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ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЮВАННЯ 

СВІДОМІСТЮ ЕЛЕКТОРАТУ  
(на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа  

20 січня 2017 р.) 
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У рамках статті характеризується політичний інституційний дискурс як 
інструмент впливу на маси і маніпулювання їх свідомістю, настроями, поведінкою в 
інтересах невеликої групи людей, які іменують себе політичною елітою суспільства. 
Політичний дискурс розглядається у вузькому значенні – як дискурс конкретного 
політика (у даному випадку Д. Трампа), що представляє республіканську партію 
США. На матеріалі інавгураційній промові Трампа, яку він виголосив 20 січня 2017 
року, розглянуто комунікативні тактики: аргументації; ідентифікації; інтимізація; 
позитивної самопрезентації; звинувачення; сакральної символізації; об’єднання 
суспільних зусиль та спонукання до кооперації з владою; позитивного прогнозування, 
котрі реалізуються за допомогою вербалізацій тих чи тих комунікативних ходів. Такі 
традиційні стилістичні фігури, як анафора, епіфора, антитеза, триколон та ін. 
широко задіяні в ролі кінцевих вербалізацій маніпулятивних інтенцій адресанта. 
Причому анафора концентрує увагу слухачів на вихідній авторській установці, а 
епіфора – фокусує увагу реципієнта на наслідках дій, на їх бажаному результаті. 
Імпліцитною основою дискурсивного розгортання комунікативних тактик слугують 
етико-духовні цінності американського народу, які політик використовує у своїх 
комунікативних цілях з метою досягнення потужного впливу на цільову аудиторію. 
Як видається, структура маніпулятивного впливу на вербально-семантичному і 
глибинно-когнітивному рівнях політичного тексту жанру інавгураційної промови 
буде мати приблизно один і той самий характер, що необхідно довести на основі 
безпосереднього дослідження інших політичних промов політиків, котрі належать 
різним політичним культурам. 

Ключові слова: політичний дискурс; маніпуляція; комунікативна тактика, 
комунікативний хід, теза, антитеза, синтез, повтор, анафора, епіфора, імпліцитна 
семантика, американські цінності 
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В рамках статьи характеризуется политический институциональный дискурс 
как инструмент воздействия на массы и манипулирования их сознанием, 
настроениями, поведением в интересах небольшой группы людей, именующих себя 
политической элитой общества. Политический дискурс рассматривается в узком 
значении – как дискурс конкретного политика (Д. Трампа), представляющего 
республиканскую партию США. На материале инаугурационной речи Трампа, 
произнесенной 20 января 2017 года, рассмотрены коммуникативные тактики: 
аргументации; идентификации; интимизации; положительной самопрезентации; 
обвинения; сакральной символизации; объединения общественных усилий и 
побуждения к кооперации с властью; положительного прогнозирования, - которые 
реализуются с помощью вербализаций тех или иных коммуникативных ходов. Такие 
традиционные стилистические фигуры, как анафора, эпифора, антитеза, триколон 
и др. широко задействованы в роли конечных вербализаций манипулятивных 
интенций адресанта. Причем анафора концентрирует внимание слушателей на 
исходной авторской установке, а эпифора – фокусирует внимание реципиента на 
последствиях действий, на их желаемом результате. Имплицитной основой 
дискурсивного развертывания коммуникативных тактик служат этико-духовные 
ценности американского народа, которые политик использует в своих 
коммуникативных целях с целью достижения мощного воздействия на целевую 
аудиторию. Как представляется, структура манипулятивного воздействия на 
вербально-семантическом и глубинно-когнитивном уровнях политического текста 
жанра инаугурационной речи будет иметь примерно один и тот же характер, что 
необходимо доказать на основе непосредственного исследования политических речей 
других политиков, принадлежащих различным политическим культурам. 

Ключевые слова: политический дискурс; манипуляция; коммуникативная 
тактика, коммуникативный ход; тезис, антитезис, синтез: повтор, анафора, 
эпифора; имплицитная семантика, американские ценности. 
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POLITICAL DISCOURSE AS A TOOL FOR MANIPULATING THE 
CONSCIOUSNESS OF THE ELECTORATE  

(on the material of inaugural address of Donald Trump) 
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Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology 
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The article describes the political institutional discourse as an instrument for 

influencing the masses and manipulating their consciousness, moods, behavior in the 
interests of a small group of people who call themselves the political elite of society. 
Political discourse is considered in a narrow sense – as a discourse of a specific politician 
(D. Trump), who represent the Republican Party of the United States. On the material of the 
inaugural of Trump, delivered on January 20, 2017, such communicative tactics are being 
considered: argumentation; identification; intimization; positive self-presentation; 
accusing; sacral symbolization; pooling of public efforts and motivating to cooperate with 
the authorities; positive forecasting, ̶ which are all realized with the help of verbalizations 
of various communicative moves. Such traditional stylistic figures as anaphora, epiphora, 
antithesis, tricolon, etc. are widely involved in the processes of final verbalizations of 
manipulative intentions of the addressee. Moreover, anaphora concentrates the listeners' 
attention on the original author's settings, and epiphora focuses the attention of the 
recipient on the consequences of actions, on their desired result. Ethical and spiritual 
values of the American people serve as the implicit basis for the discoursive actualization of 
communicative tactics, which the politician uses for his communicative purposes trying to 
achieve a powerful impact on the target audience. Evidently the structure of the 
manipulative influence on the verbal-semantic and deep-cognitive levels of the political text 
of the genre of inaugural is about to have the same character that must be proved on the 
basis of a study of political speeches of other politicians belonging to different political 
cultures. 

Key words: political discourse; manipulation; communicative tactics, communicative 
move; thesis, antithesis, synthesis: repetition, anaphora, epiphora; implicit semantics, 
American values. 

 
Сутність, природу і функції політичного дискурсу в сучасній 

антропологічно орієнтованій лінгвістиці намагаються збагнути на перетині 
найрізноманітніших ділянок наукового знання. До кола предметних 
філологічних ділянок, у рамках яких вивчається цей вид дискурсу, окрім 
традиційних риторики і стилістики, долучилися лінгвосеміотика 
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(Ю. С. Степанов, Р. Барт), прагмалінгвістика (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, 
Т. ван Дейк, В. З. Дем’янков, О. С. Іссерс, К. С. Серажим, Р. Водак), 
лінгвокультурологія та міжкультурна комунікація (В. А. Маслова, І. А. Стернін, 
С. Г. Тер-Мінасова), теорія комунікації (Г. Г. Почепцов, Дж. Г. Мід, 
Дж. Уолтер, У. Фішер, М. МакКомбс, Д. Шоу). Вчені намагаються 
проаналізувати форму, зміст, іллокуції та перлокуції політичного дискурсу, 
параметри його ефективності в контексті здійснення маніпулятивно-
персуазивного впливу на цільову аудиторію. Адже будь-який політичний 
дискурс актуалізує ті чи ті ідеологічні погляди, встановлює певні ідейні 
константи, які виступають маркерами конкретного ідеологічного простору 
[Цуциева 2012, с. 105].  

Згідно концепції відомого дослідника політичної реальності Якоба 
Торфінга, політичний дискурс, що представляє собою третю фазу в 
усвідомленні теорії дискурсу, є реляційною системою практик означування, 
заангажованою історично, технологічно, економічно, котра має ексклюзивне 
право реалізовувати будь-який соціальний порядок, у рамках котрого і 
встановлюється «істина» (Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Крістєва, Ж. Лакан, Е. Лакло, 
Ш. Муфф) [Torfing 2005, р. 5-13]. Основним завданням дискурс-аналізу при 
такому розумінні дискурсу стає відстеження того, як мова конструює феномени, 
а не як вона їх відображає: “дискурс є результатом гегемоністських артикуляцій, 
ціллю яких виступає встановлення як політичного, так і морально-
інтелектуального лідерства в суспільстві” [цит. за: Левшенко 2012, с. 105]. 
Безумовно, що «гегемоністські артикуляції» встановлюються не самі по собі, а 
внаслідок здійснення маніпулятивного впливу на маси. Під маніпуляцією 
будемо розуміти прихований вплив на підсвідомість адресата з боку 
відправника повідомлення, яке може бути реалізованим вербально і 
невербально, будучи спрямованим на керування свідомістю та поведінкою 
об’єкта маніпулятивного впливу [Кара-Мурза 2005].  

Таким чином, мету політичного дискурсу можна визначити як 
завоювання і утримання влади шляхом поширення певної системи ідеологічних 
поглядів, що може бути реалізовано завдяки комунікативному впливові 
(експліцитному та імпліцитному) на когнітивну сферу фокусної цільової 
аудиторії (електорату). Наразі сформувалося два підходи до розуміння 
змістового наповнення терміна «політичний дискурс»: вузьке і широке. Згідно 
першого, політичний інституціональний дискурс охоплює промови політиків, 
урядові документи, партійні програми, тексти парламентських та 
передвиборчих дебатів, агітаційні матеріали [Дейк 1989, с. 26]. Широке 
розуміння політичного дискурсу імплікує включення до корпусу вище 
зазначених текстів «дискурсу реагування»: аналітичних статей журналістів, 
політологів, громадських активістів, пересічних громадян у соцмережах на ту 
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чи ту подію політичного життя суспільства в різних ракурсах – побутовому, 
художньому, публіцистичному [Шейгал 2004, с. 23]. У рамках цієї розвідки ми 
звернімося до жанру «первинного спілкування» [Бахтин 1986, с. 279], до 
аналізу того «політичного наративу» [Шейгал 2004, 269], «архітектором» якого 
виступає політик  ̶ головний диспетчер на шляхах ідейних змістів політичної 
комунікації, яка передбачає транслювання матеріально виражених та 
імпліцитно закладених інформаційних повідомлень, спрямованих на 
структурування політичної діяльності, надання тих чи тих смислів політичним 
подіям з метою формування суспільної думки та, відповідно, впливу на 
розподіл та використання влади у певній етносоціальній спільноті. 

У межах даної розвідки нас цікавитиме власне політичний 
інституціональний дискурс, тобто дискурс, створений безпосередньо 
політиком як представником певної інституції (партії, адміністрації, 
парламенту тощо, або кимось із спічрайтерів, що належать до його «команди»), 
у жанрі інавгураційної промови. Це можна вважати об’єктом даної розвідки; 
предметом виступатимуть особливості мовних втілень тактик та 
комунікативних ходів, що реалізують загальну маніпулятивну стратегію 
промови політика, спрямовану на отримання та підтримання політичної влади у 
суспільстві. 

У ході аналізу нашою метамовою виступатимуть терміни на кшталт 
«комунікативна стратегія», «комунікативна тактика», «комунікативний хід», 
які вже давно інституалізовані у науковому дискурсі в галузі 
лінгвопрагматики [Бацевич 2004, Иссерс 2008, Cнитко 2003], тому зараз ми 
лише окреслимо «робочий» зміст цих термінів. Так, під комунікативною 
стратегію будемо розуміти загальний план комунікації, підпорядкований 
практичним цілям мовця; тактика тоді – це спосіб реалізації комунікативної 
стратегії; комунікативний хід – вербальні /невербальні дії того чи того 
учасника комунікації, спрямовані на досягнення комунікативної мети. Таким 
чином, ці три терміни знаходяться між собою у гіперонімо-гіпонімічних 
відносинах. 

Розвиваючи підходи до вирізнення маніпулятивних стратегій і тактик, які 
вже напрацьовані у сучасній політичній лінгвістиці [Дмитрук 2006, Доценко 
1997, Кондратенко 2009, Михалёва 2004, Пирогова 2001], пропонуємо власний 
підхід, згідно якого маніпулятивна стратегія передбачає розгортання таких 
тактик, як: 1) аргументація; 2) ідентифікація; 3) інтимізація; 5) позитивної 
самопрезентації; 6) звинувачення; 7) сакральної символізації; 
8) об’єднання суспільних зусиль та спонукання до кооперації з владою; 
9) позитивного прогнозування.  



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 9-28 

 

___________________________ 
Actual Problems of Linguistics 

© Golubovska I., igolubovska777@gmail.com, Orlova T., orlova.knu@gmail.com 
Political Discourse as a Tool for Manipulating the Consciousness of the Electorate (on the material of inaugural 

address of Donald Trump)  (in Ukrainian) 
 

14 

Матеріалом для цієї статті слугує інавгураційна промова президента 
Дональда Трампа, 45-ого президента Сполучених штатів Америки, який 
20 січня 2017 р. присягнув на вірність американському народу. 

На початку своєї промови Дональд Трамп, звертаючись зі словами 
вдячності до американського народу, вперше в історії постання цього жанру 
політичного ораторського мистецтва на американських теренах звернувся 
також і до всіх людей світу: «Chief Justice Roberts, President Carter, President 
Clinton, President Bush, President Obama, fellow Americans and people of the 
world, thank you».   ̶ Голово Верховного Суду Робертс, президенте Картер, 
президенте Клінтон, президенте Буш, президенте Обама, дорогі американці і 
люди всього світу: дякую [http://edition.cnn.com/2017/01/20/politics/trump-
inaugural-address/index.html;https://zbruc.eu/node/61279]. Вбачаємо тут 
імпліцитно реалізованою тактику об’єднання суспільних зусиль та 
спонукання до кооперації з владою, адресовану не тільки американським 
громадянам, а й всім жителям планети Земля, яка формально реалізується 
комунікативним ходом висловлення подяки. 

У наступному рядку закладено пресупозицію зруйнованості (вочевидь під 
час двох каденцій Барака Обами) матеріального та духовного аспектів життя 
громадян США, оскільки Америка має об’єднати зусилля не тільки для того, 
щоб «to rebuild our country», а й «to restore its promise for all of our people»: «We, 
the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our 
country and restore its promise for all of our people».  ̶ Ми, громадяни Америки, 
об'єднані нині у величному національному зусиллі на відновлення нашої країни 
і відновлення надії всього нашого народу. Реалізується, таким чином, з одного 
боку, тактика звинувачення попередньої адміністрації у розвалі країни та 
руйнації обіцянок своєму народу, а з другого – актуалізовано тактику 
інтимізації за допомогою комунікативного ходу презентації себе як частини 
нації: «We, the citizens of America…». Комунікативний хід реалізований 
синтагматичним су покладанням особового займенника першої особи множини 
we та збірного іменника citizens. 

Далі президент, дискурсивно розгортаючи таку американську цінність, як 
«Future Orientation / Optimism» [Kohls 1984]1, висловлює позитивну 
впевненість у тому, що курс його адміністрації, будучи суголосним 
                                                           
1 У подальшому викладі ми будемо спиратися на те бачення системи цінностей американського народу, яке 
було свого часу запропоновано Робертом Колсом у його статті «The Values Americans Live By» (1984). З-поміж 
цінностей, виділених Р. Колсом, такі: 1) change/mobility; 2) personal control over the environment; 3) time and its 
control; 4) equality/equalitarism; 5) individualism, independence and privacy; 6) self-help; 7) competition and free 
enterprise; 8) future orientation/optimism; 9) action and work orientation; 10) informality; 11) direction, openness, 
honesty; 12) practicality/efficiency; 13) materialism/acquisitiveness та ін.  
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сподіванням американського народу і знов-таки! «народів усього світу», 
сприятиме подоланню викликів та труднощів і буде успішним: «Together, we 
will determine the course of America and the world for many, many years to come. 
We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done».   ̶
Ми разом будемо визначати хід Америки і світу на довгі роки. Ми будемо 
мужньо зустрічати виклики. Ми будемо протистояти труднощам. Але ми 
виконаємо свою роботу. Афірмативність цього твердження підкріплюється 
чотирикратним паралельним повтором єдиної синтаксичної конструкції 
футурної граматичної семантики на кшталт: Pron + aux.verb will + main 
verb + noun, S – P - DO: «We will determine the course of America …; «We will 
face challenges», «We will confront hardships»; «We will get the job done». 
Тактика інтимізації тут ефективно поєднана з тактикою позитивного 
прогнозування. Фактично тут закладено відому логічну структуру «теза» ̶  
«антитеза» ̶  «синтез», котра використовувалася ще з античності (триколон) у 
промовах Ціцерона, Демосфена, Сократа (найвідоміший приклад “Veni, vidi, 
vici”). У рамках цього синтаксичного повтору дієслівні словосполучення 
негативної/амбівалентної семантики: «антитетичні» face challenges, confront 
hardships протиставлені «синтетичному» дієслівному словосполученню 
позитивної оцінності get the job done, що створює необхідний для 
сугестивного впливу ритміко-семантичний баланс. 

Слідуючи постулатам ввічливості Ліча-Ґрайса [Leech 1983, Грайс 1985], 
Трамп дякує президенту Бараку Обамі і його дружині Мішель за їхню 
підтримку і допомогу у процесі переходу влади: «Every four years we gather on 
these steps to carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are 
grateful to President Obama and first lady Michelle Obama for their gracious aid 
throughout this transition. They have been magnificent. Thank you».  ̶ Щочотири 
роки ми збираємось на цих сходах, щоб здійснити організоване і мирне 
передання влади, і ми вдячні президенту Обамі і першій леді Мішель Обамі за 
люб'язну допомогу в часі всього цього переходу. Вони були чудові. Дякую 
вам. При цьому він використовує лексику і словосполучення позитивної 
раціональної оцінності: the orderly and peaceful transfer of power, grateful, 
gracious aid, magnificent. Звичайно, що ввічливість ми не можемо вважати 
належною до цінностей американської лінгвокультури, проте це є 
дистинктивна риса американської мовленнєвої поведінки (згадаємо 
принагідно славнозвісну American smile  ̶ американську усмішку, без якої 
важко уявити «спілкування по-американськи»). Водночас ми не вважаємо, що 
в цьому місці своєї промови він вдався до використання тактики ввічливості з 
огляду на специфіку дискурсивно-оцінного розгортання наступного абзацу, 
який перебуває у гострому контрасті з попереднім: «Today’s ceremony, 
however, has a very special meaning because today we are not merely transferring 
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power from one administration to another or from one party to another, but we are 
transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people».   ̶
Однак нинішня церемонія має дуже особливий сенс. Бо нині ми не просто 
передаємо владу від однієї адміністрації до іншої чи від однієї партії до іншої, 
а ми передаємо владу з Вашинґтона, округ Колумбія  ̶ і передаємо її назад тобі, 
американський народе.2 Фактично Д. Трамп, дискурсивно актуалізуючи таку 
американську цінність, як «Direction, Openness, Honesty», привселюдно 
визнає те, що під час каденцій багатьох попередніх президентів Америки 
влада належала не народові, а елітарним вузьким політичним колам, 
американському істеблішменту, який захищав виключно свої власні інтереси: 
«For too long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of 
government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the 
people did not share in its wealth. Politicians prospered but the jobs left and the 
factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our 
country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been 
your triumphs. And while they celebrated in our nation’s capital, there was little to 
celebrate for struggling families all across our land». ̶ Надто довго невелика 
група людей в нашій національній столиці пожинала плоди урядування, а 
народ за це платив. Вашинґтон процвітав, а народ не отримав своєї частки в 
цьому багатстві. Політики процвітали, а робочі місця зникали і заводи 
закривалися. Істеблішмент захищав себе, а не громадян нашої країни. Їхні 
перемоги не були вашими перемогами, їхні тріумфи не були вашими 
тріумфами; і поки вони святкували в столиці нашої країни, бідуючим сім'ям 
по всій нашій землі святкувати не було чого».  

Ефект маніпулятивного впливу здійснюється тут за рахунок вербалізацій 
антитетичного протиставлення політичної еліти американського суспільства 
простим американцям у рамках опозиції «свої – чужі»: «a small group in our 
nation’s capital has reaped the rewards of government» – «the people have borne 
the cost», «Washington flourished» – «people did not share in its wealth», 
«Politicians prospered» – «the jobs left and the factories closed», «The 
establishment protected itself» – «not the citizens of our country», «while they 
celebrated in our nation’s capital» – «there was little to celebrate for struggling 
families all across our land». Таким чином, «чужі» для пересічних американців 
і для самого Трампа! (який ототожнює себе із простим народом за допомогою 
прийому інтимізації  ̶ використання особового займенника множини we при 
зверененні до нації) отримують номінації a small group  ̶ маленька група, 
Washington – Вашингтон, politicians – політики, the establishment – 
істеблішмент, they – вони. Категорія «своїх» представлена вербалізаціями the 

                                                           
2 Цей абзац зводить нанівець всі фігури ввічливості, характерні для попереднього абзацу, і розгортає на 
текстовому рівні мегасинтаксичну антитетичну конструкцію. 
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people – народ, the citizens – громадяни, struggling families all across our land – 
сім’ї, які борються за виживання по всій нашій землі. Риторичний ефект 
антитези реалізується не тільки на лексичному, а й на мікросинтаксичному 
мовному та макросинтаксичному мовленнєвому рівнях за допомогою 
повторення тричі єдиної моделі складносурядного речення з протиставним 
сполучником but: S – Pplus, but S – Pminus, у рамках якої суб’єкт першої 
частини речення характеризується дієслівним предикатом позитивної оцінки: 
flourished, prospered, protected, а суб’єкт другої частини речення, навпаки, 
отримує предикатну атрибуцію загальнонегативної оцінності: borne the cost, 
left (jobs), closed (the factories), not to protect (the citizens). Таким чином, 
комунікативний хід антитези втілює комунікативну тактику звинувачення 
та інтимізації. 

