на нелюдський вчинок, є 
війна, яка немилосердно, неждано вторгається у життя селян, порушуючи 
його звичайний уклад. Вона є чужою мирному населенню трударів, що 
звикли до праці на землі. У новелах Мопассана звучить неприхований про
тест проти війни, що приносить страждання мирному населенню, поро
джує його моральну деградацію. Адже смерть сина тітки Соваж від рук ні
мецьких загарбників стає причиною психологічного зламу в душі героїні й 
усвідомлення постояльців-пруссаків як ворогів. Психологічне ускладнення 
підкреслює невідворотність помсти окупантам. Навіть роблячи маленькі 
добрі діла, вони залишаються завойовниками, яким не місце на чужій зем
лі. Новела Мопассана відбражає увесь трагізм цієї війни.

Але Щ уратів переклад, вдалий в цілому, має і деякі недоліки. Пере
кладач обмежився передачею тих місць твору, які безпосередньо стосу
ються фабули, і пропустив усі авторські відступи, роздуми письменника 
про любов до рідної землі та її природи, глибоко правдиві філософські уза
гальнення про відсутність національної ненависті у простих людей, про їх 
ненависть до війни, за яку панівні класи змушували бідних розплачуватися 
власною кров’ю. Щурат скоротив таким чином майже наполовину обсяг 
твору, що негативно відбилося на новелі, бо в такому вигляді вона вийшла 
сухою, як голий факт. Цим самим порушено загальний ритм та побудову 
твору і те враження, яке дає оригінал у цілому. Пропущені місця мають 
істотне значення для висвітлення ідейних та мистецьких концепцій Мопас
сана.
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Зважаючи на австрійську цензуру, Щурат послідовно підмінив слова 
“німці”, “пруссаки” словами “вороже військо” або зовсім пропустив їх у 
перекладі. Сьогодні викликає заперечення і буквальний переклад прізвища 
героїні твору (“ заиуа§е” -  “дика”), яким було названо збірку.

Переклади чотирьох інших новел збірки, здійснених Василем Щура- 
том, відзначаються мовною майстерністю, повною відповідністю оригі
налу, правильною передачею нюансів та внутрішньої атмосфери творів.

В основі новели “Місячна ніч” (“Сіаіг сіє Ьипе”) -  конфлікт між свяще
ником і племінницею. Глибокий психолог, автор примушує служителя віри 
під впливом певних обставин і подій глянути на навколишній світ очима 
звичайної людини.

Ось уривок з новели “Місячна ніч”, перекладеної Щуратом: “Недаром 
ім’я його нагадувало битву, — отця Маріньяно. Він був високий ростом, ху- 
дощавий, вражливий, фанатичного темпераменту, але при всім тім правий. 
Всі основи його віри були непохитні, без найменшого сліду вагань. Він 
вмовив себе не на жарт, що знає свого Бога, та що розум може згубити всі 
його думки, примхи і наміри” [3, с.30]. Порівняємо з оригіналом: “II ройаіі 
Ьіеп зоп п о т  сіє Ьаіаіііе, 1’аЬЬе Магі§пап. С’еіаіі ип §гапсі ргеїге таі§те, 
Гапаїіцие, (і’а т е  Іоцригз ехакес, т а із  сігоііе, сГозсіїїаІіопз. II з’іта§іпаіІ 
зіпсегетепі соппаїїге зоп Оіеи, репеїгег зез сіеззеіпз, зез уоіопієз, зез 
іпіепііопз” [8, с.105 ].

Хоч перекладові Щурата більше ста років (надрукований вперше в 
газеті “Діло” в 1894 р.), він не постарівся й досі. Може, дещо багато
слівний, він правильно передає ідею і думки оригіналу.

Іван Рильський пізніше переклав цей текст так: “Дуже воно йому па
сувало, абатові Маріньякові, войовниче його прізвище. Він був високий, 
худий, екзальтований фанатик, щира, одначе, душа. Переконання мав пев
ні, непохитні. Вважав по щирості, що знає свого бога, знає його волю, на
міри, знає, що кому від бога призначено” [4, с.67].

Цей переклад зберігає внутрішню милозвучність тексту, відтворюючи 
його структуру заміною чотирьохразового повторення займенника “зез“ -  
двократною анафорою дієслова “знає”. Але при порівнянні двох перек
ладів треба не забувати, що перший здійснений тоді, коли українська 
літературна мова, зустрічаючи безконечні перешкоди, тільки виборювала 
собі право на існування [5].

Новела “Місячна ніч”, за винятком декількох реплік, являє собою роз
повідь автора. У першій частині новели подано психологічну характе
ристику абата Маріньяно, який, як своєрідний філософ, замислюється над 
причинами впорядкованості навколишнього світу. Його висновки завжди 
були однакові -- все на світі виникло завдяки незмінній мудрості Все
вишнього. Тому він ненавидів жінок, оскільки вони, згідно з його пере
конаннями, були створені лише для спокуси чоловіків, були для них своє
рідною пасткою. Справжнє переродження відбулося в душі абата, коли
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одного разу він побачив небогу з її коханцем. Міцно обнявшись, йшли 
вони стежкою, освітленою чарівним місячним сяйвом. Абат відчув справ
жнє потрясіння. Кому вона призначена, ця зворушлива чудова картина, ця 
поезія? Адже всі люди сплять і не бачать цієї краси. Закоханим, яких він 
переслідував? Засоромлений, не насмілившись потривожити їхню саміт
ність, він відступив, наче перед тим хотів порушити недоторканість “того 
храму, до якого входити не мав права” [3, с.37]. Мопассан не продовжує 
цю історію, але стає зрозумілим, що пережите отцем Маріньяно потрясіння 
примусить його іншими очима дивитись на взаємини людей.

В.Щ урат правильно відтворив іронічно-розмовну авторську мову но
вели, біблейно-патетичний стиль проповідей, романтично-схвильований 
стиль високої ліричної поезії. Адже опис весняної ночі зроблено в стилі 
поезії в прозі. Мопассан вживає слова і вирази із романтичної поезії: ипе 
зріепсіеиг сіє сіаіг сіє Іипе (у Щурата: повінь лагідного світла [3, с.34]), 1а 
£гапс1іо$е еі зегеіпе Ьеаиіе (в укр. перекладі: нагло величава і спокійна краса 
[З, с.34]). Звернімо увагу на те, що епітети стоять перед означенням -  це 
теж одна з ознак високого стилю.

Пейзажні замальовки Мопассана виконані в імпресіоністичній манері 
з широким використанням колористики, вражень зору, нюху й слуху, що 
передають життя у його русі. Прочитавши опис “облитої мерехтячим світ
лом рівнини, що наче купалася в якомусь ніжнім чарі” [3, с.35], можна 
уявити собі пейзажі Клода Моне чи Сіслея.

Розтлінна влада золота -  тема багатьох новел письменника. Мо
пассана в першу чергу цікавило розкриття психології охоплених прист
растю наживи людей. Він показує, як гроші глибше проникають в село, 
викликаючи заздрість, спотворюючи людські взаємини. Цим привертала до 
себе увагу багатьох перекладачів новела “Ье реііі йіі” (“Барилочка”), у Щу
рата -  “Бочівка”.

Вона друкувалася декілька разів у Галичині під різними назвами у га
зетах, журнальних і книжкових виданнях. У щомісячному “Додатку” до 
газети “Батьківщина” в 1896 р. у Львові з ’явилась “переробка” новели “Ба
рилочка” . Прізвище автора не вказувалося, була тільки кінцева редакційна 
примітка “переробив з французької В.Савич”. Новелу перекладає Осип 
Маковей у 1892 р. в “Народнім часописі” (12 і 13 січня, №№ 290, 291). У 
1896 р. ця новела з ’являється в “Ділі” (28 жовтня, № 234) у перекладі Ва
силя Щурата, а з цієї газети її передруковує І. Франко в книзі творів Мо
пассана “Дика пані і ін. оповідання” (1899). Через декілька років знахо
димо її переклад у “Світовій Зірниці”, що виходила в Могилеві-Поділь- 
ському (№№ 37, 39, 40 за 1906 р.), а ще пізніше нею займається Михайло 
Лозинський (“Нове слово”, Львів, 1913 за 29 і 30 жовтня №№ 344 і 345). 
Пізніший переклад зробила Лідія Івченкова [4, с.97-102].

Шинкар Шіко здіснює свій підступний план -  оволодіває фермою тіт
ки Маглуар, землі якої були поряд з його маггком. Шіко. досягає свого, пе

Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 7.

108

ретворивши жінку на п’яницю: стара п’яна замерзає в снігу, а шинкар діс
тає у спадок ферму. Мстячи пам’яті старої, з якою довелося стільки пово
зитись, Шіко врешті виявив своє дійсне, а не вдаване ставлення до сусідки: 
“Могла б ще яких десять літ пожити, чесна старуха, коби не та привичка” 
[З, с.21]. Переклад В.Щурата не зовсім відповідає оригіналу. Зворот “з’&аіі 
Ьоіззоппее” слід було б перекласти “якби вона не розпилась”, бо ж стара 
почала пити аж під кінець її життя.

Характерною особливістю імпресіоністичної манери Мопассана є пог
либлений психологізм і посилення ліричного начала.

Натуралістичні та імпресіоністичні прийоми, що сприяли прагненню 
найбільш достовірно відтворити життя, освоювати всі сфери індивідуаліс
тичного буття людини, не тільки фізичного і не так фізичного, як духов
ного, вжиті у новелі “Каліка”. У ній автор показує благородний характер 
людини, що окалічіла на війні, але залишилася на все життя щирою і від
даною близьким любим друзям. Поручик Ревальєр був заручений з панною 
де Мандель. Молоді люди були закоханими і дуже щасливими.

Перо Мопассана стисле й лаконічне, без зайвого нагромаджування де
талей. Лаконізм викладу імпонує В.Щурату. Перекладач відразу вводить 
читача в хід подій, відтворює сюжет, побудований на найбуденніших фак
тах, звичайнісіньких подіях, зустрічах і враженнях. Не достеменна і точна, 
а перетворена, організована творчою уявою, комбінаціями думки і худож
нього узагальнення передача життєвого факту складає для нього сутність 
творчого акту.

Іншою виявляється реальність. Повернувшись з війни калікою (зали
шився без обох ніг), Ревальєр звільняє панну де Мандель від даної обіцян
ки. “Я ніколи і нізащо в світі не пристав би на те, щоб вона була мені жін
кою. Хіба се можна? Люди не побираються для того, щоб показати перед 
світом свою благородність; чоловік жениться, щоб прожити всі дні, всі го
дини, мінути і хвилі побіч другої людини; а коли сей чоловік такий каліка 
як я, тоді жінка виходить за нього, засуджує себе самохіть на муку, яка 
буде тривати до самої смерті!” [З, с.73-74]. Панна виходить заміж за пана 
де Флєрель. У них трійко діточок: донечка і два синочки, саме їм везе по
дарунки Ревальєр.

Розв’язка була цілком несподіваною. Крізь відчинені дверцята купе, в 
якому їде каліка-офіцер, раптом просунулася пара рук, готових обійняти 
каліку. Це був Флєрель з дружиною і дітьми. “Коли каліка зійшов на 
землю, всі діги кинулися обіймати його. Відтак рушили в дорогу” [3, с.75].

В.Щурат відтворив благородство героя, що жертвує своїми почуттями 
заради щастя коханої людини.

Темі любові присвячена ще одна новела зі збірки - “Ординанс” 
(“Ь’огсіопапсе”). У ній Мопассан змальовує трагедію молодої жінки, що, 
шукаючи особистого щастя, попадає в лабети негідного суб’єкта і, щоб не 
потонути в ганьбі, позбавляє себе життя.
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Новела починається зі сцени похорону. “Поховали жінку полковника 
Лімузена, що два дні тому втопилася під час купелі. Він тяжко переживав 
цю втрату. Був то вже старець, худощавий, високий, з білим волосом і ву
сом” [3, с.49]. Минуло тільки три роки відтоді, коли він одружився з сиро
тою, донечкою давного приятеля, полковника Сортіса.

Засобами української мови В.Щурат передає біль утрати. “З тремтячи
ми колінами хитався над глубиною, що видавалася бездонна, над пропас- 
тю, в яку провалилося його серце і житє, все, що мав на земли” [3, с.49-50].

Із листа він дізнався правду, про підступність ординарця, що став 
коханцем його дружини. Не витримавши такої ганьби, молода дружина 
накладає на себе руки. Письменник робить висновок, що любов така ж нез
доланна, як і смерть. Полковник Лімузен не може дозволити, щоб “орди- 
нанс, дужий, плечистий парень з рудавим вусом і хитрим виразом лиця” [З, 
с.52], не був покараний за свій негідний вчинок. Він убиває свого орди
нарця. Переклад Василя Щ урата передає увесь трагізм цієї ситуації, душев
ні переживання героїв.

Згідно з традицією перекладознавства кінця XIX ст. він переклав бук
вально назву новели “Ь ’огсіопапсе” -  “ордонанс” (ординарець). Щурат ви
користовує багато слів, що вживалися в народній мові на західноукра
їнських землях: “бюрко”, “цвинтар”, “офіцир”, “рамя”, “вітець”, “видіти”, 
“тамтой” тощо. Ім’я ординарця передане українським “Пилип”. Західноук
раїнські регіоналізми, які зустрічаються у перекладах, з точки зору сучас
ної нормативної мови у деяких випадках можуть сприйматися як архаїзми.

Зважаючи на тодішні традиції в перекладознавстві, можемо стверджу
вати, що Щуратові вдалося передати сюжетну канву твору, його певну 
настроєво-емоційну ауру.

Висока художня майстерність Ґі де Мопассана імпонувала В.Щурату, 
який постійно піклувався про збагачення української культури кращими 
надбаннями із скарбниці світового красного письменства. Можемо ствер
джувати, що В.Щурат відносився до тієї когорти письменників, які добре 
знали і власну літературу, і літературу світову. Підтвердженням цьому є 
його переклади новел Мопассана. Основним матеріалом Щурата-перекла- 
дача було українське слово. Він вдало підбирав порівняння, гіперболи, 
використовув, як точні еквіваленти епітетів оригіналу, так і власне укра
їнські. Переклади В. Щурата сприяли збільшенню інтересу українських чи
тачів до творчості Мопассана.
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЛІНГВІСТИКИ

Ольга Кульчицька

ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ВИСНОВКИ З АНАЛІЗУ ПРАГМАТИЧНОЇ 
ФУНКЦІЇ МОВИ

Два вічні слов’янські питання “хто винен?” і “що робити?”, які досить 
часто лунають у різних сферах функціонування сучасного суспільства, 
дають хоч і дуже загальне, але правильне уявлення про проблеми викла
дання іноземних мов в Україні. Не секрет, що досить добре володіють іно
земними мовами, зокрема англійською, переважно випускники спеціаль
них факультетів. Знання студента або випускника немовного факультету 
залишаються на рівні 7-9 класів середньої школи. І це при обов’язковому 
вивченні англійської мови протягом шести років у школі і мінімум двох 
років в університеті. Слід, однак, відзначити певне зростання якості знань 
англійської мови у випускників юридичних і економічних факультетів. Ця 
проблема є типовою для університетів невеликих міст з обмеженою кіль
кістю робочих місць і спільних підприємств, де студенти могли б підроб
ляти, одночасно спілкуючись з фахівцями -  носіями англійської мови, і 
вдосконалювати свої знання.

Ми починаємо шукати винуватця, як тільки стикаємося з проблемою, 
яка потребує вирішення. Забагато нерозв’язаних питань у сфері освіти? Рі
вень викладання іноземних мов не відповідає потребам суспільства? -  Мож
на звинувачувати стару соціальну систему, надмірно централізовану сис
тему освіти, практику нав’язування “зверху” освітніх стратегій, застарілий 
структурний, аудіо-лінгвальний підхід, орієнтовану на вчителя методику! 
Що робити? -  Геть орієнтацію на вивчення граматичної системи, геть струк
турний підхід! Комунікація -  єдина мета, методичний бог сьогодення!

Сповнений таких ідеалістичних уявлень, викладач відчиняє двері 
аудиторії і у перші ж двадцять хвилин починає відчувати брак слів, ідей, 
ентузіазму. Байдужі обличчя, здивовані погляди, жарти повисають у повіт
рі, студенти неохоче виконують завдання, їм не подобається групова робо
та, вони не розуміють викладача.

Відкинувши іронію, наважуся стверджувати, що це сумна реальність, 
з якою стикається більшість інноваторів, не підготовлених до сучасної 
ситуації у викладанні англійської мови. Методи викладача не відповідають 
вимогам студентів. На їх думку, він повинен навчати, а не просто весело 
базікати на різні теми. Але навчати -  чого? Знову Ргезепі ІпсІеГіпіІе, Разі 
Сопііпиоиз, граматичних правил, які потім так і залишаються “мертвим 
вантажем”, аж ніяк не допомагаючи у професійному і повсякденному спіл
куванні з носіями англійської мови? (Якщо у читача склалося враження, 
що автор зневажливо ставиться до вивчення граматики, хочу вибачитися і

(О О. Кульчицька , р
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запевнити, що це не так. Місце граматики в системі мови, її роль у 
комунікативній компетенції мовця, методи її викладання -  тема окремої 
серйозної розмови).

Одна з можливих відповідей на болюче питання “що робити?”-  це 
розвиток культурно (суспільно) прийнятної системи програмових іннова
цій, зміна педагогічних цінностей викладача, а відтак і навчальних матеріа
лів і методів роботи та запровадження їх на довготривалій основі, що при
веде до зміни педагогічних цінностей і психології студента.

Проблема підвищення якості знань не може бути вирішена без змін у 
комплексі соціально-культурних аспектів:

• зміни у шкалі соціальних цінностей -  знання і професіоналізм на 
противагу протекціонізму і культу посади;

• нове ставлення до освіти, зокрема до вивчення іноземних мов, -  
творчий пошук знань, самостійність мислення на противагу надиктовці та 
некритичному заучуванню готових фактів без вміння застосовувати їх у 
реальних життєвих ситуаціях;

• нова філософія студента і викладача -  активне партнерство у пошу
ку знань на противагу філософії “постачальника і одержувача”, заохочення 
індивідуального вибору і прийняття рішень замість контролю і маніпулю
вання студентом, професійна чесність на противагу списуванню і плагіату;

• реформа програми викладання -  нові підходи до викладання інозем
них мов, зміна педагогічних цінностей, навчальних матеріалів і методик.

Небагато викладачів англійської мови в Україні визнає, що не вірить у 
дієвість комунікативних методів навчання. Однак практичні спо
стереження доводять, що існує тенденція до концентрації уваги на аспекті 
правильності мовлення за рахунок вміння спілкуватися в заданому кон
тексті. Ця суперечливість виникає внаслідок можливості різного тракту
вання поняття комунікативного підходу до навчання іноземної мови. Ну- 
нан, наприклад, дає таку інтерпретацію основного принципу комунікатив
ного підходу:

...Іеатсгз тихі Іеат  поі опіу Іо так е цтаттаїїсаПу соггесі, 
ргорозіїюпаї зіаіетепіз аЬоиІ іЬе ехрегіепіаі \уог1(1, Ьиі т и з і сіеуеіор іЬе 
аЬіІіІу Іо ш е Іап%иа£е іо £ЄІ ікіп^.ч сіопе ( ...) .

її шаз гесо£ПІ2е<1 іЬаі зітр іу  Ьеіп§ аЬІе Іо сгеаіе дгаттаїїсаП у соггесі 
зігисіигез іп 1ап§иа§е <1ісі поі песеззагіїу епаЬІе іИе Іеапіег іо ихе іИе Іап%иа%е 
Іо саггу оиі уагіоих геаІ-шогШ іихЬ  [6 , с.27] (курсив наш -  О.К.).

Згідно з цією досить прагматичною точкою зору мета комунікації -  
виконувати завдання в реальних ситуаціях, Іо §еІ іЬіп§з сіопе. Саме це від
різняє сучасне розуміння комунікативного підходу від його інтерпретації 
на початку 80-х років:

ТЬе зесопсі Іап^иаце Іеатег ти зі Ьауе ап оррогіипііу Іо іаке рагі іп іке 
теапіп$/иІ соттипісаііуе іпіегасііоп \уііЬ ЬіцЬІу сотреіепі зреакегз оГ іЬе
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1ап§иа£е, і.е. Іо гєзропсі іо §епиіпе соттип ісаііуе  пеесіз іп геаіізіїс зесопсі 
1ап§иа§е зіїиаііопз [1, с.27] (курсив наш -  О.К.).

Отже, різниця між більш раннім і пізнішим трактуванням комуніка
тивного підходу і його цілей у викладанні іноземної (другої) мови зумов
лена існуванням різних функцій мови: а) функції спілкування; б) прагма
тичної функції виконання практичних завдань.

Українські викладачі англійської мови схильні розглядати мову перш 
за все як засіб комунікації. Більше того, для філолога, не носія англійської 
мови у неангломовному середовищі англійська є об’єктом вивчення, яви
щем, яке слід аналізувати і оберігати, яким можна милуватися. У філолога 
до мови виникає особлива пошана: для нього мова -  це дорогоцінний ка
мінь, а не уламок бруківки, який піднімають для того, щоб розколоти го
ріх. Сказане може слугувати поясненням популярності серед наших викла
дачів так званої “слабкої версії” комунікативного підходу у викладанні іно
земної мови, прихильники якої закликають забезпечити студентів можли
вістю використання мови з метою комунікації [6, с.25] і фактично нама
гаються примирити традиційний і комунікативний принципи.

Тип інновації у викладанні іноземної мови, який може спрацювати в 
нашій сучасній освітній ситуації, -  це вивчення мови шляхом виконання 
практичних завдань: ТВЬТ (Тазк-Вазесі Ьап§иа§е ТеасЬіп§) [5]. Новий під
хід не є панацеєю, однак, він має певні характеристики, які можуть забез- 
пчити його успішне застосування, а саме:

•  ТВЬТ -  аналітична програма. Практичний курс англійської мови 
викладається в Україні як аналітичний, тобто представляє мову як єдине 
складне явище, яке підлягає вивченню в цілому, отже ТВЬТ має шанс 
інтегруватися в існуючу систему викладання;

•  у ТВЬТ процес так само важливий, як і результат. У наших аудито
ріях я к  проходить заняття не менш важпиво, ніж що викладається і зас
воюється студентами. Прогресивні вчителі і викладачі давно використо
вують парну роботу, рольову гру, “круглий стіл”, метод дискусії. Отже, на 
л інії програмового континууму, кінцевими точками якого є процес і ре
зультат, наші методики лежать, як видається, ближче до першого;

•  замість організації викладання мови за принципом попереднього 
відбору граматичних структур і/або понятійних чи функціональних кате
горій зміст навчання в ТВЬТ полягає у вирішенні завдань. В українських 
навчальних закладах іноземна мова завжди розглядалася як засіб вирішен
ня навчальних завдань. Зараз пропонується перенести акцент на когнітивні 
та комунікативні завдання реального життя.

Термін “завдання” використовувався у різних підходах до навчання 
іноземної мови. Наведемо кілька дефініцій:

... а ріесе оГ \уогк ипсіегіакеп ґог опезеїґ ог ґог оіЬегз, Ґгееіу ог ґог зо те  
ге\уапі ТЬиз, ехатріез оґ Іазкз іпсіисіе раіпііп£ а ґепсе, сігеззіпе а сЬіМ, 
ґіІІіп§ оиі а Гогт, Ьиуіп§ а раіг оґ зНоез, такіп§  ал аігііпе гезегуаііоп ... іп
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оіЬег ’л'огсіз, Ьу “Іазк” із гпеапі а Ьипсігесі апсі опе іЬіп§з реоріе сіо іп еуегусіау 
Ііґе [3, с.89].

... апу зігисіигаї Іеагпіп§ епсіеауог ’л'ІпсЬ Ьаз а рагіїсиїаг о^есііуе, 
арргоргіаіе сопіепі, а зресійесі \уогкіп§ ргосесіиге, апсі а гап§е оґ оиісотез ґог 
іЬозе \уїю ипсіеПаке їЬе Іазк. “Тазк” із іЬегеґоге аззитесі Іо геґег Іо а гап§е оґ 
шогкріапз лііісЬ Ьауе їЬе оуегаІІ ригрозе оґ Ґасі1і1а1іп§ 1ап§иа§е 1еатпіп§ ґгогп 
їЬе з ітр іе  апсі Ьгіеґ ехетсізе Іуре, іо то ге  сотр іех  апсі 1еп§!Ьу асііуііу зисп аз 
стоир-ргоЬІет зоіуіп§ ог зітиіаііопз апсі сіесізіоп-такіпе [4, с.39].

Опе оґ а зеї оґ сііґґегепііаіесі, зеяиепсаЬІе, ргоЬ1ет-зоІУІп§ асііуіііез 
іпуоІут§ іеатегз апсі ІеасЬегз іп зо т е  р іп і  зеїесііоп ґго т  а гап§е оґ уагіесі 
со^піііує апсі соттипісаііуе ргосесіигез аррііесі Іо ехіз1іп§ апсі пе\у кпо\УІе<1§е 
іп їЬе соіієсііує ехріогаїіоп апсі їЬе ригзиапсе оґ ґогезееп ог етег§епІ §оаІз 
\¥ІіЬіп а зосіаі т іїіеи  [2, с.Ю].