У наступному абзаці «експлуатується» така американська цінність, як 
«Equality / Equalitarism»: «That all changes starting right here and right now, 
because this moment is your moment. It belongs to you. It belongs to everyone 
gathered here today and everyone watching all across America. This is your day. 
This is your celebration. And this, the United States of America, is your country. 
What truly matters is not which party controls our government, but whether our 
government is controlled by the people. January 20th, 2017, will be remembered as 
the day the people became the rulers of this nation again. The forgotten men and 
women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. 
You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes 
of which the world has never seen before. At the center of this movement is a crucial 
conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools 
for their children, safe neighborhoods for their families, and good jobs for 
themselves. These are just and reasonable demands of righteous people and a 
righteous public.  ̶ Все це змінюється – просто тут і просто тепер, бо цей час є 
вашим: він належить вам. Він належить всім, що зібралися нині тут, і всім, хто 
дивиться по всій Америці. Це ваш день. Це ваше свято. І ці Сполучені Штати 
Америки є вашою країною. Що дійсно має значення – це не те, яка партія 
контролює наш уряд, а те, що наш уряд контролюється народом. 
20 січня 2017 року будуть пам'ятати як день, коли люди знову стали 
правителями цієї країни. Забуті чоловіки і жінки нашої країни більше не 
будуть забутими. Тепер вас слухають всі. Ви прийшли десятками мільйонів, 
щоб стати частиною історичного руху, якого світ ще ніколи не бачив. В центрі 
цього руху – ключове переконання, що держава існує для того, щоб служити 
своїм громадянам. Американці хочуть прекрасних шкіл своїм дітям, 
безпечного довкілля своїм родинам і гідної роботи собі. Це справедливі і 
розумні вимоги доброчесної громадськості. 
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Як відомо, рівність (equality) виступає однією із найфундаментальніших 
цінностей американського конституціоналізму поряд із свободою і 
демократією. Трамп підкреслює момент «передачі» влади американському 
народові саме в момент своєї інавгураційної промови: this moment is your 
moment, супокладаючи його позитивно забарвленим поняттям celebration, 
сountry, historic movement, righteous people, a righteous public. Cемантика 
«присвоєння» дискурсивно розгортається за рахунок частого повторення 
присвійного займенника другої особи множини your: your day, your 
celebration, your country, а також особового займенника другої особи 
множини  ̶ you. Таким чином реалізується емоційно заангажована 
комунікативна тактика інтимізації, єднання з народом, досягається позірне 
зменшення дистанції між владою і народом, яка створює необхідне підґрунтя 
для втілення тактики позитивної самопрезентації.  

Проте до цього історичного моменту, тобто під час двох каденцій Б. 
Обами, сорок четвертого президента США (20.01.2009-20.01.2017), Америка 
занепадала: «But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers 
and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered 
like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with 
cash but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. 
And the crime and the gangs and the drugs that have stolen too many lives and 
robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops 
right here and stops right now». ̶ Але для дуже багатьох наших громадян 
реальність зовсім інша: матері та діти, які опинилися в злиднях наших міст; 
проіржавілі заводи, розкидані як надгробки по ландшафтах нашої країни; 
система освіти, що повна грошей, але залишає наших молодих і красивих 
випускників без знань; і злочинність, і банди, і наркотики, що вкрали надто 
багато життів і обікрали потенціал нашої країни. Ця американська різанина 
припиняється просто тут і припиняється просто тепер.  

Ідея занепаду Америки вербалізується за допомогою слів і 
словосполучень загальнонегативної семантики: «mothers and children trapped 
in poverty», «rusted out factories scattered like tombstones», « students deprived of 
all knowledge», «the crime, the gangs, the drugs», «stolen lives», «robbed country», 
«unrealized potential»l, «American carnage».  

Імпліцитно реалізується комунікативна тактика звинувачення у 
невдалій внутрішній політиці, звернута на адресу адміністрації Б. Обами та 
демократичної партії, яка тривалий час перебувала при владі. Заключна фраза 
цього абзацу «This American carnage stops right here and stops right now» 
входять у композиційний резонанс з початковою «… all changes starting right 
here and right now», остаточно закріплюючи політичні ярлики: carnage – 
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різанина як узагальнюючий пейоративний термін для суті «дотрампової 
Америки», changes – переміни як ключове слово «притрампової Америки»3. 

Наступний абзац реалізує комунікативні тактики інтимізації та 
спонукання до кооперації з владою на основі спільності демократичних 
цінностей, яка здійснюється за рахунок комунікативного ходу ототожнення 
болю, мрій, успіху народу: their pain, their dreams, their success з болем, 
мріями, успіхом політичної еліти країни: our pain, our dreams, our success: We 
are one nation, and their pain is our pain. Their dreams are our dreams, and their 
success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious 
destiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.  ̶ 
Ми один народ  ̶ і їхній біль є нашим болем. Їхні мрії  ̶ це наші мрії, і їхній 
успіх буде нашим успіхом. В нас спільне серце, спільний дім і спільна славна 
доля. Присяга, яку я нині прийняв,  ̶ це присяга на вірність всім американцям. 
При цьому знову імпліцитно актуалізовано «стару американську цінність»  ̶ 
«Equality / Equalitarism». 

Далі, у наступному абзаці, знову імпліцитно актуалізовано архетипову 
опозицію «свої-чужі» за допомогою протиставлення всього американського 
(індустрія, армія, військові, середній клас, робочі, яке занепадає і потерпає від 
неефективної внутрішньої політики попередньої адміністрації,  ̶ зовнішньому 
світові (іноземна промисловість, армії чужих країн), що сприяло відтоку 
капіталу зі США і залишило пересічних громадян незахищеними: «For many 
decades we’ve enriched foreign industry at the expense of American industry, 
subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion 
of our military. We’ve defended other nations’ borders while refusing to defend 
our own. And we’ve spent trillions and trillions of dollars overseas while 
America’s infrastructure has fallen into disrepair and decay. We’ve made other 
countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has 
dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores 
with not even a thought about the millions and millions of American workers that 
were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their 
homes and then redistributed all across the world». – Протягом багатьох 
десятиліть ми збагачували іноземну промисловість у збиток 
американській індустрії; дотували армії інших країн, дозволяючи при тому, на 
превеликий жаль, виснажуватися нашому війську, ми захищали чужі кордони, 
відмовляючись захищати свої, і витрачали трильйони доларів за океаном, у 
той час коли американська інфраструктура занепадала і руйнувалася. Ми 
робили інші країни багатими, а багатство, сила і впевненість нашої країни 
зникали за обрієм. Один за одним заводи закривались і покидали наші береги, 

                                                           
3 Як відомо, «Сhange» виступає однією з і складових шкали цінностей американців і в якості соціально та 
політично детермінованого концепту американської ментальності все ще чекає на свого дослідника. 
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навіть не думаючи про мільйони і мільйони американських робітників, що 
лишалися позаду. З будинків нашого середнього класу вирвали добробут, а 
потім розподілили його по всьому світу. 

Як бачимо, це антитетичне протиставлення реалізується за рахунок 
реалізації негативного смислу підтримки «чужого» і занедбання «свого», 
«характерного» для попередньої адміністрації: «enriching foreign industry» ̶ 
«falling into disrepair and decay of America’s infrastructure»; «subsidizing the 
armies of other countries»  ̶ «allowing for the very sad depletion of our military»; 
«defending other nations’ borders»  ̶ «refusing to defend America’s own borders»; 
«spending trillions and trillions of dollars overseas, other countries become rich»   ̶
«the wealth, strength, and confidence of America dissipates over the horizon»; 
«factories shuttered and left our shores, millions of American workers left behind, 
the wealth of America’s middle class disappears» – «financies of America are 
redistributed all across the world». При цьому лексика і словосполучення 
позитивної аксіології використовуються для позначення процесів, які 
відбуваються у зовнішньому щодо США світі: enrich industry, subsidize the 
armies, defend borders, spend trillions and trillions of dollars, to become rich, а 
негативно оцінні мовні одиниці на кшталт: to fall into disrepair and decay, sad 
depletion of our military, the wealth, strength, and confidence of America 
dissipates, the wealth of America’s middle class disappears, etc., застосовані для 
характеристики внутрішніх справ у військовій, фінансовій та економічній 
сферах життя американців. У цих абзацах імпліцитно зреалізована тактика 
звинувачення. 

Проте «занедбання свого» Трамп обіцяє залишити у минулому: «but that 
is the past», а в майбутньому, починаючи від дня інавгурації нового 
президента: «from this day forward», Америці буде запропонована нова 
концепція розвитку: «a new vision will govern our land», сутність якої «America 
first, America first»  ̶ Найперше Америка, найперше Америка. І знову, як і на 
початку своєї промови, Дональд Трамп наголошує на тому, що хоче бути 
почутим не тільки американцями, а й іншими народами світу та їх 
можновладцями, використовуючи при цьому для посилення мовленнєвого 
впливу прийом часткового повтору з посиленням семантичної значущості 
опорного слова словосполучення: «to be heard in every city, in every foreign 
capital, and in every hall of power»  ̶ бути почутим у кожному місті, в кожній 
іноземній столиці і в кожному владному будинку. Реалізується комунікативна 
тактика позитивного прогнозування. 

Таким чином, на макротекстовому рівні минуле, у якому всі преференції 
були віддані «чужому», протиставляється «своєму», царство якого прийде у 
майбутньому, яке починається вже під час інавгураційної промови нового 
президента. Як слідує з промови Д. Трампа, узагальнюючим номеном для 
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минулого може стати слово destruction, а для майбутнього – protection, яке 
призведе до процвітання і нарощення сили: «Protection will lead to great 
prosperity and strength».  ̶ Захист приведе до процвітання і сили. Майбутнє, 
пов’язане із правлінням Трампа, апріорі категоризується як позитивне за 
допомогою вербалізацій меліоративної аксіології: prosperity, strength. Можна 
твердити, що з огляду на цілісну архітектоніку цієї інавгураційної промови у 
даному місці маємо контрапункт взаємодії негативних і позитивних смислів 
тексту, перші з яких пов’язані з діяльністю колишньої адміністрацією Б. 
Обами (при цьому реалізована комунікативна тактика звинувачення 
опонента-демократа), а другі супокладаються виключно майбутній діяльності 
нового президента-республіканця, який обіцяє покласти все своє життя на 
вівтар благополуччя пересічного американця (реалізація комунікативної 
тактики позитивної самопрезентації): «I will fight for you with every breath 
in my body, and I will never ever let you down».  ̶ Я буду боротися за вас з 
кожним подихом мого тіла  ̶ і ніколи у житті не підведу вас.  

Нова державна політика призведе до небачених донині перемог 
Америки, які будуть зумовлені розбудовою національною економіки та 
інфраструктури, поверненням у країну робочих місць, багатства, і, що надто 
важливо, мрій. AMERICAN DREAM навряд чи можна кваліфікувати як 
цінність, це швидше концепт американської ментальності, котрий 
ґрунтується на американських ідеалах та цінностях (демократії, свободі, 
рівних можливостях) та спрямований на позитивне прогнозування 
майбутнього матеріального процвітання/ успіху безвідносно до соціального 
походження та вихідного статку, що досягається завдяки напруженій праці: 
«America will start winning again, winning like never before. We will bring back 
our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth, and we 
will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges 
and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will 
get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with 
American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy 
American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the 
nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all 
nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on 
anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to 
follow. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized 
world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from 
the face of the earth.  ̶ Америка знову почне перемагати, перемагати так, як 
ніколи раніше. Ми повернемо наші робочі місця. Ми повернемо наші 
кордони. Ми повернемо наше багатство. І ми повернемо наші мрії. Ми 
будуватимемо нові дороги, і автобани, і мости, і аеропорти, і тунелі, і 
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залізниці  ̶ через всю нашу чудову країну. Замість залежності від соцзахисту 
ми повернемо нашим людям роботу  ̶ відновлюючи нашу країну 
американськими руками і американською працею. Ми будемо триматись 
двох простих правил: купувати американське і наймати американців. Ми 
шукатимемо дружби і доброї волі з народами світу  ̶ але з розумінням того, 
що право всіх народів ставити на перше місце свої інтереси. Ми нікому не 
прагнемо нав'язувати наш спосіб життя, а радше хай він сяє як приклад всім 
для наслідування. Ми зміцнимо старі союзи й укладемо нові  ̶ і об'єднаємо 
весь цивілізований світ проти радикального ісламського тероризму, який ми 
повністю зітремо з лиця землі. 

У рамках цього абзацу тактика позитивного прогнозування 
реалізована за допомогою анафоричного синтаксичного часткового повтору, 
спрямованого на підвищення мовленнєвої емоційності та експресивності. Як 
відомо, саме анафора покликана демонструвати «впевнений, переважно 
оптимістичний емоційний настрій» [Костюнина 2014, с. 132], концентруючи 
увагу на вихідній авторській установці. 

Далі Трамп вдається до використання комунікативної тактики 
сакральної символізації, ототожнюючи біблійну ідею єдності людей та 
єдності країни, солідарності її громадян, ненав’язливо пов’язуючи саме таку 
ситуацію з ідеєю захисту, який буде у такому випадку наданий силами 
небесними і земними: «The Bible tells us how good and pleasant it is when 
God’s people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our 
disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, 
America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected and we 
will always be protected. We will be protected by the great men and women of our 
military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by 
God.  ̶ Біблія каже нам: «Як добре і як приємно, коли Божі люди живуть 
разом у єдності». Ми мусимо відкрито говорити, що думаєм, чесно 
обговорювати наші розбіжності, але завжди прагнути до солідарності. Коли 
Америка об'єднана, Америку взагалі не зупинити. Не має бути ніякого 
страху – ми захищені, і ми завше будемо захищеними. Нас захищатимуть 
видатні чоловіки і жінки нашого війська і сил правопорядку. І 
найважливіше – ми захищені Богом. Як відомо, потреба у захисті є однією з 
найфундаментальніших людських потреб [Maslow 1954]. 

У наступному абзаці у рамках розгортання комунікативної тактики 
звинувачення актуалізується така американська цінність, як «Аction and 
Work Orientation», коли попередня адміністрація імпліцитно звинувачується 
у відсутності масштабності мислення та мрій, у відсутності політичної волі 
до конкретних дій, у підміні державних справ пустими балачками: Finally, we 
must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is 
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only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are 
all talk and no action, constantly complaining but never doing anything about it. 
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. ̶ Ми, нарешті, 
мусимо мислити масштабно, а мріяти ще масштабніше. В Америці ми 
розуміємо, що нація живе тільки тоді, коли вона змагається. Ми більше не 
будемо слухати політиків, які тільки говорять і нічого не роблять – постійно 
скаржаться, але ніколи нічого не роблять. Час порожніх розмов закінчився. 
Тепер приходить час дій. 

 Підходячи до завершення своєї промови, Трамп починає апелювати 
до таких основоположних для всіх американців психічних констант (які 
також можна зарахувати до емоційно-телеономних цінностей), як 
патріотизм (вербалізації на кшталт: national pride, spirit of America, our 
soldiers, red blood of patriots, glorious freedoms, great American flag) та віра у 
Творця (night sky, almighty Creator). При цьому дискурсивно розгортаються 
маніпулятивні комунікативні тактики ідентифікації та сакральної 
символізації: «Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No 
challenge can match the heart and fight the spirit of America. We will not fail. 
Our country will thrive and prosper again. We stand at the birth of a new 
millennium, ready to unlock the mysteries of space, to free the earth from the 
miseries of disease, and to harness the energies, industries, and technologies of 
tomorrow. A new national pride will stir ourselves, lift our sights, and heal our 
divisions. It’s time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, 
that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of 
patriots. We all enjoy the same glorious freedoms and we all salute the same 
great American flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit 
or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill 
their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by 
the same almighty Creator.  ̶ Не дозволяйте нікому сказати вам, що щось 
неможливо зробити. Жоден виклик не може зрівнятися з серцем і духом 
Америки. Ми не зазнаємо невдачі. Наша країна знову буде успішною і 
процвітатиме. Ми стоїмо при народженні нового тисячоліття, готові 
розкрити таємниці космосу, щоб звільнити Землю від страждань, 
хвороб, мобілізувати енергію, промисловість і технологію майбутнього. Нова 
національна гордість буде рухати наші душі, визначати наш погляд і зціляти 
наші поділи. Час згадати стару мудрість, яку ніколи не забували наші 
солдати: чи чорні ми, чи коричневі, чи білі — у всіх нас тече та сама червона 
кров патріотів, ми всі користаємо тією самою славною свободою і салютуємо 
тому самому величному американському прапору. І діти, народжені в 
міських нетрях Детройта, і діти відкритих вітрам рівнин Небраски дивляться 
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на те саме нічне небо, наповнюють свої серця тими самими мріями, і життя 
вселене їм подихом того самого всемогутнього Творця.  

Тут, на фоні наскрізної інтимізації (особові займенники we, our; 
детермінатор the same), застосовано, як вже було сказано, тактику 
ідентифікації (Трамп ототожнює себе з виборцями, з перемінами, з минулим 
і майбутнім Америки), яка поступово замінюється тактикою сакральної 
символізації через багатоступеневий епіфоричний повтор4, у рамках якого 
за допомогою маркера-детермінатора ідентифікації та об’єднання the same 
45-ий президент Америки піднімає свою країну разом з собою до рівня 
Абсолюта: We all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same 
glorious freedoms and we all salute the same great American flag. And whether a 
child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, 
they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and 
they are infused with the breath of life by the same almighty Creator. При цьому 
вибудовується синтагматичний ланцюг, у рамках якого словосполучення 
атрибутивного характеру: the same red blood of patriots > the same glorious 
freedoms > the same great American flag > the same night sky > the same 
dreams > the same almighty Creator немов би здійснюють маркування славної 
історії Америки від часів здобуття незалежності від метрополії, виборювання 
демократичних свобод, Декларації незалежності, становлення американської 
мрії до сьогоднішніх днів, що від початків було освячено благоволінням 
Творця. У простому реченні they (children) look up at the same night sky 
проступають, як видається, контури кантівського прецедентного тексту: «Дві 
речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом  ̶ зоряне небо над 
головою і моральний закон всередині нас» (І. Кант). 

 І насамкінець Д. Трамп, звертаючись вже тільки до американських 
громадян (а не до людей всього світу, як на початку промови), застосовує 
водночас тактику звинувачення та тактику позитивного прогнозування: 
«So to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to 
mountain, from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored 
again. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. 
And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. 
Together we will make America strong again, we will make America wealthy 
again, we will make America proud again, we will make America safe again. 
And, yes, together we will make America great again. Thank you. God bless you. 
And God bless America.  ̶ Тому хай всі американці, у кожному місті, близько і 
далеко, великому і маленькому, від гори до гори, і від океану до океану, 
почують ці слова. Вас ніколи знов не зіґнорують. Ваш голос, ваші надії і ваші 

                                                           
4 А епіфора, будучи антитетичним щодо анафори прийомом, як відомо, фокусує увагу реципієнта на наслідках 
дій, на їх бажаному результаті. 
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мрії будуть визначати нашу американську долю. І ваша сміливість, доброта і 
любов буде вічно вести нас по цій дорозі. Разом ми знову зробимо Америку 
сильною. Ми знову зробимо її багатою. Ми знову зробимо Америку гордою. 
Ми знову зробимо Америку безпечною. І так – разом ми знову зробимо 
Америку великою. Дякую. Хай благословить вас Бог. І, Боже, благослови 
Америку. 

Тактика позитивного прогнозування втілюється іменниковими та 
прикметниковими номінатемами позитивно-оцінного характеру, як-от: hopes, 
dreams, courage, goodness, love; strong, wealthy, proud, safe, great. 
Епіфоричний повтор з поступовим нарощуванням градусу абстракції (від 
сильної, багатої, безпечної країни до великої Америки) та з наскрізною 
інтимізацією (you, your, we, together) виступає ключовим узагальнюючим 
моментом інавгураційної промови нового президента. 

Таким чином, проведений аналіз інавгураційної промови 45-ого 
президента США Дональда Трампа виявив використання у рамках загально 
маніпулятивної стратегії певні комунікативні тактики: 1) ідентифікація; 
2) інтимізація; 3) позитивна самопрезентація; 4) звинувачення; 5) сакральна 
символізація; 6) об’єднання суспільних зусиль та спонукання до кооперації з 
владою; 7) позитивне прогнозування,  ̶ які реалізувалися за допомогою тих чи 
тих комунікативних ходів. Як правило, вербальні втілення комунікативних 
ходів тяжіють до добре відомих у традиційній стилістиці фігур повтору: 
анафорі та епіфорі, які є орієнтованими на певні комунікативні інтенції 
адресанта. Прийом інтимізації виступає для всього досліджуваного 
політичного тексту наскрізним. Не зафіксовано жодної тактики аргументації, 
використання логіко-раціональних доводів, у випадку актуалізації яких 
можна було б говорити про намагання переконати, а не просто отримати 
підтримку аудиторії на основі апеляції до її емоцій і переживань. Всі 
комунікативні тактики, що реалізують маніпулятивну стратегію впливу на 
електорат, імпліцитно спираються на політико-соціальні та духовно-етичні 
цінності американців, як-от: «Future Orientation / Optimism», 
«Equality / Equalitarism», «Action and Work Orientation», «Direction, 
Openness, Honesty»; «Сhange», енергетичний потенціал яких при 
імпліцитному розгортанні у дискурсі інавгураційної промови 
використовується президентом країни виключно в цілях укріплення щойно 
отриманої влади та досягнення поставлених політичних цілей  ̶ у 
майбутньому. 
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Статья посвящена исследованию развития речевых действий у студентов, 
изучающих русский язык, в психолингвистическом аспекте. В работе 
проанализированы тексты, порождаемые иностранными учащимися на начальном, 
среднем и продвинутом уровнях обучения, а также тексты носителей русского языка. 
В основе исследования лежит метод психолингвистического анализа речевых 
действий, который предполагает изучение собственно лингвистических и 
психолингвистических компонентов текстов. Анализ текстов студентов, изучающих 
русский язык на разных этапах, а также носителей русского языка, демонстрирует 
значительные отличия как на собственно лингвистическом, так и на 
психолингвистическом уровнях. Тексты носителей языка характеризуются меньшей 
эгоцентричностью, большей осмысленностью и подчиненностью определенной 
тематике, выраженной в заглавии. С помощью применения данного метода 
психолингвистического анализа речевой деятельности студентов, изучающих русский 
язык, были выявлены индивидуально-типические особенности их речевой активности 
на всех уровнях организации текста и сопоставлены с результатами анализа речевой 
деятельности носителей языка. Системный анализ проявлений индивидуальности 
обучаемых в речевой деятельности позволяет зафиксировать те элементы 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся, которые отличают их от 
условно идеального уровня владения языком носителей этого языка. 