Зазначені автори вирізняють два типи завдань: завдання реального 
життя і навчальні завдання, які виконуються за допомогою когнітивних 
і/або комунікативних методів. Обидві категорії, завдання і методи одна
ково важливі у викладанні іноземних мов. Зараз українські викладачі й 
студенти у своїй роботі використовують переважно навчальні завдання і 
когнітивні методи. Виконання завдань реального життя, наприклад, замов
лення номера у готелі, аплікація на навчальний чи науковий грант, прохо
дження співбесіди під час прийому на роботу, поки що викликають у 
наших студентів певні труднощі.

Розглянемо більш докладно, що відбувається, коли акцент ставиться 
лише на навчальних завданнях і когнітивних методах їх виконання. Для 
прикладу можна звернутися до все ще популярного в Україні підручника 
для факультетів англійської мови Еп§1ізЬ Ьап§иа§е Ргасіісаі Соигзе за 
редакцією В.Д.Аракіна, виданого у 2000 році.

Підручник побудований за тематичним принципом, розділи мають 
однакову структуру: І. Оригінальний художній текст (для II-V курсів), мов
леннєві моделі, словосполучення і фразеологічні одиниці, вокабуляр 
тексту, тренувальні вправи і умовно творчі завдання (Маке ир апсі асі оиі 
зііиаііопз; Ехріаіп \уЬаІ із т е п і Ьу...; Апзшег їЬе циезііопз оп їЬе Іехі). II. Во
кабуляр з теми, оригінальний публіцистичний інформативний текст з теми, 
завдання на перевірку засвоєння інформації (Ьоок аі їЬе Іехі апсі апз\уег їЬе 
Яиезііопз; Ріпгі іп їЬе Іехі їЬе ґасіогз...; Зи ттагі/.е  їЬе Іехі; ІІзе Торісаі 
УосаЬиІагу іп ап8\уеґіп§ їЬе яиезііопз...), творчі завдання (А рапеї 
сіізсиззіоп, еіс.).

Як і кожен приклад практичної розробки будь-якого іншого типу нав
чальних програм, ці матеріали мають свої сильні і слабкі сторони. Навіть 
поверхневий аналіз показує, що, з одного боку,

• матеріали в основному автентичні та інформативні;
• завдання мають не лише тренувальний характер, але й передбача

ють інтерпретацію тексту чи перевірку вміння студентів використовувати

О.Кульчицька. Деякі практичні висновки з аналізу прагматичної функції мови
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текст як джерело інформації, а також спрямовані на навчання спілкування 
іноземною мовою.

З іншого боку,
• “комунікативні” ситуації, ролі, обов’язковий вокабуляр задані заз

далегідь, що обмежує самостійність і творчість студента;
• наведена інформація є недостатньою для виконання окремих зав

дань (Іаке іЬе го1е5 оГ іЬе асасіетіс уісе-ргекісіепі, а ргоґеззог, еіс. Нош вЬоиІсі 
Ьі§Ьег есіисаііоп Ье ог§апігесі, §оуетесі, сіігесіесі?). Разом з цим, не передба
чається і не заохочується ніякий самостійний пошук інформації.

Цитований підручник порушує один із головних принципів комуні
кації -  вона виникає лише за умови наявності інформаційної прогалини в 
одного з комунікантів. Відсутність інформаційної лакуни веде до псевдо- 
комунікації (наприклад, драматизація діалогів), до використання мови 
заради демонстрації здатності такого використання, що непогано само по 
собі, але не відповідає кінцевій меті навчання іноземної мови. У зап
ропонованих підручником ситуаціях у співрозмовників не виникає реаль
ної потреби у комунікативному використанні іноземної мови, бо не існує 
реальної проблеми, реальної потреби в обміні інформацією. Така потреба 
може виникнути в ситуації виконання завдань реального життя, коли 
навчальні матеріали використовуються не тільки заради отримання інфор
мації, але й заради її подальшого застосування в реальних ситуаціях. Хоча 
в аудиторії викладачі і студенти працюють над навчальними завданнями, 
їх (завдання) слід брати з реального життя. Викладача-новатора, який зби
рає банк навчальних матеріалів (наприклад, організація освіти в США: роз
клад занять, розробки, брошури інтенсивних курсів англійської мови, 
бланки заяв, інформаційні буклети, інструкції вступникам в аспірантуру, 
матеріали зі страхування студентів, бланки фінансових звітів, матеріали 
служби охорони здоров’я тощо) і розробляє прийоми їх застосування на 
заняттях, більш ніж радо вітатимуть у вищому навчальному закладі.

Щоб відповідати як вимогам навчального закладу, так і потребам сту
дентів, тобто, щоб інноваційний підхід “вписався” в освітній контекст 
України, завдання повинні:

• бути реалістичними і носити практичний характер, наприклад, заре
єструватися на прийом до лікаря по телефону;

• бути інформативними, тобто нести релевантну інформацію про сус
пільство, мова якого вивчається;

• базуватися на автентичних матеріалах, наприклад, брошурах, 
інформаційних листках, об’явах, формах, журнальних статтях тощо;

•  відповідати тематичній організації курсу іноземної мови у конкрет
ному навчальному закладі.

Що стосується методів релізації інновації, видається доцільним пос
тупове впровадження проекту в існуючу практику без різкої зміни і руйну
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вання здобутків останньої. Тут надзвичайно важливу роль відіграватимуть 
обговорення ідей, матеріалів, методик і результатів на стратегічному, так
тичному й операційному рівнях навчального планування, тобто між викла- 
дачами-інноваторами -  споживачами ідеї, постачальниками матеріалів, 
спостерігачами експерименту -  і студентами експериментальних груп.
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01$>а КиІсНуІзка
8 0М Е  РКАСТІСАЬ С О М С Ш 8ІО К 8 ОЕКІУЕО РК О М ТН Е  А КА ЕУ 8І8 ОР 

РКАОМ АТІС Р Ш С Т К Ж  ОР ТНЕ ЬА ЬІСиАСЕ 
Опе о ґ  (Ье роззіЬІе \уауз оГ ітргоу іпе (Ье ЕІ.Т зііиагіоп іп Цкгаіпе із \уогкіп§ оиі 

зосіаііу ассер(аЬ1е зуз(еш оС сигтісиїаг іппоуапопз, сІіап§іп§ (еасЬегз’ апсі з(ис1еп(5’ 
ресіа§о§іса1 уаіиез аз \уе11 аз 1еасЬіп§ шаіегіаіз апсі сіаззгоош ІесЬпіциез.

Вожена М аруневич

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО 
БІЛІНГВІЗМУ В ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Виходячи з твердження, що метою будь-якого навчання нерідної мови 
є формування білінгвізму того чи іншого типу [16, с.25], а умови навчання 
німецької мови на початковому етапі мовного ВНЗ відповідають умовам 
штучного субординативного білінгвізму (тобто оволодіння німецькою мо-

" У спец іальн ій  л ітератур і даю ться  різн і ви зн аченн я б іл ін гв ізм у , або  двом овн ості. В 
наш ом у досл ідж ен н і двом овн ість  розглядається  в п си хол ін гв істи ч н ом у  план і як ви ко
ристанн я індивідом  двох  м овних кодів у своїй  м овлен нєв ій  д іяльн ості [14 , с. 10].

Ш тучним и білінгвами називаю ться особи, які спеціально вивчаю ть другу мову, при
чому вивчення другої мови починається після того, як перш а мова уж е засвоєна [17, с.32].

С уборди нативни й  тип б іл ін гв ізм у  характери зується  н ер івноп равн им  статусом  одн а 
м ова дом інує, інш а іайм аг п ідпорядковане  с т а н о в и т е , в рол і дом ін ан ти  виступ ає р ідна 
м ова [ І , с 56]
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вою відбувається в умовах взаємодії рідної, української, та другої, німець
кої, мов, “причому такої взаємодії, за якої друга мова виступає підпоряд
кованою” [15, с.63]), вважаємо за доцільне розглядати фактор двомовності 
як об’єктивну реальність у навчальному процесі. Зауважимо, що з мето
дичної точки зору нас цікавить не стільки питання про двомовність у при
родних умовах спілкування, скільки процес її становлення в ході оволо
діння іноземною мовою в штучних, тобто аудиторних умовах. Природний 
білінгвізм має місце там, де вивчення другої мови проходить у результаті 
безпосереднього контактування з носіями мови в процесі спільної прак
тичної діяльності; штучний білінгвізм виникає в умовах цілеспрямованого 
вивчення другої мови у спеціально створених для цієї мети умовах (школа, 
інститут, курси), де мова вивчається опосередковано, через учителя, з 
використанням програм, навчальних посібників і технічних засобів [10 
с.26].

Загальновідомо, що засвоєння іноземної мови в аудиторних умовах 
відбувається за відсутності мовного середовища та наявності у студентів 
сформованого на базі рідної мови мовленнєвого механізму, тобто “люди
на, яка починає вивчення другої мови, уже не є “ІаЬиІа гака” [15, с.62]. 
Першочергового значення набуває той факт, що у студента, який володіє в 
повній мірі рідною мовою як знаряддям спілкування і мислення, всі мов
леннєві механізми вже сформовані і працюють на рідній мові [18, с.47]. 
Тому цілком закономірно, що процес оволодіння мовленнєвою діяльністю 
на другій мові не може не накладатися на первинний, базовий код рідної 
мови [1, с.5], а більш стійкі мовленнєві навички рідної мови виявляються 
домінуючими, що породжує відношення субординативної взаємодії кодів, 
в нашому випадку української та німецької мов, у свідомості студента. За 
таких умов виникає необхідність організації навчального процесу з 
урахуванням конкретних форм прояву білінгвізму, оскільки “тип бі
лінгвізму є релевантним до процесу його формування, тобто шляху засво
єння другої мови” [9, с.31]. Як зауважує Л.С.Виготський, “у випадку засво
єння іноземної мови пройдений шлях розвитку не повторюється”, зас
воєння іноземної мови здійснюється “через раніше засвоєну систему, яка 
стоїть між мовою і світом речей” [4, с.265]. Такою системою є рідна мова, 
через яку відбувається процес оволодіння іноземною. Викладене переко
нує в тому, що в умовах формування штучного білінгвізму іншомовна 
мовленнєва діяльність студентів, як правило, базується на рідній мові.

У зв’язку з цим наш інтерес до теорії двомовності пояснюється її 
значущістю для практики викладання німецької мови в україномовній 
аудиторії. Методична цінність цієї теорії полягає в тому, що вона сприяє 
виявленню специфіки функціональної взаємодії мов у свідомості двомовця 
[11, с.5], вказує на необхідність врахування та використання у навчанні як 
об ’єктивних, так і суб’єктивних закономірностей засвоєння іноземної мови 
на основі конкретної рідної мови та її зіставлення з іноземною.

Вісник Прикарпат ського університету. Ф ілологія. Випуск 7.

118

Б.Маруневич  Психологічний аспект проблеми штучного білінгвізму у зв ’язку з 
навчанням німецької мови

Враховуючи той факт, що двомовність є багатоплановою, багато- 
аспектною проблемою, яка однією своєю гранню безпосередньо стика
ється з проблемою навчання мов, необхідно визначити, який підхід до тлу
мачення сутності білінгвізму є визначальним. Теоретичний аналіз робіт 
лінгвістів, психологів та методистів [1; 2; 4; 6 ; 11; 14; 16; 17; 19; 23; 24; 25; 
26; 27], в яких порушувалися питання двомовності, виявив два основні 
підходи: лінгвістичний та психолінгвістичний. Останній передбачає ди
намічний характер становлення двомовності, оскільки він дозволяє врахо
вувати функціонування психолінгвістичних механізмів білінгва на різних 
ступенях його розвитку [22, с.37]. В контексті теорії мовленнєвої діяль
ності І.О.Зимня та С.Д.Толкачова виділяють три ступені у розвитку білін- 
гвального стану: перший -- формування і формулювання думки через посе
редництво рідної мови з наступним перекладом на нерідну мову (нижчий 
ступінь), другий -  формування думки засобами рідної мови з наступним її 
формулюванням засобами нерідної мови (проміжний ступінь), третій -  
формування і формулювання думки відразу засобами нерідної мови (сту
пінь білінгвапьного стану) [7, с.97].

Виходячи зі сказаного, вважаємо правомірним стверджувати, що дво
мовність у штучних умовах проходитиме ряд стадій: від елементарного до 
повноцінного володіння іноземною мовою, тобто формування двомовності 
в умовах ВНЗ слід розуміти як динамічний процес. Початковий етап ово
лодіння німецькою мовою характеризуватиметься, таким чином, як етап 
переходу від нижчої до проміжної стадії білінгвізму і відзначатиметься 
“взаємодією коду нової мовної системи з внутрішньомовленнєвим кодом 
студента, сформованим на базі рідної мови” [1, с.67]. В залежності від 
цілей навчання можна формувати рецептивний (забезпечує розуміння 
іншомовного тексту), репродуктивний (забезпечує розуміння та відтво
рення почутого і прочитаного), та продуктивний (забезпечує розуміння, 
відтворення і породження іншомовного тексту) білінгвізм [3, с.25-29]. На 
цій підставі можна конкретизувати кінцеву мету навчання німецької мови 
як спеціальності на початковому етапі в україномовному ВНЗ як форму
вання штучного, продуктивного, субординативного типу білінгвізму.

У зв’язку з викладеним важливо зазначити, що співвідношення мов
них систем у свідомості студента в умовах субординативного типу білін
гвізму є складним з психофізіологічної точки зору, оскільки функціонуван
ня мовленнєвих механізмів залежить від закономірностей співвідношення 
рідної та виучуваної мов і визначається стійкістю системи динамічних 
стереотипів, які перебудовуються в процесі навчання. Результати психофі
зіологічних та нейрофізіологічних досліджень підтверджують наш висно
вок про необхідність визнання взаємодії іншомовного мовленнєвого меха
нізму, який формується, з механізмом, який уже сформований на базі рід
ної мови [21]. Як вказує Т.М.Ушакова, цілісна система словесних стру
ктур, яка склалася під час засвоєння рідної мови, визначає в своєму функ-
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ціонуванні перебіг ряду процесів, пов’язаних із засвоєнням іноземної мови 
[21, с.76-77]. Доведено, що система словесних структур рідної мови слу
жить опорою в процесі оволодіння іноземною.

Отже, можна стверджувати, що розробка методики навчання лексико- 
граматичного аспекту німецької мови в умовах формування штучного бі
лінгвізму повинна спиратися як на свою основу на виявлення особливос
тей взаємодії рідної та іноземної мов (української і німецької) в процесі 
мисленнєвої діяльності студента-білінгва.

Розуміння специфіки мисленнєвих процесів у свідомості студента, 
який в тій або іншій мірі володіє двома мовами, розуміння взаємодії мов
них кодів у ході мисленнєвої діяльності білінгва забезпечує, в свою чергу, 
можливість психологічно обґрунтованого підходу до навчання німецької 
мови в умовах штучного білінгвізму, дає підстави для використання таких 
методичних прийомів, які відповідають закономірностям мисленнєвих 
процесів у період формування двомовності, а саме: аналізу, лінгвомето- 
дичного зіставлення та перекладу. З метою обгрунтування доцільності вка
заних методичних прийомів у процесі навчання лексико-граматичного 
аспекту німецької мови розглянемо такі питання: по-перше, яким чином 
коди рідної та іноземної мов пов’язані з мисленням людини, тобто чи існує 
безпосередній або опосередкований (через рідну мову) зв’язок мислення з 
іноземною мовою; по-друге, чи пов’язаний процес оволодіння іноземною 
мовою з формуванням іншомовного мислення, тобто про співвідношення 
мисленнєвих процесів у період формування двомовності.

Вихідна теоретична позиція в нашому дослідженні стосовно проб
леми співвідношення рідної та іноземної мов і мислення людини була виз
начена на основі осмислення психологічних концепцій взаємодії мови і 
мислення не лише в умовах білінгвізму, але й монолінгвізму. Процес ста
новлення іншомовної мовленнєвої діяльності в умовах штучного суборди- 
нативного білінгвізму не передбачає формування у свідомості студента но
вої мисленнєвої бази, тобто процес засвоєння іноземної мови “навряд чи 
може бути представлений як процес засвоєння нової системи мислення” 
[12, с.175], а процес вивчення мови не можна підміняти вивченням особ
ливостей мислення її носіїв. Завдання полягає в тому, щоб “оволодіти 
іншими способами і засобами висловлення думки іноземною мовою” [8, 
с. 147). При цьому важливим є розмежування процесу формування та 
висловлювання думки іноземною мовою та процесу логічного мислення. З 
психологічної літератури відомо, що у свідомості людей існують дві 
картини світу: концептуальна і мовна [20, с. 107]. Якщо концептуальна кар
тина світу є універсальною, то мовні картини світу відзначаються своїми 
специфічними рисами [13, с.37]. Специфічний спосіб відображення дійс
ності в кожному випадку утворює, за термінологією ГІ.Я.Гальперіна, “мов
ну свідомість [5, с.95-101]. Виходячи з того, що людське мислення 
оформляється не лише логічними категоріями, але й мовними. П.Я.Г'аль-
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перін вважає мовну свідомість тією ланкою, через яку здійснюється зв’я
зок мови з мисленням. У зв’язку з цим процес розвитку іншомовного мов
лення проходить через опосередковану ланку -  мовну свідомість -  і харак
теризується необхідністю переходу від мовних форм рідної мови до форм 
виучуваної. Важливою для нашого дослідження є вказівка П.Я.Гальперіна 
на те, що мовна свідомість виучуваної мови повинна систематично дифе
ренціюватися, відділятися від мовної свідомості рідної мови, оскільки таке 
диференціювання виключає інтерференцію, а “рідна мова як головний 
об’єкт диференціювання з конкурента стає опорою для вивчення інозем
ної”  [5, с .100-101].

Викладене дає підстави вважати, що процес навчання німецької мови 
як спеціальності в умовах штучного білінгвізму передбачає не формування 
нового мислення, а засвоєння нового мовного коду, який повинен розгля
датися у взаємодії з уже сформованим кодом рідної мови. Виявивши за
лежність між рідною та іноземною мовами і мисленням, а також встано
вивши той факт, що виключити рідну мову із свідомості людини є немож
ливим, робимо висновок про те, що розуміння процесу засвоєння німець
кої мови як процесу оволодіння новим мовним кодом на базі первинного 
коду української мови обгрунтовує не лише правомірність, але й необхід
ність організації такого навчального процесу з іноземної мови який побу
дований на зв’язках між українською та німецькою мовами і в якому вра
ховується реальна присутність першої мови в ході мисленнєво-мовлен- 
нєвої діяльності студента.
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Людмила Клименко

СТРУКТУ РА  1 Л ЕК С И К А  НАУКОВОЇ СТАТТІ

Слід визнати, що для аспіранта чи наукового співробітника наукова 
стаття є основним джерелом наукової інформації із-за кордону. Від мате
ріалів. що мають обмежену наукову цінність, таких, як комерційні, огля- 
дово-кон’юнктурні або рекламні, наукова стаття відрізняється певними за
гальними ознаками та особливостями:

1. Значно більший об’єм.
2 Регламентована структура, що має вступні та кінцеві підрозділи, 

такі, як АЬзґгасІ / Анотація; Иоіаііоп / Прийняті позначення; Іпігосіисііоп / 
Вступ; З и т т а г у  ог Сопсіизюп / В и с н о в к и ;  А скпо^іесіетепі / Подяка коле
гам; Ке Гегеп се / Список використаної літератури.

3. Наявність математичного апарату, а також таблиць, графіків та

креслень.
4. Наукова стаття часто готується групою авторів, оскільки до цього 

спонукає комплексний характер більшості сучасних досліджень.
5 Публікація в “серйозних”, зазвичай без рекламних матеріалів, нау

кових журналах типу “Ргосеесііпвз ОҐ...” , “Асіа РЬузіса”, “Нисіеаг РЬузіс*”,
“ЬеПегз Миого Сішепіо” та ін. [4, с.14].

Тепер для виявлення й аналізу лексичних особливостей друкованого 
тексту впроваджена машинна обробка достатньо великої кількості різнома
нітної текстової інформації, в результаті чого формуються корпуси лекси
ки об’ємом 1-1,5 млн. одиниць. Аналіз відображає інформаційну цінність 
слів, що зустрічаються досить рідко. Це зазвичай вузькоспеціапізовані сло
ва або нові терміни. Лінгвісти часто користуються частотними кривими 
для визначення лексичних мінімумів. Крім цього, спеціаліста цікавлять
рідковживані слова, нові терміни.

Аналізуючи корпуси слів, сформованих на базі масивів науково-тех
нічних текстів, можна виділити такі лексичні та граматичні особливості, 
що є характерними для наукової статті [2, с.64]:

1. Поширеність слів з грецькими та латинськими коренями, суфіксами 
та префіксами, які навряд чи вживаються у побутовій розмові чи в текстах
суспільно-політичного характеру.

2. Вживання математичної та логічної знаколітерної символіки, яка 
запозичена з алгоритмічних мов знакових систем і яка не збігається з прии- 
нятими системами позначень в нашій мові.

3. Вживання назв фізичних законів, математичних процедур та мето
дів, що не збігаються з прийнятими в Україні.

4. Високий рівень інформаційної цінності вузькоспеціальних і нових 
термінів, які характеризуються дуже низькою частотністю.
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5. Часте вживання вузькоспеціальних акронімів і скорочень, які відомі 
виключно вузькому колу спеціалістів.

6 . Поширення вживання складних термінологічних груп, які мають у 
своєму складі до 6-8 лівих означень і прийменникове означення справа.

7. Переважне використання пасивних конструкцій. Вчені віддають 
перевагу пасивним конструкціям не для того, щоб виключити особистіс- 
ний елемент, а для того, щоб надати вищого статусу найважливішій ідеї і 
поставити на перше місце сам предмет обговорення.

8. Часте вживання перехідних слів, що слугують встановленню логіч
ної послідовності міркувань, переходу від одного твердження до іншого: 
ассопііп§ Іо / відповідно
а§аіп / знову, ще раз 
аІЬеіІ /  хоч 
аізо /  також 
Ьезісіез /  крім того 
Ьиі / але
соггезропс1іп§1у /  відповідно 
Гіпаїїу / нарешті 
Гигйіег / далі
їигіЬегшоге / більше того 
ЬепсеГогіЬ /  звідси і далі 
Ьолуєуєг / однак
Іікешізе / аналогічно, подібним чином
шогєоуєг / більше того
поІ\уіІЇі8Іап(1іп8 / незважаючи на
о іїїе т із е  / в іншому випадку
зітіїагіу / аналогічно
зіпсе / оскільки
зШІ / і все ж, все-таки
зиЬзециепІІу / як наслідок
йіеп / тоді
іЬегеґоге / тому
іЬиз / таким чином
уіг (уісіеіісеї 2 ) /  конкретно
шЬегеаз / беручи до уваги
уеі / незважаючи на це

Крім перехідних стройових слів, у структурі наукової статті в повній 
або скороченій формі важливу роль відіграють і перехідні звороти, фрази і 
навіть речення:

азісіе Іто т  / крім 
аз а сопзециепсе / в результаті 
аі іЬе з а т е  І іте  / в т о й  же час 
іГапсі опіу І Г / якщо і т і л ь к и  я к щ о
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іп ассогсіапсе \уііЬ / згідно з, відповідно до 
іп зо Гаг аз / оскільки, так як 
іп аз тисЬ  аз / беручи до уваги 

' Гог ехатріе
ґогіпзіапсе наприклад

■ е-8 -
ехетріідгаїіа 2
оп іЬе опе Ьапсі / з одного боку 
оп Ше оіЬег Ьапсі / з іншого боку.
9. Ряд авторів віддає перевагу запозиченим, більш складним для розу

міння словам, хоча їх вживання не несе жодного додаткового смислового 
навантаження. Так, наприклад, слова у лівій колонці із поданих нижче пар 
слів-синонімів надають тексту додаткового відтінку наукоподібності, в той 
час як слова в правій колонці -  відтінку простоти:

а§§ге§а1е ЮІаІ
арргохітаїеіу аЬоиІ
аіїетр і Ігу
с о т т е п с е Ье§іп
сотріеіе ГтізЬ
сопіетріаіе іЬіпк
етег§е с о т е  оиі оґ
епсіеауог ігу
езІаЬІізЬ зіагі
їогесазі ргесіісі
тоЬіІе тоуаЬІе
оЬіаіп §еІ
рго£гезз асіуапсе
ргорогііоп рагі
гетаіпсіег гезі
геріу апзшег
геяиезі азк
гезеагсН зіисіу
зеек Ігу
зиґйсіепі епои§Ь
іегтіпаїс епсі
Ігапзтії зепсі
иііііге изе
10. Зростає стандартизація загальнонаукової лексики у зв’язку з роз

робкою типових структурних форм організації наукового матеріалу і роз
повсюдженим використанням персонального комп’ютера як співавтора на
укової статті [1, с.32].

Пошукове читання з метою ознайомлення з іноземним текстом можна 
розглядати як свого роду різний ступінь передбачення подальшого змісту
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тексту (“§ие55 § а т е ”). Успішність отримання інформації з тексту в значній 
мірі визначається об’ємом апріорної інформації щодо подальшого змісту 
тексту. Типові структурні форми організації наукового матеріалу, подані 
на екран персонального комп’ютера при написанні наукової статті, як і 
наявні структурно-інформаційні підрозділи наукової етап і, в склад яких 
входять ці типові структури, полегшують і уніфікують процес оформлення 
результатів наукових досліджень і підвищують рівень апріорної інформації 
для особи, що одержує повідомлення. Основними структурно-інформацій
ними підрозділами наукової статті є [3, с.25]:

1. назва наукової статті і супутня інформація, що входить у назву.
2. Автор наукової статті, авторські та редакційні зноски.
3. Анотація та ключові слова.
4. Прийняті позначення.
5. Вступ.
6 . Основна, або інформаційна частина наукової статті, яка включає 

внутрішню систему рубрикації.
7. Висновки.
8. Подяка колегам та організаціям.
9. Додаток, що вміщує математичні висновки.
10.Бібліографія.
Кожен з 10 структурно-інформаційних підрозділів наукової статті має 

своє призначення, виконує конкретні функції і є носієм відповідної інфор
мації. Знання цих параметрів дозволить спеціалісту, що працює з іноземни
ми джерелами, швидко і з високою ефективністю виконувати всі види ро
біт, пов’язаних з інформаційним забезпеченням досліджень.

1. Беньямннова В.Н. Жанрьі английской научной речи (композицнонно-речевьіе 
формьі). - К . :  Наукова думка, 1988 - 121 с.

2. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей. -  М : Вьісш. школа, 1991. -  200 с.
3. Серикова А С . О снови к о м п о з и ц и и  и реферирования текстов на английском язьіке: 

учебное пособие. -  Москва: Вьісш. школа, 1980. 87 с
4. Ступин Л.П., Ланицкий А.Н. Английский язик на научньїх конференциях. -  

Ленинград: Изд-во Ленинградск. ун-та, 1984. -  139 с.

Ь уи й туїа  К іу те п к о  
З Т Ш С Т ІЖ Е  А Ш  УОСАВІІІ.АКУ О Р ЗС Н О ЬА ЗТІС РАРЕК 

ТЬе агіісіе сіеаіг \уііЬ іЬе зігисіиге апсі уосаЬиІагу оГ зсіепІіПс Іехія ТЬе аиіЬог 
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Відомо, що письмове мовлення є вторинним і засвоюється не так лег
ко, як усне. Згідно з Г.Делаганті та Д.Гарвеєм, письмового мовлення нав
чаються, а навички усного мовлення набуваються [5, с.344]. Набування 
знань -  це несвідомий процес, який здійснюється через досвід і експери
ментування. Навчання, навпаки, є свідомий, відносно упорядкований про
цес, який базується на увазі, аналітичному мисленні тощо. Навчання твор
чого письма може відбуватися у процесі читання тексту, аналізу структури 
і стилю прочитаного, вивчення граматики і лексики, наслідування прочи
таного і, нарешті, самостійного написання твору.

Одним із способів творчого висловлення думки на письмі є есе, неве
ликий художньо-публіцистичний, прозаїчний твір на абстрактно-філо
софську, естетичну, літературно-критичну тему [4, с.293]. Він складається 
з серії особистих влучних зауважень автора, який виражає своє ставлення 
до змальованих явищ, подій і персонажів, дає їм оцінку. О.Гончар справед
ливо зауважив, що есе -  “це не те, з чого не вийшло оповідання, як дехто 
думає. Це твір оригінального жанру і, як великий художній твір, може бути 
виконаний по-мистецькому і мати цілком самостійну художню вартість” 
[2, с.147].

Есе виникло в Англії у XVI столітті як наслідування лаконічної літе
ратурної форми, створеної французьким письменником Монтенем. Великої 
популярності есе набуло у ХУІІ-ХУІІІ століттях. Автори торкалися питань 
суспільного устрою, розглядали моральні та етичні проблеми. У XIX сто
літті ця літературна форма все більше набуває типових рис журнальних 
статей. У XX столітті тематика есе стає більш різноманітною.

Мова есе відрізняється від мови наукових статей і доповідей. Есе зви
чайно пишуть від першої особи. Це дає автору можливість індивідуально і 
емоційно оцінювати змальовані події і факти, користуючись при цьому різ
номанітними стилістичними засобами. Одною з характерних рис есе є ла
конічність. Залежно від індивідуальної манери автора есе наближається до 
різних стилів: наукової, художньої прози тощо, не втрачаючи своїх типо
вих рис. Аналіз 66 творів американських письменників дає можливість від
значити такі найбільш характерні композиційні особливості есе:

1. Заголовок (ііііе).
З лінгвістичної точки зору -  це ім’я твору, з семіотичної -  його 

перший знак. Запропонована І.В.Арнольд типологія заголовків дає 
можливість застосувати два підходи до їх аналізу [3, с.53]. Згідно з першим 
заголовки можуть бути виражені:

-  називним реченням (Н.КеІІег. ТНе Мові ІшроПапі Оау); 
словом (2 .Нице5. 8аІуаііоп);
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-  наказовим реченням (Е.Ві§1ег. Оіує 11$ .ІоЬз, N01 Асітігаїіоп);
-  розповідним реченням (В.НусІе. Воу Мееіз Веаг);
-  герундіальним зворотом (О.Каутопсі. Оп Веіп§ 17, Вгі§Ьі апсі ЦпаЬІе 

іо Кеасі);
-  інфінітивним зворотом (К.Зіапаї. Но\у Іо Таке а .ІоЬ ІпІегуіе\у);
-  окличним реченням (М .О’КеіІІ. Ьеі’з Неаг іі Рог Ьозегз!);
-  питальним реченням (ТІеПізоп апсі М іп  Нап/еу. \УЬаі із Ргеесіот?).
Другий підхід пов’язаний з характером образності заголовка та зі

змістом твору. Назва есе у стислій формі містить головну ідею твору, є 
ключем до його розуміння. Але повністю заголовок можна зрозуміти тіль
ки після прочитання цілого твору, сприймаючи його як структурно-семан
тичну єдність.

2. Ключове речення (іЬезіз).
Від цього композиційного елемента залежить тема і зміст есе, з ним 

пов язано все, що сказано письменником. Найчастіше це речення зустрі
чаємо на початку твору (у першому чи другому абзаці). Наприклад, у творі 
Гелен Келлер “Найважливіший день” (“ТЬе Мозі ІтроПапі Оау”) ключове 
речення є першим: “ТЬе т о з і  ітрогіапі сіау І гететЬ ег  іп аіі т у  ІіГе із їЬе 
опе оп шЬісЬ т у  ІеасЬег, Аппе МапзГіеІсі Зиіііуап, с а т е  Іо т с ” [6, с.17]. Він 
частково пояснює назву твору, визначає хід розповіді і привертає увагу 
читача. У віці 18 місяців через хворобу Гелен Келлер втратила зір і слух. 
За допомогою вчительки Енн Саліван вона змогла перебороти ці страшні 
недуги, закінчити коледж і стати письменницею. У творі змальовані перші 
кроки, які робила семирічна сліпа і глуха дівчинка у світі предметів і слів 
під чуйним керівництвом учительки.

Ключове речення рідко трапляється у кінці твору. Наприклад, 
Джеймс Л.Кол’єр у есе “Страх на ім’я “виклик” (“Апхіеіу: СЬаІІеп^е Ьу 
АпоіЬег N81116 ’) у хронологічному порядку розповідає про своє життя. Пе
релічені факти допомагають відобразити головну ідею твору -  люди по
винні перемагати страх перед новим, невідомим. Ця ідея виражена у двад
цятому абзаці так: “ТЬе роіпі із іЬаІ їЬе пе\у, їЬе сііїїегепі, із аішозі Ьу 
сІеГіпіІіоп зсагу. Виї еасЬ І іт е  уои Ігу зотеїЬіпв, уои Іеат , апсі аз їЬе 1еатіп§ 
рііез ир, їЬе ууогісі орепз Іо уои” [6 , с.ЗО].

3. Початок і закінчення (Ье§іппіп§ апсі епс!іп§).
Незалежно від обсягу твору ці структурні елементи відіграють дуже 

важливу роль у його композиції. Проведений аналіз дозволяє виділити такі 
види початку:

-  зображення факту з повсякденного життя (.иеііізоп апсі .Шагуеу. 
\УЬаІ Із Ргеесіот?);

-  констатування головної думки твору (К.Зіапі. Но\у іо Таке а ІоЬ 
іпєігуієуу);

цікавий чи вражаючий факт, який одразу привертає увагу читача 
(А.Коза апсі Р.ЕзсЬЬоІ§. Ни§Ь Тгоу: Ргасіісаі .Іокег);
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-  наказове речення (К.НеіІЬгопег. Ооп’І Ьеі Зіегеоіурез Ш аф Уоиг 
•Іисі^етепіз) та інші.

Закінчення у більшості випадків перефразовує початок чи основну 
думку есе, повторюючи ключові слова, ідеї. Воно може вразити читача 
цікавим (кумедним, трагічним) фактом, співзвучним з головною ідеєю. 
Часто в кінці твору автор робить висновок. Наприклад, Анна Куіндпен так 
розпочинає і закінчує твір “Лицар і блазень” (“ТЬе Кпі§Ьі апсі їЬе .Іезіег ) 
про своїх дітей і проблеми виховання: “З о т е їіт е з  1 іЬіпк уои сап ІеІІ 
еуегуіьіп§ аЬоиІ т у  т о  сЬіМгеп Ьу шаІсЬіп§ іЬ е т  зіеер аі пі§Ьі... ВоіЬ Іоок 
Ііке ап§е1з \уЬєп іЬеу аге азіеер, а!іЬои§Ь пеііЬег із апуіЬіп§ циііе зо №о- 
сіітепзіопаї аз ап^еііс. СЬіїсігеп аге поі еазу, по тай ег  \уЬаІ тоїЬегз 
з о т е їіт е з  Ііке Іо іЬіпк іп іЬеіг аиетріз іо іи т  аіі іЬіз ЮПигесі Гаті 1 у саісиїиз 
іпіо ріаіп агіїЬтеїіс” [6, с.327].

4. Цілісність, або когерентність (ипііу).
Усі факти, змальовані в есе, повинні бути логічно пов’язані з ключо

вим реченням, з головною ідеєю. Будь-який відступ від цієї умови порушує 
структурну єдність твору. Вдало проілюстрована ця композиційна риса у 
творі Стюарта Чейза “Надмірне узагальнення” (“Оуег-§епета1І2Іп§”). Усі 
частини твору пов’язані з ключовим реченням з першого абзаца: ...пог сап 
і\уо ог іЬгее сазез оі'їсп зиррогі а сіерепсіаЬІе §епета1ігаііоп , яке стверджує, 
що висновки, узагальнення, які зроблені на основі кількох фактів, можуть 
бути шкідливими. Абзаци 2 і 3 ілюструють головну ідею прикладами; в 
абзаці 4 автор пояснює, як відбувається надмірне узагальнення; в абзаці 5 
аналізує причини цього явища. У кінці автор перефразовує ключове речен
ня, тим самим підримуючи найважливіший аргумент твору.

5. Порядок викладення фактів (ог§апІ2аІіоп).
Зображені в есе факти не можуть бути представлені хаотично. їх 

потрібно розміщувати у певній послідовності. Найбільш типовими спосо
бами викладення фактів є часовий, просторовий і логічний. Перший зма
льовує перебіг подій у хронологічному порядку, другий вказує напрямок 
руху, останній розташовує факти залежно від авторського задуму: від за
гального до конкретного, від відомого до менш відомого, від незначного 
до важливого тощо. Наприклад, у творі “Напишіть листа” (“КеасЬ Оиі апсі 
\УгіІе Зопіеопе”) Лін Венцель пише про листування як про один із видів 
мистецтва, аналізує його розвиток та зміни і розташовує факти у хроноло
гічному і логічному порядку.

6. Абзац (рагадгарЬ).
Більшість лінгвістів розглядають абзац як композиційно-стилістичну 

одиницю. Деякі автори вважають його синтаксичною одиницею, невели
ким за обсягом, логічно побудованим, когерентним есе, яке має чіткий по
ліграфічний критерій. Усі речення в абзаці пов’язані з його головною дум
кою. Абзац може складатися з 50-250 слів. Його розміри залежать від заду
му і стилю автора. У результаті встановлена така закономірність: у біль
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В існик П рикарпатського університ ет у. Філолог ія. Випуск 7.

шості есе перший і останній абзаци невеликі і не відрізняються розмірами 
від решти. Лише у дев’яти есе початковий і кінцевий абзаци значно більші, 
а два твори складаються з одного суцільного абзаца.

7. Зв’язність, або когезія (Ігапзіїіоп).
Це категорія, яка, з одного боку, є характеристикою есе як лінгвістич

ного об’єкта, а з іншого -  відображає глибинні зв’язки і характер модельо
ваної у тексті об’єктивної дійсності, де домінує загальний зв’язок явищ. Як 
зазначив М.К.Гей, “Слова у творі пов’язані між собою. Цей зв’язок стане 
дійсно астрономічним, якщо взяти до уваги, що кожне слово, словесний 
фрагмент реагує не ізольовано, а у різних сполученнях, комбінаціях і варіа
ціях, без яких неможливе становлення образу” [1, с.201].

Зв’язність есе досягається за допомогою вживання різних типів: 1) ко- 
некторів, які виражають доповнення (а§аіп, апсі, тогеоуег, Ьезісіез), причи
ну і наслідок (іЬегеґоге, сопзеяиепііу, іЬиз), порівняння (зітііагіу, 1іке\уі$е), 
протиставлення (Ьиі, Ь о \ у є у є г ,  оп іЬе сопігагу, п є у є т і Ь є і є з з ) ,  місце 
(еІ8е\уЬеге, пеагіу, агоипсі, ґагіЬег оп), час (аЙепуагсі, теапиЛиІе, Іаіеіу, \у Н є п ,  

500п); 2) займенників замість іменників з попереднього речення, наприк
лад, І геасЬесі їЬе Іор (оґ іЬе Ьііі), \у Ь є г є  КісЬіе апсі МісаЬ апхіиозіу а\уаіІес1 
іЬеіг Іигпз. ТЬеу \уапіес1 Іо Ігу іі $іапс1іп§ ир. (О.Уезсеу, ОИ аі Зеуепіееп); 3) 
повторів і паралельних конструкцій, наприклад, \Уе сігіґіесі \уііЬ їЬе ештепі 
ґог а \уЬі1є, ЬоіЬ а ІіПІе іЬгіІІесІ, ЬоіЬ а Ш іе іеггіЯесі. (З.Нусіе, Воу Мееіз 
Веаг); 4) антитез: ТЬои§Ь іЬезе і\уо \уогпсп Іозі їЬе ґгеесіот Іо гип оГГю іЬе 
ЬеасЬ ог Іо а Ьаг, іЬеу еаіпесі 5отеіЬіп§ с 1 з є . . . ( Ь .В г о \ у п ,  М і у І Шапі іо Науе 
а Р атіїу ); 5) синонімів, наприклад, зЬоок сіо\уп, Ьитесі ир, сіата§ес1, 
сіезігоуесі, \уіресі оиі. (.І.ЬопсІоп, Ап Еуе-\¥ііпе53 Ассоипі оГ їЬе 8ап-Ргапсізсо 
ЕагіЬяиаке); 6) питань-відповідей, наприклад, М іа і’з §оІ іі Іо сіо \уііЬ 
соигіезу? -  ТЬаІ із \уЬаІ іі Ьаз Іо сіо \уііЬ іі: Науіп§ іЬ г о \у п  оиі їЬе оісі, йеасЗ, 
Ьуросгіїісаі гиіез... (Ь.$а§а], Мосіегп СоиПезу).

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки:
1. Есе є однією з найбільш лаконічних літературних форм, які застосо- 

вуються у викладанні письмового мовлення, творчого письма на старших 
курсах факультетів іноземних мов.

2. Найтиповішими композиційними особливостями англійського есе є: 
заголовок, ключове речення, початок і закінчення, когерентність, порядок 
викладення фактів, абзац, когезія. У більшості творів автори використо
вують композиційний прийом обрамлення, тобто початок і закінчення 
утворюють певну рамку, в яку “вставлена” розповідь. Серед заголовків пе
реважають такі граматичні структури: називне речення, одне слово (імен
ник), розповідне речення. Абзаци, з яких складаються есе, переважно неве
ликі. Автори часто використовують комбінований спосіб викладення фак
тів (хронологічний і логічний, просторовий і логічний тощо).
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ЕИа МіпЬуз 
СОМ РОЗІТЮ К ОР ТНЕ Е М С Ш Н  Е55АУ 

ТЬе рарег апаїувев Йіе т о з і  Гурісаі сотрозіїіопаї реси1іагі(іе8 о ґ  їЬе Еп§1ізЬ Є88ау (оп 
(Ье Ьа$І8 оґигогкз Ьу т о с іе т  А тегісап  у/піегз). ТЬеу аге: гіііе, іЬезіз, Ье§іппіп§ апсі еп<ііп§, 
ипііу, ог^апігаїіоп, рага^гарЬ апсі соЬеяюп. ТЬе гезиііз о ґ  їЬе гезеагсЬ сап Ьауе ргасіісаі 
арріісаііоп: іЬеу сап Ье и за і іп ІеасЬіп£ сгеаііуе л п ііп е  аі їЬе зепіог соигеез о ґ  їЬе 
К отап се-О егтап іс  О ераптеп і.

Галина Реус

ІНТЕГРУВАННЯ БАЗОВИХ ВМІНЬ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

При викладанні іноземних мов важливо не тільки дати учням прак
тичні знання граматики та лексики мови, що вивчається, але також розви
нути у них розуміння того, як мова використовується для спілкування. 
Граматику, лексику, фонетику необхідно подавати в комунікативних кон
текстах для формування в учнів розуміння того, як ці форми вживаються у 
мовленні. Вміння аудіювати, говорити, читати та писати необхідно розви
ти за допомогою реалістичних видів навчальних завдань, які забезпечують 
максимум практичних можливостей для використання мови, що вив
чається.

У реальному процесі спілкування окремі види мовленнєвої діяльності 
функціонують, як правило, інтегровано. Наприклад, розмова -  це аудію- 
вання і говоріння, а заповнення форми передбачає читання і письмо. Інтег
ровані уміння -  це уміння використовувати у будь-якому співвідношенні 
чотири основні види мовленнєвої діяльності у комунікативному акті. 
Спроба відділити те, що часто функціонує як інтегроване уміння, вида
ється штучною. Аудіювання найчастіше веде до говоріння. Введення та 
закріплення нового матеріалу відбувається за допомогою сприйняття на 
слух. Якщо ж для введення матеріалу використовується підручник, активі
зуються говоріння і читання.

Розглянемо на прикладі, як інтегруються чотири види мовленнєвої 
діяльності на уроці.



При введенні конкретної теми вчитель робить невеликий вступ і ста
вить питання (аудіювання, говоріння); читається текст (читання); прово
диться парна або групова робота (аудіювання, говоріння); обговорення і 
занотовування основних положень дискусії (говоріння, письмо); висновки 
з теми в усній або письмовій формі (говоріння, письмо).

Ці завдання і види роботи взаємопов’язані і випливають одне з одно
го, кожне завдання є логічним продовженням попереднього і одночасно 
підготовкою до наступного. Таким чином, навички тренуються не ізольо
вано, а  за допомогою низки видів мовленнєвої діяльності, кожен з яких 
створює передумови для виконання наступних завдань.

Режим впровадження на уроках послідовних, взаємопов’язаних зав
дань, які сприяють інтегруванню вмінь, має дві переваги: 1) учні мають 
можливість тренувати і розширювати обсяг певних мовних структур; 2) роз
виток навичок усіх чотирьох видів мовленнєвої діяльності здійснюється у 
конкретному контексті [1]. У першому випадку комбінація вмінь залежить 
від структури, яка вивчається, та виду мовлення — писемного чи усного, в 
якому ця структура більш поширена. У другому випадку ця комбінація 
залежить від того, на розвитку якого вміння вчитель концентрує свою ува
гу на даному етапі.

Чотири види мовленнєвої діяльності можуть використовуватись на 
уроці в будь-якій послідовності. Звичайно (але не обов’язково), аудіювання 
передує говорінню, читання -  письму. Це означає, що учні спочатку сприй
мають чужу інформацію, а потім видають свою власну. Таким чином, ре
цептивні вміння передують продуктивним. Письмове завдання здебіль
шого виконується наприкінці ланцюжка послідовних завдань. Це хороший 
спосіб завершити або підсумувати все зроблене і ввести домашнє завдання.

Ми не можемо очікувати від учнів виконання завдання, якщо у них не 
буде відповідної мотивації та орієнтації чи якщо ми не створимо від
повідну лінгвістичну базу для його виконання. Інтегрування вмінь перед
бачає, що вчитель спрямовує діяльність учнів, подаючи їм приклад, модель 
або інші орієнтири для виконання завдання. Це створює базу для подаль
шого виходу інформації, а також для більш ефективного розвитку кожного 
виду мовленнєвої діяльності окремо. На думку Д.С.Річардса, підхід інтег
рування вмінь розвиває всі види мовленнєвої діяльності, створюючи 
реальні чи реалістичні ситуації, які забезпечують учням можливість розу
міння практичних функцій англійської мови і умов їх використання [3]. 
Учень отримує реальну практику і готує себе до участі у майбутніх кому
нікативних подіях. Такий підхід дозволяє учням зрозуміти доцільність ви
користання тих чи інших мовних структур у різних контекстах та з різними 
співрозмовниками.

Підхід інтегрування вмінь передбачає також різноманітність завдань і 
різні форми роботи, шо знімає втому, підтримує інтерес до навчання сти
мулює активність учнів.
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Сучасні методики викладання іноземних мов пропонують різнома
нітні комунікативні методи розвитку мовленнєвих умінь, за допомогою 
яких учитель може створювати на уроках ланцюжок послідовних, взаємо
пов’язаних завдань, що сприяють інтегруванню вмінь. Це різні види чи- 
тання :

-  переглядове (акіттіпз) -  вид читання, спрямований на формування 
загального враження про текст, часто з метою подальшого детального вив
чення його окремих частин (наприклад, пошук літератури до теми з вико
ристанням анотацій);

-  пошукове ($саппіп£ ) -  вид читання, спрямований на пошук у тексті
конкретної інформації;

-  ознайомче -  геасІіп%) -  читання для розуміння основного змісту;
-  читання з метою передачі основного змісту (виттагіхіп§),
-- читання з метою формування власних висновків;
-  так зване “мозаїчне” читання (/'і&уаи' геаАіп£) -  клас поділяється на 

групи, кожна з яких отримує частину тексту, після чого відбувається обмін 
інформацією з метою зібрати воєдино весь текст або ситуацію.

У такий спосіб можна проводити й аудіювання Іі$іепіп%).
Інші дієві методики аудіювання -  це :

-  екстенсивне аудіювання -  для розуміння основного змісту,
-  слухання і прогнозування змісту і форми;
-  конспектування тощо.
При навчанні письма використовуються такі види роботи, як:
-  заповнення форм, бланків, схем, анкет;
-  опис;
-  есе.
Ефективними методиками навчання усного мовлення є:
-  заповнення пропусків або інформаційних пропусків — імітація 

реальних життєвих ситуацій: спілкування двох і більше учасників, які
володіють різною інформацією;

-  рольова гра — умовно комунікативне завдання для активізації 
вивченого матеріалу, для виконання якого учні отримують відповідні 
соціальні ролі та ситуації спілкування;

-  дискусія;
-  проектна робота, метою якої є підготовка і презентація проекту (аль

бому, газети, путівника тощо).
Отже, інтегрування вмінь є невід’ємною частиною та принципом ко- 

мунікативно-орієнтованого викладання мов. На думку Т.Хатчінсона, цей 
підхід дає можливість тісно пов’язати навчальний процес з життєвими 
ситуаціями [2]. Він також вимагає атмосфери відкритої співпраці й актив
ної участі учнів у процесі їх навчання на уроці та дає можливість задовіль- 
нити потреби учнів, які належать до різних вікових категорій і мають різні 
мовні здібності.
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Інна Черних

БАГАТОВЕКТОРНА КОМУНІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ ТА 
ЗАСОБИ II РЕАЛІЗАЦІЇ У НАВЧАЛЬНІЙ АУДИТОРІЇ

Спілкування є метою і засобом надбання мовних навичок. Але не 
буде перебільшенням сказати, що мовлення, яке продукують учні в класі 
відбувається за дуже штучних умов. І, можливо, найбільша проблема вчи
теля -  це звести місточок між штучним використанням мови і справжнім 
вживанням її поза межами класу.

Багато вчителів вважають, що підвищення рівня мовної компетенції 
учнів до такого ступеня, коли ті розуміють і правильно відтворюють мовну 
форму, означає засвоєння цієї форми. Проте це тільки половина процесу 
навчання. Друга і найбільш важка частина цього процесу полягає в тому, щоб 
навчити учнів користуватися набутими навичками, “ввести їх в дію” [І] .'

У чому ж полягає проблема? Певний обсяг мовної роботи в класі доб
ре контрольований, що є до певної міри необхідним, особливо на ранній 
стадії навчання. Учитель ініціює мовну діяльність і керує нею, тобто він 
дає учням завдання, слідкує за їх виконанням, виправляє помилки, гово
рить, використовуючи половину часу, друга половина відводиться мовлен
ню учнів. Учитель контролює тему бесіди, пропонуючи слова і звороти, які 
використовуватимуться у вправі, або добираючи певний комплекс мовних 
і навчальних матеріалів — підручників, наочності тощо.

Маючи на меті спілкування у процесі навчання іноземної мови, вчи
тель вводить практику вільного мовлення, використовує парну і групову 
роботу.