Ключевые слова: психолингвистический анализ, лингвистический анализ, 
речевые действия, текст. 
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Статтю присвячено дослідженню розвитку мовленнєвих дій у студентів, які 
вивчають російську мову, в психолінгвістичному аспекті. В роботі проаналізовані 
тексти, які породжують студенти-іноземці на початковому, середньому та 
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просунутому рівнях навчання, а також носії російської мови. В основу дослідження 
покладено метод психолінгвістичного аналізу мовленнєвих дій, який передбачає 
вивчення власне лінгвістичних та психолінгвістичних компонентів тексту. Аналіз 
текстів студентів, які вивчають російську мову на різних етапах, а також носіїв 
російської мови, демонструє значні відмінності як на власне лінгвістичному, так і на 
психолінгвістичному рівнях. Тексти носіїв мови характеризуються меншою 
егоцентричністю, більшою логікою і підпорядкованістю певній тематиці, вираженій 
в заголовку. За допомогою застосування даного методу психолінгвістичного аналізу 
мовної діяльності студентів, які вивчають російську мову, були виявлені 
індивідуально-типові особливості їхньої мовленнєвої активності на всіх рівнях 
організації тексту і зіставлені з результатами аналізу мовленнєвої діяльності носіїв 
мови. Системний аналіз проявів індивідуальності учнів в мовній діяльності дозволяє 
зафіксувати ті елементи комунікативної компетенції іноземних учнів, які відрізняють 
їх від умовно ідеального рівня володіння мовою носіями мови, яка вивчається. 

Ключові слова: психолінгвістичний аналіз, лінгвістичний аналіз, мовленнєві дії, 
текст. 
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 The article deals with the study of development of the speech acts of the students 
studing Russian and native speakers in psycholinguistic aspect. Texts of foreign students at 
the different levels of education, and also texts of native speakers of Russian, are being 
analysed. In the center of the author’s attention method of psycholinguistic analysis of the 
speech acts which assumes studying of linguistic and psycholinguistic components of texts. 
An analysis of the student`s texts shows tangible differences between native speakers and 
foreigners, who study Russian language, in linguistic and psycholinguistic veins. With the 
help of method of psycholinguistic analysis of the speech activity of students studying Russian 
language it have been identified individually-typical features of students at all levels of the 
text organization and compared with the results of native speakers. The systematic study of 
the manifestations of students’ personality in their speech activity allows to fix the elements 
of the communicative competence of foreign students, which differ much from ideal level of 
language proficiency, showed by the native speakers. 

Keywords: psycholinguistic analysis, linguistic analysis, speech acts, text. 
 
Изучение особенностей развития речевых действий у иностранных 

студентов, изучающих русский язык, относится к числу важнейших 
теоретических и практических задач современной психолингвистики. 
Актуальность решения данной задачи обусловлена необходимостью дальнейшей 
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разработки проблемы совершенствования коммуникативной компетенции 
учащихся, в свете которой особую значимость приобретают 
психолингвистические сопоставительные исследования речевых действий 
обучающихся иностранному языку, что позволяет получить ценный материал для 
оптимизации процесса обучения русскому языку как иностранному.  

Целью данной статьи является сопоставительное изучение текстов на 
русском языке, написанных на свободную тему носителями языка (30 человек) и 
иностранными студентами, находящимися на разных этапах изучения русского 
языка (30 человек), при помощи метода психолингвистического анализа.  

Использование метода психолингвистического анализа речевых действий, 
предложенного Е. Ю. Чеботаревой, В. Н. Денисенко и А. И. Крупновым, 
позволяет провести разностороннее, системное исследование текстов, 
продуцируемых учащимися. В основе данного метода лежит представление о 
многомерно-функциональной организации действий, в том числе и речевых. При 
этом «текст рассматривается как продукт речевой деятельности, в котором, как и 
в речевом акте, отражается вся структура личности человека» [Денисенко, 
Чеботарева 2008, 171].  

В рамках коммуникативно-функциональной парадигмы, сложившейся в 
современной науке, важной составляющей которой являются 
психолингвистические исследования, текст рассматривается как «продукт 
речемыслительной деятельности», о чем неоднократно упоминается во многих 
работах. При сугубо лингвистическом подходе к анализу текста, как правило, 
основное внимание уделяется тем языковым средствам, с помощью которых 
реализуется общий замысел и содержание текста, который понимается как 
«реально высказанное (написанное) предложение или совокупность 
предложений,... могущее... служить материалом для наблюдения фактов данного 
языка» [Ахманова 2004, 365]. В аспекте психолингвистики текст зачастую 
определяют как «опредмеченную форму акта коммуникации, минимально 
необходимыми компонентами которой является предмет коммуникации, автор и 
реципиент» [Апухтин 1977, 6]. Следовательно, для полноценного 
психолингвистического анализа речевых действий необходимо комплексное 
исследование текстовых единиц, предполагающее их описание с собственно 
лингвистической и психолингвистической точек зрения. 

Согласно В. Н. Денисенко и Е. Ю. Чеботаревой, «программа 
лингвистического анализа речевых действий предполагает изучение трех 
уровней: языкового, речевого и содержательно-смыслового» [Денисенко, 
Чеботарева 2008,178].  

Языковой уровень представляет собой совокупность лексических средств 
формирования и выражения мыслей и их грамматическое оформление. При этом 
рассматривается лексическая насыщенность и вариативность анализируемого 
текста, а также его правильность с точки зрения грамматического, лексического и 
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синтаксического аспектов. Показателем лексической насыщенности текста 
является процент лексически значимых слов и среднее количество слов в фразе. 
Вариативность лексики определяется процентом слов, используемых в тексте 
один раз. Таким образом, с помощью анализа языкового уровня организации 
текста возможно охарактеризовать степень освоенности учащимися лексических 
единиц языка и правил грамматического оформления высказывания. 

Анализ текстов, порожденных иностранными студентами начальных и 
старших курсов, демонстрирует определенное развитие языковой компетенции 
учащихся. Так, постепенно увеличивается общий объем высказываний: от 80 до 
130 слов в среднем. При этом лексическая насыщенность, то есть процент 
лексически значимых слов, остается приблизительно одинаковым (около 90 %). 
Однако лексический состав в работах студентов старших курсов более 
разнообразен: вариативность возрастает от 20 % до 35 %, что свидетельствует об 
увеличении словарного запаса учащихся. Наполненность фраз в текстах 
повышается в среднем на три слова: у студентов второго курса она составляет в 
среднем пять слов в предложении, третьего курса – восемь, четвертого курса – 
одиннадцать. Естественно, что в процессе изучении языка в работах студентов 
постепенно уменьшается процент ошибок, допущенных в высказываниях (от 30 % 
до 3 %). Наблюдается повышение правильности, как на грамматическом уровне, 
так и при употреблении слов, их сочетания и построения фраз, то есть на 
лексическом и синтаксическом уровнях.  

У носителей языка средний объем текста, написанного на свободную тему, 
составляет около 250 слов. Процент лексической вариативности у них также 
значительно выше – около 46 %. При этом наполненность фраз в работах 
носителей языка близка к показателям иностранных студентов старших курсов и 
равна двенадцати словам в предложении. В работах студентов, владеющих 
русским языком, зафиксировано небольшое количество (2 %) грамматических 
ошибок. Нарушения правильности высказываний на лексическом и 
синтаксическом уровнях не наблюдаются. 

На речевом уровне анализируются критерии связности, усложненности и 
экспрессивности высказываний. Семантико-смысловая цельность текста является 
одной из его наиболее существенных характеристик. Как отмечает Н. С. Валгина, 
«связность текста проявляется через внешние структурные показатели, через 
формальную зависимость компонентов текста» [Валгина 2003]. Показатель 
связности состоит из количества использованных средств связи между 
однородными членами предложения, частями сложных фраз и отдельных частей 
текста. Так, в работах студентов, находящихся на начальном этапе обучения 
русскому языку, количество показателей связности в текстах минимальное. При 
дальнейшем изучении языка оно остается довольно низким (около 10 %). В 
основном, используются средства связи между однородными членами и частями 
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сложных предложений. Отдельные части текстов оказываются довольно 
разобщенными и не связанными друг с другом. В работах студентов, находящихся 
на начальных курсах изучения русского языка, наблюдается некоторое 
количество случаев отступления от темы. В работах носителей русского языка 
наблюдается довольно большое количество показателей связности в текстах 
(более 40 %): как между однородными членами и сложными предложениями, так 
и между отдельными частями текстов (с помощью повторов, отсылок и т. д.). 

Комплексированность текста является его важной характеристикой и 
соотносится с понятием усложненного высказывания. Количество сложных 
предложений, однородных членов, вводных слов и обособленных оборотов, 
использованных в текстах, является показателем их усложненности. При анализе 
работ студентов, изучающих русский язык, наблюдается постепенное увеличение 
показателей усложненности текстов. На начальном этапе учащиеся используют, в 
основном, простые предложения. На последующих курсах количество сложных 
предложений увеличивается: на третьем курсе обучения оно составляет четверть 
текста (25 %), на четвертом – более половины (55 %). Также увеличивается 
процент использования цепочек однородных членов, вводных слов и 
обособленных оборотов. Таким образом, высказывания учащихся 
характеризуются постепенной более сложной смысловой обработкой отражаемых 
в сознании связей и отношений предметов и явлений окружающей 
действительности. Тексты русскоязычных студентов характеризуются 
значительно большей усложненностью, по сравнению с работами иностранных 
студентов. В них используется большое количество однородных членов, вводных 
слов и вставных конструкций, а также различных видов оборотов. 

На этом уровне также рассматривается степень экспрессивности и 
фразеологической насыщенности текста. Интересным является то, что анализ 
работ студентов, изучающих русский язык, демонстрирует высокий процент 
употребления экспрессивно окрашенных лексических единиц (например, 
высказывания изобилуют лексемами «очень», «сильно», «отлично», 
«потрясающе», «прекрасный»). Так называемые неинформативные слова 
(«слова-паразиты») в исследуемых текстах не зафиксированы. На продвинутом 
этапе изучения русского языка наблюдается употребление студентами 
фразеологических единиц (например, «бить баклуши», «ближе к делу», «в глубине 
души», «в центре внимания»). Работы носителей русского языка на этом уровне 
отличаются от текстов иностранных студентов наличием некоторого количества 
цитат. 

При анализе содержательно-смыслового уровня (по терминологии 
И. А. Зимней, предметно-смыслового уровня [Зимняя 1976]) важным является 
учет количества затронутых вопросов и описанных в тексте людей, что отражает 
полноту и точность денотатной схемы высказывания. По мнению 
З. И. Клычниковой, на смысловом уровне текст представляет собой конкретную 
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информацию, оформленную последовательностью определенных смысловых 
категорий, реализованных в языковых формах [Клычникова 1983]. 
Следовательно, смысловое содержание текста имеет категориальный характер. 
При этом учитывается выраженность различных смысловых категорий в тексте: 
действия, пространства, времени, признака, количества, состояния, 
обстоятельства. Данные смысловые категории «являются как бы структурными 
орудиями мысли, реализованными в языковых формах и обеспечивающими 
кодировку информации, которую один индивид сообщает другому» [Денисенко, 
Чеботарева 2008, 173]. При анализе содержательно-смыслового уровня 
организации текста принимается во внимание также логическая и тематическая 
организация смыслового содержания текста.  

Так, количество затронутых вопросов в исследуемых текстах носителей 
языка и иностранных студентов на всех этапах обучения русскому языку 
приблизительно одинаковое: в своих работах учащиеся раскрывают, как правило, 
около шести различных тем (например, «детские годы», «семья», «родная страна», 
«система образования», «путешествия», «увлечения / хобби», «планы на 
будущее»). Количество описанных в работах людей небольшое. Это, в основном, 
описание самого автора, членов его семьи и друзей. Процент случаев нарушения 
логичности и последовательности уменьшается при овладении изучаемым 
языком. Количество слов, выражающих определенные смысловые категории, 
варьируется в пределах 22–28 %. Предпочтение отдается категориям действия 
(например, «приехал», «учился», «люблю петь и танцевать», «ходим гулять»), 
пространства (например, «в деревне», «по городу», «в университете», «дома», 
«удаленный от города островок»), и времени (например, «четыре года назад», 
«раньше», «прошлым летом», «в следующем году», «до утра», «целый месяц»). 

Таким образом, основные отличия между текстами носителей русского 
языка и изучающих его как иностранный на лингвистическом уровне 
представлены на языковом и речевом уровнях. Содержательно-смысловой 
критерий в обоих случаях отличается незначительно. 

Анализ психологического аспекта речевых действий представляет собой 
целостное, структурно-функциональное изучение текста с различных точек 
зрения: операционально-динамической, мотивационной, когнитивной, 
продуктивно-результативной, эмоциональной и регуляторно-волевой. Данный 
метод анализа был разработан А. И. Крупновым в соответствии с моделью 
целостного структурно-функционального анализа действий человека [Крупнов 
1990]. Основной чертой, отличающей анализ психолингвистического аспекта от 
собственно лингвистического, является то, что текст рассматривается как 
результат речемыслительной деятельности, как «способ отражения 
действительности в сознании ... с помощью элементов системы языка» [Белянин 
2000, 13]. 
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Операционально-динамический компонент характеризует «процесс 
реализации действия и может быть описан такими признаками, как степень 
выраженности стремлений к продолжению начатого действия, разнообразие 
операций, приемов и вариантов его реализации, сила, скорость, интенсивность 
выполняемого действия и т.п. [Крупнов 1990, 8]. Данный компонент определяется 
процентом лексической и синтаксической вариативности текста по отношению к 
его общему объему. Так, разнообразие использования смысловых единиц по мере 
изучения языка постепенно увеличивается от 20 % до 35 %, однако высказывания 
строятся студентами одними и те же способами. Наиболее продуктивно 
используются синтаксические конструкции N1Vf (например, «Я живу в деревне», 
«Остальные дни я проводил с друзьями», «Мое утро обычно начиналось с помощи 
бабушке»), N1Adj (например, «Это лето было интересным», «Русский язык очень 
сложный», «Девушки здесь очень красивые») и N1 – N1 (например, «Я – студент», 
«Машины – моя жизнь», «Моя семья – мама, отец и брат»). В работах носителей 
русского языка лексическая и синтаксическая вариативность значительно выше. 
Количество лексических единиц, употребленных в тексте один раз, составляет 
около 46%. Разнообразие синтаксических конструкций также увеличивается за 
счет продуктивного использования различных структурных схем. 

Мотивационный компонент, по мнению М. М. Смирновой, может 
характеризоваться субъективно-личностным отношением говорящего к предмету 
высказывания (по параметрам деятельностно-, предметно- и личностно-
ориентированной оценочности, размерности и модальности), эмоциональностью 
и коммуникативной ориентированностью говорящего (по параметрам 
побудительности, обращенности, самоконтролируемости, направленности) 
[Смирнова 1989]. Этот компонент оценивается по соотношению фраз, в которых 
автор говорит о других (так называемых «Он-фраз»), и фраз, в которых он 
рассказывает о себе (так называемых «Я-фраз»). В соответствии с этим критерием 
можно говорить об эгоцентрической мотивации работ студентов, изучающих 
русских язык, поскольку количество «Я-фраз» составляет, как правило, около 
80 %. О других учащиеся повествуют менее чем в 20 % случаев. Примечательно, 
что в работах носителей русского языка соотношение «Я-фраз» и «Он-фраз» 
немного отличается и составляет, в свою очередь, 70 % и 30 %. В исследуемых 
текстах отсутствуют обращения к собеседнику. Примеры незаконченных и 
неполных фраз, характерных преимущественно для разговорного стиля речи, в 
студенческих работах не зафиксированы.  

Анализ когнитивного компонента предполагает выявление 
направленности текста на осмысление и анализ ситуации, или на описание 
определенной проблемы. Исследование показало, что работы учащихся, которые 
находятся на начальном этапе овладения языком, носят преимущественно 
описательный характер. В них нет определенных обобщений и систематизации, а 
представлены только общие сведения о предмете высказывания – различные 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 29-38 

 

___________________________ 
Actual Problems of Linguistics 

© Alshaboul I., alshabul@mail.ru 
The Psycholinguistic Analysis of Speech of the Students in Russian (in Russian) 

 
36 

описания чьей-нибудь внешности и / или каких-либо действий. На последующих 
курсах учащиеся демонстрируют элементы, свидетельствующие об определенной 
осмысленности предмета повествования. В работах появляются сопоставления 
(например, «Глаза этих девушек глубокие и синие, как океан») и обобщения 
(например, «Все кавказцы очень любят петь и танцевать»), присутствуют 
причинно-следственные отношения (например, «Время в деревне проходит 
неторопливо, поэтому создается ощущение, что прошел целый месяц, тогда как 
на самом деле – всего лишь одна неделя») и оценочность (например, «Если честно, 
Новый год люди здесь отмечают довольно скучно и неинтересно»). 
Примечательным также является то, что ни один из исследуемых текстов не был 
озаглавлен. Работы носителей языка, напротив, характеризуются 
осмысленностью представленной проблематики. В них присутствует большое 
количество частей, содержащих обобщения и анализ. Также в 50 % текстов, 
созданных русскоязычными студентами, есть определенное заглавие, 
отражающее основную тему повествования.  

Продуктивно-результативный компонент зависит от успешности 
выполненного действия и его результатов. По мнению В. А. Артемова, 
результативность высказывания оценивается в зависимости от содержательности, 
понятности, выразительности и правильности текста [Артемов 1958]. 
Содержательность высказывания зависит от полноты выраженности темы, то есть 
количества затронутых вопросов и описанных людей. В исследуемых работах 
раскрывается, в основном, около шести тем: «детские годы», «семья», «родная 
страна», «система образования», «путешествия», «увлечения / хобби», «планы на 
будущее». Как правило, в повествованиях описывается сам автор текста, его семья 
и друзья. Понятность текста зависит от логичности изложенного материала, 
соответствия избранных речевых единиц тематике повествования. Так, процент 
нарушения логичности и количество неверно употребленных слов значительно 
уменьшается в процессе овладения языком. Выразительность высказываний 
зависит от количества лингвистических средств выражения экспрессии. Как 
правило, учащиеся продуктивно используют лексемы-интенсификаторы 
(например, «очень», «сильно»), а также наречия и прилагательные позитивные 
оценочности (например, «отлично», «потрясающе», «прекрасный»). 
Правильность текста определяется по количеству грамматических, лексических и 
синтаксических ошибок, допущенных в нем. Процент ошибок в работах 
уменьшается от начального этапа к последующим (от 30 % на втором курсе до 3 % 
на четвертом). Тексты носителей языка отличаются большей выразительностью, 
стилистическим разнообразием (зафиксировано использование как книжных, так 
и разговорных слов и выражений) и относительно высокой грамотностью 
(количество грамматических ошибок составляет около 2 %). 
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Эмоциональный компонент высказывания определяется по количеству 
эмоционально окрашенных слов и фраз, использованных в тексте. В работах 
иностранных студентов оно довольно низкое (около 5 %). При этом, как правило, 
доминирует переменная стеничности, передающая эмоции радости (например, 
«Однако последующие два месяца оказались потрясающе интересными ...»), 
удовольствия (например, «Было очень приятно пить чай и бить баклуши вместе 
с друзьями»), оптимизма (например, «Надеюсь, что очень скоро я туда вернусь и 
проведу отличные каникулы») и гордости (например, «Мы чтим семейные 
традиции»). Тексты носителей языка демонстрируют большее количество 
эмоционально и экспрессивно окрашенных единиц за счет использования 
разговорных слов и выражений и наличия уменьшительно-ласкательных форм 
слов. 

Регуляторный компонент оценивается с точки зрения преобладания 
активности (интеральности) или пассивности (экстеральности) в высказывании. 
Так, преобладающее большинство исследуемых текстов содержит именно 
показатели активной регуляции за счет наличия различных повторов и уточнений 
(например, «Я очень люблю машины. Машины – моя жизнь»). Элементы 
пассивности (например, вопросительные конструкции, обращения, ссылки на 
других рассказчиков) в представленных для анализа текстах не зафиксированы. 

В целом, анализ текстов студентов, изучающих русский язык на разных 
этапах, и носителей русского языка демонстрирует значительные отличия как на 
собственно лингвистическом, так и на психолингвистическом уровнях. Работы 
иностранных студентов, овладевающих русским языком, нуждаются в 
увеличении лексического, синтаксического и стилистического разнообразия, в 
повышении грамотности. Следует также учитывать то, что тексты носителей 
языка характеризуются меньшей эгоцентричностью, большей осмысленностью и 
подчиненностью работ определенной тематике, выраженной в заглавии. 

Таким образом, с помощью применения данного метода 
психолингвистического анализа речевой деятельности студентов, изучающих 
русский язык, были выявлены индивидуально-типические особенности учащихся, 
проявляющиеся на всех уровнях организации текста, и сопоставлены с 
результатами, полученными при изучении речевой деятельности носителей языка. 
Данное целостное и системное изучение проявлений индивидуальности в речевой 
деятельности обучаемых позволяет зафиксировать те элементы коммуникативной 
компетенции иностранных учащихся, которые отличают их от условно 
идеального уровня владения языком, демонстрируемого носителями этого языка.  
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В статье анализируются балтийские и славянские источники, в которых 
упоминается Лада (Lada) и другие формы этого теонима. В частности, 
рассматривается проблема аутентичности Лады (Lada) в балтийскoм пантеоне на 
основе работ мифологов, фольклористов, этнографов, ссылаясь на данные истории, 
лингвистики, этнографии, фольклористики. Ученые по-разному трактуют 
источники, в которых упоминается Лада (Lada), а также вариативно оценивают 
подлинность Лады (Lada) в балтийскoм пантеоне. Таким образом, по мнению многих 
исследователей, божество придумали сами летописцы, но есть также и те, кто не 
сомневается в аутентичности Лады. Анализ письменных источников позволяет 
утверждать, что безосновательно говорить о поклонении Ладе, Ладо, Леде среди 
балтов. Соотнести Ладу (Ладона) с балтами можно лишь в случае свободной 
компиляции письменных источников, приписываемых славянам. Балтийские 
источники свидетельствуют только о наличии обрядов, во время которых пелись 
песни с повторяющимися рефренами lado, laduto и пр. Зафиксированная в балтийских 
и славянских письменных источниках и фольклоре лексема lad- (разные формы) 
принадлежит общему слою балтийской и славянской лексики. 