При вільному спілкуванні організація процесу навчання і роль учи
теля змінюються кардинально. Учитель може ініціювати мовну діяльність, 
але не керує нею. Виправлення помилок не є основною метою вчителя -  
учні повинні впоратися самі. Об єм мовлення вчителя зводиться до мініму-
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му: говорять переважно учні. Вчитель не контролює теми розмови, а тіль
ки пропонує їх. В ідеалі учні самі обирають напрямок своєї розмови.

Р.Хаббард і Б.Торнтон зазначають, що перехід від контрольованого до 
вільного мовлення може бути здійснений двома шляхами: перший -  це пе
регляд і зміна системи контролю вчителем роботи класу; другий -  це зміна 
типу діяльності з тої, що не передбачає право вибору учнем виду діяль
ності, на ту, що дає учневі більшу свободу вибору. Цій меті найбільше 
відповідають парна і групова робота [2]. Одна з переваг цих форм роботи 
та, що тривалість мовлення учнів значно збільшується, але зазначимо, що 
при обидвох типах організації роботи класу необхідна ретельна підготовка.

При груповій роботі учні працюють одночасно в групах по троє або 
більше, а вчитель переходить від групи до групи, надаючи допомогу, сте
жить за правильністю виконання завдання. Групова робота, зазвичай, біль
ше орієнтована на виконання конкретного завдання, тобто учні мають ви
конати певне завдання і покликати вчителя, коли закінчать його. Як пра
вило, цей вид роботи потребує більше часу, ніж парна робота, і він добре 
підходить учням середнього і вищого рівня підготовки.

У спілкуванні відбувається передача інформації. Тому ми повинні за
безпечити мотивацію інформативної мовленнєвої діяльності. Це підбір ці
кавих тем для обговорення з урахуванням потреб учнів, використання різ
номанітних ситуацій мовлення, надання інформативної підтримки тощо.

Основним принципом успішної комунікації є наявність інформаційної 
прогалини у одного або багатьох із співрозмовників, оскільки важливим 
складником комунікативної діяльності є обмін інформацією. Дотримання 
цього принципу наближає мовну діяльність учнів до реального користу
вання мовою: один учень знає те, чого не знають інші, і тільки із заповнен
ням цього інформаційного пропуску завдання може бути виконаним. 
Наведемо приклади групової роботи:

а) обговорити і знайти відповіді на питання до прочитаного або прос
луханого тексту;

б) скласти і записати оповідання за картинками;
в) розв’язати проблему або дійти згоди у колективному вирішенні 

якогось питання.
Є декілька типів і форм групової роботи: так зване “пірамідальне 

обговорення”, дискусії, деякі види ігор, рольова гра, проектні види роботи,
опитування, анкетування тощо [2].

Для успішної практики вільного мовлення слід чітко визначити його 
мету (наприклад, вирішити, хто з претендентів отримає роботу, скласти 
путівник, випустити газету, скласти текст листівки про спортивне зма
гання). Крім цього учень повинен отримати чіткі настанови щодо виду 
мовленнєвої діяльності: прослухати, опрацювати, записати інформацію і 
таке інше. Учень отримує інформацію з метою подальшого її використання -  
це один з основних принципів комунікації.



Зупинимося на таких видах групової роботи, як рольова гра і вико- 
нання проекту.

Демонстрація рівня лінгвістичної компетенції учнів під час рольової 
гри допомагає вчителю встановити зворотній зв’язок, тобто отримати 
інформацію про те, як добре учні засвоїли вивчене. Рольова гра -  це той 
метод, який дозволяє максимально збільшити тривалість мовлення учнів, 
забезпечує різноманітність мовленнєвої діяльності, ставить учня, а не вчи
теля в центр уваги. Два основні типи гри -  це розв’язання конфлікту і ви
конання завдання (докладно про види і форми рольової гри див. [3]).

Успішна реалізація цієї форми роботи залежить від таких чинників:
а) обов язкова наявність мети. Рольова гра повинна мати конкретний 

результат, задля якого працюють учні, що підвищує мотивацію та ефектив
ність ф и ;

б) роль вчителя. Вчитель знаходиться не перед класом, а поза колом 
працюючих, переходить від однієї групи до іншої або приєднується до 
однієї з груп як рівноправний учасник;

в) місце рольової гри серед інших видів роботи. Надмірне захоплення 
рольовою грою призводить до нехтування такими важливими аспектами 
навчання, як лексика, граматика тощо;

г) добір лексичних одиниць і підготовка до гри. Необхідна лексика 
визначається вчителем заздалегідь. Альтернативна методика: учням пропо
нуються тільки ситуації та ролі, вони самі визначають обсяг і зміст необ
хідної інформації під час дискусії, що передує грі. Підготовка до гри є не 
менш важливим елементом мовленнєвої діяльності, ніж сама гра;

д) розподіл ролей. Рекомендується розподіляти ролі за допомогою ро
льових карток, на яких коротко подається необхідна інформація;

е) організація гри. Правильне розташування груп учнів у класі: члени 
групи розміщуються колом, обличчям один до одного; групи рівновідца- 
лені одна від одної;

є) подолання надмірної стриманості учнів під час рольової гри. Рольо
ва гра відбувається не перед класом, а в усіх групах одночасно; мета цієї 
діяльності не демонстрація лінгвістичної та комунікативної компетенції, а 
навчання безпосереднього спілкування;

ж) проблема невиправлених помилок. Вчитель надає допомогу конк
ретному учневі, не зупиняючи роботу решти класу, наприклад, допомагає 
у пошуку слова. Рекомендується виправляти не всі помилки, а тільки 
найсерйозніші. Це розглядається як необхідний компроміс, у результаті 
якого значно збільшується тривалість мовлення учнів.

Підсумовуючи значення рольової гри, зазначимо, що це хороший діаг
ностичний прийом, який висвітлює вчителю панораму недоліків і досяг
нень у розвитку комунікативних навичок учнів.

Проектна робота для більшості вчителів, які викладають англійську 
мову, -  досить новий підхід.
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Проект -  це невелика дослідницька чи творча робота на певну тему, 
де характер змісту і презентації визначається виключно учнями. Особистіс- 
но зорієнтований характер проектної роботи має декілька переваг. Це, пе
редусім, мотивація, що забезпечується свободою вибору і є ключем до 
успішного вивчення мови.

Проектна робота -  це навчання через діяльність, тому що учні збира
ють інформацію (у бібліотеці, через інтернет, шляхом опитувань, інтерв’ю 
тощо), обробляють і аранжирують, ілюструють та презентують її.

Сучасні підходи до проблем навчання передбачають виховання в 
учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, вміння співпрацюва
ти з іншими і проводити дослідження. Проектна робота є практичним шля
хом досягнення цих освітніх цілей. Застосування знань, надбаних на уро
ках з інших предметів, сприяє реалізації міжпредметних зв’язків. Однак, як 
і кожен вид діяльності, проектна робота має свої труднощі.

Учителі побоюються галасу і погіршення дисципліни в класі, які суп
роводжують виконання групового проекту. Але це є “продуктивний” галас 
і нормальна робоча обстановка. Змінюється діяльність у класі -  змінюють
ся форми контролю.

Проектна робота, особливо підготовка до неї, забирає багато часу. 
Проте не вся підготовча робота повинна бути зроблена в класі. Учні готові 
присвятити свій вільний час виконанню проектів.

Маловірогідно, щоб більшість учнів говорила англійською під час ви
конання проекту Але замість того, щоб сприймати це як проблему, погля
немо на це як на перевагу. Учні переходять з однієї мови на іншу. Рідна 
мова не повинна сприйматися як перешкода у вивченні іноземної. Головне, 
щоб кінцевий проект був виконаний англійською мовою. Крім того, з яв
ляється можливість для учнів потренуватися в перекладі, бо багато джерел 
(книжки, карти, тексти, довідники і т.д.) написані рідною мовою учнів. 
Проект -  це можливість розвивати одну з найскладніших навичок -  пись
мо. Навички усного мовлення можна розвивати при застосуванні інших
прийомів навчання.

Форма презентації проекту зумовлюється темою, навчальною метою, 
видом роботи. Публічний захист, демонстрація проекту спонукає учнів до
кладати більше зусиль для досягнення кращого результату. Матеріал пре
зентації подається у формі плакату, стенду, книжки або журналу.

Оцінювання готового проекту вимагає від учителя нових підходів, які 
вступають у протиріччя з традиційними і звичними. Т.Хатчінсон пропонує 
два основні принципи оцінювання проекту. Перший -  оцінка не тільки 
лінгвістичної правильності, але й творчого підходу до проекту, оригіналь
ності й форми презентації. Другий -  бажано не виправляти помилки у го
товому проекті. Можна перевіряти чернетки на проміжному етапі. Тоді 
кінцевий варіант не матиме виправлень. Помилки в проектній роботі не 
настільки важливі, щоб переважати над мовленнєвою творчістю. Вчитель



матиме багато можливостей оцінювати лінгвістичну компетенцію в інших 
видах мовленнєвої діяльності. Проект -  це тільки частина великої прог
рами навчання мови. За останні роки зявилося багато нових методів і форм 
викладання мови. Проект -  один з найцікавіших методів, тому що об’єднує 
у практичній діяльності як фундаментальні принципи комунікативно 
орієнтованого викладання мов, так і переваги хорошої освіти [4].

Враховуючи, що в більшості випадків спілкування англійською мо
вою на уроці є значною мірою штучним у тому розумінні, що воно може 
тільки імітувати ситуації реального життя, групові форми роботи макси
мально наближують навчання до реального спілкування.
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Ольга Гіт іс

ПРИНЦИПИ ТЕСТУВАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тестування є невід’ємною складовою частиною навчання іноземної 
мови. У статті йдеться, насамперед, про діагностичний тест, який прово
диться в кінці семестру або в кінці окремого розділу.

Тестування є відносно новим видом діяльності у наших навчальних 
закладах, що іноді не узгоджується з теперішньою практикою викладання 
іноземної мови. Тест більш пов’язаний із змаганням, ніж із співробіт
ництвом між викладачем і студентом чи між студентами. Класні завдання 
можуть включати парну або групову роботу, коли студенти приймають 
спільні рішення, допомагають один одному; таке співробітництво під час 
тесту вважається списуванням, оскільки кожен студент повинен працю
вати самостійно. Звичайно, існує груповий тест, але в цьому разі резуль
тати мало говорять про рівень мовної компетенції кожного студента. Якщо 
ми зацікавлені в отриманні індивідуальних результатів, то не повинні до
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пустити співробітництва між студентами під час виконання тестових зав
дань. Викладач, який за звичайних обставин допомагає студентам викону
вати завдання, при тестуванні уникає цього. Таким чином, змінюється його 
роль як організатора навчального процесу [3].

Цю зміну вважають руйнівною для позитивної атмосфери співпраці в 
групі. Однак, відсутність співробітництва між студентом і викладачем ком
пенсується створенням атмосфери співробітництва у класі під час під
готовки до тестування. Це співробітництво повинно включати обговорення 
матеріалу, що підлягає: тестуванню, час, умови і формат проведення тесту, 
але викладач вирішує, яку частину відповідальності під час підготовки до 
тесту покласти на студентів. Таке обговорення, консультації перед тестом 
знижують напруження, знімають страх перед невідомим.

Одна з причин непопулярності тестів -  наявність “переможців” і “пе
реможених”, що веде до розчарування і заздрощів. Вирішення цієї пробле
ми полягає в системі оцінювання. Оскільки метою тестування є не поділ 
учнів на “переможців” і “переможених”, а прагнення виявити справжню 
картину знань, то, можливо, не завжди варто ставити оцінки. Студент мо
же отримати схвалення викладача за добре виконаний тест і допомогу в то
му, з чим йому важко впоратись [3].

У наших навчальних закладах на тестування виносяться, як правило, 
транскрибування, правопис, лексика, граматика. Однак, доцільно також пе
ревіряти навички аудіювання, читання, мовлення, письма. Правильна роз
робка і проведення тесту передбачає перевірку одного з цих чотирьох 
основних умінь з іноземної мови.

Мета тесту -  виявлення ступеня ефективності навчання і тих його ла
нок, які засвоєні недостатньо добре. Якщо тест вміло інтегрований у нав
чальний процес, він може також стати важливим стимулом для повторення 
вивченого матеріалу. Зміст тесту визначається його метою, але завжди 
існує спокуса винести на перевірку ті навички чи мовні одиниці, що легше 
піддаються тестуванню. Наприклад, мовлення створює більше проблем для 
того, хто проводить тестування, і, як результат, багато навчальних курсів з 
розвитку мовлення супроводжуються тестами, метою яких є тільки пе
ревірка точності висловлювання.

Тест повинен базуватися, в першу чергу, на ключових програмових 
вимогах. Однак, є два шляхи отримання більш достовірної картини знань 
студентів: серія тестів протягом короткого періоду часу і перевірка окре
мих навичок через систематичне оцінювання домашньої і класної форм 
роботи.

Існує багато навчальних прийомів, які використовуються при тесту
ванні на знання мови і мовленнєвих навичок. Успішне виконання тестових 
завдань залежить від обізнаності студентів з методикою тестування, ос
кільки помилки виникають не стільки через труднощі у мові чи з володін
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ням навичками, скільки через брак розуміння змісту завдань. Найчастіше 
використовуються такі методи тестування:
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ПРЕДМ ЕТ ТЕСТУВАННЯ С У Б’ЄКТИВНІ МЕТОДИ О Б ’ЄКТИВНІ МЕТОДИ
А удіювання • незавершені запитання 

і відповіді
•  нотування
• інтерв’ю на базі 

прослуханого

•  заповнення пропусків
•  інформаційно- 

особистісно 
орієнтовані завдання

•  запитання 
множинного вибору

•  правильні чи хибні 
запитання

• змішані картинки
Г оворіння • рольові ігри

•  інтерв’ю
•  групова дискусія
•  опис малюнків
•  інформаційний 

пропуск

•  повторення речень
•  відповіді на вказівки

Розуміння прочитаного •  незавершені запитання 
і відповіді

•  короткий переказ у 
письмовій формі

•  нотування прочитаного

•  інформаційно- 
особистісно 
орієнтовані завдання

•  запитання 
множинного вибору

•  правильні чи хибні 
запитання

• речення, що 
організовані у 
змішаному порядку

• абзаци, що 
організовані у 
змішаному порядку

Письмо •  скероване письмо 
(завершення листа)

•  інформаційно- 
особистісно 
орієнтоване завдання

•  довільне письмо 
(твори, нариси)

•  заповнення пропусків
•  поєднання речень

Г раматика •  завершення 
незакінчених речень

•  перетворення

•  вправа на 
розширення

•  вправа на 
трансформування

•  питання множинного 
вибору

Ф ункції •  надання належних 
відповідей

• розірвані діалоги

• підбір
•  питання множинного 

вибору
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•  розірвані діалоги
•  керовані ланцюжкові 

діалоги

• вправа на розпізнання, 
що є зайвим серед 
подібних одиниць

• вправи типу “послухай і 
підбери”

Словник •  твори і нариси
• перефразування

• кросворди
•  вправи на класифікацію
• вправи на поєднання
• розпізнавання мовних 

одиниць за їх 
тематикою

Прийоми, які подаються у таблиці, поділяються на суб’єктивні й 
об’єктивні, тому що ці дві категорії включають різні види мовлення, вив
чення мови і методів оцінювання. Суб’єктивні прийоми передбачають 
здатність студента впоратися з різними видами роботи і завданнями, які 
дозволяють встановити рівень комунікативної компетентності. Об’єктивні 
прийоми тестування потребують розпізнання або відтворення обмеженої 
кількості одиниць у заданих лінгвістичних або ситуативних контекстах. 
Таким чином, об’єктивні прийоми акцентують більше уваги на засвоєнні 
рецептивних навичок.

Як суб’єктивний, так і об’єктивний види тестування мають свої пере
ваги і недоліки. О б’єктивний метод тестування більше підходить для по
чаткового етапу. Так само і програма, що сфокусована в основному на ро
зумінні прочитаного, може перевірятися об’єктивним методом тестування. 
З іншого боку, програма, що робить акцент на побудові словника, плану
ванні творів і використанні граматичних структур, потребує суб’єктивного 
методу тестування. Багато діагностичних тестів являють собою поєднання 
різних типів у спробі охопити програму вивчення мови і диференціації рів
нів відкритості до різних навчальних цілей. При складанні тесту необхідно 
пам’ятати, що студент повинен почуватися впевненим при тестуванні, так 
само як і при класному навчанні. Діагностичний тест не повинен відходити 
далеко від щоденного класного навчання.

Принциповим моментом при складанні тесту є його тривалість, охоп
лення матеріалу, формат, рівень складності, рубрики (тестові інструкції) і 
оцінювання. Тест повинен проходити у звичному для студентів часовому 
режимі. Недопустиме перевантаження студентів завданнями, які немож
ливо зробити за відведений час, це лише викличе паніку у тих, хто не здат
ний працювати під тиском [1].

Щодо охоплення програмового матеріалу, треба відбирати зразки, які 
точно відтворюють програму згідно з розділами граматики, функціональ
них одиниць і навичок. Наприклад, якщо 50% тесту відводиться на напи
сання листа, хоча це завдання не було головним у програмі і займало лише

141



Вісник Прикарпатського університ ет у. Філологія. Випуск 7.

5% часу, результати такого тесту не є показовими. Складаючи тест, необ
хідно правильно вибрати формат. Наприклад, тест з аудіювання, який вима
гає розгорнутої письмової відповіді, може в основному дати уявлення про 
набуті навички письма і, таким чином, не може бути тестом для перевірки 
лише навичок аудіювання. Студенти повинні бути ознайомлені з форматом 
тесту, низькі результати скоріш можуть бути спричинені необізнаністю з 
форматом, ніж свідчити про недостатню лінгвістичну компетентність. При 
складанні тесту необхідно, щоб рівень його складності відповідав складності 
практичних завдань, які виконувалися студентами під час вивчення розділу, 
курсу. Тестові інструкції (рубрики) мають бути чіткими і недвозначними. 
Якщо дозволяє формат, бажано навести зразок у кожному завданні.

Труднощі виникають також і при оцінюванні знань, що перевіряються 
за допомогою тесту. Основним принципом повинна бути відповідність між 
балансом оцінок (балів), що відводяться на різні частини тесту, і балансом 
розділів програми. Найбільш важливі розділи програми повинні оці
нюватися вищими балами. При цьому треба також враховувати складність 
того чи іншого елемента тесту і проміжок часу, що витрачається на його 
виконання.

Автор декількох методичних робіт А.Дофф вважає, що після прове
дення діагностичного тесту варто відповісти на такі запитання щодо його 
оцінки [2]:

1. Які з навичок тестувалися: читання, письмо, аудіювання, мовлення.
2. Короткий опис тестового матеріалу.
3. Ступінь успішності тесту.
4. Сильні і слабкі сторони тесту.
5. Позитивний (негативний) вплив тесту на навчання студентів.
6 . Відсоток студентів, що успішно виконали тест.
7. Діагностична дієвість тесту.
8 . Несподівані результати.
9. Підготовка до тесту.

1. Ваіех, М. апсі ,І.НІ££ЄП8. 'А 'еісоте Іо Еп§1і$Ь. -  ОхГоічі ІІпіуегяііу Ргезз, 1986.*
2. ЦоГГ, А. ТеасЬ Еп^ІізЬ. -  СатЬгіс1§е Ш іуегеііу Ргехк, 1988.
3. 8рга11, М. агкі ЬХ)ап£ег!іеІіі. Ргасіісаі (есЬпіциез іп 1ап§иа§е ІеасЬіпц -  Аіап МаІіЬеик 

(Е<1). -№ І5 0 п  Ноике, ІЖ , 1991.
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АУДІЮВАННЯ ЯК ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Аудіювання означає розуміння прослуханого. Навчання аудіювання 
складається з двох етапів -  підготовчого, рецептивного, тобто самого нав
чання, і продуктивного, тобто перевірки, контролю.

Аудіювання може бути інтерактивним, коли адресат спілкується з мов
цем; його вербальна або невербальна реакція свідчить про розуміння про
слуханого. Існує також неінтерактивне аудіювання, наприклад, прослухову- 
вання радіо- або телепередачі, перегляд фільму, слухання лекції і т.д. [4].

Від того, над яким видом аудіювання працює вчитель, залежать зав
дання, які він ставить перед собою:

• створення атмосфери зацікавленості змістом чи темою тексту;
• робота над ключовими словами і словосполученнями;
• розвиток навичок передбачення змісту тексту;
• розвиток навичок прослуховування;
•  перевірка розуміння і репродукції тексту;
• удосконалення граматичних і функціональних навичок;
• розвиток навичок усного мовлення тощо.
Здійснення процесу навчання аудіювання включає кілька етапів:
1) вступна бесіда з теми (в режимі “запитання -  відповідь”, “дискусія” 

та інші);
2) робота над ключовими словами і словосполученнями;
3) постановка запитань з метою прогнозування інформації, що міс

титься у тексті;
4) перше прослуховування;
5) постановка запитань на розуміння прослуханого;
6) друге прослуховування (при необхідності);
7) парна або групова робота з виконання творчих завдань стосовно до 

засвоєної інформації;
8) перехід до більш вільної мовленнєвої діяльності, спланованої або 

імпровізованої (діалогу, дискусії та ін.) [4].
Для проведення успішного аудіювання потрібно враховувати як нав

чально-методичні, психологічні, так і суто технічні моменти: коректність 
матеріалу, правильність і точність формулювання завдань, помірна швид
кість мовлення, чіткість вимови, позитивна психологічна атмосфера, від
сутність дискомфорту і сторонніх подразників, справність демонстраційної 
техніки, хороша акустика. Проміжними етапами при аудіюванні, які пок
ликані забезпечити більш точне і повне розуміння і відтворення тексту, 
можуть бути демонстрація різного типу наочності, конкретні інструкції 
тощо.
© А. Гуцуляк
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Залежно від поставленої мети аудіювання може бути екстенсивним 
або інтенсивним. Перше передбачає розуміння загального змісту тексту 
або зосередження на окремих елементах інформації, наприклад: прослу
хати увесь прогноз погоди і дізнатись, якою буде погода у конкретному ре
гіоні. Інтенсивне аудіювання означає повне розуміння тексту, включаючи 
найдрібніші деталі.

Починати роботу над розвитком навичок аудіювання доцільно з так 
званого “трампліну” -  передбачення. Що можна передбачити? Зміст; 
основний напрямок оповідання; стиль; вокабул яр; граматичну наповне
ність. Цей початковий етап може включати різні завдання: міні-дискусію із 
застосуванням наочності; обговорення заголовка, початкової фрази, пер
шого абзацу; поверхневе ознайомлення з персонажами і визначення мож
ливого ставлення до них; ознайомлення із запитаннями, відповіді на які 
можна знайти в тексті; роботу з ключовими словами, словосполученнями, 
граматичними структурами, попереднє відтворення тексту.

Існує багато шляхів перевірки розуміння тексту: заповнення пропус
ків, таблиць чи діаграм, вибір правильної/неправильної відповіді, підбір за
головка, пошук синонімів, постановка запитань, вибір правильної відповіді 
із кількох запропонованих, відповіді-загадки, запитання стосовно мови і 
стилю тексту.

Слухаючи іншомовний текст, доцільно сконцентруватись на його 
змісті, контексті, меті, пошуку потрібного значення, розрізненні омофонів, 
граматичних структурах [2].

Аудіювання не обмежується прослуховуванням прочитаних чи відтво
рених за допомогою технічних засобів текстів. У навчальному закладі воно 
включає також слухання лекцій, підготовку і читання коротких лекцій, 
прослуховування і драматизацію текстів, драматизацію готових і самос
тійне написання нових скетчів [3].

Навчання і перевірка навичок аудіювання супроводжується виправ
ленням помилок. Помилки треба вважати нормальним явищем навчально
го процесу [1]. Не слід відноситись до них негативно чи намагатись уник
нути їх будь-якою ціною. Студенти, як правило, є прибічниками виправ
лення помилок, якщо це робиться в позитивній навчальній ситуації. Не 
завжди слід виправляти помилки негайно, тому що виправлення може зав
дати шкоди процесу комунікації. Логічно виправляти помилки під час 
виконання спеціальних тренувальних вправ, аналізу результатів аудію
вання або ж при порушенні процесу комунікації, спричиненого помилкою.
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ТРИ БУ Н А  М ОЛОДИХ

Нат алія Гонт аренко

СЕМАНТИЧНІ ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ 
ТЕМПОРАЛЬНИХ ІМЕННИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Час, як екстралінгвістична реальність, знаходить адекватне відобра
ження в мовній сфері, зокрема на лексичному рівні. Відображення в мові 
такого складного явища як час відбувається через більш конкретні явища, 
пов’язані з часом. Цей факт проявляється у внутрішній формі слів і у зв’яз
ку між їх значеннями. Для розуміння особливостей лексичної передачі 
часу в тій чи іншій мові важливі не лише темпоральні значення та їх роз
виток, а й внутрішня форма і семантичні зв’язки слів, у яких визначається 
місце мовного відображення часу серед інших явищ дійсності.

В основі темпоральних найменувань лежать такі асоціації:
•  простір -  час. Усвідомлення людиною взаємозв’язку і взаємопро

никнення понять про буття, час і простір знаходить відображення в історії 
розвитку темпоральних значень. Деякі темпоральні значення з ’явились на 
базі локальних уявлень. У сучасній англійській мові значення простору і 
часу сполучають слова:

Іоип%е 1. дозвільне проведення часу;
2 . кімната, місце для відпочинку; 

пай  1. міра довжини;
2 . короткий проміжок часу; 

храп 1. коротка відстань;
2 . короткий проміжок часу; 

вігеіск 1. простір;
2 . проміжок часу;
всгиріе 1. скрупул -  міра ваги;
2 . застаріла міра часу -  1/60 години; 

ьреіі, врасе 1. невеликий простір;
2 . короткий проміжок часу.

На сучасному етапі характерним є перетворення часових понять у 
просторові. Наприклад, в астрології відстань вимірюється в одиницях часу 
Порівняємо також англ. а Іеп-тіпиіе маїк/гот ...(в 10 хвилинах ходу від...).

• явищ а природи -  час. На основі асоціації з явищами природи зви
чайно виникають найменування сезонів і місяців. Найменування дня у ба
гатьох мовах можуть трансформуватися і вживатися для позначення явищ 
природи. Так, втративши темпоральні значення, слово іісіе у сучасній 
англійській мові основним значенням мас “приплив”, “відплив” [ 1, с .11];

• рух -  час. Час стає очевидним у результаті двох процесів, пов'яза
них з рухом: повторюваності події та її тривалості. З цим пов'язані дня 
© Н.Гонтаренко 14^
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способи вимірювання часу: вимірювання на основі повторюваності руху 
певного об’єкта (місяця, сонця), обертання (принцип звичайного годинни
ка) [2, с.680]. Найбільш показовим фактом, що свідчить на користь зв’язку 
понять часу і руху та їх відображення у мові є те, що дієслова руху часто 
вживаються для вираження майбутнього часу: англ. І ат %оіп& Іо т іїе ;

• лічба -  час. Окремі темпоральні значення з’явились на основі асо
ціацій з лічбою: рос. однаждьі, англ. опсе, ікгєе Іітех;

• лю дина -  час. Ім’я людини може давати визначення епохи, певного 
часу: за Петра 1. Уісіогіап Еп&іапй. Тісний зв’язок у свідомості представ
ників архаїчних культур понять часу і людського способу життя проявля
ється в етимології багатьох темпоральних слів, зокрема в англійському 
іменнику н’огМ -  від староанглійського чгеогиМ, спорідненого з іменником 
и’ег, який поєднував значення: 1) покоління, 2) вік. Сучасний англійський 
іменник а%е поєднує значення: 1) вік, 2) покоління, 3) період, епоха, 4) розм. -  
тривалий час, 5) старість [3, с.16];

• вим ірю вання -  час. Деякі темпоральні найменування відобража
ють зв’язок з вимірюванням. Так, темпоральні найменування в звукових 
комплексах анг лійських слів топік, храп розвинулися на основі асоціації 
часових відрізків, позначених цими словами, з вимірюванням;

•  час -  діяльність, дія. Будь-яка дія, заняття відбуваються в часі. 
Людина не може змінити час, і вирази, в яких мова йде про маніпулювання 
часом, фактично стосуються не самого часу, а таких справ, які потрібно 
було б виконати за даний проміжок часу [2, с.681]. То кііі іке йте, Іо учаліе 
Ііте означає “не зробити справи, нічого не зробити корисного”; Іо таке ир 
/о г  Іоні ііте означає “надолужити втрачений час”. Час може заповнюватися 
будь-якими заняттями: Іо Ьа\е а %оой Ііте -  “добре відпочити”;

• час -  предмет. Поняття часу метонімічно може перетинатися з 
предметами, так що слово “час” виступає як позначення конкретних об’єк
тів. Наприклад, англ. ііте (платня за роботу), (ІоиЬІе Ііте (подвійна плат
ня за понаднормову роботу);

• час -  вік. При звуженні поняття час може позначати тривалість 
життя людини;

її т ії Іахі ту Ііте (цього на мій вік вистачить);
а! ту Ііте о/Іі/е (в м ої роки, в моєму віці).
• час -  епоха. Будь-який час у житті суспільства сповнений подій, 

ідей. Тому “час” може позначати обстановку, сукупність ідей та ситуацій, 
властивих певній епосі [2, с.683]. Це відображається у виразах дух часу, 
веление времени, знамение времени. хі%п о /  іке Іітех, смутное время, 
ігоиЬІе<{ Іітех. У такому значенні слово “час” нерідко вживається в афо
ризмах: "Велика людина йде попереду свого часу, розумна йде поруч з ним, 
хитра намагається використати його, нерозумна стас поперек дороги’’
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(Бауернфельд). Нерідко для позначення епохи слово “час” вживається у 
множині ( Уісіогіап іітез).

Таким чином, мовне вираження співвідношень усіх розлянутих вище 
понять дає можливість прослідкувати дві протилежні тенденції. З одного 
боку, йде процес конкретизації часу шляхом співвіднесення часу з кон
кретними подіями, шляхом метафоризації (зокрема шляхом просторового 
представлення часу). З іншого боку, має місце процес абстрагування 
шляхом субстантивації часу (зокрема на основі абстрактних асоціацій).

Темпоральна лексика англійської мови була об’єктом досліджень 
Круглової Н.П., Гарської Л.В., Жабіцької Н.Л., Волянської І.В. та інших. 
Дослідження показали, що абстрактне розуміння часу та узагальнене 
значення “час” з ’являється лише наприкінці середньоанглійського періоду. 
До цього час уявлявся як період або момент. Для темпоральних іменників 
староанглійського періоду сіг, Нті, ііта, М  найбільш характерним виявля
ється значення “певний період”, “певний момент”. До семантичної струк
тури ряду темпоральних іменників належав компонент позитивної оцінки 
“щасливий” (період, момент). У староанглійський період час завжди був 
конкретним і пов’язаним з життям: оскільки саме життя може бути як доб
рим, так і поганим, залежно від обставин, то й час міг сприйматись як по
зитивно, так і негативно, причому якісній стороні часу приділялося значно 
більше уваги, ніж його тривалості. У письмових джерелах стародавніх ча
сів майже відсутні конкретні відомості про тривалість описуваних подій, і 
часто не можна сказати, скільки років відділяють одну подію від іншої. 
Наприклад, часто вживається безліч обставин часу типу: В той час, коли 
Херапьд Конунг захопив владу в Норвегії [3, с. 16].

Відсутністю розуміння часу як діючої сили пояснюється те, що, по- 
перше, з темпоральними іменниками звичайно не вживалися дієслова руху; 
по-друге, були відсутні метафори типу Тіте сигез аіі ікіп%з (де Тіте - 
діючий фактор), характерні для новоанглійського періоду. Ще одним 
доказом на користь відсутності абстрактного розуміння часу в попередні 
періоди є той факт, що навіть у новоанглійський період узагальнююче зна 
чення має лише одне слово -  Ііте.

З одного боку, слово ііте вживається для позначення часу взагалі, 
тобто абстрактно, з іншого боку, конкретизуючись, воно вживається мета
форично, а також у ряді термінологічних значень (в музиці, спорті, астро 
номії).

Відбувається архаїзація слова іісіе в темпоральних значеннях. Основ 
ною причиною зміни значень слова іійе є прагнення диференціації понять і 
синонімічним словом ііте. Процес архаїзації і звуження значень слова іиіс 
полегшувався і підтримувався наявністю синонімічних слів у споріднених 
значеннях, а також тим, що слово ІіАе звичайно позначало відрізки часу 
короткої тривалості, тоді як його спільнокореневе слово Ііте асоціювалося
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з більш тривалими періодами, що, до речі, стало передумовою розвитку 
абстрактного значення саме у слова ііте.

Коренева близкість слова ііте в його нових значеннях позбавила 
слово іісіе семантичної чіткості, необхідної для мови як засобу спілку
вання. Завдяки цьому слово ІіАе втратило значну частину своєї комуні
кативної ефективності і майже вибуло з ужитку, тобто архаїзувалося в 
своїх попередніх темпоральних значеннях і збереглося в мові у властивому 
йому значенні -  приплив (відплив), яке розвинулося на базі значення “час 
припливу” ( “час високої води”); пор. сучасне і! із Ніф Ііте Іо %о ікеге, 
слово Ііте вжито за аналогією до слова іісіе в однотипному контексті, тобто 
кщк Іі(1е [1, с.19].

Інтерес до тривалості часу посилюється з бурхливим розвитком реме
сел, торгівлі, міст у період середньовіччя. Не випадково саме у цей час (XIII ст.) 
з ’являється перший механічний годинник. Зростає роль малих часових від
різків, які нерідко діляться на ще дрібніші, що викликає появу як особли
вих слів для позначення коротких і дуже коротких часових інтервалів, так і 
спеціальних фразеологічних одиниць:/Іазк, іпзіапі, Ігісе, а роіпі о/Ііте, аі а 
т пк, іп а /гасііоп о /а  тіпиіе, іп а зрііі зесопА, Ье/оге іке іпк із Агу.

Поступово час об’єктивізують, він сприймається як сутність (епіііу), 
як діюча сила. З одного боку, час отримує найвищий ступінь узагальнення, 
з другого боку, спостерігається тенденція конкретизації, персоніфікації 
часу, що викликає до життя метафори типу Тіте сигез аіі ікіп%з.

При цьому час сприймається як ідеальний конвеєр, що рухається вперед, 
як потік, в якому виділяються періоди і моменти. На момент дивляться як на 
якусь умовну точку на вісі часу, тоді як період -  це відрізок від моменту до 
моменту. Але практично будь-який момент у нашому житті має тривалість, 
тому в мові момент і період часто не розрізняються [1, с.18].

У синонімічному ряді ііте, мкіїе, зрасе, зреіі, ІіАе полісемантичне сло
во ііте є синонімічною домінантою, що найбільш повно виражає поняття 
часу. Основною особливістю слова ііте є те, що лише воно може позна
чати час як діючу силу, в результаті чого, зокрема, воно має ряд значень 
для позначення швидкості.

Слово зреіі семантично уподібнюється слову зрасе, набуваючи ло
кального значення і стаючи на одну семантичну позицію зі словом зрасе, з 
яким у нього виявляється багато спільного [4, с.42]: 1) обидва слова поєд
нують темпоральні і локальні значення; 2) найбільш частотним темпораль- 
ним значенням для обох слів є значення “період часу”; 3) обидва слова 
утворюють по дві однакові за структурою та адекватні за змістом фра
зеологічні одиниці: /о г  а зреіі, /о г  а зрасе, Ьгеаікіп% зреіі, Ьгеаікіп§ зрасе;
4) обидва слова не мають похідних у темпоральному значенні.

При наявності спільних рис слова зрасе і зреіі мають також свої особ
ливості, що цілком характерне для синонімів: 1) у слова зрасе переважають 
локальні значення, у зреіі -  темпоральні; 2) зрасе частіше означає досить
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довгі періоди, співвідносячись з роками, десятиліттями; для хреіі більш харак
терними виявляються періоди, за тривалістю коротші від року; 3) подібно 
до слова зрасе у локальному значенні зреіі, йдучи по лінії диференціації 
значень, розвиває характерні лише для нього темпоральні значення період 
певної погоди, період певного настрою; 4) $реІІ дає цікаві приклади поля
ризації значень, а саме: а) період роботи -  період відпочинку; б) невизна- 
чений період -  цілком визначений період; в) хороший період -  поганий пе 
ріод; г) період приступу хвороби -  період сміху; д) короткий період -  дов
гий період.

Слово и-Ме у новоанглійський період остаточно втратило здатність 
вживатися в ролі предмета розмови (у функції підмета або додатка) в ре
зультаті втрати або архаїзації колишніх значень (період роботи, період 
року, період дня).

Основним протиставленням на сучасному етапі є протиставлення часу 
як потоку і часу як періоду. У зв’язку з цим цікаво зазначити, що 1) регіоіі 
є значенням, загальним для усіх досліджуваних слів на усіх етапах роз
витку мови; 2) навіть у слів зреіі, м/Ніїе, які звичайно позначають дуже ко
ротку тривалість у часі, переважає значення “період”, а не “момент”. Слова 
зрасе, вреіі часто позначають короткі проміжки часу, причому з трьох слів 
храсе схильне позначати найдовші періоди часу, що співвідносяться навіть 
з десятиліттями, 5реіі звичайно співвідноситься з періодами менше року, 
тоді як найменші відрізки часу позначаються словом м/НіІе, що є близьким 
до українського “мить” .

Таким чином, етимологічні дослідження свідчать не лише на користь 
об’єктивного існування категорії часу та її лінгвістичного вираження, а й 
про зв’язок часу з рухом і простором, а також з рядом інших явищ дійс
ності (релігія, явища природи, людина).
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Віра Тхір

ПСЕВДОЕВФЕМІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Збагачення словникового складу сучасної англійської мови здійсню
ється значною мірою внаслідок явища вторинної номінації, одним з видів 
якої є евфемія. “Словарь лингвистических терминов” О.С.Ахманової [1] 
визначає евфемізм як троп, що полягає у непрямому, прикритому, ввічли
вому, пом’якшуючому позначенні якогось предмета чи явища. В сучасних 
мовах високорозвинених народів, до яких належить англійська, евфемізми 
мають дещо іншу природу. Крім того, що їх вжиток зумовлюється соціаль
ними нормами спілкування й поведінки, прагненням дотримуватись пра
вил ввічливості та не образити співрозмовника, в останні роки евфемізо- 
вані сигніфікати лексикону часто вживаються для приховування певних 
аспектів реальності.

Комплексний підхід до вивчення лексичних, морфологічних, семан
тичних і структурних особливостей евфемізмів, історичних та лінгвальних 
чинників, що зумовлюють постійний розвиток і зміни евфемізованої лекси
ки, є достатньо актуальним у поєднанні з вивченням проблеми відношення 
мови і дійсності, мови і картини світу.

Евфемістичні сигніфікати лексикону не раз служили матеріалом нау
кових досліджень, і хоча явище так званої “псевдоевфемії” вже частково 
піддавалося аналізу в праці Т.М.Бєляєвої та В.А.Хом’якова [2], спробуємо 
розглянути його в дещо іншому ракурсі. На думку згаданих авторів, псев- 
доевфемізмами виступають слова та вирази, що свідомо вживаються мов
цями в переносному значенні для алегоричного завуалювання непристой
ностей. Згадані одиниці притаманні міським соціальним діалектам жителів 
Лондона та чорношкірих США, зберігають вульгарну конотацію за раху
нок скабрезних асоціацій і не мають на меті дезінформувати реципієнта. У 
цій статті до псевдоевфемізмів ми відносимо одиниці вторинної номінації, 
семантика яких, викликаючи хибні асоціації, вводить в оману читача чи 
співрозмовника і веде до неадекватного сприйняття ним важливої інфор
мації.

Евфемізми англійської мови зазнають постійних змін і трансформацій. 
Сферами табу та евфемії для сучасного суспільства є переважно поняття 
расової дискримінації, грошей, смерті та політики. В цій статті предметом 
нашої уваги є військово-політична сфера, оскільки саме вона породила 
найбільшу кількість псевдоевфемізованих сигніфікатів.

На думку Х.Роусона, евфемізми можна поділити на два основні типи -  
позитивні та негативні. Позитивні підвищують статус предметів та явищ, 
надаючи їм величнішого і важливішого звучання. Негативні ж -  понижу
ють значення, функціонуючи, таким чином, як дифемізми [6, с.13]. Х.Роу-

© В Т хір
151



сон є одним з небагатьох лінгвістів, які вважають дифемізми підвидом 
евфемізмів, а не виділяють їх в окрему групу.

Серед позитивних евфемізмів є назви багатьох сучасних професій і 
занять: кеір (зегчапі), шогкіп§ %ігІ (ч/коге), \'ісе ргезііеп і (тісШе тапа^ег), 
особистих ознак виявів поваги та установчих термінів, що перетворюють 
таАкоизез в тепіаі козріїаіз, ковріїаїв -  в теїіісаі сепіег.ч, соІІе£ез -  в 
ипіуегвіїіез, зтаїї Ьизіпезз евІаЬІізктепІз -  в етрогіитв, рагіогв, ваіопз, 
вкоррез та зіигііоз.

Бажання покращити враження про оточуюче середовище є очевидним 
у географічних назвах, як, наприклад, у випадку із зовсім не зеленою 
Гренландією (Сгеепіапй), та в присвоєнні маленьким містам назви сіїіев. 
Згадані вище приклади можна віднести до розряду “справжніх” евфеміз
мів, оскільки вони не вводять реципієнта в оману, а лише підвищують в 
його свідомості статус певних понять і явищ.

Однак деякі усвідомлені евфемізми ведуть до двозначності, утворю
ючи наче своєрідний код: евфемізм завуальовує “щось інше”, і всі вдають, 
що це “щось інше” не існує. Намір може здаватися благородним: наприк
лад, спрямувати думки людей в правильне русло -  нейтралізувати грама
тичну категорію роду, замінюючи /гезктеп назвою /гезк  реоріе, а и’аііегх -  
маіігопз, применшити труднощі фізично неповноцінних осіб. Якими б пох
вальними не були ці наміри, саме функція пом’якшування, завуапювання 
прикрої, небажаної дійсності робить евфемізми привабливими для людей 
та установ, яким є що приховувати, і які не бажають чи бояться говорити 
правду про сферу своєї діяльності.

Саме у таких випадках та ситуаціях, коли явним є намір не так уник
нути образи, як щось приховати, ми вступаємо в сферу псевдоевфемізмів, 
де навмисні усвідомлені елементи багатозначності й лицемірства набу
вають загрозливих розмірів. Ось деякі з термінів, якими користуються 
організації ЦРУ і ФБР та воєнної сфери: вбивство передається як ехесиїш  
асііоп, нелегальне проникнення в квартиру -  як Ьіаск Ьа%;оЬ, напалм -  як 
зо/і або зєієсііує огйпапсе, а бомбардувальники -  як и’еаропз вузіетз. До 
цієї групи належать і евфемізми сфери реклами, де зтаїї стає тейіит 
(якщо не Іаг£е); великий бізнес, де робітники аге Аекігеїі, коли корпорації 
гі^кізіге ікетвеїуез, та малий бізнес, де пральні на розі вихваляють як 
м>огШ-сІазз оифіз.

До псевдоевфемізмів також належать приклади зі сфер:
-  тюремного бізнесу, де одиночні камери подаються як афизітепі 

сепіегз, диіеі сеііз або зесіизіоп, а тюремне ув’язнення -  як ргоіесііус 
сизіоіїу чи ге-ееіисаііоп сатр;

-  атомної енергетики, де дрібні нещасні випадки є аЬпогтаї 
оссигапсез чи вітріє єуєпів, в  т о й  час як серйозні аварії -  соге 
геаггап£етепІз чи епег%еііс сіізаззетЬІіез;
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-  політики, де %гозз еггогв подаються як тіззреакіп§, де брехня є 
іпорегаїіуе зіаіетепів, кандидати практикуються у сотрегаїіге сатраі£піп£, 
а  підвищення податків подається народу як геуепие епкапсетепів чи ивег 
/еез.

Більша частина політичної лексики проникла в евфемістичний слов
ник в 60-і рр. XX ст. під час війни США у В’єтнамі. Спеціально створена 
підмова, що отримала назву Уіеііізк (від злиття двох слів Уіеіпат та 
Еп%1ізк), мала на меті приховати справжні наміри війни США проти в’єт
намського народу. На думку А.Кацева, до найбільш розповсюджених евфе
мізмів цієї групи належать:

-  іпмоіхетепі (вторгнення) замість а ^гезз іо п  іп Уіеіпат (агресія у 
В ’єтнам);

- ]оЬ (робота) замість аіг гаій  (повітряний наліт);
-  аіотіс (Ієуісє (атомна установка) замість аіотіс ЬотЬ (атомна 

бомба);
-  орегаїіоп, асііоп, рго%гат (операція, акція, програма) замість аііаск 

(атака);
-  ІітИесі аіг зігіке (обмежений повітряний удар) замість ЬотЬіщ  

(бомбардування);
-  расі/ісаііоп сепіег (центр умиротворення) замість сопсепігаїіоп 

сатр (концентраційний табір);
-  Ьу-ргойисіз (побічні продукти) замість кіііей сіїігепз (вбиті) [3, с.68-69].

Аналіз “МТС’з Оісііопагу оґ Е и рЬ етізтз” [4] дозволяє в и д і л и т и  близь
ко 120 одиниць вторинної номінації воєнно-політичної сфери, переважну 
більшість з яких можна віднести до псевдоевфемізмів. Підставою евфемі- 
зації термінів даної сфери є необхідність пом’якшити чи приховати страж
дання, шкоду та насильства, які є наслідками воєн.

Саме поняття війни в американському варіанті англійської мови евфе- 
мізується пом’якшуючими лексемами соп/іісі, етег^епсу, іпіетаііопаї 
сгівіз, роїісе асііоп, а воєнна окупація замінюється нейтральним терміном 
ргезепсе. Існують навіть евфемізми для позначення певних історичних по
дій: Громадянська війна в США 1861-1865 рр. завуальовується словоспо
лученням іке Ш е ипріеазапіпезз. Цілком невинна, на перший погляд, спо
лука сатр /оііоміег несе негативну конотацію, позначаючи повію, яка на 
війні обслуговує солдатів у перерві між бойовими діями.

Сама особа солдата в останні роки також чомусь спричинила появу 
евфемізмів, серед яких асіуізег можна віднести до групи псевдо-. То Ьиу Іке 
/агт  означає “загинути на війні”, а смертельно поранених солдат нази
вають іке мкіїе Ііе чгагсі.

У політичних колах вживання прямої номінації для позначення атом
ної зброї та воєнної політики вважається поганим тоном, що й веде до ви
никнення евфемізованих одиниць: Ьіір -  атомний вибух; вігаїе^іс сараЬИіІу -  
володіння ядерними бомбами; зІгаіе£Іс ехскап§е -  атомна війна; аіг
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зиррогі, Аеііїегу  -  кидання бомб з літаків; сіеіеггвпі, кагсіиаге -  ядерна 
зброя; сієуісє -  ядерна бомба; Іо расі/у зтЬ -  нападати. Значне поширення 
явища тероризму породило евфемізм сіаіт гезропзіЬіІіІу /о г  зотеїкіп^ -  
взяти відповідальність за здійснення терористичного акту.

Для непрофесіонала в галузі політики чи воєнної сфери згадані вище 
терміни в переважній більшості не є одиницями вторинної номінації, що 
призводить до несприйняття або спотвореного сприйняття читачем чи слу
хачем поданої йому інформації. Це, в свою чергу, не передбачається метою 
вживання евфемізмів як засобу вторинної номінації, адже їх першочерго
вим завданням є не приховування чи спотворення, а пом’якшення для 
сприйняття реципієнтом певних аспектів дійсності. На основі ознак, наве
дених вище, відносимо евфемізовані одиниці даної групи до псевдоев- 
фемізмів.

Як і сама політика в житті суспільства, політичні евфемізми мають 
надзвичайно серйозний характер, тому фальсифікація фактів у цій сфері є 
подвійно небезпечним явищем. Найактивнішими творцями політичних 
евфемізмів є дипломати, оскільки їх мета -  послаблення міжнародного 
напруження за допомогою імпліцитно-натякових інституційних арго. Аме
риканський уряд має їх декілька: Ьигеаисгаїезе, Біаіе Оерагітепіаье та 
%оЬЬІе-йу%оок. Офіційною мовою Міністерства Оборони США є діалект 
РепІа%опезе, відомий ще під абревіатурою ООО.

“МТС’з Оісіюпагу о ґ Е и р Ь етізтз” [ 4 ]  дозволяє в и д іл и т и  групу евфе
мізмів, пов’язаних з явищем шпигунства: соуєгі орегаїіоп, соипіег- 
іпіеііщепсе, с о \е г і асііоп, іпіеііщепсе. Організації ФБР та ЦРУ закодову- 
ються словосполученням іпіеііщепсе соттипііу, а все, що вважається сек
ретним та небезпечним, -  евфемізмом зепзіїіче. Сама особа шпигуна пере
дається лексемами аззеї, орега іпе, аііаске, а%епІ, орегаїог, які для непрофе
сіонала означають зовсім інші поняття. Заслуговує на увагу евфемізм 
зіеерег, що вживається для позначення особи шпигуна, котрий чекає на 
завдання. Заховані мікрофони та інші пристрої для підслуховування, попу
лярні в шпигунській справі, мають евфемізовані замінники еіесігопіс 
соипіегт еазигез та ІізІепіп£ сієуісє, які, на відміну від вищенаведених оди
ниць, досить прозоро асоціюються з позначуваними предметами, і тому не 
належать до псевдоевфемізмів. Члени шпигунських організацій створили 
свою власну закодовану мову -  рзуор  (рзускоіо^ісаі орегаїіопз). Однак ця 
мова добре відома широкому загалу людей, оскільки вона використовува
лася і популяризувалася у шпигунських романах.

Елевативні політичні евфемізми сопІгіЬиІіоп (хабар для політика), 
/еІІо\ч ігауеііег (людина, що є прибічником комуністичної партії, але не на
лежить до неї), ресиїіаг іпзШиїіоп (рабство в США) є псевдоевфемізмами, 
оскільки свідомо вживаються політичними колами для введення в оману 
пересічного читача чи слухача.
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Вживання прямої номінації для позначення поняття вбивства фактич
но відсутнє у документах американських змов щодо усунення іноземних 
лідерів та захоплення територій. Прикладом можуть бути такі псевдоев- 
фемізовані одиниці: ассоипі /о г  зотеЬоЛу -  вбити; асііоп -  насилля; 
сазиаііу -  вбита чи поранена людина; сіхіїіап іт расіщ , соїіаіегаї Латане -  
вбивства цивільних громадян. Комісія Розвідки Сенату дізналася, що 
записи ЦРУ містили численні натяки щодо сіїзрозіп% о /  Сазіго чи сіоіщ  
зотеікіп% аЬоиі Сазіго. Залежно від контексту, ці вирази можуть означати 
у вузькому смислі “вбити Кастро”, а в широкому -  “ліквідувати його уряд”.