Ключевые слова: мифология, богиня Лада, балтийский пантеон, фольклор. 
 

ЛАДA В БАЛТІЙСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ 
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д-ргуманіт. наук, проф. 

Клайпедський університет, Литва 
 
У статті аналізуються балтійські та слов’янські джерела, в яких згадується 

Лада (Lada) та інші форми цього теоніма. Зокрема, розглядається проблема 
автентичності Лади (Lada) в балтійському пантеоні на основі праць міфологів, 
фольклористів, етнографів, посилаючись на відомості з історії, лінгвістики, 
етнографії, фольклористики. Учені по-різному трактують джерела, в яких 
згадується Лада (Lada), а також варіативно оцінюють достовірність Лади (Lada) в 
балтійському пантеоні. Таким чином, на думку багатьох дослідників, божество 
вигадали самі літописці, але є також і ті, хто не сумнівається в автентичності Лади. 
Аналіз письмових джерел дозволяє стверджувати, що безпідставно говорити про 
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поклоніння Ладі, Ладо, Леді серед балтів. Співвіднести Ладу (Ладона) із балтами 
можна лише в разі вільної компіляції письмових джерел, що приписуються слов’янам. 
Балтійські джерела свідчать тільки про наявність обрядів, під час яких співали пісні 
з повторюваними рефренами lado, laduto тощо. Зафіксована в балтійських і 
слов’янських писемних джерелах і фольклорі лексема lad- (різні форми) належить 
спільному шару балтійської і слов’янської лексики. 

Ключові слова: міфологія, богиня Лада, балтійський пантеон, фольклор. 
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The article discusses the nature of written Baltic and Slavic sources which reference 
Lada and Ladona (and also other forms of this theonym) and attempts to answer the question 
of this deity’s authenticity in the pantheon of the Balts based on the work of earlier 
investigators and ethnographic, folklore, historical and linguistic material. The problem of 
Lada’s authenticity has intrigued/interested investigators of the ancient religion and 
mythology of the Balts from the first half of the 19th century until the present time, although 
they have evaluated the references to this deity in diverse ways. Part of Lithuanian 
investigators of mythology have treated Lada (Ladonas) critically. Another group of 
investigators has harbored no doubts on the authenticity of Lada (Ladonas). The opinions of 
investigators from other countries have also diverged on the question of reliability of the 
sources, and, subsequently, on the authenticity of the deity Lada (Ladonas).  

Key words: mythology, goddess Lada, the Baltic pantheon, folklore. 
 
Введение 
Исследователи славянской мифологии уже с XIX века задаются вопросом: 

была ли у славян богиня Лада? В 1884 г. А. С. Фаминцын обобщил 
многочисленные этнографические материалы всех славянских стран, в которых 
упоминается Лада. Ученый считал, что Лада – это богиня брака и веселья, 
славянская Bona Dea, связанная с весенними и свадебными обрядами [Фаминцын 
1884, 254-274]. О Ладо как о славянском боге, кроме всего прочего выполняющем 
и функции покровителя венчания, говорит белорусский историк 
Н. М. Никольский [Никольский 1956, 149]. Славянской богиней, 
покровительницей свадьбы и семьи, считает Ладу исследовательница болгарских 
календарных обычаев Т. Колева [Колева 1973, 266-283]. Согласно 
А. Н. Афанасьеву, Лада является славянской покровительницей любви и браков, 
богиней юности, красоты и плодородия [Афанасьев 1983, 77]; Ю. Миролюбов 
считал Ладу покровительницей мира, согласия, семейного счастья, щедрости, 
плодородия у древних славян, которые при обнаружении следов в росистом поле 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Вип. 11 : 39-50 

 

___________________________ 
Актуальні проблеми мовознавства 

© Бальсис Р., rimantas.balsys@ku.lt 
Ладa в балтійських і слов’янських джерелах (Російською) 

 

41 

или на лугу говорили: “Щедрая Лада прошла, будет обильный урожай” 
[Миролюбов 1996, 136.]. 

Не меньшее количество исследователей отрицает аутентичность подобного 
славянского божества. Например, E. B. Аничков высказывался о Ладе очень 
категорично: “...славянский Олимп не играет никакой роли в исследовании 
народной обрядности. Не говоря уже о богине Весны, о разных Лелях, Ладах, 
Живах и пр., которые прямо были измышлены и никогда не существовали, даже 
такое божество, как Ярило, в существовании которого, по-видимому, нельзя 
усомниться, не должно вовсе останавливать на себе наше внимание” [Аничков 
1903, 40].  

А. Брюкнер в ряде работ также высказался против признания Лады 
древнеславянской богиней, поскольку, по его мнению, “Ой, Ладо” или “Лада, 
лель-люли” являются всего-навсего бессмысленным припевом [Brückner 1918, 
158–160]. Подобная аргументация практически целиком повторяется в 
концепциях C. Урбанчика, Н. М. Гальковского и других ученых [Urbanczyk 1947, 
79; Гальковский 1916, 35]. 

Известнейшие исследователи славянской мифологии В. Н. Топоров и 
В. В. Иванов признают, что все еще господствующим является недоверительное 
отношение к Ладо и другим подобным божествам [Иванов, Топоров 1965, 58, 61].  

Многочисленные высказывания, мнения, публикации, посвященные 
проблеме аутентичности Лады в славянской мифологии, можно обобщить 
словами Б. А. Рыбаковa: “С одной стороны, мы располагаем данными о 
широчайшем распространении имени Лады в фольклоре всех славянских (и даже 
некоторых балтийских) народов и сведениями историков, начиная с XV в., а с 
другой стороны, целый ряд крупных исследователей конца XIX – начала XX вв. 
выразили категорическое сомнение в существовании такой богини. [...] 
Литература о Ладе велика и крайне противоречива. Точки зрения высказывались 
прямо противоположные“ [Рыбаков 1981]. 

Литовские фольклористы, этнографы, мифологи, как и ученые из других 
стран, также интересуются проблематикой аутентичности божества Лады. Таким 
образом, цель статьи – проанализировать и охарактеризовать балтийские 
письменные источники, в которых упоминается противоречиво оцениваемое 
божество Лада, Ладон (имеются в виду разные формы этого теонима в 
письменных источниках) для решения вопроса о его аутентичности в пантеоне 
балтов. В статье автор опирается на работы исследователей-предшественников, а 
также на фольклорный, исторический и лингвистический материал. 

История вопроса 
Актуальная проблема аутентичности Лады начала вызывать интерес у 

ученых, занимающихся вопросами религии и мифологии древних балтов в первой 
половине XIX в., однако сведения в письменных источниках и фольклорных 
текстах оценивались ими неоднозначно. 
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Часть литовских исследователей мифологии относились к Ладе (Ладану) 
критично. Так, С. Станявичюс (примерно 1838 г.) критиковал М. Стрыйковского, 
утверждая, что “величие этого бога и его имя являются вымыслом”, поскольку 
никто не может определить его функции. Ученый пришел к выводу, что слово 
ладо является одним из часто повторяющихся в литовских народных песнях 
бессмысленных слов: “Слова“lado! lado! lado! didis musu Diewe!”означают то же, 
что слова – “tau giedu, tave garbinu, didis mūsų dieve!”[Stanevičius 1967, 287–288]. 

С. Даукантас (1845 г.) осудил М. Стрыйковского за то, что тот не до конца 
понимал жемайтское наречие и вместо“Titis leido, Titis leido”(т. е. Перкунас – Р.Б.) 
записал Didis Ledo (Великий Ледо) [Daukantas1976, 494, 542]. Ладу (Ладана) не 
считали божеством и М. Акелайтис, Г. Узенер, В. Манхарт, В. Й. Мансикка, 
П. Шмитс и др. 

В свою очередь, Д. Пошка, А. Юцевичюс, Т. Нарбутас, П. Дунделене, 
отчасти и Н. Велюс, Е. Алекнайте, Л. Климка, Н. Лауринкене, Д. Шешкаускайте 
не сомневались в аутентичности Лады. 

Д. Пошка в статье, написанной примерно в 1823 г., отмечает, что Великий 
Ладо сохранился в детских играх и до сих пор упоминается жемайтскими 
нянями, потому что они, хлопая в ладоши, поют детям: “Lado lado laduti, duos 
mamalė paputį”[Poška 1959, 336–337]. Т. Нарбутас (1835 г.) Ладу относит к 
мифологии всех народов северной Европы. По его мнению, славяне, эстонцы и 
литовцы поклонялись ей как богине, опекающей детей, поэтому ей (как и богам 
Ганиклису и Солнцу) посвящен праздник, который отмечается в середине мая. 
Со временем этот праздник, по мнению Т. Нарбутаса, совпал с христианским 
Днем Святой Троицы [Narbutas 1998, 115–116, 328]. И. Й. Хануш и 
Ю. И. Крашевский следовали за Т. Нарбутасом и сопоставляли Ладу (Ладо) с 
солнцем, а сам праздник считали летним праздником солнца [Lietuvių mitologija I 
1995, 118, 192]. Л. А. Юцевичюс (1846 г.) напоминает, что автор первого 
источника, т. е. Я. Длугош, Лядо (Ладу) считал славянским божеством, 
заимствованным из греческой и римской мифологии, и уточняет, что это 
божество “в России и Литве также покровительствовало венчанию и гармонии” 
[Jucevičius 1959, 234, 236]. 

Активнее всех в литовской научной литературе культ Лады 
популяризировала П. Дундулене. В частности, в 90-е гг. XX в., некритично 
воспользовавшись славянскими источниками, работами российских 
фольклористов и мифологов, а также поздними, ничем необоснованными 
размышлениями А. Юцевичюса и М. Валанчюса, она утверждает, что Леда была 
великой Богиней-Матерью, а её дочь Лела – посредницей между землей и небом: 
“Считалось, что обе они воскрешают весеннюю природу, пробуждают 
растительность, дарят дождь и росу, также являются покровительницами брака, 
супружеской жизни, деторождения” [Dundulienė 1990, 25–260]. В работе 
“Язычество в Литве”, не представляя, по сути, никаких аргументов или даже 
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ссылок, П. Дундулене отмечает, что “Великая Богиня-Мать Лада и ее дочь Лела 
старше античных богинь”, а ареал их культа распространяется “от 
Адриатического моря до Камыи от Балкан до Балтийского моря” [Dundulienė, 
1989, 61]. К тому же, описывая богинь Ладу и Лелу, многие утверждения она 
заимствовала из работы А. Рыбакова “Язычество древних славян”. 

Н. Велюс, сопоставив балтийские и славянские письменные источники, а 
также семантику слова лада в балтийских и славянских языках, воздерживается 
от окончательных выводов, утверждая, что “сведения летописцев о том, что Ладо 
(Ладона) был богом (или богиней), почитаемым литовцами, русскими и 
соседними народами, не совсем выдуманы”. Идею о том, что в балтийской и 
славянской традициях ладо могло иметь мифологический смысл, по мнению 
Н. Велюса, можно объяснить наличием персонажа греческой мифологии 
Ладона, если только “совпадение их имен не является случайным” (Vėlius 1998, 
26). 

В работах исследователей XXI в. появляются новые (правда, не слишком 
оригинальные) замечания. Так, Е. Алекнайте утверждает, что богиня Лада 
является одним из самых главных женских божеств, вероятно наиболее 
перенявшей функции Богини-Матери, а следы поклонения ей можно обнаружить 
в празднованиях Пасхи, Троицы, дня Ивана Купалы, Юрьева дня, Вознесения 
Девы Марии, т.е. праздников, связанных с возрождением времени, первыми 
сельскохозяйственными работами, сбором урожая, а Вознесение Девы Марии 
является праздником, “указывающим на связь Лады и св. Марии” [Aleknaitė 2003, 
15]. Л. Климка [Klimka 2003, 18] Леду (Ладу) считает богиней, которой 
поклоняются в третий и четвертый день (день льда) после самых важных 
праздников начала весны и лета – Пасхи и Троицы (влияние суждений 
М. Валанчюса). 

Обобщая приведенную в статье краткую историю исследований, 
опубликованных в Литве во второй половине XIX–XXI вв., можно отметить, что 
ни один из упомянутых авторов, высказывая свое мнение об аутентичности 
рассматриваемого божества, не предоставил важные, неоспоримые аргументы.  

Письменные источники и их характеристика 
1. Обзор и анализ источников, приписываемых балтам, имеет смысл начать 

с работы Ю. Длугоша. Причиной является то, что впоследствии на его концепции 
опирались исследователи литовских и жемайтских богов и обрядов. В написанной 
ученым в XV в. “Истории Польши” среди других принадлежащих полякам 
божеств впервые упоминается Lyada, которое уподобляется Марсу, и Dzydzilelya, 
уподобляемое Венере [Dlugossius, 1873, 47]. 

Ю. Длугош, как и другие летописцы того времени, пользовался не только 
ранними источниками – Польской, Российской и Литовской хрониками, 
летописями, церковными архивами, но и воспоминаниями современников. 
Необходимо отметить, что он не внес в список богов ни Lyados ни Dzydzilelos, 
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которым поклонялись литовцы, жемайты и йотвинги. По его мнению, “племена 
поклонялись богу Вулкану в огне, Юпитеру – в молнии, Диане – в лесах, 
Эскулапу – в змеях и ужах” [Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai I 1996, 578]. Этот 
список отчасти соответствует (за исключением Эскулапа, попавшего в список 
Длугоша из-за широкого распространения культа ужа) приписанным литовцам 
богам из Ипатьевской летописи (Диверикз, Телявель, Медейна, Бог зайцев) и 
хроники И. Малалы (Перкунас, Телявель, Жворуна).Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что Ю. Длугош различал балтийские и славянские  
божества, поскольку пользовался, как было упомянуто выше, не только более 
ранними источниками, но и воспоминаниями современников (уже крещенных, но 
приверженцев старых форм религии), но намеренно не причислил Ладу к  
балтам. 

2. Упоминания о том, что Лада или Ладон, возможно, могли быть известны 
и литовцам, впервые встречаются в опубликованном в 1555 г. труде М. Кромера 
“О происхождении и деяниях поляков”. Сначала автор повторяет Ю. Длугоша, 
приписываяЛаду и Ладона (Ladum, Ladonem) полякам и другим славянским 
племенам, а позднее, опираясь уже на собственные наблюдения, описывает 
обычай, “который по сей день сохранили русские и литовцы”: мужчины и 
женщины, старики и юноши того времени, проживающие в деревнях, “в те дни, 
которые мы называем Троицей <...> водят хороводы и, хлопая в ладоши, 
повторяют имя Ладона (Ladonem)” [Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai II2001, 415, 
419]. Следует отметить по крайней мере три характерные для этого письменного 
источника вещи: 1) М. Кромер компилирует cведения из более ранних источников 
(Ю. Длугош, Ян из Михочина), 2) как и более ранние авторы (Ю. Длугош, Ян из 
Михочина), относит Ladum, Ladonem к полякам и другим славянским племенам; 
3) фиксирует русский и литовский обычай XVI в., во время которого водят 
хороводы и поют, хлопая в ладоши и повторяя имя Ladonem (по всей вероятности, 
речь идет об исполнении сутартинес). 

3. Основным источником, на который ссылаются почти все исследователи, 
относящие Ladum, Ladonem к литовцам, является хроника М. Стрыйковского 
(1582 г.). Целесообразно более подробно рассмотреть представленную в нем 
информацию. Так, в главе “О древних обрядах или, вернее, идолопоклоннических 
безумствах жителей Руси, Польши, Жмуди, Литвы, Лифляндии и Пруссии и 
различиях между их фальшивыми богами” важны два фрагмента: в первом 
утверждается, что “поляки, поморяне и мазуры имели главных богов” и называли 
их Цицилия (Zizilią), Зевония (Ziewonią) или Дзеванна (Dziewnną), Лель (Lelusem), 
их мать Леда( Ledę) [Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai II 2001,542]; второй 
фрагмент: “вскоре после проводного (Przewodnej) воскресенья и до святого 
Иоанна Крестителя женщины и девушки собираются для танцев; там, взявшись за 
руки, повторяют: Ладо, ладо и ладо моя!, распевая в честь Леды (Ledy) или Ладоны 
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(Ladony), матери Кастора и Поллукса, хотя простые люди не ведают, откуда 
произошел этот обычай” [Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai II2001, 542]. 

В главе “Литовские, жмудские, самбийские, латышские и прусские боги” 
заметен еще один важный момент: в списке шестнадцати “особенных литовских 
и жмудских богов” под номером одиннадцать отмечен Великий Ладо (Dzidzis 
Lado) – великий бог, “в жертву которому забивали белых каплунов, а праздник его 
с 25 мая и по 25 июня праздновали в корчмах, а женщины и девушки танцевали 
на лугах и по улицам, взявшись за руки и образуя круг. И жалоcтно пели, повторяя: 
lado, lado, lado Didis musu Dewie!,то есть: великий наш боже Ладо! Что еще и ныне 
устраивают в Литве, в Жмуди, в Лифлянтах и на Руси” [Stryjkowski 1846, 147, 157; 
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai II2001, 546]. 

Стоит обратить внимание на характер представленной в хронике 
М. Стрыйковского информации: а) первый и второй ее фрагменты 
скомпилированы (Ю. Длугош, Ян из Михочина); б) третий фрагмент склеен из 
первых двух, а песенный рефрен, на который обратил внимание упомянутый 
М. Кромер (Ladonem), уже назван божеством (Dzidzis Lado); в) указанное время 
обряда: у М. Кромера – Троица (Секминес), у М. Стрыйковского – 25 мая– 
25 июня. Таким образом, может сложиться ложное впечатление, что М. Кромер и 
М. Стрыйковский описывают разные обряды. Однако, учитывая, что Троица 
является переходящим праздником, по современному календарю в разные годы ее 
могут отмечать в период с 11 мая по 12 июня, по Юлианскому календарю –  
24 мая–25 июня. Следовательно, и в этом аспекте М. Стрыйковский повторяет 
М. Кромера. 

На авторство М. Стрыйковского в создании божеств Ladonas, Dzidzis Lado 
очевидно указывает его собственное замечание, на которое длительное время 
никто не обращал внимания: “... простые люди не ведают, откуда произошел этот 
обычай”. Ученый же, в свою очередь, знает, потому что хорошо знаком с античной 
мифологией. В результате припев литовской сутартине из-за фонетического 
сходства отождествляется с матерью Кастора и Поллукса. 

О том, что для литовцев Ладо не является никаким божеством, 
свидетельствуют и другие фрагменты хроники того же М. Стрыйковского, на 
которых ранее также не акцентировалось внимание: описывая встречу князя 
Войшелка, сына Миндаугаса, в Кернаве в 1264 г., ученый отмечает, что господа, 
дворяне и простой народ встретили его с радостью, весельем, хлопая в ладоши и 
распевая “lado, lado” [Stryjkovski 1846, 300]. В целом же в трех местах хроники 
М. Стрыйковского упоминается о том, как литовцы встречают своих князей, 
возвратившихся после победоносных сражений, и распевают “Lado, Lado” 
[Stryjkowski 1846, 338, 423, 470].Точно также, по данным письменных источников, 
в 1361 г. был встречен Альгирдас, вернувшийся из русских земель, а в 1385 г. – 
Ягайло, вернувшийся из похода на Польшу. По-видимому, ту же информацию 
подтверждает хроника Быховца, в которой говорится, что жители Вильнюса 
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древним языческим обрядом встретили великого князя Ягайло, распевая песни и 
хлопая в ладоши. 

Еще одним аргументом, на который следует обратить внимание, является 
список M. Cтрыйковского “Особые Литовские и Жмудские боги”, где можно 
отметить три очень важные детали: 1) только бог Дидис Ладо (Dzidzis Lado) не 
наделен никакими функциями (М. Стрыйковский их просто не знает); 2) список 
богов ученый составил сам: это понятно по тому, что многие имена божеств из 
списка известны только автору (не упоминаются в других источниках), 
3) интерпретации заметны и в других случаях –прусские божества становятся 
общебалтийскими; к литовским богам приобщён бог пруссов Пушкайтис и т. д. 

Учитывая приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что 
возгласами “lado, lado” звали не бога. Так воспевался, восхвалялся воин, светский 
правитель. Такую же функцию lado(в разных формах) выполняет и в народных 
песнях. 

В качестве источников некоторые исследователи литовской мифологии 
использовали этнографический материал епископов Жемайтии Ю. М. Карпа и 
М. Валанчюса. В опубликованном в 1737 г. пастырском письме епископ 
Жемайтии Юзеф Михаил Карп пишет: “В среду после Пасхи они не занимаются 
никакой тяжелой работой и будто за праздник считают, чтобы град и буря не 
повредили посевы, а этот день люди называют “Leda diena”1 [Lebedys 1976, 200]. 
В “Жемайтской епархии” (1848 г.) подчеркивается, что “жемайты в среду после 
Пасхи даже пальцем не шевелили, потому что верили, что, отмечая этот день 
надлежащим образом, защитят свои посевы от града и гроз. Это было чествование 
богини Лады” [Wolonczevskis II 1848, 171]. 

Особенно рискованно использовать в качестве надежного источника 
материал, записанный (часто свободно переписанный) этнографами и 
мифологами середины XIX в., которые находились под влиянием романтизма. 
Уже с первой половины XVIII в. было известно, что литовцы по древнему обычаю 
четвертый день после Пасхи называли Ledų diena (день льда). В этот день не 
работали, чтобы град не перебил посевы, а также особенно старались не трогать 
землю, потому что там, где поля будут повреждены какими-либо действиями, не 
будет урожая: “если сосед увидит, как сосед пашет, тут же идет, чтобы 
предупредить:“Из-за тебя одного нам всем придется страдать, ведь нельзя сегодня 
трогать землю, весной град посевы погубит” [Balys 1993, 157–158]. Подобный 
“пережиток язычества” в 1737 г. епископ Жемайтии Юзеф Михаил Карп и назвал 
Leda diena [Lebedys 1976, 200]. 