Псевдоевфемізми подвійно небезпечні: крім введення в оману адре
сата, вони допомагають ще й тим, хто їх вживає, обманювати самих себе, 
знаходячи виправдання своїх дій, якими б ганебними вони не були.

Евфемізми знаходяться в постійному русі, і нові утворюються майже 
щодня. Багато з них є просто терміни на один день, які ніколи не повторю
ються. К.Мерфі стверджує, що вживання слова рагііііоп в “Оауіоп А%гее- 
т епГ  (договір між воюючими сторонами в колишній Югославії) було б по
літично неправильним, тому в документі вживають термін іпіег-епіііу 
Ьоипсіагу.

Постає закономірне питання: чи не шкідливі евфемізми для комуні
кації? Американський журнал “Ткс Аііапііс МопіНІу" висвітлює погляди 
двох лінгвістичних шкіл на це питання. Одна з них дотримується думки, 
що по-справжньому здоровому, стабільному, психологічно зрілому сус
пільству не потрібно було б евфемізмів. Прихильники цього напряму є 
послідовниками ідей Джорджа Орвела і стверджують, що виникнення но
вого жанру псевдоевфемізмів стає особливо небезпечним явищем [5, с.37].

Інша школа евфемії, яка називає себе “іке м’кіІе-ЬІоосі-сеІІ зскооі” по
годжується, що евфемізми у деяких випадках можуть бути ознакою легкої 
чи серйозної патології, але в своїй більшості вони є виявом природного 
інстинкту самозахисту. В сучасному суспільстві навряд чи багато людей 
можна серйозно ввести в оману. Коли ядерну боєголовку називають іке 
ркузісз раска%е, геноцид -  еікпіс сІеапзіп%, а побиття дружини -  £е«і'л£ 
ркузісаі, справді важко не здогадатися, що саме мається на увазі.

У переважній більшості випадків явище евфемії носить позитивний 
характер, завуальовуючи прикру, небажану дійсність за допомогою більш 
прийнятних одиниць лексикону. Однак, на нашу думку, коли процеси 
евфемізації виходять за рамки стилістичної синонімії, ми маємо справу з 
описаними вище псевдоевфемізованими сигніфікатами, вживання яких має 
на меті спотворення важливої інформіції та введення в оману читача чи 
співрозмовника. Отже, евфемія втрачає свої первинні функції і переходить 
в псевдоевфемію -  явище вторинної номінації, що є шкідливим з точки 
зору психо- та когнітивної лінгвістики.
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Уіга ТкЬіг
РЗЕІЮ ОЕЦРНЕМ 1А Ш  М ООЕКИ Е Ж } Ш Н  

ТЬе агіісіе ипсіег їЬе Ііііе “РзеисІоеирЬетізаІіоп аі їЬе Сиггепі 5іа§е о ґ  їЬе Еп^ІізЬ 
Ьап§иа§е О еу еІо р теп Г  із сієуоієсі Іо їЬе іпуе$Іі§аІіоп о ґ  а пе\у рЬепошепоп іп Еп§1ізЬ 
еирЬетізаІіоп, геГеггесі Іо Ьу їЬе аиіЬог аз “рзеисІоеирЬетізаІіоп" ТЬе аиіЬог ргоуісіез 
питегоиз ехагпріез о ґ  еирЬешізІіс зітисіигез іп роїііісаі апсі т іїііагу  зрЬегез апсі апаїузез 
іЬеіг р5еи<іоеирЬетІ5ііс паїиге. ТЬе аиіЬог геасЬез їЬе сопсіизіоп Шаі їЬе сіезсгіЬесі 
рЬепошепоп пе^аііуеіу аГГесБ їЬе 1ап§иа§е.

Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Випуск 7.

Лідія Козакевич

ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ КОМ П’Ю ТЕРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

В умовах сьогодення нам п о с т і й н о  д о в о д и т ь с я  стикатися з відносно 
новою реалією -  комп’ютером. Разом з появою цієї складної системи 
з ’явилися і терміни, що стосуються комп’ютерної галузі. Проте питання 
комп’ютерної термінології є відносно малодослідженим, хоч і актуальним 
у зв’язку з швидким розвитком комп’ютерних технологій та все ширшим 
їх використанням у повсякденному житті.

Як відомо, термін виражає певне поняття якоїсь галузі науки, техніки, 
мистецтва, суспільного життя тощо. Основними особливостями терміна є 
його умовний характер, легкість утворення і легкість заміни застарілого 
терміна новим. Дуже важливою рисою терміна є також його безпосереднє 
відношення до системи чи групи термінів, що використовуються в кон
кретній галузі науки, промисловості чи мистецтві. Крім того, термін тісно 
пов’язаний із позначуваною реалією: оскільки з ’являється нове поняття, 
виникає і потреба в лексичній одиниці, яка б це поняття виражала.

Із швидким розвитком науки, промисловості, техніки в англійській 
мові з ’являється велика кількість лексичних одиниць для позначення 
нових реалій. Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації 
(прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З ’явив
шись, неологізм, як правило, поширюється працівниками даної галузі, нау
ковцями, а також представниками засобів масової інформації. Згодом він 
фіксується в друці. Потім відбувається процес лексикалізації: набуття
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навиків використання неологізму в спілкуванні, виявлення умов його 
використання в різних контекстах [2]. У результаті створюється лексична 
одиниця визначеного структурного типу, яка включається в різні словники. 
При цьому деякі неологізми функціонують як терміни певної галузі, а 
частина переходить у запас лексичних одиниць загального вжитку. В 
такому випадку часом дуже складно провести чітку лінію між категоріями 
неологізм -  термін -  колоквіалізм [1]. Тому пропонуємо усі подібні лек
сичні одиниці розглядати як терміни, включно зі словами, що уже частково 
ввійшли до складу слів повсякденного вжитку, та із загальновживаними 
словами, які стали термінами в комп’ютерній сфері. Так, можна при
пустити, що слово “трамвай” колись належало винятково до термінів тран
спортної промисловості. Сьогодні ця лексична одиниця перш за все сприй
мається як слово повсякденного вжитку.

Важливо зазначити, що комп’ютерна термінологія, як і будь-яка інша, 
є наслідком розвитку та впорядкування терміносистем, тенденції розвитку 
яких є досить цікавими.

При вивченні комп’ютерної термінології виникають питання, а саме: 
наскільки утворені чи запозичені терміни є вмотивованими (питання 
співвідношення форми і змісту лексичних одиниць); які саме ознаки лягли 
в основу лексичної номінації. Використання мовних форм з початковою 
метою позначення конкретних предметів відоме як первинна, чи пряма, 
номінація. До цієї категорії можна віднести такі терміни, як:

1о§іп -  1) умовне ім’я поточного рахунку, що використовується для 
того, щоб увійти в комп’ютерну систему;

2) процес входження в комп’ютерну систему.
Ьуіе -  набір з восьми бітів, що складають одне ціле.
Необхідність у найменуваннях є надзвичайно великою, такою ж, як і 

світ з усім розмаїттям існуючих у ньому речей, явищ, понять та зв’язків. 
Недоцільно створювати і неможливо запам’ятати таку кількість позначень, 
які б називали тільки єдиний предмет чи поняття. Крім того, мова є систе
мою, що має тенденцію до саморегуляції і економії своїх засобів, тому 
одним з досить поширених видів номінації є семантичний словотвір, або 
вторинна номінація. У цьому випадку відбувається семантичне переос
мислення термінів інших галузей науки, а також слів загального вжитку, 
тобто один і той самий мовний елемент використовується для позначення 
нових реалій поряд з уже позначеними. Проте для вторинної номінації є 
характерною як різноманітність властивостей і ознак, на які спираються 
мовці в процесі номінації, так і багатство способів і засобів номінації. Саме 
велика кількість властивостей, зв’язків, відношень об’єктів, що позна
чаються, а також специфіка сприйняття того самого предмета в різних си
туаціях різними людьми створюють можливість опори при найменуванні 
предмета як на його найважливіші, сутнісні характеристики та зв’язки, так 
і на випадкові, периферійні параметри [3]. Фактично, найбільша кількість
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аналогій базується на відображенні у вторинних найменуваннях реально 
існуючих і значущих ознак, зв’язків і функцій об’єктів. Наприклад: шоизе 
(мишка) -  один із зовнішніх комп’ютерних пристроїв, за допомогою руху 
якого можна вибирати об’єкти на екрані. У даному разі за основу була взя
та зовнішня схожість із твариною.

Саме вторинна номінація є одним із продуктивних способів ство
рення комп’ютерних термінів. Причому досить часто комп’ютерні терміни 
розвиваються не із термінів споріднених галузей, а утворюються із слів 
повсякденного вжитку. Доцільним є розгляд комп’ютерних термінів 
англійської мови, оскільки більшість відповідних термінів, що існують в 
українській мові, є або запозиченнями, або калькою з англійської. Завдяки 
явищу вторинної номінації з ’явилися, наприклад, такі терміни: Гііе (файл) -  
зібрання тематично згрупованих даних під однією назвою; первинне зна
чення -  “контейнер для паперу”; Ьіі (запит) -  одиничний запит броузера 
мережі щодо одиниці сервера мережі; первинне значення -  “ударити, вра
зити в ціль”; раз5\¥огсі (пароль) -  код, що використовується для одержання 
доступу до замкнутої системи; спершу означало “перепустка”; теш огу 
(пам’ять) -  “частина комп’ютера, що зберігає інформацію”; початково -  
“сума речей, що відкладаються в пам’яті”; Іо тіїтог (віддзеркалювати) -  
означає “містити точну копію чогось”; мабуть, найуживанішим значенням 
терміна в сфері Інтернету є “іо тіїтог шеЬ зііе5”- “віддзеркалювати (веб) 
сайти”, тобто “містити точні копії матеріалів, взятих із іншого джерела, 
щоб забезпечити їх поширеність”; первинне значення -  “дзеркало” .

Досить важливим аспектом при розгляді комп’ютерної термінології є 
питання співвідношення форми і змісту лексичних одиниць. У зв’язку з 
цим постає проблема вмотивованості лексичних одиниць, тобто співвідно
шення між звуковою оболонкою і змістом. З точки зору функціонування 
мови як знакової системи внутрішня форма лексичних одиниць (вмоти
вованість) є зовсім необов’язковою. Разом з тим, вона є невід’ємним нас
лідком вторинного використання імені в процесі номінації. Тобто внут
рішня форма є найважливішою рисою, що розділяє весь словниковий 
склад мови на одиниці вмотивовані і невмотивовані [4]. У невмотивованих 
лексичних одиниць зв’язок між звучанням і значенням є довільним, тоді як 
для вмотивованих одиниць необхідною умовою є їх детермінований харак
тер. Наприклад, комп’ютерні терміни: Ьаисі (міра швидкості переданої 
електронної інформації); Арріеі (невелика програма .Іауа); Ьуіе, та ін. не 
містять у своїй звуковій формі нічого, що могло б дати натяк на їх зна
чення, і є невмотивованими лексичними одиницями.

Слова типу сііск, (клацнути мишкою), сііепі (програма, що вико
ристовується для зв’язку та одержання інформації із програми сервера 
іншого комп’ютера), ЬаскЬопе (швидкісна лінія чи серія з ’єднань, що ство
рюють головний шлях передачі інформації) та багато інших, на противагу 
вищезгаданим, є вмотивованими, і шляхи їх вмотивованості досить різні.
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Найменш поширеною у сфері комп’ютерної термінології є фонетична 
мотивація, наприклад, сііск. Набагато частіше зустрічаються морфологічна 
і семантична мотивації. При морфологічній мотивації значення усієї лек
сичної одиниці можна досить легко вивести із її складових частин. 
Наприклад:

Іпіегпеї -  іпіег -  між, леї -  мережа; означає величезну кількість взаємо- 
поєднаних комп’ютерних мереж.

Оі§егаІі -  цифрова версія слова Іііегаїї (літературна еліта); перша 
частина слова -  скорочення від сіідіїаі -  цифровий.

Иеіігеп -  “громадянин мережі”-  скорочено від пеі-сіїігеп.
№ ііяиеие -  “етикет в мережі Інтернет”-  пеі-еІіциеПе [5].
В основі семантичної мотивації лежать зв’язки між первинним позна

ченням назви і тими об’єктами, для найменування яких дана назва повтор
но використовується в мові; і власне зв’язки між первинним та вторинним 
значенням лексичних одиниць. Наприклад: П ате -  від значення “полум’я” 
розвинулось значення “проводити пристрасні, але благородні, почесні де
бати”, що вважалося мистецтвом. З часом це слово стало відноситися до 
будь-якого принизливого коментаря, коли не мало значення те, наскільки 
він є грубим чи недотепним; §орЬег -  поширений метод створення меню 
матеріалу, доступного через мережу Інтернет; первинними значеннями 
цього слова є “ховрах” і “рити” [6]; Гіпдег -  програмний засіб мережі Інтер
нет, що допомагає знайти людей через інші сайти Інтернету. Можна із 
впевненістю сказати, що зв’язок значень чітко прослідковується: “палець” -  
“вказувати”; Ьи§ -  дефект у комп’ютерній програмі; значення розвилось 
від “технічний дефект”-  “жук, блощиця”; пезі -  вмістити в межах даних 
певного типу блок даних того самого типу; цей термін розвинувся із слова, 
що означало “гніздо, гніздитися”.

З наведених прикладів видно, що семантична структура слова не є 
стабільною. Вона зазнає постійних змін із плином часу під впливом певних 
лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів. Одним із екстралінгвістич
них аспектів, що впливають на утворення та застосування термінів, про- 
фесіоналізмів та мовних зворотів у комп’ютерній сфері, є швидкий темп 
життя, роботи, обміну інформацією, при якому просто необхідними стають 
точність та стислість у передачі інформації. Тому досить поширеними спо
собами збагачення системи комп’ютерних термінів новими лексичними 
одиницями стали скорочення, злиття та абревіація.

Хоча на загал скорочення як спосіб утворення комп’ютерних термінів 
є не надто продуктивним, одним із прикладів скорочення може бути термін: 

храт (5раттіп§) -  спроба використання списку електронних адрес чи 
інших засобів комунікації в електронній мережі неналежним чином, 
наприклад, розсилання якогось повідомлення великій кількості людей, які 
цього не просили.
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В англійській мові злиття загалом виступає як малопродуктивний спо
сіб словотвору, проте в системі комп’ютерних термінів таких прикладів 
можна знайти значно більше, ніж термінів, утворених способом скоро
чення. Наприклад: т о с іе т  (тосіиіаіог -  детогіиіаіог) -  пристрій для зв’язку 
між комп’ютерами і периферійними пристроями за допомогою телефонної 
лінії; зузор (зузіет  орегаїог) -  людина, відповідальна за фізичні операції 
комп’ютерної системи чи ресурсів мережі; аІрЬапитегіс -  (аІрЬаЬеІіс- 
питегіс) -  код, що може складатися із букв або цифр від 0 до 9; е-таіі 
(еіесігопіс т а іі)  -  листування через мережу Інтернет; таііііз* ( т а і1т §  її зі) -  
автоматична система, що дозволяє відіслати повідомлення на одну адресу, 
де повідомлення копіюється і розсилається усім людям, що згадані у 
списку адрес [6].

Як уже відзначалось, у комп’ютерній сфері, як ні в якій іншій, існує 
орієнтація на економію засобів передачі інформації та на ефективне вико
ристання інформаційного простору. Дуже багато зусиль витрачається на 
створення менших за розмірами, зате значно ефективніших периферійних 
комп’ютерних пристроїв, чіпів, програм. Мова, якою користуються в 
комп’ютерній сфері, також підпадає під цей вплив і тяжіє до лаконічності. 
Саме тому одним із досить поширених явищ є абревіація: І8Р -  Іп іетеї 
Зєгуісє Ргоуісієг (постачальник інтернетного зв’язку); РТР -  Рііе Тгапзґег 
Ргоіосої (протокол передачі файлів); ЬАИ -  ЬосаІ Агеа № пуогк (локальна 
мережа); 0 0 5  -  Оізс ОрегаІіп§ З у зіет  (дискова операційна система); 
\у \у \у  _ Потісі Шісіе МеЬ (всесвітня мережа); М С  -  № ішогк Іпіоппаїіоп 
Сепіег (центр інформаційної мережі); М ІІ8Е -  Микі-ІІзег Зітиіаіесі 
Епуігоптпепі (середовище, що створює враження одночасної роботи вели
кої кількості людей) та ін. До цієї категорії входять не тільки терміни чи 
слова загального вжитку, що стали термінами, а й розмовні вирази. Цей 
процес можна спостерігати зокрема у використанні виразів повсякденного 
вжитку при обміні інформацією в ході спілкування за допомогою комп’ю
тера. Наприклад, абревіатури ІМНО -  іп т у  ЬитЬІе оріпіоп (на мою скром
ну думку) чи В ТЛУ -  Ьу їЬе \уау (до речі). Можна навести приклади ще 
кількох абревіатур, з якими ми зіткнулися, працюючи в одній з амери
канських телекомунікаційних компаній: В/С -  Ьесаизе (тому що); 4 (і -  ґог 
уои (для тебе); 24/7 -  \уііЬоиІ Ьгеакз ог сіауз-оґґ (24 г о д и н и  на добу); ЬОЬ -  
1аи£Ьіп£ оиі Іоисі (голосно сміюся); ТІА -  іЬапкз іп аііуапсе ( в д я ч н и й  

заздалегідь); А5АР -  аз зооп аз роззіЬІе (якнайшвидше); РУІ -  Гог уоиг 
іпГоттпаІіоп (до вашого відома) та ін.

Безперечно, ряд лексичних одиниць, представлених тут як терміни, 
зараз перебувають на різних стадіях лексичного розвитку: деякі слова 
загального вжитку переходять у категорію термінів, частина із категорії 
термінів поступово починає входити до сфери слів загального вжитку, а 
деякі лексеми так і залишаються термінами. Нами розглянуті далеко не всі 
способи утворення комп’ютерної термінології; основну увагу звернено на
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розгляд загальновживаних слів, що набули значення комп’ютерних термі
нів, та їх мотивацію.

1. Бєляєв Р.С. Поняття терміноелемента з погляду теорії номінації // Мовознавство. -  
1 9 9 0 .-№  З - С . 64-65.

2. Дубенец З.М . Неологизмьі в английском язьіке // ИЯШ. -  1991 -  №  6 .-С .90-92 .
3. Кубрякова Е. С. Номннативньїй аспект речевой деятельности. -  М.: Н а у к а -  1 9 8 6 -  

227 с.
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Ш іа  КогакеуусЬ 
\¥ А ¥ 8  ОР С О І>Ш О  СОМ РЦТЕК Т Е К М Ш О Ю С У  

ТЬе агіісіе “ТЬе \Уауз о ґ  С отриіег Тепліпоіо^у Р огта їіоп ” Ьі§Ь1іеЬі8 їЬе т о з і  
ргосіисііуе \уау8 о ґ  сотри іег Іе г т  сгеаііоп апсі т а т  Іепсіепсіез о ґ  їЬе сіеуеіортепі о ґ  
сотри іег Іегтіпо1о§у, то їіу а ііо п  о ґ  сгеаіед ог Ьогго\уед сотри іег Іегтз.

Опе о ґ  їЬе азресіз тепііопегі іп їЬе агіісіе із їЬе зесошіагу потіпаїіоп  аз опе о ґ  їЬе 
т о з і  рпхіисііуе \¥ауз о ґ  сгеаІіп§ сотр и іег Іегтіпо1о§у. МисЬ аііепііоп І8 §іуєп Іо соїіоциіаі 
уосаЬиІагу аз а роу/егґиі зоигсе о ґс о т р и іе г  Іегтіпо1о§у ґо їтаїіоп .

Нат алія Ходан

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІДЕЇ ТЕКСТУ В 
ОПОВІДАННІ МЮРІЕЛ СПАРК “РОКТОВЕЬЬО КОАО”

Оповідання Мюріел Спарк відзначаються оригінальністю змісту і дос
коналістю лінгвістичної форми. Її творчість зараховують до течії като
лицького екзистенціалізму, проте в новелах знаходимо риси реалізму та 
модернізму, елементи містицизму та ірраціоналізму. Для творчості Спарк 
характерний гуманізм, який базується на надзвичайній вимогливості до 
людей [3, с.ЗО].

Мюріел Спарк змальовує сучасне суспільство, викриваючи те, що 
приховане під традиційною англійською благопристойністю. Етика пись
менниці спирається насамперед на християнську мораль, втілюючись в 
ідейному змісті її новел. М.Спарк протиставляє моральні цінності хри
стиянства, виражені в заповідях Божих, бездуховності, внутрішній спусто
шеності, егоїзму і цинізму, які панують в сучасному світі. Ця гонитва за 
успіхом і збагаченням робить людей черствими, жадібними, марнослав
ними і лицемірними.

@11. Ходан
161



Письменниця намагається проаналізувати цей абсурдний світ через 
мікрокосм людської душі до макрокосму буття. Зрозуміти ідейний зміст її 
творів допоможе фраза з “РоПоЬеІІо КоасГ: “Уои саппої еазіїу §о адаіпзі 
\уЬаІ уои \уєгє Ьгои§Ьі ир Іо (іо ипіезз уои аге а геЬеІ Ьу паїиге” [6, с. 185].

Зображення дійсності в творах М.Спарк парадоксальне [2, с.З 17]. 
Дружні стосунки обертаються вбивством... Це свідчить про відсутність 
будь-яких моральних норм і принципів. Якщо вбивство, зрада стали нор
мою божевільного світу, то що далі чекає людство? Невідповідність між 
моральним ідеалом і сучасною дійсністю, неможливість досягти гармонії 
між ними породжують сатиру та іронічність, які домінують у творчості 
Мюріел Спарк [1, с.164]. Іронічний комізм досягається за допомогою 
дисгармонії між тоном розповіді і зображуваними подіями.

Саме цей контраст підсилює трагічну напруженість оповідання 
“РоПоЬеІІо КоасГ.

Розповідь у ньому ведеться від особи жінки, вбитої п’ять років тому 
другом дитинства. Вона згадує щасливі дні своєї молодості, своїх друзів -  
Джорджа, Скінні і Кетлін. Події відтворюються непослідовно. Героїня 
повертається у своїх спогадах до минулого і ніби знову переживає його. 
Відбувається зіткнення двох планів: реального та ірреального; це усклад
нює сприйняття оповідання. Такі слова-синоніми, як рЬапІот, ^Ьозі, слу
жать індикаторами віднесення до певного часового плану. Вже на самому 
початку Нідл повідомляє, що її немає серед живих: “І <іерагіе<і іЬіз Ііґе 
пеагіу ґ і у є  уеагз” . Але, розлучившись з життям, вона не залишила цей світ 
(“Виї І сіісі поі аІіо^еіЬег сіерагі іЬіз \уог1сі”). Кожну суботу, як і раніше, вона 
приходить на Портобелло Роуд і блукає серед натовпу людей, які запов
нюють торгову вулицю. З її смертю нічого не змінилося -  продають ті самі 
товари (“сгеатз, ІооіЬразІез, сотЬ з, апсі Напкіез, соїіоп £ і о у є з ,  Пітзу 
Яо\Уегіп§ зсагуез, У/гі(іп£-рарег, апсі сгауопз, ісе-сгеат сопез апсі огапдеасіс, 
зсге\у(1гіуег5, Ьохез оґІаскз, Ііпз оґраіпі, оґ£Іие, о ґт агта їа с іе ...”), люди так 
само купують, крадуть, вибирають і прицінюються до товарів ( “ с п у у у с із .. .  

\уЬо Ьапсіїе, Ьиу, зіеаі, ЮисЬ, сіезіте, апсі о§1е їЬе тегсЬапсІізе”). Поняття про 
життя і смерть накладаються одне на одне. Померла героїня блукає серед 
живих.

Ш ирокий ряд асоціативних зв’язків тягнеться за словом “Меесіїе”, 
образним прізвиськом героїні. Вперше це слово вживається в своєму пря
мому значенні: дівчинка знаходить голку в копиці сіна. Пізніше відбу
вається формування оказіональної номінації -  слово набуває стилістичного 
відтінку, стаючи власним іменем [4, с.72]. Воно також є сигналом об’єд
нання двох часових планів.

У трагічній загибелі Нідл знаходимо саркастичну нотку: Джордж уби
ває її на тій самій копиці сіна, де вона колись знайшла голку. Померла ге
роїня з іронією розповідає, що її тіло шукали 20 годин і коли знайшли, ве
чірні газети оповістили: “ІМеесІІе” із Гоипсі іп Ьаузіаск”. На таке буквальне
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прочитання метафори і спирається М.Спарк, використовуючи гротеск, щоб 
розвінчати “справжню дружбу”, що може обернутися вбивством. Письмен
ницю хвилює протиріччя між видимістю і сутністю.

Джордж здійснив злочин і втратив розум. Він, який так любив повто
рювати слова про справжню дружбу, знехтував нею. Порівняння “іЬеге’з 
поіЬіп§ Ііке оМ Гтіепсіз” підкреслює це.