По-видимому, этот день защиты ото льда, града и грозы, а если еще точнее, 
фонетическое сходство лексемы ledas (лед) с Leda, Lada, и уже опубликованный 
труд Т. Нарбутаса, в котором нет сомнений в аутентичности Леды, побудили 

                                                           
1Имеется в виду “день льда, ледяной день”. Здесь leda – жемайтское наречие (Р. Б.). 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Вип. 11 : 39-50 

 

___________________________ 
Актуальні проблеми мовознавства 

© Бальсис Р., rimantas.balsys@ku.lt 
Ладa в балтійських і слов’янських джерелах (Російською) 

 

47 

М. Валанчюса в середине XIX в. немного “дополнить” описание обычая 
утверждением о том, что это происходит в честь Лады. Одним исследователям 
подобное “дополнение” позволило назвать Ладу (Леду) богиней зимы, другие же 
ссылались на него в поисках связей между Ледой и Ладоном. Впрочем, кто ищет, 
тот иногда находит: имеется в виду считающееся полным недоразумением 
утверждение П. Дунделене и ее последователей о том, что Leda kalnis (на местном 
наречии Lada kalnis (ледовая гора) в районе Игналины (Литва) является местом 
поклонения богине Ладе [Dundulienė, 1989, 65]. 

Припев lado в литовских песнях 
Хвалебный возглас lado сохранил ту же функцию и в народных песнях 

(ограничимся только литовскими песнями, поскольку в фольклоре славянских 
народов этот рефрен широко и подробно исследован). В литовских  
народных песнях (сутартинес) припевы lado, laduto и пр. встречаются не очень 
часто. Произведения этого жанра распространены на небольшой территории 
современной Литвы, т. е. в северо-восточной Литве (в районах Биржай, 
Паневежиса, Укмерге, Рокишкиса, Утены, Зарасай, Швенченис). В припевах 
сутартинес lado или производные от этого слова попадаются в таких  
сочетаниях: Lado tatato, Laduto, laduto, ladoto, laduta, Ciuladele, tatato, Laduto 
tuto, Loduto,Loduta, Liadeli, Liada rilio, Laduto laduto, Ladutela [Beлюс 2000, 189–
196]. 

Однако в литовских сутартинес много и других рефренов: Duno, duini, 
dauno, lylio, lylia, lioj, čiūto, čiūtelė, čiutytė, sodauto, sadauto, sadūto, sudaičio, 
sudaučio, siudaujo, siudijo, sudolala, siudi, sadula, sadulala, sadulja, sedula, čiulado, 
dautuvo, dautujo, tujo, tejenti, tuto, tūto, linga, lingo. К сожалению, ни один из них 
не связан с каким-либо божеством. Их функция такая же, как и у рефрена  
ладо– воспевание, восхваление, торжественный возглас, просто своеобразный 
акцент.  

В славянской мифологии и языках слово ладо также известно в значении 
мужа и жены: в древнерусском лада “муж”, в украинском ладо, лада “муж, 
жена”, в болгарском лада “вторая дочь в семье, которая во время ладувания, 
связанного со свадебным обрядом, идет за водой”. По мнению этимологов, лада 
неотъемлема от древнерусского ладь “согласие, гармония, мир”, русского лад 
(происхождение – ладо) “обручение, помолвка; родительское благословение во 
время свадьбы, согласие, гармония, мир”, украинского лад, чешского lad, 
польского ład. Отсюда и русское ладить, лажу, украинское ладити, чешское 
laditi, польское ładzić [Этимологический словaрь славянских языков XIV, 10]. 
По-видимому, литовцы позаимствовали lodas “согласие, гармония”, loda 
“согласие”, lodą gauti “договориться” [Lietuvių kalbos žodynas VII, 639]. В 
балтийских языках lado, ladoto могут быть связаны с: 1) литовскими словами 
ladyti,ladėti “ругать, выругать”, латышским lādēt “ругать, бранить”; 
2) латышским lādzīgs “прекрасный, отличный, порядочный”; 3) литовским 
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aplada, apladas “большая площадь, обширное пастбище”; 4) ladutė – “соединение 
ладоней, хлопок в ладоши” (Lietuvių kalbos žodynas VII, 9]. Литовские ladyti, 
ladėti, išladyti в значении “ругать, бранить” засвидетельствованы только в конце 
XIX в. (в словаре А. Юшки), поэтому, вероятно, это слово в XI –XV вв. могло 
иметь и другое значение, т.е. близкое к славянским языкам. 
 

Выводы 
1. Анализ письменных источников позволяет утверждать, что 

безосновательно говорить о поклонении Ладе, Ладо, Леде среди балтов. 
Соотнести Ладу (Ладона) с балтами (стало божеством балтов) можно лишь в 
случае свободной компиляции письменных источников, приписываемых 
славянам. 

2. Балтийские источники свидетельствуют только о наличии обрядов, во 
время которых пелись песни с повторяющимися рефренами lado, laduto и пр. 

3. Некритичное использование письменных источников XVI в. и работ 
этнографов (романтиков) середины XIX в. позволило некоторым исследователям 
обряды Дня льда/ Ледяного дня интерпретировать, как поклонение богине зимы 
Ладе, а Ледакалнис (ледяная гора) переделать в Ладакалнис. 

4. Зафиксированная в балтийских и славянских письменных источниках и 
фольклоре лексема lad- (разные формы) принадлежит общему слою балтийской 
и славянской лексики.  
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Die Erlernung solcher Erscheinung, wie die Bedeutung des Wortes in 

Lexikographie, ist interessant und besonders nötig zu dieser Zeit, im Zusammenhang mit 
riesiger (und wachsender) Zahl der mehrdeutigen Wörter in deutscher sowie auch in 
anderen Sprachen. Die Aktualität besteht in der Ausarbeitung der wissenschaftlichen 
Konzeption des Verfassens des zukünftigen "idealen" Bedeutungs- und 
Übersetzungswörterbuchs der deutschen Fachsprache der Geodäsie, der wissenschaftlich 
begründeten Prinzipien der Selektion der Fachlexik (das semantische Prinzip; das Prinzip 
der Kombinierbarkeit; das Prinzip der stilistischen Unbeschränktheit; das Prinzip der 
Häufigkeit; das Prinzip der Einschließung der Synonyme; das Prinzip der wortbildenden 
Wertigkeit; das Prinzip der Einschließung der internationalen Wörter und Fachjargons; 
das paradigmatische Prinzip); in der Erarbeitung der Methodik und der konkreten 
Verfahren des Wörterbuchverfassens; in der Errichtung der einheitlichen Prinzipien der 
Repräsentation der terminologischen Einheiten in den speziellen Wörterbüchern (die 
Erläuterung, die Übersetzung....) für die Bildung der optimalen Benutzungsbedingungen 
der Wörterbücher und in der Ausarbeitung des invarianten Projektes des Wörterbuches 
für die Vorstellung verschiedener spezieller Schichten der Lexik. Das zukünftige 
Wörterbuch hat nicht nur eine praktische Verwendung – mit seiner Hilfe kann man auch 
eine Reihe der theoretischen lexikographischen Probleme lösen. 

Schlüsselwörter: Fachsprache, Terminologie, Geodäsie, Pragmatik, Semantik, 
statistische Methoden. 
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THE «IDEAL» SPECIALIZED DEFINING AND TRANSLATION 
DICTIONARY OF THE GERMAN PROFESSIONAL GEODASY 

LANGUAGE: SEMANTIC, PARADIGMATIC AND SYNTAGMATIC 
PRINCIPLES 

 

Vovchanska S., vovchanskas@yahoo.de 
PhD., assistant professor. 

Ternopil National Economic University 
 

The study of phenomena such a meaning of the word in lexicography is interesting and 
especially required at present time in connection with a growing number of polysemic words 
in German as well as also in other languages. The actuality consists in the elaboration of the 
scientific concept of the future "ideal" specialized defining and translation dictionary of the 
German professional geodasy language,  in the scientifically well-grounded approaches of 
the selection of the professional lexicon; in the methodology formation of the dictionary; in 
the generation of the unique principles of the representation of the terminological units in the 
special dictionaries (explanation, translation....) for making the optimum dictionary user 
conditions and in the composition of the invariant project of the dictionary for the 
representation of different special vocabulary layers. The future dictionary has not only a 
practical use – with its help a number of theoretical lexicographic tasks can be solved. 

Key words: professional language, terminology, geodesy, pragmatics, semantics, 
statistical approach. 
 

DIE EINFÜHRUNG 
Eine grundlegende Aufgabe der modernen terminologischen Lexikografie ist 

die Begründung und Aufbau der einzigen Konzeption des Verfassens der zwei- oder 
dreisprachigen terminologischen thematischen Wörterbücher. Deshalb ist die 
Analyse der Besonderheiten und der Prinzipien dieses Prozesses äußerst aktuell.  

Die Abwesenheit des einzigen begründeten Gesichtspunktes auf die Gründe 
der Polysemieentwicklung (kein aufgeklärter Mechanismus der Bildung der 
Bedeutungen in der Struktur des Lexems, kein aufgelöstes Problem der Bedeutung 
des Wortes und seiner Schattierung, keine ausgearbeitete Methodik der 
lexikographischen Interpretation der Bedeutungen des mehrdeutigen Wortes) führt 
nicht selten zur Divergenz in der Deutung der ein- und mehrdeutigen Wörter und 
zeugt von der Aktualität der vorliegenden Arbeit. Außer der Bearbeitung des 
lexikalischen Bestandes der Terminologie, wird auch die Arbeit an der 
Vervollkommnung der Beschreibung des Stichwortes in seiner logischen Struktur 
geführt werden. Es ist zu planen, die Bedeutungswörterbücher und das Corpus der 
deutschen Sprache in das lexikographische System zu integrieren.  

Das Ziel der Forschung ist es, die Aussonderung und Einordnung der 
terminologischen Einheiten der Geodäsie, die sich im vollen deutsch-englisch- 
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polnisch-ukrainischen terminologischen Bedeutungs- und Übersetzungswörterbuch 
der Geodäsie objektivieren werden, eine im ausreichenden Umfang moderne Lexik 
von drei Sprachen, die neueste Terminologie, der Wortgebrauch, eine 
Repräsentation, wie sich die Bedeutung und ihre Stelle in der Bedeutungsstruktur 
des Fachbegriffes auf die kontextbedingten Bedingungen seiner Realisierung 
beziehen, widerspiegelt, zu erläutern. Im "idealen" Modell des Wörterbuches 
werden alle universellen lexikographischen Funktionen realisiert werden: 
1) systematisierende; 2) Informations-; 3) Lehr-; 4) normative.  

Berücksichtigend, dass die Synonymie charakteristisch für ukrainische sowie 
auch deutsche Terminologie ist, werden alle Synonyme neben dem 
Hauptregisterwort in unserem Wörterbuch gebracht, die es aufzudecken gelang. In 
der Kette der Synonyme wird das Haupt-, am meisten gebrauchte Fachwort 
bestimmt. Zum Stichwort des Fachwörterbuches werden die Transkription des 
Wortes, die Information über Semantik, die grammatikalischen Formen, die 
Derivate, die Ausdrücke.... gehören. Die Hauptbetonung wird nicht so auf der 
Wortinterpretation, wie auf der Betrachtung des Wortes in bestimmten Kontexten 
liegen. Die Wörter werden in den Sätzen angegeben, die ihre korrekte Nutzung in 
der Sprache demonstrieren, folglich spiegeln in erster Linie die strukturellen, 
semantischen und funktionalen Charakteristiken des Wortes wider.  

Die Wörterbücher des aktiven Typs bereiten ihre Nutzer auf die lebendige, 
aktive Kommunikation vor, was unter den modernen Bedingungen der 
interkulturellen Kommunikation ein dringendes Problem ist. Die Wörterbücher des 
aktiven Typs werden auf solchen Prinzipien der Stoffauswahl gegründet, damit das 
Durchlesen des Stichwortes zum richtigen Gebrauch des Wortes in der 
Fachkommunikation im Unterschied zum Wörterbuch des passiven Typs führt, das 
für die Analyse der Kommunikation vorbestimmt ist, welches ein genaues 
Verständnis des Wortes im Kontext ermöglicht.  

In dieser Etappe wird vor uns die Aufgabe stehen, aufgrund der 
Bedeutungswörterbücher das Verzeichnis der Begriffe mit Hilfe der Verfahren der 
mathematischen Statistik zusammen zu fassen und zu beschreiben. Mit Hilfe der 
mathematischen Statistik werden wir uns bemühen:  

- die Vorstellung über die Besonderheiten der Terminologie der Geodäsie im 
erworbenen terminologischen Verzeichnis zu bekommen;  

- zu bestimmen, welche Termini ins zukünftige Wörterbuch der Geodäsie 
einzuschließen sind.  

Für die Bildung des Samples werden wir verschiedene Quellen verwenden 
und vor uns steht die Frage, ob man die Begriffe, die aus diesen Quellen entnommen 
wurden, zu ein und derselben Generalgesamtheit einschlossen werden können, um 
diese folglich in einem terminologischen Wörterbuch zu vereinigen? Oder sind 
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diese Samples der Begriffe unabhängig und gehören zu den verschiedenen 
Generalgesamtheiten?  

Bei der Fragestellung der Selektionsprinzipien und -kriterien der Termini 
werden wir folgende Prinzipien einhalten:  

1) das semantische Prinzip besteht darin, dass die ausgewählten Wörter alle 
Begriffe der vorliegenden Thematik ausdrücken sollen;  

2) das Prinzip der Kombinierbarkeit. Auf den Vordergrund kommt die 
Fähigkeit des Wortes, sich mit anderen zu kombinieren, das heißt, dass solche 
Wörter die Elemente der großen Menge der Aussprüche sein können;  

3) das Prinzip der stilistischen Unbeschränktheit;  
4) das Prinzip der Häufigkeit;  
5) das Prinzip der Einschließung der Synonyme bedeutet, dass aus der 

synonymischen Reihe ins Wörterbuch ein am meisten gebrauchtes Wort und 
parallele wenig gebrauchte Dubletten eingeschlossen werden;  

6) das Prinzip der wortbildenden Wertigkeit besteht darin, dass nur die am 
meisten produktiven Wörter im wortbildenden Sinn geforscht werden, von denen 
man mit Hilfe der Affixe die große Menge anderer Wörter bilden kann;  

7) das Prinzip der Einschließung der internationalen Wörter und 
Fachjargons;  

8) das paradigmatische Prinzip sieht vor, dass möglichst viele Wörterbücher 
zu sammeln sind (sie sollen, natürlich, zu einem thematischen Zweig gehören). 
Daraus muss man die Lexik auswählen und dann jene Wörter markieren, die 
gleichzeitig in allen bzw. fast allen Wörterbüchern vorhanden sind.  

Das Verfassen des vollen Wörterbuches aufgrund einiger Wörterbücher, wird 
den Vorteil haben, die so genannte Technologie "der konzentrischen angelegten 
Ringe" zu verwenden. Diese Technologie sieht vor, dass man die für das 
Wörterbuch abgenommene Lexik in Form der Schichten (der Stufen) sortiert. Im 
Kern des Wörterbuches gibt es die Wörter, die in allen Wörterbüchern vorhanden 
sind; im zweiten vom Zentrum "Ring" – die Wörter, die in allen, außer einem, 
Wörterbüchern vorhanden sind. Im Dritten vom Zentrum "Ring" sind jene Wörter, 
die in allen, außer zwei Wörterbüchern vorkommen. Es gibt die Möglichkeit, die 
Lexik nach den Niveaus der Spracheerlernung (zum Beispiel, den Kern – für erstes, 
der erste "Ring" – für zweites, der zweite "Ring" – für drittes Niveau des 
Spracheerlernung) zu rangieren.  

DIE STRUKTUR DES WÖRTERBUCHES 
1 – die Lexik des ersten Niveaus;  
2 – die Lexik des zweiten Niveaus;  
3– die Lexik des dritten Niveaus; 
 4 – die Lexik des vierten Niveaus; 
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 n – die Lexik des n-Niveaus.  
Das Verfassen des modernen Wörterbuches beruht auf einigem Corpus der 

Texte. Ein Sprachwissenschaftler braucht die Antwort wenigstens auf fünf Fragen, 
wenn es sich um das unbekannte Wort handelt: 1. Was bedeutet das Wort? 2. Womit 
hat es Assoziation? 3. Mit welchen Bedeutungen assoziiert es sich? 4. Mit welchen 
grammatischen Funktionen assoziiert es sich? 5. Welchen Platz nimmt dieses Wort 
im Text ein?  

Die Forschung wird zeigen, wie eigentlich die Corpus der Texte und die 
entsprechenden modernen Forschungen in der Lexikologie und Lexikographie auf 
die Bildung der neuen Generation der corpusorientierten Wörterbücher 
beeinflussen. Ich werde die Aufgabe lösen, welches das Wort ist und wie seine 
vielseitige Forschung auf die Repräsentation seiner Charakteristika im Wörterbuch 
beeinflussen kann.  

Im allgemeinen Blick kann man das terminologische System der Geodäsie als 
ein lexikalisch-semantisches Feld vorstellen, das als eine Gesamtheit verschiedener 
Gruppen der Termini nach dem Charakter semantischer Gemeinsamkeit ist. 
Innerhalb der lexikalisch-semantischen und thematischen Gruppen gibt es die auf 
den Oppositionsbeziehungen gebauten minimalen semantischen Vereinigungen, 
welche die Hierarchie der Struktur jener untersuchten Termini widerspiegeln sowie 
innere semantische gegenseitige Beziehungen ausdrücken und dies auf der Basis der 
gegenseitigen Kreuzung der Sememe in der strukturellen Organisation der 
Mikrofelder. Ihre ausführliche Forschung hat große praktische Bedeutung, da 
gerade in diesen Beziehungen deutlich der Systemcharakter der Wechselbeziehung 
von Ausdrucks- und Inhaltsebene beobachtet wird, was wiederum als Grundlage der 
Unifizierung und der Standardisierung der Terminologie sowie der 
lexikographischen Beschreibung einfließt. 

Nächste Etappe der Forschung sind die Besonderheiten der Interpretation der 
semantischen Struktur der mehrdeutigen Fachwörter aufgrund der 
Bedeutungswörterbücher des Deutschen und die Beschreibung der festgelegten 
Strukturen auf dem epidigmatischen Niveau. Das Ziel sieht die Lösung solcher 
Aufgaben vor:  

1) die Aufdeckung der Haupttendenzen der Mehrdeutigkeitsevolution der 
Termini der Geodäsie auf der Basis der verschiedenjährigen 
Bedeutungswörterbücher, mit Hilfe der Methode der vergleichbaren Analyse;  

2) die Aufklärung der Kriterien der Abgrenzung der selbständigen Bedeutung 
und ihrer Schattierung.  

Im vergleichbaren Aspekt wird die Forschung der semantischen Struktur der 
mehrdeutigen Fachwörter der Geodäsie auf der Basis der verschiedenjährigen 
Bedeutungswörterbücher solche Schichten der terminologischen Einheiten zeigen, 
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die die Haupttendenzen in der Entwicklung der Polysemie darstellen:  
a) die Fachbegriffe, die in allen Wörterbüchern als eindeutig interpretiert 

werden;  
b) die mehrdeutigen Termini laut Angaben der einzelnen Wörterbücher. Die 

Entwicklung der semantischen Struktur solcher Termini nach meinen 
Beobachtungen wird in Richtung Komplikation gehen, die von der Metapher und 
Metonymie der Ausgangsbedeutungen bedingt ist, was zwangsläufig zur 
Vergrößerung der Gesamtmenge der Bedeutungen der Termini führen wird;  

c) die Fachwörter, die als mehrdeutig in allen Wörterbüchern interpretiert 
werden. Die modernen Wörterbücher zeugen vom ständigen Prozess der 
Entwicklung in neuen Wörtern vieler Bedeutungen und Schattierungen, was auch 
im Folgenden ihre Struktur mehr kompliziert macht.  

Meine Berechnungen des quantitativen Bestandes der ein- und mehrdeutigen 
Termini werden entweder von der Verminderung oder Vergrößerung der 
Gesamtmenge der Fachwörter sowie von der Verminderung oder Vergrößerung, 
darunter der Zahl der polysemantischen Fachbegriffe, zeugen. Die vergleichbare 
Analyse der Wörterbücher wird zeigen, dass in der Struktur der geodätischen 
Termini des Deutschen verschiedene Modifikationen der Bedeutungen vorhanden 
sind.  

Die Bedeutungswörterbücher interpretieren die semantische Struktur der 
Fachbegriffe auf unterschiedliche Weise. Ein Weg der Abbildung und Überwindung 
der Bedeutungsdiffusion des polysemantischen Wortes in der lexikographischen 
Praxis ist die Nutzung des Begriffes „semantische Schattierung“. In unserer Arbeit 
wird die Schattierung der Bedeutung als eine Neben-, Begleitbedeutung verstanden, 
die neben Hauptbedeutung existiert.  

Die Fähigkeit zur Bildung der Bedeutungsschattierungen bei ein- und 
mehrdeutigen Termini wird gleich oder nicht. Es wird eine Berechnung des 
Prozentverhältnisses der eindeutigen Termini - ohne und mit Schattierungen 
(aufgrund des Wörterbuches) - und der mehrdeutigen Termini, ohne Schattierungen, 
in der semantischen Struktur verwirklicht, womit eine Aussage über eine bestimmte 
Entwicklung der Schattierungssemantik getroffen wird. Es wird die Hypothese 
formuliert: je größer die Zahl der lexikalisch-semantischen Varianten (LSV) eines 
Terminus, umso höher besteht Fähigkeit, dass Schattierungen gebildet werden, eben 
jene Termini mit hoher Mehrdeutigkeit und “stark mehrdeutiger” Wörter.  

Die interessantesten Experimente zwecks Festlegung des minimalen 
Kontextes, die die Mehrdeutigkeit annullieren, wurden von A. Kaplan durchgeführt. 
Ich verwende seine Methodik und analysieren mehrdeutige deutsche geodätische 
Termini, die sich unter verschiedenen Kontextbedingungen befanden. Es gibt 7 
solche Kontexttypen:  
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1. Die Verbindung mit dem vorhergehenden Wort - P 1 (preceding),  
2. Die Verbindung mit dem folgenden Wort - F 1 (following),  
3. Die Verbindung mit dem vorhergehenden und folgenden Wort - В1 (both), 
4. Die Verbindung mit zwei vorhergehenden Wörtern - P 2,  
5. Die Verbindung mit zwei folgenden Wörtern - F2,  
6. Die Verbindung mit zwei vorhergehenden und zwei folgenden Wörtern - 

В2, 
7. Der ganze Satz - S (sentence). 
 Kaplan rechnete für jeden Fall das Prozent der Mehrdeutigkeitsreduktion 

aus. Unter Reduktion versteht man in diesem Fall das Verhältnis der Zahl der 
Wortbedeutungen im konkreten Kontext zu ihrer Zahl im Nullkontext. Dies heißt, 
zu ihrer potentiellen Zahl. Je kleiner diese Zahl ist, desto größer ist Reduktionsgrad. 

Die Behandlung des Problems der lexikographischen Interpretationen der 
mehrdeutigen geodätischen Termini ist von der Kompliziertheit gerade dieser 
Schicht der Lexik für die Wörterbuchbeschreibung einerseits und von der 
Bedeutung der Bedeutungswörterbücher im Leben des modernen Menschen 
anderseits bedingt.  

Noch ein Problem der lexikographischen Interpretationen des Terminus ist 
das Inhaltsvariieren der terminologischen Einheiten in publizistischen und 
wissenschaftlichen Texten. Im Funktionierungsbereich erhalten die Termini der 
Geodäsie konnotative Färbung infolge ihrer Verbindung mit dem spezifischen 
Kontext oder Mitteln der allgemeingebräuchlichen Sprache.  

Die geodätischen Termini werden in den Zeitungsartikeln meistens 
zweckmäßig. Deshalb zeugt ihre Analyse in der Publizistik vom Bedürfnis der 
ausführlichen Erläuterung der einzelnen nicht häufig verwendeten Begriffe. Dies 
trifft im Falle ihrer Nutzung in den auf ein breites Leserpublikum orientierten Text 
zu, denn nur unter der Bedingung der richtigen Wahrnehmung kann eine volle 
Wechselwirkung des Autors mit dem Leser erreicht werden.  

Folgendes Problem der lexikographischen Interpretationen der Fachwörter ist 
Vorhandensein der Entlehnungen in der Terminologie der Geodäsie. Das Problem 
besteht darin, dass im Laufe einer historischen Entwicklung sich die deutsche 
Sprache einer großen Anzahl von Fremdwörtern bedient, die in den Wortschatz 
eingedrungen sind. Solch große Menge der Lehnwörter im Deutschen ließ zu, dass 
von einigen Sprachwissenschaftlern behauptet wird, dass deutsche Sprache ihre 
Eigenart verloren hat und eine "Hybridsprache" sei. Der folgende Schritt der Arbeit 
soll diese Behauptung wiederrufen und beruft sich auf Beweise, dass es - obwohl es 
im Deutschen eine große Menge Fremdwörter gibt – die Deutsche Sprache ihre 
Eigenart nicht verloren hat.  

Die Forschung der paradigmatischen Beziehungen auf der Grundlage der 
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syntagmatischen, wird in der modernen Sprachwissenschaft mit Hilfe der 
statistischen Methoden und zwar mit der Korrelationsanalyse durchgeführt. Jedoch 
bleiben die paradigmatischen Beziehungen in publizistischen, wissenschaftlichen 
und lexikographischen Quellen im Vergleich nicht bewiesen, was die Aktualität 
meiner Forschung bedingt. Das gesetzte Ziel sieht die Lösung solcher Aufgaben der 
Forschung vor:  

1) Inventur der wenigstens gebrauchten lexikalisch-semantischen Gruppen 
(LSG) der geodätischen Termini und die Strukturbestimmung der LSG – den Kern, 
den Hauptbestand, die Peripherie;  

2) die Durchführung der quantitativen Analyse der wenigstens gebrauchten 
geodätischen Begriffe für die nachfolgende Präzisierung des Bestandes der LSG, 
unter Berücksichtigung der Häufigkeitscharakteristiken ihrer Elemente;  

3) die Forschung der paradigmatischen Beziehungen zwischen den Elementen 
der LSG, aus Sicht der auf Grund der Bedeutungs- und Synonymwörterbücher 
bestimmten semantischen und strukturellen Merkmale des Wortes und mit 
Berücksichtigung der aus Textanalyse erworbenen syntagmatischen Beziehungen 
sowie die Festzustellung und Analyse der synonymischen und antonymischen 
Beziehungen zwischen den Elementen der Gruppe.  

Da es nötig ist, für die Bestimmung der Stellen der analysierten Wörter in 
LSG die Daten über die Stärke der semantischen Beziehungen zwischen allen 
Wörtern der Gruppe und über den semantischen Umfang dieser Wörter zu 
bekommen, ist die Idee von Karaulow [Karaulov 1976] verwendet: je näher sich 
zum gedeuteten Wort Komponente der Deutung befindet, desto enger ist er mit der 
Hauptbedeutung dieses Wortes verbunden. Entsprechend der Idee über 
Ungleichberechtigung der semantischen Komponenten in der Inhaltsstruktur des 
Wortes, auf die sich die von uns verwendete Methode stützt, entspricht die engste 
paradigmatische Verbindung der größten qualitativen Kennziffer. Als eine starke 
paradigmatische Verbindung zwischen den Wörtern betrachten wir nach Lewyzkyj 
[Levitskiy 2007], die Kennziffer mit 0,7 und mehr, mittlere – die Kennziffer von 
0,3 und mehr und schwache – die Kennziffer unter 0,3. Die erworbenen Ergebnisse 
werden ermöglichen, die paradigmatischen Beziehungen (nach ihrer Kräfte) in der 
Gruppe der untersuchten Termini zu beschreiben.  

Mit Hilfe des quantitativen approximativen Indexes W werden die für die 
untersuchten Komponenten gekennzeichneten paradigmatischen Beziehungen der 
gegenseitigen Substitution festgestellt. Mit dieser Formel werden wir das Gewicht 
der Dominanten in der Wortinterpretation der Ausgangsliste nach jedem 
Wörterbuch ausrechnen und das durchschnittliche Gewicht der Komponente 
feststellen. Die Ergebnisse dieser Aktion ermöglichen die Teilung der Ausgangsliste 
in drei Gruppen, je nach der Stärke der semantischen Verbindung jedes Wortes mit 
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der Dominante. Es wird die Schlussfolgerung gezogen sein: die Wörter mit dem 
Gewicht 0,5 und mehr bilden, den Kern der Untergruppe; die Wörter mit dem 
Gewicht nicht mehr als 0,5 beschreiben die Peripheriebedeutung der Dominanten; 
die Wörter mit unbestimmter Semantik haben Null-Gewicht.  

Unter paradigmatischen Beziehungen ist es zweckmäßig, die antonymischen 
Prozesse zwischen am wenigsten gebrauchten Termini mit Hilfe der 
Korrelationsanalyse zu betrachten. Mit Hilfe distributions-statistischer Analyse 
wird festgestellt, ob sich untersuchte LSG der geodätischen Begriffe durch eine 
große Zahl der starken und mittleren antonymischen Verbindungen zwischen ihren 
Elementen kennzeichnen. Es sei zweckmäßig, das Funktionieren dieser Termini in 
den publizistischen und wissenschaftlichen Texten zu betrachten.  

Noch ein Problem der Fachsprachen ist die Frage der Valenz des Wortes. 
Komplexe Analyse des Forschungsmaterials wird aufgrund der Methode der 
Modellierung der lexikalisch-semantischen Unterklassen und lingvostatistischen 
Verfahren durchgeführt. Es wird Kriterium χ2 (Chi-Quadrat), dessen Aufgabe in 
Bestimmung des Vorhandenseins der Entsprechungen und Auseinandersetzungen 
zwischen Häufigkeitsverteilung derjenigen zu untersuchten Größen besteht. Mit 
Hilfe des Koeffizienten der gegenseitigen Kontingenz K wird Grad der Verbindung 
zwischen den untersuchten Erscheinungen bestimmt. Für die wirksame Nutzung 
dieser statistischen Methode wird alternative vierstufige Skala verwendet.  

Die Charakteristik der Gebrauchshäufigkeit der geodätischen Begriffe wird 
von den Daten über ihren Grad der Verbindung und den Beispielen aus den 
deutschsprachigen Quellen begleitet werden. Die Aufmerksamkeit wird nicht nur 
auf die aus den Wörterbüchern erworbenen wesentlichen Beziehungen, sondern 
auch auf die bedeutende Anzahl untypischer oder unerwarteter Wortverbindungen 
gelenkt.  

Feste Wortverbindungen (die Kollokationen) sind ein mächtiges Mittel in der 
Suche nach marketingorientierter Information. Heutzutage existieren in der 
Sprachwissenschaft ein paar Verfahren für die Berechnung des Verbindungsmaßes 
der Teile dieser oder jener Kollokationen. Für die Suche und Bearbeitung geodätisch 
orientierter Information werden die statistischen Kriterien MI und log-likelihood 
verwendet.  

Das Maß MI lässt zu, die festen Wortverbindungen sowie die speziellen wenig 
gebrauchten Termini auszusondern. MI (Koeffizient der gegenseitigen Information) 
vergleicht abhängige kontextverbundene Frequenzen des Wortvorkommens mit 
unabhängigen, das heißt, mit denen, die im Text zufällig erscheinen. Das Maß MI 
hängt vom Umfang des Textes ab: je größer der untersuchte Text ist, desto höher 
sind für ihn erworbene Bedeutungen MI. Diese Eigenschaft stellt das Maß des 
Vertrauens zu den Daten dar.  
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Anderes Kriterium ist als eine logarithmische Funktion der Glaubwürdigkeit 
oder das logarithmische Maß der Ähnlichkeit bekannt. Es zeigt das Maß der Nähe 
der Wörter im Text und wird für jedes Wort nach entsprechender Formel 
ausgerechnet. Aufgrund dieses Verfahrens kann man aus dem Text die Liste der 
Wörter mit ihrem Gewicht bekommen, das der Wahrscheinlichkeit dieser Wörter als 
Termini eines bestimmten Bereiches zu sein entspricht.  

Die lexikalische Bedeutung des Wortes ist breiter, als die 
Wörterbuchdefinition, da in letzter keine Abbildung aller Konnotationen, 
Bedeutungswortpotenziale oder all seine Gebräuche zu finden sind. Nicht 
angegeben ist in den Bedeutungswörterbüchern die Syntagmatik des Wortes, das 
heißt seine lexikalische, semantische und syntaktische Kombinierbarkeit, was 
wiederum eine entscheidende Bedeutung für die Absonderung der LSV der 
mehrdeutigen Termini hat und schlussfolgernd ein Faktor der 
Gebrauchsproduktivität des Fachwortes ist.  

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Von mir stehen folgende Aufgaben:  
1. Die vorhandenen semantischen Klassifikationen der geodätischen Termini 

zu analysieren und ihre semantische Unterklassen zu bestimmen.  
2. Die Gesetzmäßigkeiten des Funktionierens der Termini der verschiedenen 

semantischen Unterklassen festzulegen und ihre semantischen Merkmale zu 
analysieren.  

3. Mit Hilfe der statistischen Methoden die Forschung der Kombinierbarkeit 
der geodätischen Termini verschiedener semantischer Unterklassen durchzuführen.  

Die Messung der lexikalischen und semantischen Kombinierbarkeit wird mit 
Hilfe distributions-statistischer Methode der syntagmatischen Beziehungen der 
geodätischen Termini durchgeführt, die zu verschiedenen semantischen 
Unterklassen im Deutschen gehören, es wird am meisten gebrauchte semantische 
Unterklassen der geodätischen Termini in der Verbindung mit verschiedenen 
Redearten, sowie die Termini verschiedener mit statistischer Bedeutsamkeit 
semantischer Unterklassen bestimmt.  

Der Analyse werden alle Termini unterliegen. Zugrunde der Beschreibung der 
syntagmatischen Beziehungen sind natürliche minimale Verbindungen von zwei 
Wörtern. Da distributions-statistische Analyse auf den Systemcharakter der 
lexikalischen Erscheinungen im Text ausgerichtet ist, wird aus Forschungsmaterial 
ein Sample aus den wissenschaftlichen und publizistischen Texten, welches die 
geodätischen Termini in der Verbindung mit verschiedenen Redearten enthalten 
wird.  

Das Verfahren der statistischen Analyse hat solche Hauptetappen:  
• die Zusammenstellung der Kartothek der Lexeme verschiedener LSG; 
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• die Verteilung aller festgelegten Lexeme, mit denen sich die Begriffe 
verschiedener LSG verbinden, auf lexikalisch-semantische Unterklassen; 

• die Verallgemeinerung der erworbenen Daten über die Kombinierbarkeit der 
Lexeme mit verschiedenen LSG der geodätischen in Form einer Tabelle; 

• die statistische Analyse der vierstufigen Skala mit Hilfe des Kriteriums
 
und 

des Koeffizienten der gegenseitigen Kontingenz К; 
 • die Bearbeitung und die Interpretation der erworbenen Daten.  
Die statistische Analyse der Kombinierbarkeit der untersuchten geodätischen 

mit Unterklassen der Redearten ermöglicht, statistisch wägbare syntagmatische 
Verbindungen des Wortes festzustellen; die standardmäßigen Elemente der 
kontextbedingten Sätze von nicht standardmäßigen abzutrennen; die Stufe der 
syntagmatischen Beziehungen zwischen den Wörtern zu bestimmen und die 
Modelle der semantischen Struktur des Wortes und des Mikrosystems aufzubauen.  

Die Forschung der syntaktischen Kombinierbarkeit wird in der Bestimmung 
des Satzes der Verbindungen bei einem Wort, bestimmter Modelle oder der 
Schemen der Kombinierbarkeit bestehen. Eine Aufgabe unserer Arbeit wird die 
Errichtung der quantitativen Parameter der statistischen Charakteristiken der 
Kombinierbarkeit der geodätischen verschiedener LSG mit LSG der Substantive, 
der Adjektive und der Verben im wissenschaftlichen und publizistischen Stil, die 
Analyse der Gebrauchshäufigkeit und der Breite der Kombinierbarkeit, die 
Faktorenbestimmung, die die angegebenen Kennziffern beeinflussen, sein. Die 
Breite der Kombinierbarkeit drückt sich durch bestimmte relative Größe aus, die 
sich von 0 bis 1 schwingt, deren Kennziffer von der Zahl der Einheiten zeugt, mit 
denen sich entsprechende Unterklasse oder das Wort verbindet.  

Die Forschung wird festlegen, ob die Gebrauchshäufigkeit Stil- oder 
außersprachliche Faktoren beeinflussen. Die Forschung wird die Besonderheit jedes 
Stils durch den ungleichartigen Gebrauch der sprachlichen Einheiten beweisen, dass 
in der Gebrauchshäufigkeit und der Breite der Kombinierbarkeit, der Bildung der 
für publizistischen und wissenschaftlichen Stil gekennzeichneten syntagmatischen 
Beziehungen gezeigt wird.  
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МОВНІ ЗАСОБИ ПРОБУДЖЕННЯ ЕМОЦІЇ СТРАХУ  

В КІНОТЕКСТАХ А. ХІЧКОКА 
 

Задерій Ілона Юріївна, Ilona_Tregub@meta.ua 
аспірант 

Херсонський державний університет 
 

Стаття присвячена виявленню й аналізу мовленнєвих засобів пробудження 
емоції страх у кінотекстах визначного голлівудського кінорежисера А. Хічкока: 
«Проблеми з Гарі», «Психо» і «Вертіго». Визначено, що страх лежить в основі хорор-
фільмів і є їх базовою негативною емоцією. Зазначено, що для пробудження цієї емоції 
необхідне певне накопичення напруженого очікування і хвилювання. Осмислено 
характер виявлення страху і зроблено висновок про те, що така емоція зазвичай 
викликана соціальним середовищем, в якому написаний твір. Вона може мати непряме 
вираження, локалізуватися у певному предметі чи явищі. Ним можуть стати: 
маньяк-убивця, вампір, чудовисько, які зосереджують в собі цілий спектр негативно 
забарвлених емоційних станів. У кінострічках майстра  хорор-фільмів А. Хічкока 
почуття тривоги виникає завдяки лінгвістичним засобам, використаним режисером. 
Створити відчуття саспенсу допомагають: семантичний повтор лексем, глибокі 
інформативні образи, епітети, метафори, порівняння, а також інші мовленнєві 
прийоми. Саме вони створюють неповторний світ хорор-фільмів. Використання 
режисером великої кількості тропів спрямовано не лише на створення 
багатоаспектних і інформаційно напружених персонажів у кінострічках. Мовна гра 
актуалізує приховані змісти, робить напруженішою його загальну атмосферу. 

Ключові слова: емоція, страх, лінгвальні засоби втілення страху, напруга, 
саспенс, хорор. 

 
Особенности пробуждения эмоции страха в кинотекстах А. Хичкока 
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Статья посвящена выявлению и анализу языковых средств пробуждения эмоции 
страха в кинотекстах известного голливудского кинорежиссера А. Хичкока: 
«Проблемы с Гарри», «Психо» и «Вертиго». Так как страх лежит в основе хоррор-
фильмов и является их базовой отрицательной эмоцией, для пробуждения этой 
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эмоции необходимо определенное накопление напряженного ожидания и волнения. 
Только таким образом возможно достичь контакта с телезрителем. Осмысляется 
характер проявления страха и делается вывод о том, что эмоция такого рода обычно 
вызвана социумом, в котором создано произведение. Она может иметь непрямое 
выражение, локализироваться в некотором предмете или явлении. Им могут стать: 
маньяк-убийца, вампир, чудище, в которых сосредотачивается целый спектр 
негативно окрашенных эмоциональных состояний. В кинолентах мастера хоррор-
фильмов А. Хичкока ощущение тревоги появляется и благодаря лингвистическим 
средствам, используемых режиссером. Создать чувство саспенса помогают: 
семантически значимые повторы лексем, глубокие информативные образы, эпитеты, 
метафоры, сравнения, а также другие языковые средства и приемы. Именно они 
создают неповторимый мир хоррор-фильмов. Использование режиссером большого 
количества тропов имеет целью создание многоаспектных персонажей в кинолентах. 
Языковая игра актуализирует подтекст, делает атмосферу фильма еще более 
стрессогенной. 

Ключевые слова: эмоция, страх, лингвальные средства передачи страха, 
саспенс, хоррор.  
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The article is devoted to the revelation and analysis of the lingual means of fear 
awakening, used in films by the famous Hollywood film director A. Hitchcock: “The Troubles 
with Harry”, “Psycho” and “Vertigo”. In the horror-movies fear appears to be their basic 
negative emotion which might be actualized with the help of a certain amount of tension and 
anxiety. Only in this way the contact with the television audience may be achieved. The 
character of the fear appearance is analysed and a conclusion is made that such emotion is 
provoked by the society, in which filmtexts are crteated. It might have the indirect expression, 
be localized in this or that subject or phenomenon. For example: maniacs, vampires, 
monstrosities, in which the variety of the negative emotional states is highly concentrated. In 
the filmstrips by the master of horror movies A. Hitchcock the feeling of anxiety arises with 
the help of the lingual means used by the film director. The following lingual stylistic means 
are of help for creation of the feeling of suspense: the semantic repetition of lexemes, deep, 
informative images, epithets, metaphors, similes and others. They create the inimitable world 
of horror movies.The usage of the great amount of tropes aims at the creation of multispectral 
movie heroes. The language play actualizes the implicit senses, makes the atmosphere of the 
film more stressful. 
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 Актуальність дослідження визначається необхідністю різностороннього 
вивчення індивідуально-авторського втілення жахливого у кінофільмах 
видатного голівудського режисера А. Хічкока, який є майстром створення хорор-
фільмів. 

Наукова новизна розвідки полягає у виборі в якості об‘єкта дослідження 
плану вираження не досліджуваної раніше на такому матеріалі емоції жахливого 
як культурного феномену. Принципово новим є підхід до мови кінотекстів 
А. Хічкока, оскільки досі не приділялося достатньо уваги дослідженню його 
кінострічок у лінгвістичному аспекті. 

Останнім часом вчені-лінгвісти все більше уваги приділяють емотології 
(взаємозв’язок мови і емоцій). Протягом тривалого часу лінгвістика ігнорувала 
той факт, що емоції керують процесами поведінки людини і визначають те, як 
вона відтворює навколишнє середовище, сприймає і породжує мову. Наприкінці 
ХХ ст. кардинально змінився погляд на взаємозв’язок між емоціями і когніцією.  

Наразі існує велика кількість праць, присвячених аналізові  відображення 
емоцій в мові, емоційним характеристикам слова і тексту, емотивним смислам і 
емоційним домінантами тексту, емоційним концептами і метафорам: 
С. Воркачов, Є. Димитрова, С. Іонова, Н. Красавський, В. Леонтьєв, Є Мягкова, 
Н. Панченко, В. Піщальникова, Я. Покровська, Ю. Сорокін, О. Філімонова, 
В. Шаховський, P. Ekman, W. Friesen, G. Lakoff, Z. Koveszes, A. Wierzbicka та ін. 
 Полем нашого дослідження стала така форма прояву почуттів, як страх. 
Страх є однією з домінантних емоцій людини. Людина відчуває страх перед 
явищами природи, невідомістю, жахами війни, хворобами, катастрофами, 
втратою кохання, близьких, – усі ці й інші прояви свідчать про універсальність і, 
на жаль, домінантність цього феномену в житті людини.  

Об’єктом дослідження є емоція страху, досліджувана на матеріалі кіно 
текстів фільмів А. Хічкока «Психо», «Вертіго» і «Проблеми з Гарі». 

Предметом нашого дослідження є лінгвальні засоби вираження емоції 
«страх» у кінотекстах А. Хічкока. 
 Метою дослідження є виявлення шляхів пробудження емоції страх у 
глядачів під час перегляду кінострічок «Проблеми з Гаррі», «Психо» та 
«Вертіго».  