Кожного суботнього ранку Джорджа тягне на Портобелло Роуд, де в 
натовпі людей він побачив свою жертву. Його здивування і заціпеніння пе
редано вставним реченням “Сеогце сопііпиеіі Іо зіате аі ше, Ьіз ЬІ£ тоиііі 
з1і§Ьііу рагіед...” . Він ніби побачив привида -  М.Спарк використовує по
рівняння “І зиррозе ґгот роог Оеог§е’з р о т і  оґ у і є \ у  її и/аз Ііке зееіп§ а 
§ЬозІ” . Особливість розповіді полягає в стриманості, безпристрасності то
ну героїні при передачі трагічних подій.

Джордж убиває Нідл, тому що боїться: вона може розповісти про його 
одруження з туземкою і тим самим зірвати шлюб з Кетлін. Ми можемо 
отримати певне уявлення про аморальність Джорджа ще до скоєння ним 
злочину. До дружини Матільди він ставиться погано, не вважає її рівною 
собі через темний колір шкіри -  ще одне порівняння “Ье Ігеаіей Ьег Ііке а 
зегуапі”. Джордж з цинізмом говорить про матір своєї дитини, що вона ще 
навряд чи скоро помре -  і знову автор використовує порівняння “зЬе’з аз 
зІгоп§ аз а Ігек ох” . Джордж мав необережність довіритися Нідл, але та 
вирішила розповісти все подрузі. Не бачачи іншого виходу, Джордж 
вбиває її заради власного спокою, але не отримує його. М.Спарк саркас
тично змальовує сцену вбивства: розмова, як у старі добрі часи (порів
няння “Іеі’з Іаїк Ііке оісі її т е з ”), закінчується трагедією (порівняння “Ье 
Іоокеїі аз іґЬе тш іс і тип іег т е  апсі Ье сіісі”).

Проте, смерть Нідл не приносить Джорджу спокою. Поява привида 
вбитої ним жінки зводить його з розуму. І його знову і знову тягне на Пор
тобелло Роуд. Повтор “Ьаіґ-ууоггіесі, Наїґ-Ьореґиі” передає почуття Джор
джа. Він сподівається не побачити її більше, проте Нідл розбиває його 
надії -  тут М.Спарк вживає яскраву метафору “І сІазЬес! Ьіз Ьорез”. Адже 
вона нагадує йому про злочин, і це викликає бажання втекти якомога далі 
(ще одне порівняння “Ьс \уаз а\уау... аз ґаг апсі аз сіеуіоиз аз Ье соиМ Іаке 
Ь ітзе їґ ґгот  їЬе РоПоЬеІІо КоасГ). Письменниця використовує таке порів
няння, щоб показати його страждання: “Ьіз еуез зеетесі Іо Ьауе §оі зтаїїег аз іґ 
Ье Ьасі Ьееп гесепііу іп раіп”. Джордж не витримує і зізнається у вбивстві.

Мюріел Спарк хвилює тема моральної відповідальності людини за 
свої вчинки. Письменниця трактує час як руйнівну силу, яка оголює справ
жні почуття (жорстокість, лицемірство), що ховаються під дружніми сто
сунками [5, с.86]. Дистантний повтор використовується, щоб показати, що 
видимість оманлива: “XVе Іоок Іоуеіу апсі іі \уаз а §геаІ сіау аі а І іт е .. .  І сіоп’І 
іЬіпк \ус у/еге апу оґиз зо Іоуеіу аз \ує Іоок іп іі. ..” . Змістовно-концептуаль- 
на інформація тісно пов’язана з поняттям часу: тлінність справжніх цін
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ностей, тимчасовий характер юнацької чистоти і вірності, крах існуючого 
світу, який виявився лише міражем, -  ось що зробили час і життя з зобра
женими на фотографії підлітками. І якби Нідл мала можливість повернути 
молодість і старі часи, вона б не захотіла цього -  М.Спарк використовує 
метафору “ І зЬоиІсІ поі саге іо Ье зо уоип§ оґЬеагі а§аіп”, щоб підтвердити це.

Письменниця викриває ілюзорність цінностей суспільства, за шкалою 
яких людське життя стоїть нижче від показної благопристойності.

На відміну від інших оповідань М.Спарк побудова “РогІоЬеІІо КоасЗ“в 
основному катафорична. Зупинимось на найвдаліших прикладах. Ось як 
М.Спарк вводить в текст образ вбивці: “І Юок а §оос1 Іоок аі іЬіз тап  
ассотрапуіп£ КаїЬІееп. И \уаз Ьег ЬизЬапсі. ТЬе Ьеагсі и/аз ипґатіїіаг Ьиі І 
гесо^пігесі ЬепеаіЬ іі Ьіз епогтоиз тоиіЬ , їЬе Ьгі§Ьі зепзиоиз Іірз, їЬе 1аг§е 
Ьгошп еуез Гогєуєг Ь г ітт іп д  \уііЬ раїЬоз” . “ТЬіз” тут вживається замість 
артикля, щоб показати, що саме про цю людину буде йти мова далі.

“ТЬаІ із Ьо\у І саше Іо Ье іп їЬе РогІоЬеІІо Коасі іЬаі Зашгсіау тогпіп§ 
\уЬеп і за\у Сеог§е апсі КаїЬІееп"; “ І сіісі поі зее Ь іт  ІіІІ ЗерІетЬег оґіЬаІ уеаг 
Іизі Ьеґоге т у  сІсаіЬ”. В обох випадках катафора створює драматичний ефект. 
Автор нагнітає атмосферу, щоб показати аморальність вчинку Джорджа. І 
він покараний -  його тягне на Портобелло Роуд, де він побачив привида 
Нідл: “Ьоок \уЬо’з іЬеге, оуєт Ьезісіе їЬе ґгиіі зіаіі”. Але Кетлін не бачить 
нікого.

Єдність оповідання забезпечується також за допомогою використання 
таких лінгвістичних засобів, як еліпс і заміна. Еліптичні речення легко 
можна відновити з контексту: “\\'Т»аІ \уаз іі уои хуапіесі Іо Іеіі т е ?  А зесгеї” . 
Єдине слово “ зесгеї” тут дуже важливе для розуміння ідейного змісту: 
адже Джордж вбив Нідл саме тому, щоб вона вже нікому не змогла роз
повісти про його таємницю. “І Ьауе аігеасіу Ьеагсі аЬоиІ їЬе ЬаЬу §іг!. СоаІ 
Ьіаск, Ьу гериіе, \уііЬ Оеог§е’з Геаіигез” . Від жорстокості Джорджа постраж
дала не тільки Нідл, але й його власна дитина, яка йому байдужа тільки 
через колір її шкіри.

Важливим засобом забезпечення зв’язності оповідання є заміна, яка 
допомагає уникнути тавтології, а іноді виступає і емфатичним засобом, як, 
наприклад, у такому реченні: “Не Іоокесі аз іґ  Ье \Уои1сі типіег т е  апсі Ьс 
сіісі, Ье зіиґґесі Ьау іпіо т у  тоиіЬ  ипііі іі соиісі Ьоісі по т о г с . ..” . Спочатку 
письменниця констатує сам факт вбивства, а вже потім розповідає, як це 
сталося. Тому “ сіісГ  -  це не просто дієслово, яке є засобом заміни, воно ще 
й несе значне ідейне навантаження, на ньому фокусується увага читача.

Мюріел Спарк ретельно добирає лінгвістичні засоби, інколи маніпу
люючи лінійною організацією тексту, щоб виділити певні елементи з мс
тою втілення своєї ідеї. Саме цим пояснюється той факт, що до найбільш 
вживаних нею засобів забезпечення структурно-семантичної єдності опові
дання належать лексичні зв’язки (повтори, синонімія, узагальнення),
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анафорично-катафорична побудова речень та абзаців, лексико-стилістичні 
та синтаксичні засоби, а також композиційні особливості тексту в цілому.

Одним з основних факторів, що створюють інтегровану єдність текс
ту, є прагматична установка автора. Саме нею визначаються всі характе
ристики тексту, вибір лінгвістичних засобів. Стаючи компонентами тексту, 
мовні засоби набувають семантичних функцій, які часто виходять за межі 
тих, що закріплені за ними у мовній системі.
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2. Література Англії XX століття / Ш ахова К.О., Ж луктенко Н.Ю ., Павличко С.Д. та 

інші -  К.: Вища школа, 1993 -  400 с.
3. Себежко Е.С. Новеплистика Мюриел Спарк // Филологические науки. -  1984. -  №2 -  

С. 30-34.
4. Теория и практика структурно-семантического анализа тексга / Огв.ред. Вейлерт А.А. -  

Владимир, 1988 -  127 с.
5. Т ураеваЗ.Я . Лингвистика текста. -  М.: Вьісш. школа, 1986 -  127 с.
6. Мигіеі Зрагк. ТЬе РиЬІіс Іша^е. Зіогіез. -  М05С0\у: Ні^Ьег 8сЬоо1, 1976. -  253 р.

Иаіаііа КЬосІап
иМ О ІП ЗТ ІС  МЕАМ8 ОР ВКІМСІИО ОЦТ ТНЕ М Е55А О Е ГИ “РО КТО ВЕІХ О  КОАО”

ВУ М .5РА К К
ТЬе агіісіе ЬІ8Ь1і8Ьіз Л е  соппесгіоп ЬеГл'ееп їЬе іпіепііоп о ґ  їЬе лгіїег апсі 1іп§иІ5Ііс 

шеапз о ґ  і Із ехргеззіоп. Зіуіізгіс сієуісєз апсі те а п з  о ґ  соЬезіоп іп “РогІоЬеІІо Коасі” Ьу 
Мигіеі Зрагк аге іпиезіі^аіесі.

П.Ходан. Лінгвістичні засоби вираження ідеї тексту в оповіданні М.Спарк “РогІоЬеІІо Яоад”

Ю лія М ануляк

АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ІРОНІЇ

Особливу увагу українських і зарубіжних лінгвістів привертає в наш 
час всезростаюча роль іронії в художній прозі взагалі і англомовній зок
рема. XX століття принесло з собою радикальні зміни в світогляді людини, 
яка після двох світових війн втратила класичні, романтичні та героїчні 
ідеали, розвинувши у собі натомість іронічне, саркастичне, а деколи й ци
нічне ставлення до себе й оточуючого світу. Використання іронії у буден
ному спілкуванні стає загальною тенденцією часу. Таке сприйняття іронії 
привело дослідників до цілком нового її розуміння.

У стилістиці іронія міцно утвердилась як прийом, що базується на 
протиставленні прямих і переносних значень слова. Лише підхід до іронії 
як до способу світосприйняття підвів і літературознавців, і лінгвістів до 
необхідності розмежування двох понять: іронії як засобу, техніки, стиліс-
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тичного прийому і іронії як результату -  іронічного смислу, що створюєть
ся цілим рядом різнорівневих засобів мови.

Багато дослідників тепер розуміють, що іронію не можна обмежувати 
відношеннями протилежності, що необхідне дослідження більш складних 
її форм (Е.В.Максименко). Цим викликані спроби відмежувати іронію- 
ефект від іронії-стилістичного прийому. Г.П.Казанська пише: “Іронія як 
стилістичний прийом, що базується на одночасній реалізації двох лексич
них значень слова (словникового і контекстуального), які є протилежними 
один до одного, розглядається лише як один із способів створення іроніч
ного ефекту (...) , під ефектом іронії розуміються всі випадки виникнення 
різкої невідповідності між буквальним значенням фрази, речення, всього вис
ловлювання з їх значенням, що витікає з контексту” [2, с.38].

Розглянемо конкретні приклади:
1. То а сЬіМ сот іп §  Ь о те  \уііЬ а сіігїу Гасе,
МоїЬег: \*/Ьаі а Ьеаиіі/иі Гасе уои Ьауе! [1, с.З].

2. Т\уо зіисіепіз аге 1а1кіп§ аЬоиІ опе оГіЬеіг ІеасЬегз:
А: Ооез Ог.Маїксг аіу/ауз §іує а Іезі їЬе сіау ЬеГоге уасаіюп?
В: Ооез іке зип соте ир іп іке еазі? [ 1, с.4].
В обох випадках іронічний ефект очевидний. Але в першому випадку 

буквальне і контекстуальне значення слова Ьеаиіі/иі є протилежними, в 
другому випадку ті ж самі значення фрази Ооез іке зип соте ир іп іке еазі 
не знаходяться у відношеннях протилежності, вони просто різні.

В іронії існують одночасно і взаємно переплітаються перший, повер
ховий, експліцитний план (план вираження) і другий, глибинний, імплі- 
цитний (план змісту). В процесі спілкування зовнішній синтез форми і 
змісту приховує підтекстову роздвоєність, існування іншого виміру, який 
якраз і дозволяє автору виразити свою відстороненість від предмета зобра
ження і цим самим втілити в підтексті суб’єктивно-оцінну модальність. “У 
випадку іронії ( .. .)  між узуальним та оказіональним значенням (змістом) 
виникають відношення невідповідності, протиріччя, що породжує суб’єк
тивно-оцінну модальність негативного характеру. Вказана взаємодія є ме
ханізмом реалізації іронічного смислу і проявляється однаково для всіх 
мовних рівнів: від лексичного до текстового” [3, с .112].

Отже, вживаючи іронію, мовець може в одній формі висловлювання 
реалізувати декілька різних значень, а саме: пряме та імплікагивне, а також 
виразити свою оцінку ситуації.

Яким же чином спрацьовує зазначений механізм реалізації декількох 
значень одразу? Розглянемо його детально. Для цього звернемося до теорії 
принципу кооперації відомого лінгвіста Г.П.Грайса [4, с.З]: мовець і слу
хач постійно залучені до інтерпретації (переважно підсвідомої) того, яких 
цілей прагне кожен з них, кажучи те чи інше.
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Грайс описав чотири категорії особливих випадків цього принципу, 
тобто випадків його застосування відповідно до певних вимог. Ці особливі 
випадки він назвав “максимами” (т а х іт з ) .

Максими набувають особливої пояснюючої сили у випадках, коли 
поведінка людини їм суперечить. Грайс зазначає, що на їх порушення 
можна відреагувати в різний спосіб. Максиму можна проігнорувати або 
свідомо порушити -  у цьому випадку слухач буде просто введений в ома
ну. Неправда, наприклад, означає свідоме порушення максими якості.

Сила концепції Грайса полягає в тому, що вона (концепція) передба
чає, що трапиться, якщо мовець порушить одну з максим (зазвичай це мак
сима релевантності), навіть якщо він мав намір сказати щось стосовно 
справи. Але слухач сприймає як належне той факт, що мовець дотриму
ється принципу кооперації; подумати інакше з боку слухача означало б 
припустити, що мовець не свідомий того, що каже, і не передбачуваний. 
Мовець, зі свого боку, також очікує, що слухач керуватиметься принципом 
кооперації. Співрозмовники інтерпретують мовну поведінку один одного 
згідно з цим принципом. 1 якщо зауваження мовця здається недоречним, 
слухач все ж буде шукати відповідності, зв’язку між тим, що він почув, і 
метою, яку він приписує мовцю, виходячи з попередньо сказаного.

Ці припущення робляться переважно підсвідомо; співрозмовники в 
основному не усвідомлюють, що вони це роблять, виступаючи в ролі 
мовця або інтерпретатора.

Використання максим, яке Грайс назвав “ітрІісаШге”-  приховане зна
чення, підтекст, -  є базовим механізмом, за допомогою якого висловлю
вання використовуються, щоб передати більше, ніж вони дослівно озна
чають. Цей підтекст має тенденцію з ’являтися тоді, коли максима виявля
ється приховано порушеною.

Саме на цьому принципі і базується механізм створення іронії. 
Розглянемо приклад:

ВІН апсі Реіег и/огк Іо^еіЬег іп їЬе за т е  оГГісе. ТЬеу зо т е їіт е з  аге з е т  
оп Ьизіпезз Ігірз ЮдеіЬег апсі аге Ьесотіп§ §оосі Ггіепсіз. ТЬеу ойеп Ьауе 
ІипсЬ №£ЄіЬег апсі Реіег єусп туїіесі ВІН Іо Ьауе (ііппег \уііЬ Ь іт  апсі Ьіз и/іГе 
аі іЬеіг Ь оте зсуегаї Іітез. N0^  Рсісг’з Ггіепсіз Іоісі Ь іт  іЬаІ іЬеу Ьасі зееп 
ВІН оиі сіапсіп§ \уііЬ Реіег’з \уіГе \уЬііє Реіег \уаз оиі оГ іо\уп оп а Ьизіпезз 
Ігір. Оп Ьеапп£іЬіз, зауз...

“Вії! кпомз ко’Л’ Іо Ье а геаііу %оо<1 /гіепсі, йоезп 'І ке? " [6, с.8].
У даному випадку реакція Пітера здається неадекватною, якщо сприй

мати її дослівно. Більше того, пряме сприйняття його висловлювання гово
рить про порушення максими якості, а саме -  правила: “Не говоріть того, 
що, на вашу думку, неправильне”. Але слухач, підсвідомо керуючись 
принципом кооперації і очікуючи, що мовець також його дотримується, 
буде шукати закономірного взаємозв’язку між цим його висловлюванням і 
попередньою ситуацією. Таким чином, слухач розуміє, що те, що каже
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мовець, абсолютно протилежне його справжній думці і відчуває в цьому 
іронію. Мовець же, зі свого боку, вважає, що дуже легко зрозуміти, що він 
має насправді на увазі, навіть якщо він не каже цього прямо. Мовець 
намагається дотриматися принципу кооперації, і все ж очевидно, що він 
порушує максиму якості. Але завдяки цьому порушенню мовцю вдається 
передати підтекст, який дослівно не звучить у його висловлюванні, а саме -  
його іронічне ставлення до предмета розмови.

Цей випадок порушення максим, в якому передається значення не 
стверджуване, а приховане, є видом того, що Грайс називає “розмовна імп- 
лікатура”. Покладаючись, таким чином, на принцип кооперації, мовці 
успішно спілкуються, передаючи більше значення, ніж експлікується.

Таким видається механізм створення іронії з точки зору прагматики. 
Але, крім створення, іронія вимагає також правильної та логічної інтер
претації, адекватного розуміння її слухачем.

Грайс говорить про загальний спосіб обгрунтування, чому слухач має 
бути здатним зрозуміти прихований зміст у будь-якому випадку розмовної 
імплікатури. Очевидно, підтекст цієї імплікатури буде визначатися 
наміром мовця в кож ному конкретному випадку. При цьому Грайс визнає, 
що в деяких ситуаціях слухачеві може не вдатися визначити одну чи біль
ше можливих інтерпретацій; у цьому випадку розмовна імплікатура зали
шиться не визначеною [4, с. 16].

Намір автора, який творить те чи інше іронічне висловлювання, відіг
рає надзвичайно важливу роль у формуванні іронічного смислу. Наміри 
мовця можуть бути різноманітними. Але саме від мотивації мовця, від на
міру його висловлювання і буде залежати сприйняття і розуміння його слів 
слухачем.

Амбівалентність -  одна з ключових прагматичних категорій на шляху 
до розуміння складності поняття наміру мовця в процесі спілкування. 
Дж.А.Томас, розвиваючи концепцію амбівалентності Ліча, визначає її так: 
амбівалентність, в якій мовець не показує чітко, який саме з низки схожих 
ілокутивних актів він мав на меті [6, с.123]. Хоча амбівалентність -  досить 
звична річ у нашому буденному спілкуванні, причина її використання і 
очікуваний ефект відрізняються в кожному окремому випадку. Щоб чітко 
уявити собі, чому ми застосовуємо амбівалентність, потрібно дослідити 
різні випадки її вживання і зрозуміти, що саме робить їх такими різними. 
Для їх дослідження потрібно звернутися до робіт лінгвіста Томаса, який 
розрізняє різні рівні наміру мовця при виконанні ним мовленнєвого акту:

Міжособистісний намір: як мовець хоче, щоб слухач сприйняв його 
мовленнєвий акт, або до яких мовленнєвих актів мовець хоче, щоб слухач 
відніс його висловлювання.

Перлокутивний намір', що саме мовець хоче, щоб слухач зробив внас
лідок його мовленнєвого акту, або який перлокутивний ефект мовець хоче 
справити на слухача.
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Відповідно до цих понять амбівалентність трактується як випадок, в 
якому міжособистісний намір відкритий обговоренню; мовець залишає 
невизначеним, який мовленнєвий акт він виконує, і надає можливість 
слухачеві вирішувати, як його сприйняти. З іншого боку, стосовно перло- 
кутивного наміру випадки бувають найрізноманітніші. Перш за все, треба 
зазначити, що перлокутивний намір може бути, а може й не бути чітко 
визначеним у свідомості мовця. Коли він чіткий, амбівалентність в основ
ному застосовується з певною стратегічною метою; для того, щоб досягти 
певного перлокутивного наміру, мовець надає перевагу амбівалентності. 
Якщо ж перлокутивний намір не чіткий, амбівалентність швидше вияв
ляється показником нечіткості у свідомості мовця. Норіко Танака називає 
ці два випадки так:

1. Стратегічна амбівалентність: мовець має на меті певний перлоку
тивний намір і вживає амбівалентність стратегічно.

2. Істинна амбівалентність: перлокутивний намір не чіткий у свідо
мості мовця, і ця нечіткість виражається амбівалентністю [6, с. 123].

Розглянемо декілька випадків кожної категорії, щоб показати різнома
нітність “чіткості” та “відкритості для обговорення”, що притаманні перло- 
кутивному наміру в амбівалентності.

Стратегічна амбівалентність.
Стратегічна амбівалентність у свою чергу поділяється на два види:
а) перлокутивний намір чіткий у свідомості мовця і не відкритий для 

обговорення;
б) перлокутивний намір чіткий у свідомості мовця, але відкритий для 

обговорення.
У першому випадку, незалежно від реакції слухача, мовець хоче до

сягти певного перлокутивного ефекту, який не відкритий для обговорення; 
іншими словами, мотивація вживання амбівалентності тут полягає лише в 
тому, щоб представити намір мовця у менш загрозливий спосіб, і мовець не 
бажає давати слухачеві вибір або міняти свій первинний намір. Розглянемо 
приклад:

Ьиі аЬоуе аІІ їЬе гоаг апсі сІаПег іЬеге гозе іт о т  їЬе зесопсі-сіазз 
Іасііез’ заіооп їЬе <іе5раігіп£ уоісез оґ Мгз. Аре’з ап^еіз, іп Сгеяиепііу Ьгокеп 
ипізоп, зіп§іп§, зіп§іп§, \УІ1с1Іу, сіезрегаїеіу, аз іЬои§Ь іЬеіг Ьеагіз \уоісі Ьгеак 
іп іНе еіїоп апсі іЬеіг тіпсіз Іозе іЬеіг геазоп, Мгз. Аре’з Гатоиз Ьутп, ТНеге 
аіп ’і по УІІЄ5 оп (Ие ЬатЬ о)Со<і" [7, с.15].

У цьому випадку іронія авторська. За допомогою різкого контрасту 
між описаною ситуацією та назвою гімну Івліну Во вдається передати іро
нію. Він робить це стратегічно і не залишає читачеві можливості не зрозу
міти або не прийняти такої оцінки автора.

У другому випадку, хоча мовець має певний перлокутивний намір, він 
готовий “переглянути” його відповідно до реакції слухача; вживаючи іро
нію, мовець ризикує зіпсувати хороші стосунки зі слухачем, і якщо ризик
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занадто великий, мовець має можливість замінити первинний варіант 
менш ризикованим або, якщо потрібно, взагалі від нього відмовитися. 
Амбівалентність може дати можливість мовцеві приховати первинний 
намір від слухача і уникнути відповідальності за нього. Наприклад:

Ситуація: Т\уо реоріе аге оп Ьоаггі а зНір. Опе оГ іЬет із зеа-зіск, Ьиі Ье 
Ьаіез Іо асітії іі. ТЬе оіЬег опе поіісез іі апсі із ігопіс аЬоиІ іі. Не зауз:

“ТЬеге \уаз а т а п  ііуєсі а( АЬегсІееп, апсі Ье \уаз іеїтіЬІу кееп оп Я$Ьіп§, 
50 \уЬєп Ье таттіесі, Ье тагтіесі а шошап ууііЬ \уогтз. ТЬаГз гісЬ, еЬ? ...

Уои зее Ье \уаз кееп оп ГізЬіп§, зее, апсі зЬе Ьасі \уогтз, зее, Ье ііуєсі іп 
АЬегсіееп. ТЬаІ’з а цоосі опе, іЬаІ із”.

“ Б ’уои кпо\у, І іЬіпк І зЬаІІ §о оп сіеск Гог а тіпиіе. А Ьіі зІиГГу іп Ьеге, 
сіопЧ уои іЬіпк?” [7, с. 15].

У даній ситуації, чоловік, який іронізує, свідомо розповідає таку не
пристойну історію для того, щоб його співрозмовника ще дужче знудило. 
Мовець хоче, щоб його слухач визнав, що йому погано. Він використовує 
іронію стратегічно. Але слухач вдає, що “не розуміє” іронії мовця. Він від
повідає так, як це його влаштовує, і залишає свого співрозмовника. Мовець 
не затримує його і не перечить йому, хоча свого первинного перлокутив- 
ного наміру (щоб той визнав, що його нудить) він не досяг. Отже, гіерлоку- 
тивний намір мовця чіткий у його свідомості, але відкритий для обговорення.