Поставлена мета досягається вирішенням таких завдань: 
 уточнення змістовного наповнення поняття «страх»; 
 виявлення лексичних одиниць англійської мови, які номінують емоцію 

страх у кінострічках кінорежисера А. Хічкока; 
 висвітлення функціонування емоції страх у кіномові фільмів жанру хорор. 

Основною рисою хорор-фільмів є страх, який реалізується на екрані тими 
чи іншими сюжетними поворотами, подіями, образами і т. ін. Ця емоція може 
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розвиватися як на фоні фантастичних, так і на тлі психопатологічних дій людини, 
проявів сил природи, стихій, демонстрації сцен насилля, крові тощо. 

Страх – це сильна негативна емоція, яка виникає в результаті уявної чи 
реальної небезпеки і представляє собою загрозу для життя індивіда. Під страхом 
у психології розуміють внутрішній стан людини, зумовлений передбачуваною 
чи реальною подією [Matsumoto 2009, 203]. 

Психологи відносять страх до емоційних процесів. К. Ізард такий стан 
визначив як базову емоцію, що відноситься до вроджених, таких, що мають 
генетичні і фізіологічні компоненти. Страх мобілізує організм індивіда до 
запобіжної поведінки. Негативна емоція сигналізує людині про стан небезпеки, 
яка напряму залежить від численних зовнішніх і внутрішніх, набутих чи 
вроджених факторів [Изард 1999, 314]. 

Те, про що йде мова – це присутність у фільмі певної сукупності художніх 
прийомів, яку можна назвати технологією страху, спрямованою на встановлення 
контакту з глядачем. Саме використання технології страху а зовсім не 
присутність на екрані певного «джерела страху» (вампіра, привида, 
інопланетного чудовиська), врешті-решт забезпечують жанрову ідентифікацію 
відтворення фільмів жанру хорор [Комм 2012, 105]. 

Інакше кажучи, хорор-фільми, – це не те, що показують, а як показують. 
Наприклад, сцени вбивств можуть бути присутні у будь-якому жанрі – від 
детектива до комедії. Але лише у хорор-фільмах вони є самодостатніми 
видовищами, атракціонами, схожими на музичні номери в музиці – так звані, 
шоустопери. Пролонгованість цих сцен, як правило, не викликана потребами 
наративу. Вони йдуть набагато довше, ніж це вимагається за логікою дії, і 
нерідко представляють собою дещо на кшталт фільму в фільмі – зі своєю 
зав’язкою, кульмінацією і розв’язкою. При цьому, сцени вбивств у хорор-
фільмах спрямовані не лише на те, щоб викликати страх, але і щоб задовольнити 
потреби публіки. Звичайний глядач може навіть не звернути уваги на такі речі, 
але саме ними визначається загальне враження, яке він отримує від фільму (Цей 
же принцип відноситься до сцен нагнітання напруження – вони також можуть 
бути самодостатніми шоустоперами) [Комм 2012, 108]. 

Ця залежність хорору від стилістичних прийомів і засобів виразності 
спонукала американського режисера Брайана де Пальму до радикального 
твердження: «Із усіх жанрів фільм жахів найбільше наближений до ідеї чистого 
кіно» [Briande Palma 2003, 47]. Наслідком тотальної залежності фільмів жахів від 
питань про форму стала естетизація смерті та вбивств, однієї з 
найпровокативніших якостей цього жанру, яка з часом перетворила його в об’єкт 
культу. 

Визнаним майстром хорор-фільмів є А. Хічкок – британський 
кінорежисер, автор неперевершених кіношедеврів, який підкорив Голлівуд. Його 
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називають королем жахів і батьком сучасного трилера. Фільми режисера 
основані на невизначеності і страху, герої – люди, які стали заручниками 
обставин. Ефекту тривожного, напруженого очікування режисер досягав шляхом 
використання свого улюбленого прийому – «саспенс» (від лат. suspensus – 
тривожний, невпевнений, той, хто переживає надію і страх) [Большой латинско-
русскийсловарь 1976, 805].  

Прикладом такого впливу на емоції людини може стати комедійний 
детектив «Проблеми з Гарі» («The Trouble with Harry»). Одним із основних 
мовленнєвих прийомів створення напруженого фону кінотекстів режисера є 
семантичний повтор лексем, об‘єднаних спільною темою, і таких, що мають 
відношення до сфери діяльності злочинців: shooting, hunting, kill, murderer, killer, 
police, accident, law, bury, bullets, guns. Використовуючи фонові знання і досвід 
носія соціальної інформації, читач відчуває негативну конотацію представлених 
мовленнєвих одиниць, їх безпосередній зв'язок з деякою загрозою, хвилюванням 
і невпевненістю. Можна припустити, що вказані лексеми потенційно сприяють 
створенню психологічної напруги: You'll have more of a job explaininga body that 
you didn't kill and bury, than a body that you accidentally killed and buried, right, 
Captain? [Troubles with Harry] 

Як справжній майстер А. Хічкок враховує будь-які деталі і моменти при 
створенні глибоких інформативних образів, які сприяють креації напруги:  
What's wrong? What's bitten you? I only fired three bullets. Three! One for the 
shooting sign, one for the beer can - and one for the little man who's lying in the grave 
[Troubles with Harry]. Або інший приклад: He thought he had shot him. The hole in 
the head. But as he turned out, it wasn’t the captain [Troubles with Harry] чи He swore 
at me horrible, masculine sounds [Troubles with Harry]. Насторожливими є вже й 
перші рядки роздумів протагоніста: Fewer things in life give a man more pleasure 
than hunting. It satisfies his primitive nature, striding through the woods, picking up 
his kill [Troubles with Harry]. Вони наводять нас на думку, що цей герой схильний 
до жорстокості та насилля. 

Використання автором таких стилістичних засобів, як епітети, метафори і 
порівняння сприяє як створенню загального образного фону кінотексту, так і 
гостроті напруги, переживання, тривожного очікування: A good shot gun, plenty 
of ammunition,  a plain shirt and a hunting cap, unavoidable accident, worse things, a 
tortured mood, strange people, an act of God, hasty reverence, sticky complications, 
an awful long time, a cold hard winter, a long way from home, an awkward moment, a 
terrible truth, a poignant story [Troubles with Harry]. 

Серед інших слід виділити ідіоматичні вислови, які є у цій кінострічці. Їх 
використано, щоб підкреслити безвихідність ситуації, показати цинізм 
головного героя шляхом введення саркастичних фраз: (1)Blessed are they who 
expect nothing, for they shall not be disappointed; (2) There’s plump rabbits waiting 
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for the frying pan; (3) Chase it out of your mind, for heaven’s sake; (4) You’re right as 
rain; I’ll be there with a clean shirt and a hungry face; (5) Heaven’s will is done, and 
destiny fulfilled [Troubles with Harry]. 

У психологічному кінотрилері «Психо» (Psycho), який побачив світ у 
1960 р., А. Хічкок надав нового значення слову «страх». Якщо у попередньому 
десятилітті кіноглядач був захоплений вампірами, монстрами-мутантами, 
інопланетними ящірками, то тепер нічним жахом поважної публіки стає тихий 
на вигляд, непримітний і нудний матусин синочок Норманн Бейтс, в якому не 
одразу впізнаєш психопата. Вперше у кінотрилерах з’являється псевдоперсонаж 
(персонаж-обманка): він входить у довіру до  героїв-жертв, і вони легко 
потрапляють у його тенета. Пастку і суть брехні спостерігає лише глядач і 
починає активно співпереживати постраждалим. Ця напруга і дух очікування й 
створюють специфічну атмосферу жаху. 

Використання режисером великої кількості тропів спрямовано не лише на 
створення багатоаспектних та інформаційно напружених персонажів у 
кінострічці. Мовленнєва гра актуалізує підтекст, робить напруженішою загальну 
атмосферу контексту. У гостросюжетному трилері А. Хічкока «Психо» 
основним мовленнєвим прийомом створення атмосфери страху служить техніка 
нагнітання за рахунок використання семантичних повторів слів зі значеннями 
dimness, tension, disturbed, tragic, sordidness, shabbiness, shade, silent, crime, які 
створюють своєрідну функційно-семантичну групу. Режисер використовує цей 
прийом у різних моментах, досягаючи потрібної мети.  

Слід зазначити, що залучення специфічної образності спостерігається 
протягом усієї кінострічки, проте особливо інтенсивно ці прийоми 
використовуються в кульмінаційних частинах кінотрилеру: Suddenly we see the 
hand reach up, grasp the shower curtain, rip it aside [Psycho]. Амбіоморфні тропи 
допомагають неочікувано і яскраво, через «раптові всплески» відтворити 
надприродну напругу героїні: As she turns in response to the feel and sound of the 
shower curtain being torn aside. A look of pure horror erupts her face. A low terrible 
grown begins to rise up out of her throat Psycho].  

Великий внесок у створення атмосфери страху в кінострічці вносять 
синтаксичні засоби. Використання коротких  номінативних непоширених 
речень, які займають сильну позицію у кіно текстах – починають чи завершують 
абзац, сприяючи напруженості, загострюючи момент: Money. Must’ve needed it. 
Just hope. Come on. Another hotel. Arbogast goes in. Norman follows. Phoenix. 
Very early. All right. Lila moves forward [Psycho]. 

Відсутність формального зв’язку між короткими реченнями, широке 
використання асиндетона і парцеляції сприяють передачі драматичності 
ситуації. Асиндетон використовується автором для передачі жаху, відчаю: She 
notices the stairs, leading down to the basement, stares at them, then back to the stairs 
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leading to the second floor, або She  turned frustrated, anxious, або She holds a long 
moment, decides, chooses the correct door [Psycho].  

Навпаки довгі, поширені речення, розлогі описи приміщення викликають 
затягування дії і пробудження емоції страху в читачів: The bed is four poster, but 
uncaponed, the dressing table is fancy and flounced with satin, there is a great 
chiffonier, a big-doored wardrobe, a large, oval, full-length pier-glass (this against the 
wall directly opposite the door), a satin recamier, an upholstered armchair by the 
window, a white marble fireplace, its grate cold, but piled by ashes [Psycho].  

Отже, пробудження емоції страх під час перегляду кінострічок А. Хічкока 
«Психо», «Вертіго» і «Проблеми з Гарі» досягається шляхом використання таких 
стилістичних прийомів, як: семантичний повтор лексем загальнонегатитвної 
оцінності і кримінальної забарвленості, деталей, які сприяють креації 
інформативно насичених образів, епітетів, метафор, порівнянь, ідіоматичних 
висловів, які підкреслюють безвихідність ситуації. Перспектива подальших 
досліджень полягає у подальшому вивченні емоції «страх» та засобів її 
лінгвальної реалізації на матеріалі інших кінострічок голлівудського 
кінорежисера А. Хічкока.  
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Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
 

У статті розглянуто явища протези й аферези, що належать до фонетичних 
особливостей східнополіських говорів української мови. Проаналізовано найвиразніші 
звукові риси сіверської говірки, локалізованої на півночі Новгород-Сіверщини, 
відзначено її специфіку щодо основного східнополіського масиву. Детально, на базі 
значного фактичного матеріалу, зібраного автором, прокоментовано реалізацію в 
говірці протетичних приголосних [в], [й] [г] та голосних [і], [о]; окрему увагу 
приділено системі протетичних приголосних у групі вказівних займенників; наведено 
численні приклади історичних чергувань у // ў, і // й на початку слова, характерних для 
української мови загалом. Охарактеризовано та докладно проаналізовано й 
проілюстровано аферезу – взаємодію голосних на стику слів і морфем, а також 
втрату етимологічних голосних на початку слова за аналогією до власне української 
та запозиченої лексики. У певних випадках матеріал висвітлено в діахронічному, 
порівняльно-історичному та соціолінгвістичному аспектах. Установлено, що 
фонетичні та фонетико-граматичні процеси початку слова, які відбуваються в 
сіверській говірці, за своєю природою й особливостями реалізації відповідають 
загальним тенденціям розвитку північноукраїнських діалектів та органічно входять 
до східнополіського мовного ареалу. 

Ключові слова: східнополіський говір, сіверська говірка, фонетичний процес, 
протетичний приголосний, протетичний голосний, афереза. 

 

ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ НАЧАЛА СЛОВА В ВОСТОЧНОПОЛЕССКИХ 
ГОВОРАХ  

НОВГОРОД-СЕВЕРЩИНЫ 
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канд. филол. наук, доц. 

Тернопольский государственный медицинский университет имени  
И. Я. Горбачевского 

 

В статье рассмотрены явления протезы и аферезиса, относящихся к 
фонетическим особенностям восточнополесских говоров украинского языка. 
Проанализированы выразительные звуковые черты северского говора, 
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локализованного в северной части района, отмечена его специфика по сравнению с 
основным восточнополесским массивом. Подробно, на базе значительного 
фактического материала, собранного автором, прокомментирована реализация в 
говоре протетических согласных [в], [й] [г], гласных [и], [о]; отдельное внимание 
уделено системе протетических согласных в группе указательных местоимений; 
приведены многочисленные примеры исторических чередований у // ў, і // й в начале 
слова, характерные для украинского языка в целом. Охарактеризован, подробно 
проанализирован и проиллюстрирован аферезис – взаимодействие гласных на стыке 
слов и морфем, а также потеря этимологических гласных в начале слова по аналогии 
с собственно украинской и заимствованной лексикой. В некоторых случаях материал 
освещен в диахроническом, сравнительно-историческом и социолингвистическом 
аспектах. Установлено, что фонетические и фонетико-грамматические процессы 
начала слова, происходящие в северском говоре, по своей природе и особенностям 
реализации соответствуют общим тенденциям развития североукраинских 
диалектов и органично входят в состав восточнополесского языкового ареала. 

Ключевые слова: восточнополесский говор, северский говор, фонетический 
процесс, протетический согласный, протетический гласный, аферезис. 
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I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University 

 

 
The article deals with the phenomenon of prosthesis and apheresis belonging to the 

phonetic features of the Eastern Polissian Ukrainian language dialects. The most significant 
sound features of Siversk dialect are analyzed as well as its specificity in the Eastern Polissian 
dialect. The given dialect is spoken in the Northern part of Novgorod-Siverskiy district. Based 
on significant factual material collected by the author, the detailed comments are made on 
the realization of prosthetic consonants [v], [y], [h] and vowels [i] [o] used in the dialect. 
Special attention is paid to the system of prothetical consonants in a group of demonstrative 
pronouns in the article. Numerous examples of the historical interchange of consonants and 
vowels u //v, i //y at the beginning of the words have been given which appear to be specific 
for the Ukrainian language in general. The author characterizes, analyzes in detail and 
illustrates apheresis, i.e. an interaction of vowels at the intersection of words and morphemes 
as well as the loss of etymological vowels at the beginning of a word similar to the same 
processes in aboriginal vocabulary of the Ukrainian language and the borrowed one. In some 
cases, information in the paper is given in the diachronic, comparative  historical and 
sociolinguistic aspects. There has been proved that the phonetic and grammatic processes at 
the beginning of a word used in Siversk dialect by their nature and realization correspond to 
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general vectors of Northern Ukrainian dialects’ development and respectively represent an 
integral part of the Eastern Polissian language area. 

Key words: the eastern Polissian language dialect, Siversk dialect, phonetic process, 
a prosthetic consonant, a prosthetic vowel, apheresis. 

 
Говірки північної Новгород-Сіверщини займають особливе місце у 

складі східнополіських діалектів. Унікальність цих говірок полягає в тому, що 
вони не мають чітко визначеної мовної основи, оскільки розташовані в регіоні 
споконвічного міждіалектного контактування.  

Мікроареал, який є предметом нашого дослідження, називаємо 
«сіверська говірка». Щодо діалектів північної Чернігівщини, термін 
“сіверські” використовували О. О. Потебня, К. П. Михальчук, 
О. І. Соболевський, Т. В. Назарова. Вивчення українсько-білоруського 
діалектного суміжжя залишається одним із завдань історичного мовознавства, 
зокрема в контексті дослідження так званої “руської мови”, що визначає 
актуальність роботи.  

Характеризуючи процеси диференціації поліських діалектів, 
Ю. Шевельов зазначав, що на північ від Десни є говірки з характерним для них 
аканням, м’якими (або напівпом’якшеними) приголосними перед і (ба навіть 
перед у!), протетичним v перед наголошеним о- (vózero) та формою 
прикметників сер. роду на -oje (проти форм на -eje в решті поліських говірок: 
bíloje ~ bíleje), що є в ґрунті речі білоруські, хоч і мають певні українські 
нашарування, накладені на них упродовж трьох останніх століть [Шевельов 
2002, 975].  

Групу крайніх східнополіських говірок, що лежать на північ від лінії, 
проведеної від Дніпра до гирла Снову через Чернігів, на схід від Снову і далі 
по обидва боки течії Десни, виділяє І. Г. Матвіяс. Дослідник описує 
найголовніші ознаки окресленого ареалу: перехід ненаголошеного [е] в [а] 
після м’яких і стверділих приголосних (|ос’еан’, |ос’ан’, с’е|ло, с’ае|ло, р’еа|ка, 
р’ае|ка); рефлекси давнього [і] після губних [і], [іи], [иі] (|в’ілк’і, |м’іли, бит’), 
в решті східнополіських говорів – [и]; м’якість приголосних перед 
відповідниками давніх [і] та [е] (|с’ін’і, |н’іва, |т’іхо, о|д’ін); називний відмінок 
іменників люди, сусіди на [і] (|л’уд’і, су’|с’ед’і); називний відмінок 
прикметників і займенників середнього ролу на -ойе (ба|гатойе, ма|лойе); 
збереження основ на г, к у крайніх членах дієслівної парадигми (пе|ку – 
пе|кут’, стере|гу – стере|гут’); перша особа множини теперішнього часу 
дієслів І дієвідміни на -ом: не|сом [Матвіяс 1982, 33]. 

Специфіку аналізованого ареалу репрезентують також інші виявлені 
нами протягом дослідження говірок північної Новгород-Сіверщини фонетико-
граматичні риси: [е] як рефлекс давнього ѣ під наголосом; перехід [е] в [о] не 
після шиплячих; ри (р’і), ли (л’і) на місці споконвічних *trъt, *tlъt; початковий 
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[і] перед сполученням приголосних; переважання твердих африкат [ч], [дж], 
[дз] поруч із позиційно напівм’якими [ч], [дж]; тверда свистяча африката [ц]; 
елементи цекання і дзекання; м’якість губних, задньоязикових та [р] перед 
голосним [і]; ствердіння кінцевих губних [б], [п], [м]; відсутність оглушення 
дзвінких перед глухими та в абсолютному кінці слова; протетичні приголосні 
та голосні; явище аферези; усічені закінчення чоловічого роду однини 
прикметників; нестягнені членні закінчення форм жіночого (й середнього) 
родів і форм множини; дієслово буття йо, йос’т’ (|йос’т’і), про що ми вже 
писали раніше [Зевако 2015, 64–65].  

Погоджуємося з думкою професора Й. Дзензелівського, що в характері 
“тих чи інших звукових змін виявляється досить виразна диференціація 
окремих говіркових груп” [Дзендзелівський 1965, 117–118].  

Відомо, що українській мові не притаманний збіг голосних або 
приголосних між словами та в середині слова. Для усунення зіянь утворилися 
приставні приголосні, перед консонантною групою на початку слова виникли 
протетичні голосні, які закріпилися в літературній мові та діалектах. 
Протетичні звуки частіше характеризують південно-західне наріччя, проте 
достатньо широко вони представлені у поліських говорах. З іншого боку, 
зіяння можна було уникнути шляхом відпадіння наступного голосного. Так 
виникло явище, яке називають аферезою і яке розповсюдилося переважно в 
північноукраїнських діалектах.  
У контексті сказаного визначаємо об’єкт нашого дослідження – протетичні 
приголосні й голосні та явище аферези як фонетичні ознаки, що детермінують 
східнополіські говори.  

Мета роботи – на матеріалі власних записів проаналізувати звукові 
явища на початку слова, притаманні північноукраїнським діалектам загалом, 
та їхні специфічні прояви у досліджуваній говірці. Наукова новизна статті 
полягає, перш за все, в тому, що в науковий обіг вводиться значний масив 
фактичного матеріалу, зібраного автором у селах Грем’яч, Будище, Лесконоги, 
См’яч, Леньково, Шептаки Новгород-Сіверського району Чернігівської 
області, описуються фонетичні явища, які раніше не досліджувалися в даному 
ареалі. 

Для української мови характерні протетичні приголосні й голосні. 
Явище протези вивчали Й. Дзендзелівський, Ю. Шевельов, Г. Шило, 
П. Гриценко, Г. Півторак; функціонуванню протетичних звуків у сучасних 
говірках української мови присвячені роботи М. Гнатюк, Ю. Громика, 
Л. Денисенко. 

У сіверській говірці спостерігаємо приставні приголосні [в], [й] [г] та 
голосні [і], спорадично [а] < [о]; лише в групі вказівних займенників 
представлені [т] і [у] (як варіант чергування з [ў]). 
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Найбільшого розповсюдження набув приставний [в] перед 
лабіалізованими [о] та [у], саме тому Г. Шило характеризував протезу як 
наслідок вступної лабіалізації. Протеза поруч з іншими фонетичними явищами 
являє собою одну з найбільш виразних ознак сіверської говірки. Зауважимо, 
що в південній частині Новгород-Сіверського району це явище відображено 
меншою мірою. 

Домінування протетичного [в] підтверджується численною групою 
лексики та стабільним її уживанням у різновікових діалектоносіїв. Жодного 
випадку варіантних рядів з протетичним компонентом та без нього у говірці 
не зафіксовано.  

Отже, приставний [в] спостерігаємо на початку слова перед голосними 
[о], [а] < [о] та [у].  