Істинна амбівалентність.
У деяких випадках, перлокутивний намір як такий не сформульований 

чітко навіть і в свідомості мовця. Слова мовця можуть звучати дивно, але 
іноді це трапляється. У такому випадку, амбівалентність -  це не стратегія, 
приховання певного перлокутивного наміру, а швидше вираження істинної 
нечіткості в свідомості мовця, яку Норіко Танака назвала істинною амбі
валентністю. Проте вона стверджує, що істинну амбівалентність не завж
ди можна чітко відрізнити від стратегічної амбівалентності; між ними мо
же бути певна градація. В основі такої градації лежить ступінь усвідомлен
ня мовцем власного перлокутивного наміру. Наприклад:

“ [Мізз Маисііе]: “ ...І заісі \уЬаІ сіісі уои сіо, ЗіерЬапіе, гпоує оуєг іп їЬе 
Ьесі апсі т а к е  го о т  Гог Ь іт?  ТЬаІ зЬиІ Ьег ир а \уЬі1е” .

1 \уаз зиге іі сіісі. Мізз Маисііе’з уоісє \уаз епоицЬ Іо зЬиІ апуЬосіу ир” [5, 
с.63].

Стверджуючи, що “Мізз Маисііе’з уоісє \уаз епои§Ь Іо зЬиІ апуЬосіу 
ир“, Скаут не має на увазі нічого поганого стосовно міс Моді. Скаут іроні
зує, але перлокутивний намір не чіткий у її свідомості. Висловлюючи свою 
думку, вона не намагається сформувати іронічне відношення читача до 
предмета висловлювання. У даному випадку ми зустрічаємо приклад 
істинної іронії.

Таким чином, лише завдяки амбівалентності іронія може зробити 
справжню думку автора нечіткою та відкритою різним інтерпретаціям, що, 
власне, відповідає інтересам мовця. Стратегічна невизначеність мовлен
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нєвого акту дозволяє приписувати висловлюванню не одне значення, а 
потенціал значення -  термін, що якнайкраще виражає намір мовця заданих 
умов.
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Уиііа Мапиіуак 
АМВГУАЬЕМСЕ ОР IКОNV 

ТЬе апісіе іпуе5(і£а(е$ а пе\у арргоасЬ Іо ипс1егзІап<ііп£ ігопу, пашеїу їіийуіпц ігопу 
а$ а » а у  оГ и/огМ регсерііоп. 5исЬ ап іпіегргеїаііоп оГ ігопу т а к е з  і$ роззіЬІе Іо Іаїк оГ а 
пе\у поііоп іНаї геуеаіз ііз еззепсе -  ігопу атЬіуаІепсе

И із зіаіесі ІНаї сіие Іо іНіз уегу циаіііу ігопу регГогтз ііз шаіп Йдпсііоп, іЬаІ із такс*  
їЬе геаі ісіеа оГ а зреакег ипсіеаг апсі ореп Іо т а п у  ітегргеїаііопз (пе^аііуе роїііепезз).

Юрій Твердохліб

СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ПЕРФОРМАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В 
УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Перформативні речення, чи перформативи, являють собою своєрід
ний, досить численний клас речень. Показником таких речень є характер
ний елемент типу “Я обіцяю...”, “Я заявляю...”, “Я клянуся...”, з якого 
звичайно починається дане речення і який використовується в назві акту, 
що презентується: обіцянки, клятви і т.д. Таким чином, речення “Я обіцяю 
повернутися до вечора” є перформативом з ілокутивною функцією обіцян
ки, речення “Я прошу Вас - ідіть” (І.Драч) -  перформативом з ілокутивною 
функцією прохання. Очевидно, що для виконання тієї ж функції може бути 
достатнім уживання речення “Ідіть” замість “Я прошу Вас -  ідіть”. Однак, 
по-перше, речення “Ідіть” являє собою імператив, що не цілком співвідно
ситься з класом перформативів, по-друге, форма “Ідіть” є недостатньо експлі- 
цитною. У зв’язку з цим важко визначити, яку ілокутивну функцію вона 
виконує, -  прохання, вимогу чи наказ. Так само речення “В лісі багато вов-
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ків” може бути попередженням, а може і не бути ним, презентуючи собою 
опис певного стану речей. Речення “Особисто я, Онукій Заєць, беру на себе 
високе зобов’язання...” (І.Драч) може бути перформативом чи неперформа- 
тивом у залежності від ілокутивної функції. Таким чином окреслюється 
найбільш простий спосіб відмежування перформативів від інших типів 
речення. Однак подібний спосіб диференціації не є надійним і ефективним, 
тому що ілокутивна функція (сила) речення далеко не завжди виявляється 
досить виразно навіть за наявності контексту. Це видно на прикладі 
поданих речень ( 1), які утворюють контекст:

(1) а) Попрошу усмішок! -  високим фальцетом наказав старшина.
б) Вибачте, що ви сказали?
в) Я прошу вас усміхнутися (І.Драч).
Наявність контексту не проясняє до кінця ілокутивну функцію речен

ня (їв). Чи є воно суто перформативним, чи являє собою опис дії? Чи існує 
взагалі досить точний спосіб визначення відмінності перформативного ре
чення від конотативного, і чи існує насамперед граматичний або лексико
графічний критерій для виявлення перформативності?

У складі наведених перформативів (1) дієслово вживається у формі 
першої особи однини активного стану. Чи є така форма дієслова необхід
ною для існування перформативного речення? Опустимо приклади, що 
містять дієслово у формі першої особи множини типу “Ми обіцяємо...”, 
“Ми дозволяємо...” як однотипні. Заміна першої особи однини на першу 
особу множини ілокутивну функцію речення не змінює.

Звернемося до перформативних речень, у яких використовуються діє
слова в третій особі однини і множини, а також дієслова в пасивному стані.

(2) Вас інформують про необхідність з’явитися до суду.
(3) Пасажири, які вилітають рейсом Київ-Париж, запрошуються до 

виходу номер 3.
(4) Гості запрошуються до столу.
Критерієм визначення даних речень як перформативних може бути 

наявність лексеми “дійсним”. Подібним засобом користувався Дж.Остін 
(Аизііп 1962) при виявленні перформативів із дієсловом у формі першої 
особи теперішнього часу. Він обґрунтував можливість введення до складу 
перформатива слова “ЬегеЬу” (дійсним) у реченнях типу:

(5) Я (дійсним) запрошую вас до себе додому. В дружню родину 
Черед(П.Загреб.).

(6) Я (дійсним) прошу, люди, вислухать мене (Л.Кост.).
Дж.Остін показав, що до складу перформатива завжди можна ввести 

слова подібного типу для позначення того, що висловлення якого-небудь 
речення є інструментом, який дозволяє виконати сам акт обіцянки чи про
хання (Аизііп, 1962, с.32).

Якщо поширити даний критерій на речення (2), (3), (4), то їх можна 
визначити як перформативи:
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(2а) Вас (дійсним) інформують про необхідність з ’явитися до суду.
(За) Пасажири, які вилітають рейсом Київ -  Париж, (дійсним) 

запрошуються до виходу номер 3.
(4а) Гості (дійсним) запрошуються до столу.
Можливість введення слова “дійсним” є критерієм для підтвердження 

того, що речення є перформативним. Якщо ввести його не можна, дане ре
чення виступає в ролі констатива:

(7) Пасажири, які вилітають рейсом Київ-Париж, очікуються біля ви
ходу №3.

У наведених прикладах (2-6) дієслово вживається у формі теперіш
нього часу дійсного способу. Відтак постає правомірне питання: чи є абсо
лютними критеріями для виділення перформативів категорії часу і спо
собу?

Якщо не брати до уваги досить формалізовані експліцитні перформа- 
тивні речення типу “Я начальник цеху і вимагаю елементарної чемності, -  
нагадав Держикрай” (П.Загреб.), то варто визнати, що час і спосіб дієслова 
не можуть бути безумовними показниками перформативності. Що сто
сується способу, то замість речення “Я начальник цеху і вимагаю елемен
тарної чемності” можна вжити імператив “Будь чемний” з тією ж ілоку- 
тивною функцією, а також “Я б на твоєму місці був чемний”, вимовлене з 
відповідною інтонацією.

Категорія часу також не може бути безумовним критерієм гіерфор- 
мативності, тому що замість “Я звинувачую Загатного” (В.Дрозд) можна 
сказати “Загатний вчинив злочин”. Відзначимо і випадки, коли вживають
ся неповні речення типу “До столу” як запрошення зайняти місце за сто
лом чи “Винний” для позначення того, що хтось є винним. У цих реченнях 
немає навіть експліцитного дієслова.

Отже, знайти єдиний граматичний чи вокабулярний критерій для 
визначення перформативності речення неможливо. Очевидним стає те, що 
для вирішення цієї проблеми необхідно мати комплексний критерій.

Якщо повернутися до розгляду питання про необхідність існування в 
структурі перформативного речення дієслова теперішнього часу дійсного 
способу і нагадати, що перформативне речення є видом дії, то цілком оче
видно, що той, хто вимовляє те чи інше перформативне речення, повинен 
одночасно бути “діячем” (перформером). Звідси цілком обгрунтоване праг
нення звернутися до першої особи, яку слід назвати чи якої повинен стосу
ватися вислів. Крім того, якщо той, хто говорить, діє, то він мусить що- 
небудь виконувати, тому цілком виправдана орієнтація на прагматичну 
презентацію і граматичну функцію дієслова. Таким чином, існує щось, що 
під час виголошення речення здійснюється тим, хто висловлюється.

У перформативних реченнях за відсутності експліцитно вираженої 
першої особи вона (ця особа) визначається двома шляхами:
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а) у вербальному вислові -  за допомогою форми дієслова, що вказує 
на особу діяча в будь-якій системі дієслівної референціальної координації;

б) у письмовому вислові -  за допомогою підпису особи, яка вислов
люється (це необхідно зробити, оскільки письмовий вислів не є дзеркаль
ним відображенням вербального).

“Я” того, хто виконує дію, стає таким чином необхідним компонен
том. Пріоритетність форми першої особи теперішнього часу дійсного спо
собу (чи аналогічними формами другої й третьої особи і пасивного стану з 
додаванням підпису) призводить до того, що імпліцитні характеристики 
мовної ситуації стають експліцитними. Дієслова, які здаються суто пер- 
формативними, використовуються для “створення експліциту”, що і є пре
зентацією (перформатизуванням) речення. Лексеми типу “винний” беруть 
участь у цьому процесі, оскільки включені в речення поряд зі спеціаль
ними перформативними дієсловами, такими, як “обіцяти”, “заявляти”, 
“закликати” і т.д.

Словоформа “дійсним” є вдалою альтернативою, однак вона занадто 
формальна і не безумовна, тому що її можна при бажанні і без урахування 
інших факторів ввести як у перформативне речення, так і в неперфор- 
мативне:

(8) а) Я (дійсним) прошу сказати відверто, я не маленький (В.Дрозд).
б) Він (дійсним) просить сказати відверто.
Наявність форми “дійсним” не робить речення (86) таким же перфор

мативним, як і (8а). Крім того, у пошуках критерію відмінності перформа
тивів від констативів чи інтеррогативів можна скористатися конструкціями 
типу “Я (дійсним) запитую...” чи “Я (дійсним) описую...”, що дозволяє 
звести кожне речення, яке може бути експліцитно чи імпліцитно перфор
мативним, до форми з дієсловом у першій особі однини (множини) тепе
рішнього часу дійсного способу активного стану. Це своєрідний тест для 
виявлення перформативів:

(9) а) “Винний” еквівалентно “Я проголошую вас винним”.
б) “Вас повідомляють про необхідність з ’явитися до суду” еквіва

лентно “Я, суддя Стеценко, вас повідомляю про необхідність з’явитися до 
суду” чи “Вам необхідно з ’явитися до суду” .

(підпис) суддя Стеценко.
Якщо не зводити подібні речення до форми експліцитного перформа- 

тиву, вони можуть вживатися в неперформативному вигляді з тією ж іло- 
кутивною функцією. Наприклад, “Я вважаю вас винним” можна розгля
дати як еквівалент “Винний”.

Слід зазначити, що перша особа дієслова теперішнього часу актив
ного стану є “спеціальним” вживанням. Існує свою  роду асиметрія систем
ного характеру між цією формою дієслова й іншими його формами. Фак
тично ця асиметрія і є точною характеристикою перформативного дієслова 
(і н а й б іл ь ш  б л и з ь к о ю  д о  г р а м а т и ч н о г о  к р и т е р ію  в и д іл е н н я  п е р ф о р м а т и в -
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них речень), наприклад, вживання “Я сперечаюся...” напротивагу цьому ж 
дієслову в іншому часі чи особі. Речення “Я сперечаюся...” чи “Він спере
чається...” не є перформативами, а описують дії, які виконує той, хто гово
рить, чи хтось інший, тобто дії, що входять до структури значення перфор
матива “Я сперечаюся...” . Якщо я вимовляю речення “Я б ’юся об заклад, 
що ти це не зробиш”, то я не стверджую, що кажу слова “Я б ’юся об 
заклад...” чи будь-які інші слова, але я тим самим презентую акт супе
речки. Відповідно, якщо він говорить, що він сперечається, тобто вимовляє 
“Я сперечаюся...” , він тим самим стверджує акт суперечки. Якщо ж я 
вимовляю речення “Він сперечається...”, я тільки проголошую, що він ви
мовляє слова “Я сперечаюся...”, а не презентую сам акт суперечки, який 
може презентувати тільки він сам. Я ж тільки описую його презентацію 
акту суперечки.

Подібний тип асиметрії не виявляється, якщо дієслово не викорис
товується як перформативне. Наприклад, такої асиметрії не існує між “Я 
пишу...” і “Він пише...”. В той же час вважати даний критерій безумовним 
не можна, тому що:

1. Перша особа теперішнього часу дійсного способу може викорис
товуватися для опису постійної поведінки:

“Я проклинаю ласку супокою,
Блаженство дорогої самоти” (Дм. Павл.).
“Я обіцяю тільки тоді, коли маю намір дотриматися обіцянки”.
2. Перша особа теперішнього часу може використовуватися для пре

зентації “історичного” сьогодення:
“У попередньому розділі я протестую проти вирішення питання таким 

чином”.
3. Деякі дієслова у формі першої особи теперішнього часу можуть 

вживатися двояко. Наприклад, речення типу “Я називаю інфляцією процес 
знецінювання грошей” можна розглядати і як перформатив, і як констатив.

4. Існують випадки зведення “дії до слова” : “Я визначаю X таким 
способом: X дорівнює В”.

При використанні форми “Я визначаю X рівним У” відбувається пере
хід від зведення дії до слова до власне перформативного вислову. Існує 
схожий перехід від використання слів як маркерів до перформативів, 
наприклад, від слова “Кінець” наприкінці роману чи фільму до вислову “Я 
оголошую засідання закритим” (Ю.Мушк.), де використання слова, що 
позначає дію, стає актом “закінчення”.

5. Чи завжди необхідно мати перформативне дієслово для того, щоб 
експлікувати дію, позначаючи її? Наприклад, можна запросити кого-не- 
будь у гості без уживання вислову “Я запрошую вас...” .

6. Виникає сумнів і в тому, що ми не змінюємо зміст речення, коли 
вводимо перформатив. Наприклад, чи дійсно речення “Вибачте” може бути 
експліковане як “Я прошу вибачення"?
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Оскільки відмежування перформативів від констативів, як бачимо, 
викликає труднощі, необхідно визначити їх (перформативи) більш чітко. 
Доцільним у цьому плані може бути пошук критерію відмінності насам
перед у ділянці граматики чи лексики. Зазначимо, що знайти абсолютний 
критерій, як це продемонстрував приклад з “однаковими” реченнями, які 
виступають у ролі і перформативів, і неперформативів, неможливо.

Припустимо, що всі перформативні речення починаються з “Я х, 
що...” , “Я х...” чи можуть бути зведені до цієї форми і стати тим, що можна 
було б назвати експліцитним перформативом. Це досить просто зробити 
для певної кількості традиційних уживань першої особи теперішнього часу 
дійсного способу навіть тих дієслів, що не є перформативними і вжи
ваються у звичному теперішньому та “історичному” теперішньому часі. 
Однак тут виникає ряд труднощів. Відзначимо найбільш типові:

а) “Я звертаюсь...” чи “Я прошу...” позначають не те саме в різних мов
леннєвих ситуаціях, тобто можуть виконувати різну ілокутивну функцію.

б) “Я стверджую, що...”, на перший погляд, відповідає граматичним і 
квазіграматичним вимогам. Однак даний критерій втрачає доцільність за 
умови його поширення на неперформативи.

в) Іноді презентація речення є характеристикою якого-небудь вчинку, 
наприклад, образи, тому що перформатива “Я ображаю вас” не існує.

Даний критерій не відповідає всім випадкам уживання речення як 
бажання чого-небудь, оскільки “редукція” до експліцитного перформатива 
не завжди можлива. Назва “експліцитний перформатив” уживається тут на 
противагу термінові “первинний перформатив” . Наприклад:

(10) а) “Якщо програю -  віддам” -  первинний перформатив.
б) “Даю слово, якщо програю -  віддам” (Ю.Мушк.) -  експліцитний 

перформатив.
М ожна сказати, що речення (86) робить експліцитним речення (8а). 

Якщо хто-небудь говорить “Я буду тут о другій годині”, ми можемо запи
тати “Це обіцянка?” і одержати відповіді “Так” і “Так, я обіцяю”, а також 
“Ні, але я буду намагатися” чи “Ні, але я хотів би це зробити”. Якщо роз
глянути ситуації, в яких дія виконується неліні вістичними засобами, коли 
деякі з них за ілокутивною спрямованістю схожі до перформативних ре
чень, то можна простежити своєрідну паралель. Скажімо, я перед вами 
схиляюся, але не ясно, чи роблю я вам уклін чи схиляюся, щоб розглянути 
рослину під ногами. Для підтвердження того, що дана дія є церемоніаль
ною, необхідно, щоб вона супроводжувалася деякими додатковими діями, 
наприклад, підняттям капелюха чи словами типу “Моя повага” .

Д ії або слова в даній ситуації використовуються для того, щоб пояс
нити, як повинні сприйматися ті чи інші вчинки. Аналогічне речення “Я 
обіцяю це” не є описом, оскільки воно не може бути істинним або 
помилковим: вимовляючи “Я обіцяю це”, здійснюєте акт обіцянки.
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Можна сказати, що перформативна формула “Я обіцяю” пояснює, як 
повинно бути зрозуміле те, що вимовляється, але неможливо визначити, чи 
є подібні вислови істинними або помилковими.

Варто також мати на увазі, що хоча в такого типу реченнях часто вжи
вається підрядна частина зі сполучником “що”, яка розташовується після 
дієслова на зразок “обіцяю”, “знаходжу”, “повідомляю” (чи дієслова типу 
“ о ц і н ю ю ” ), її не можна розглядати як “непряму” мову. Подібна підрядна 
частина при непрямій мові виражає те, що хтось або я сам колись чи десь 
сказав: наприклад, “Він сказав, що...”. “Що” в цих реченнях виступає з 
дещо відмінним значенням, ніж у перформативах: дієслово стоїть не в пер
шій особі теперішнього часу дійсного способу. Разом із тим наявність та
кої підрядної частини після перформативного дієслова необов’язкова. 
Значна кількість перформативних речень її не має, наприклад, “Прошу 
вибачення (за)”, “Я даю згоду...” (П.Загреб.).

З погляду мовної еволюції експліцитні перформативи повинні бути 
більш пізніми утвореннями, ніж безліч первинних, які є компонентами 
експліцитних. Очевидно, що конструкція “Я буду...” з ’явилася в мові 
раніше, ніж “Я обіцяю, що буду...” . Відома точка зору, зокрема О.Єс- 
персона, відповідно до якої в примітивних мовах вислів, що складається з 
одного слова, типу “грім”, “звір”, може бути попередженням, інфор
муванням, пророкуванням і т.д. через відсутність розмежувань значення, 
що з’явилися на більш високих ступенях розвитку мови, тобто експліцитні 
відмінності різних ілокутивних функцій є пізнішими досягненнями. Примі
тивні чи початкові форми вислову будуть зберігати двозначність, зали
шаючи не детермінованою точну функцію вислову (.Іезрегзоп, 1962).

Таким чином, завдяки експліцитності мова стає зрозумілішою, а іло- 
кутивна функція кожного речення точнішою. Експліцитна перформативна 
формула, крім того, є суттєвим ефективним засобом для розвитку точності 
мови.

Розглянемо інші мовні засоби для посилення експліцитності мови, які 
можна замінити перформативами.

Спосіб
Як уже відзначалося, широко вживаються форми наказового чи ін

шого способу зі значенням веління, що робить речення “командою”. 
Речення “Закрий двері” може бути використане в різних контекстах:

-  “Зачини двері” -  відповідає перформативу “Я наказую тобі зачинити 
двері”.

-  “Зачини двері, будь ласка” -  відповідає перформативу “Я прошу 
тебе зачинити двері”.

-  “Зачини двері, якщо хочеш” -  відповідає перформативу “Я дозволяю 
тобі зачинити двері”.

-  “Ти повинен зачинити двері” -  відповідає перформативу “Я нака
зую, я раджу тобі зачинити двері”.
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-  “Тобі краще було б зачинити двері” -  відповідає перформативу “Я 
раджу тобі зачинити двері”.

Тон голосу, логічний наголос
-  “Ти за це відповіси” (попередження, що відповідає перформативу “Я 

попереджую, що ти за це відповіси”).
-  “Ти за це відповіси?” (питання).
Зазначені особливості усної мови не є визначальними для писемної. 

Спроби супроводити вислів відповідною інтонацією, знаками оклику чи 
питання не можуть вважатися успішними, оскільки пунктуація, порядок 
слів і т.д. є допоміжним і не досить ефективним інструментом.

Вставні слова, вислови
Можна використовувати слова “таким способом” з ілокутивною функ

цією перформатива “Я вважаю, що...”, а також звернути увагу на слова 
типу “дійсним” і т. д. Схожу мету має вживання заголовків типу “Мані
фест”, “Оголошення”, “Акт”.

Акомпанемент вислову
Вислів може супроводжуватися жестами чи церемоніальними невер- 

бапьними актами, які виступають без словесного супроводу взагалі, тому 
їхня вагомість очевидна.

Обставини вислову
Різні обставини, що супроводжують вислів -  контекст, пресупозиція, -  

сприяють розумінню того, як необхідно інтерпретувати те чи інше речен
ня. Наприклад, речення “Я вам раджу поспішати до інших пацієнтів” 
(Ю.Мушк.), вимовлене начальником, слід розуміти швидше як наказ, а не 
як прохання. Перелічені мовні “супровідники” для з ’ясування ілокутивної 
функції речення не усувають, однак, розмитості значення, неадекватності 
сприйняття і реакції на вислів слухача. Адже вживання імператива може 
означати наказ, дозвіл, вимогу, прохання, рекомендацію, попередження і т. д. 
Цю неоднозначність допомагають усунути перформативи, що повинні 
зберігати презентацію фіксованою.

У зв’язку зі сказаним постає правомірне питання: чи не можна для 
уникнення двозначності звести будь-яке речення до перформативної фор
мули як більш точної за значенням. Таке припущення належить Дж.Остіну 
і Дж.Лайонзу. Дж.Лайонз, зокрема, пропонував називати перформатив- 
ними “всі речення, що містять імператив або частку “чи”, а також викорис
товувати різні перформативні префікси для уточнення ілокутивної функції 
речення, звертаючись до його глибинної структури (Ьуопз, 1977). Однак, 
по-перше, як відзначає Є.В.Падучева, перформативні речення утворюють 
цікавий підклас саме в складі розповідних речень, тому що, на відміну від 
інших розповідних речень, позбавлені значення істинності, по-друге, не всі 
вислови можна подати у вигляді перформативів (Падучева, 1985, с.19).

Що ж стосується використання перформативних префіксів, які на
дають більшості речень перформативності, то виникають сумніви у право
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мірності конкретизації ілокутивної функції вислову там, де вона видається 
тим, хто говорить, не до кінця конкретизованою.

Таким чином, у цілому перформатив можна визначити як вислів, який 
за формою відповідає розповідному реченню, має у своїй структурі пер
формативне дієслово у формі першої (чи третьої") особи дійсного способу 
реального теперішнього часу і позначає ту дію, яка відбувається в момент 
мовлення.

На підставі викладеного можна зробити такі висновки:
1. Перформативні речення являють собою своєрідний підклас розпо

відних речень, дгтя аналізу яких необхідно застосовувати комплексний 
критерій. Суто граматичний чи лексико-граматичний підхід із метою ви
значення перформативів є недостатнім.

2. Перформативність речення безпосередньо пов’язана з його ілоку
тивною силою, яка, однак, не завжди чітко виявляється.

3. У зв’язку з тим, що основною особливістю перформативів є їхня 
здатність не тільки описувати, але й водночас презентувати дії, звернення 
до експліцитно вираженої форми дієслова-присудка в першій особі тепе
рішнього часу дійсного способу як головного компонента перформа- 
тивного речення є цілком виправданим.

4. Хоч є ціла низка мовних засобів, які надають мові більшої експлі- 
цитності, презентація первинного перформатива за допомогою експліцит
но вираженого не завжди можлива.

5. Існує ряд спеціальних перформативних дієслів, здатних забезпе
чувати перформативне використання речення.
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