Позиція перед початковим наголошеним [о]: |вос’ан “осінь”, |вобуй 
“взуття”, |вокала “зовнішній бік посудини”,  |вом’ага “омег”, |вопухал’ / |вопух 
“пухлина” (пор. рос. опухоль), |вочʹ:иім “вітчим”, |вобшч’и (“загальний”, пор. 
рос. общий), |вол’га “Ольга”, |вол’ачка “Олечка”, |воз’ара “озеро”, |вочарад’ 
“черга” (пор. рос. очередь), |войстр’і “гострий”, |вобмарак “знепритомнення” 
(пор. рос. обморок), |войкат’ “ойкати”, |вока “око”, |вочʹи “очі”, |вочка “вічко 
картоплини”, |вокун’ “окунь”, н’і |водни / н’і |вод’ан “ні один”, вара|б’ей / 
в’ар’а|б’ей “горобець”, |войд’а “осьде”, |войдачк’і “осьдечки”, вон “он” 
(вказівна частка). Декілька прикладів зв’язного мовлення: йа н’і_|воднай 
|казк’і н’а |знайу // |войд’ачк’і |с’ад’ім / а|д:ишʹим. 

Протеза зберігається в однокореневих словоформах з ненаголошеним 
початковим /а/ < /о/: вайстра|носи “гостроносий”, ва|к’енци “віконця”, на 
ва|кн’е “на вікні”, пад ва|кном “під вікном”, ік ва|кну “к вікну”, 
вабшча|жит’ійа “гуртожиток”; але відсутня у формах а|гон’ «вогонь», 
а|в’ечка “овечка”, а|р’ех “горіх” тощо.  

Очевидно, в результаті перерозкладу приставний [в] з’явився у 
словоформах вімбар: уў_ім|бар > у в’ім|бар> в’ім|бар та вармійа: уў|арм’ійу > у 
|варм’ійу >|варм’ійа. 

Разом з тим прийменник (префікс) від послідовно реалізується в говірці 
без початкового [в], тобто зберігає етимологічну неопротезовану форму (пор. 
псл. *otъ), очевидно, внаслідок акання: а|д:ат’, “віддати” ат’|н’ес’т’і 
“віднести”, а|т’:ерт’і “випрати”, ат|рʹезат’ “відрізати”, ати|т’іт’ “відійти”, 
аткас|нуц:а “відчепитися”, атку|л’а / ат|кул’ “звідки”, атку|л’ас’ “звідкись”, 
ат|тул’ / ат:ту|л’а “звідти”, а|т:ул’ / ат’:у|л’а “звідси”.  

Протетичний [в] перед [у] мають такі слова: |вутка “качка”, |вут’і 
“качки”, |вучʹим “вчимо”, ву|чʹит’алка “вчителька”, |вушли “кмітливий”, 
|вугал / ву|гол “куток“; також протеза представлена, попри деякі фонетичні 
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зміни, і в аналогічних з літературними формах: |вугал’ “вугілля”, |вул’іца, 
|вулачка “провулок”, |вуха, |вуши, вуз’|д’ечка. 

Протетичний [й] фіксуємо у невеликій групі слів, серед яких іменники 
йу|ха “рибна юшка”, |йагрус “аґрус”. 

З приставним [й] реалізуються в говірці особові займенники йон “він”, 
йа|на “вона”, йа|но “воно”, йа|ни “вони”. Наведені діалектні форми з 
початковим [й] утворилися внаслідок уніфікації основи; тобто під впливом 
форм непрямих відмінків: йон, йа|но, як йа|го, йа|му, йім, на йом; йа|на, як 
йа|йе, йой; йа|ни, як йіх, йім, |йім’і, на йіх. Приклади реалізації в говірці: йон 
пр’і|йехаў у |к’ійаў да ка|роч:анк’і / ба|т’іначк’і на йом ір|ванийа / н’і|йак’ійа / 
шо ж ти |з’д’елайіш / |б’еднас’т’ |пос’л’і вай|ни бу|ла // йа|ни ўтут жи|л’і. Такі 
форми властиві білоруській мові. 

На окрему увагу щодо протетичних звуків заслуговують вказівні 
прономінативи, які утворюють кілька груп з різними приставними звуками (в 
лапках наводимо відповідник у формі ч. р.). Приставний [й] мають займенники 
|йети, |йетайа, |йетайа, |йетийа “цей”; протезу [т] зафіксовано у формах 
|т’ети, |т’етайа, |т’етайа, |т’етийа “цей”; найбільшого розповсюдження 
набули займенники з протетичними [у] ([ў]): у(ў)|с’ей, у(ў)|с’айа, у(ў)|с’ойа, 
(ў)|с’ійа “цей”; у(ў)|т’ей, у(ў)|т’айа, у(ў)|т’ойа, у(ў)|т’ійа “цей”; у(ў)|т’ети, 
у(ў)׀т’етайа, у(ў)|т’етайа (с. р.), у(ў)|т’етийа “цей”; у(ў)|йети, у(ў)|йетайа, 
у(ў)|йетайа (с. р.), у(ў)|йетийа “цей”; у(ў)|тей, у(ў)|тайа, у(ў)|тойа, у(ў)|тийа 
“той”; у(ў)ду|тей у(ў)ду|тайа, у(ў)ду|тойа, у(ў)ду|тийа “тамтой”.  

Найчисленніша група займенників має протетичні [у] або [ў], вживання 
яких обумовлюється позицією: на початку речення та після приголосного 
переважно [у], після голосного [ў]: у|тайа |самайа да|рога // па_ў|йетаму 
мас|ту н’а |страшна бу|ло й’іт’ // |шо_ ўт’ета та|койа. 

Названі протези можуть накладатися на слова, які вже мають власний 
протетичний компонент [т] або [й]: у(ў)|т’ети, у(ў)|т’етайа, у(ў)|т’етайа, 
у(ў)|т’етийа; у(ў)|йети, у(ў)|йетайа, у(ў)|йетайа, у(ў)|йетийа. Таким чином, 
наведені займенники характеризуються подвійними протезами.  

Слід додати, що форми |т’ети, у(ў)|т’ети диференціюють архаїчний 
прошарок носіїв говірки; займенники ж |йети, у(ў)|йети, стилістично 
нейтральні, представлені найширше і не мають будь-яких обмежень щодо 
вживання.  

Важливо, що словоформи з протетичними компонентами [у] ([ў]), 
функціонуючи поруч із займенниками без протези (с’ей, |с’айа, |с’ойа, |с’ійа; 
т’ей, |т’айа, |т’ойа, |т’ійа; тей, |тайа, |тойа, |тийа), виконують 
уточнювальну функцію, тобто виокремлюють предмет з-посеред найближчих 
до співрозмовників: н’а |т’ей / а ў|т’ей гу|сак // зав’а|жи |йетайу |хусту / 
ка|жу/ ўй|етуйу б’а|р’і // йа на|шу ў|т’уйу / ти ваз’|м’і |с’уйу // у|т’етайа 
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|банка / шо бл’і|жей ста|йіт’ // кала_|лаўк’і йаў|рʹейі жи|л’і / |с’айа |хата 
т’а|п’ер пу|стайа / а ў|с’айа |наша бу|ла // іш|ла па_|той дар|оз’і / п’ар’ай|шла 
на_ў|туйу; ат’н’а|с’і тей_|гл’ок / ваз’|м’і ў|тей. 

Редупліковані займенники у(ў)ду|тей, у(ў)ду|тайа, у(ў)ду|тойа, 
у(ў)ду|тийа утворені шляхом поєднання форм там, що з прасл. *ta (< tō), 
пов’язаного зі вказівним займенником *tъ “той”, та прономінативів той < *tъ 
(*tъjь), *tа (*tаjа), *tо (*tоjе), і співвідносяться за значеннями зі словами 
тамтой, тамта(я), тамте(є), тамті(ї). Відокремлюючи предмети на відстані, 
вони конкретизують їхнє розташування: н’а_|тайа / а ўду|тайа ка|п’ічка.  

Важливо зазначити, що семантично аналізовані займенники поділяються 
на ті, що виділяють ближчий чи віддалений предмети. Фонетичний маркер 
диференціації – м’якість / твердість початкового кореневого приголосного 
перед протезою. Займенники з палатальними приголосними служать для 
вказівки на ближчий предмет, з твердим початковим [т] – на віддалений.  

Аналогічно до вказівних займенників протези [у] або [ў] мають у говірці 
частки : у(ў |то “то”, у(ў)|т’е “це”, у(ў)|так “так” та деякі прислівники місця й 
часу: у(ў)|тут, у(ў)|тутк’і, у(ў)|тутачк’і “тут”, у(ў)|ран’:і “вранці”, у|вос’ан’ 
“восени”, у(ў)два|рʹе “дома”: у|то |толк’і хл’еб |вол’ни / а |сахар і то н’а|вол’ни 
буў // у|так во |порайус’ / аж |бат’ка йд’ет’ // у|тутачк’і йа|на й жи|ла // 
|с’ад’н’і йа ўдва|рʹе |буду // у|вос’ан’ а|дно |н’екал’ства.  

Приставний [г] вживається в тих самих формах, що й у літературній 
мові: ׀ган:а, ׀гарба та ін. 

Великою кількістю прикладів представлений у говірці протетичний 
голосний [і]. Незважаючи на те, що виник перед сонорними [л], [p], [м] після 
занепаду редукованих, в сіверській говірці він розвинувся і перед іншими 
приголосними або групами приголосних на початку речення чи синтагми для 
усунення їхнього збігу: іг|рат’ “грати”, ір|жат’, іг|нат, іг|руша, іг|рушн’а 
“груша”, іл|воў “Львів”, іш|ла “йшла”, і|голка “голка”, ір|ват’ “рвати”, ік “до”, 
і|д’е “де”, і|д’ес’ “десь” тощо. Найчастіше фіксуємо приставний [і] перед [с] та 
[з] у прийменнику із чи префіксі іс- (із-): із “з”, із|ноў “знову”, із|разу “одразу”, 
із|зад’і “ззаду”, іс|п’ер’ад’і “спереду”, із|боку, із|бор “збір”, і|з’:ес’т’і “з’їсти”, 
із’|д’елат’ “зробити”, із|в’ез’т’і, із’|н’ес’т’і, із’н’і|мат’, із’|л’ез’т’і “злізти”, 
ізг|н’іс’т’і “згнити”, іск|роз’ “скрізь”, іспу|жац:а “злякатися”, ісха|п’іц:а 
“схопитися”, іс|к’інут’ “скинути” тощо. Наприклад: |бас’а жи|ла / і|д’е ка|рас’ 
жиў // |ластавачка |шчеб’атала / ік ва|кон’ачку |прʹил’агала // ік |в’ечару 
ўчʹи|н’іла |пасак / кар|тошк’і зва|рʹила // іш|ла па ма|сту // |дихат’ н’ейак / 
на|паў |кашал’ із|разу // ўже |хочать / шоб із|ноў бу|ла |паншчʹина //  
н’а ў|р’едуй / із’|д’елайіш ка|л’аску з’_|д’едам // ка|л’іс’ із|бор буў. 

Після голосного протетичний [і] переважно відсутній: у|к’ін’ / дик д’і|т’а 
|можа кру|п’іну з’:ес’т’і // |можа |боршчʹику з’:ас’іш // ід’і з’_|д’едам гу|л’ат’// 
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па|шла зноў уд|вор жит’ / да |матк’і // да ла|жку дайш|ла / спу|жалас’а //  
ід’і /ка|жу/ да да_ ў|рʹемйа буд’ у |хат’і / дик шо ж ти йа|му |з’д’елайіш.  

Крім того, у відповідній позиції, властивій українській мові загалом, 
відбувається чергування протетичного [і] з [і] нескладовим (позначаємо як й): 
а йд’е ж йон ра |ботайа / а йд’ес’ да|л’ока ў л’ас’|н’ічаств’і. 

Приставний [і] перед [с] та[з] < [с] у цьому прийменнику-префіксі досить 
широко засвідчують давньоруські й ранні староукраїнські та старобілоруські 
пам’ятки [Півторак 1988, 186]. 

Початковий неетимологічний [а] < [о] мають у говірці поруч із формами 
л’:а|ни /л’ана|в’і “льняний” також прикметник ал’:а|ни: а|л’ейци л’і|н’еш у 
|кашу а|л’:анай / дик за |вуха н’а_ |т’:агн’іш; са|рочку ал’:ануйу да|ла та 
іменник ам|шан’ік “омшаник”. 

Афереза певним чином протиставляється протезі, хоча, як ми вже 
зазначали, ці явища мають спільну природу – уникнення збігу, в даному 
випадку голосних. Аферезу вважають яскравою ознакою східополіських 
говірок, це явище описане в роботах Й. Дзендзелівського, П. Тимошенка, 
А. Сагараовського, О. Кумеди.  

Аферезу визначають як випадання голосного (наступного) при збігу з 
іншим голосним (попереднім) на межі кореня і префікса і між словами 
(здебільшого на межі неповнозначних слів з повнозначними). Найчастіше в 
таких випадках зникає [о] або [а], що походить з [о] в акаючих говірках. Для 
інших голосних такої необхідності не виникає: [і], [у] в такому положенні 
переходять в [й], [у] ([в]), а всі слова на а-, е-, крім вигуків, – запозичення з 
інших мов [Тимошенко 1954, 14]. 

Афереза у досліджуваній говірці представлена численними прикладами, 
які маніфестують взаємодію: 

кінцевого прийменникового [а] та початкового [а] < [о]: мас’л’у|коў 
да_|бабкаў (← да а|бабкаў “та обабків”) наб|рала // на_|б’єд (← на а|б’ед “на 
обід”) бар|шчу ўсип // залаг|нул’іс’ на_|с’муху (← на ас’|муху “на осьмуху”) / 
хто ка|го спу|жайа // ўс’і да_дна|го (← ўс’і да адна|го “усі до одного”) // па_ 

|байі (← па а|байі “по обидва”) |бок’і // на_|байіх (← на а|байіх “на обох”) си|ноў 
па|в’естк’і пр’і|шл’і // ха|д’ем да_|ксани (← да ак|сани “до Оксани”);  

кінцевого [‘а] < [‘е] й [а] < [о]: а ча|бот’ік’і |нов’ін’к’ійа н’а_дда|ла  
(← н’а адда|ла “не оддала”) // н’а_|б’єдал’і (← н’а а|б’єдал’і “не обідали”) й 
н’а |с’н’едал’і // н’а_д:а|вай (← н’а ад:а|вай “не віддавай”) сва|го |добрага // 
йа|с’іш н’а_б’йа|с’іс’:а (← н’а абйас’іс’:а “не об’їсишся”) // д’а|доў та|ди 
н’а_б’:а|р’ес’:а (← н’а аб’:а|р’ес’:а “не обберешся”) // у йа|го ма|шина 
|п’іпкайа / а йон н’а_бзи|вайіц:а (← н’а абзи|вайіц:а “не обзивається”) // і 
|черт’і йа|йє н’а_бл’і|зал’і (← н’а абл’і|зал’і “не облизали”) // за |вуха н’а 
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т’:ягн’іш (← н’а а|т’:агн’іш “не відтягнеш”) // ус’а_|дно (← ус’а а|дно “все 
одно”) н’а |слухайіц:а; 

кінцевого [а] або [‘а] та початкового етимологічного [а] в іншомовних 
словоформах: на_|ўтобус (← на аў|тобус “на автобус”) |л’уд’і на|в’ерна 
йдут’ // в’іч’в’а|р’ен’куйіц:а / йак вош на_р|кан’і (← на ар|кан’і “на аркані”);  

кінцевого [і] < [‘а] й початкового [і] < [а] в аналогічній позиції: ір|ву 
|тров’і / п’йу д’л’і_п’і|т’іту (← д’л’і іп’і|т’іту “для апетиту”);  

кінцевого [і] та [і] < [а]: замк|н’і_мбар / нбар (← замк|н’і ім|бар / ін|бар 
“замкни амбар”);  

[і] та протетичного [і] у прийменнику: йд’і_к вак|ну (← й|д’і ік вак|ну 
“йди к вікну”); ходз’ б’і_к вак|ну (← ходз’ б’і ік вак|ну “хоч би к вікну”) 
пади|шоў.  

На стику морфем аферезу найчастіше представлено в етимологічних 
префіксах -об, -од: |хват’а йграт’ / ато паб|ламл’уйіц:а (← пааб|ламл’уйіц:а 
“повідломлюється”) |кр’іл’:а; паб|рубуй (← пааб|рубуй “пообрубуй”) |гол’:а 
|трох’і; пад|б’івал’і (← паад|б’івал’і “поодбивали”) шч’ика|турку // падда|вала 
(← паадда|вала «повіддавала») мала|ко ў |банци // пач’:и|н’ал’і (← паач’:и|н’ал’і 
«повідчиняли») |вокни й дз’в’ер’і да п’ат’н’і|ка // і|д’і патга|н’ай (← паатга|н’ай 
«повідганяй») гу|с’ей ат_|гр’адак |дал’ай трох’і тощо.  

Унаслідок аналогії початковий голосний може зникати й тоді, коли 
слово стоїть першим у фразі, тому в сіверській говірці спостерігаємо втрату 
початкових голосних у словоформах, частина з яких – запозичення. 
Наприклад, етимологічний ненаголошений [о] опускається у словах га|роджа 
“огорожа”, гу|рок “огірок”, па|лон’ік “ополоник”, слаба|н’іт’ “ослобонити”; 
голосний [і] відсутній у лексемах м’а|н’іни “іменини”, м’а|н’ін’:іца 
“іменинниця”, м’а|н’ін’:ік “імениник”, |зв’оздка “вапно” (рос. известь), 
зв’азд|ков’і “вапняний” (рос. известковый), |ндик’і / нди|к’і, “індики” 
(вживаються паралельно із формою ін|дик’і), н’т’і|рʹесна “інтересно”, д’і|вот 
“ідіот”, кґ|б’і “якби”: кґб’і м’іл’іца|н’ер нар|ваў’с’а / то шт|раху б даў. 
Сполучник кґ|б’і у говірці співіснує з варіантом ікґ|б’і: кґ|б’і ж зна|т’:о; ікґ|б’і 
знаў / то са|ломку пад’с’т’а|л’іў. Початкові голосні [а], [е] випадають у 
запозиченнях ку|шерка “акушерка”, ку|шерачка “акушерочка”, м’ір’і|кан’ац 
“американець”, б’ір|коса “абрикоса”; |л’ектр’ік “електрик”, |л’ектр’іка, 
л’акт|р’ічаства “електрика”. Потрібно відзначити, що втрата початкових 
голосних [а] та [е] в запозиченнях характеризує лише архаїчний прошарок 
носіїв говірки. 

Здійснений у статті аналіз ілюструє різноманітні фонетичні зміни, що 
характеризують початок слова у сіверській говірці й реалізуються у вигляді 
протези, аферези та обумовлених ними позиційних чергувань. Висвітлені нами 
явища підтверджують українсько-білоруські міжмовні зв’язки на 
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фонетичному й частково граматичному рівнях. Білоруський вплив виявляє 
себе у ширшому, порівняно з іншими поліськими говорами, вживанні 
приставних звуків, проте взаємодія голосних на стику слів і морфем, позиційні 
варіанти протези відповідають загальним тенденціям розвитку 
північноукраїнських діалектів, частиною яких є східнополіські говірки 
Новгород-Сіверщини. 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні й описі комбінаторних 
фонетичних змін сіверської говірки з метою уточнення її мовної основи.  
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У статті представлено результати дослідження особливостей організації 
концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ на матеріалі читацьких коментарів 
до інтерв’ю Сергія Жадана, опублікованого у журналі «Новое Время». Визначено, що 
тексти коментарів у дискурсі громадськості спрямовані на висловлення власної 
інтерпретації події й поданої про неї інформації і прагматично орієнтовані на 
викликання перлокутивного ефекту. В ході дискурсивно-когнітивного аналізу було 
відібрано та співставлено асоціативно-когнітивні ознаки і базові смисли з 
урахуванням частотності їхньої актуалізації у загальному контексті медіатвору, 
що дозволило зробити спробу когнітивного моделювання досліджуваної 
концептосфери. Виділено ядро концептосфери – концепт МОВА, з яким решта 
концептів пов’язані асоціативно-когнітивними зв’язками. Основними областями 
концептуалізації визначено: аксіологічну, ідеологічну та етноспецифічну. Когнітивні 
ознаки оцінного характеру проявляються на основі опозиції Свій-Чужий у кореляції з 
концептами УКРАЇНСЬКА МОВА, РОСІЙСЬКА МОВА. Ідеологічна область 
концептосфери сформована концептами МОВНА ПОЛІТИКА і МОВНИЙ ЗАКОН. 
Через семантичну опозицію вводяться до дискурсу концепти РУСИФІКАЦІЯ та 
УКРАЇНІЗІЦІЯ, які містять когнітивні етнокомпоненти. Етномаркованість 
концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ наскрізно простежується у 
коментарях в апелюванні авторів до таких культурно релевантних явищ, як 
ментальність, національна ідентичність. 

Ключові слова: концепт; концептосфера; когнітивне моделювання; 
когнітивна ознака; дискурс громадcькості; медіатвір; читацький коментар; 
інтерактивний контекст. 

 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 79-91 

 

___________________________ 
Actual Problems of Linguistics 
© Klymenko L. V., ledak@i.ua 

Cognitive Organization of the Conceptosphere LANGUAGE ISSUE IN UKRAINE (upon reader's feedbacks)  

(in Ukrainian) 
 

80 

 
 

КОГНИТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ  
ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В УКРАИНЕ  
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В статье представлены результаты исследования особенностей организации 
концептосферы ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В УКРАИНЕ на материале читательских 
комментариев к интервью. Сергея Жадана, опубликованного в журнале «Новое 
время». Сделан вывод о том, что тексты комментариев в дискурсе общественности 
нацелены на выражение собственной интерпретации события и информации о нем, 
прагматически ориентированы на достижение перлокутивного эффекта. В процессе 
когнитивно-дискурсивного анализа медиапроизведения были отобраны и 
сопоставлены ассоциативно-когнитивные признаки и базовые смыслы с учетом 
частотности их актуализации в общем контексте медиапроизведения, что 
позволило предпринять попытку когнитивного моделирования исследуемой 
концептосферы. Было выделено ядро концептосферы – концепт ЯЗЫК, с которым 
другие концепты связаны ассоциативно-когнитивными связями, а также основные 
области концептуализации: идеологическую, аксиологическую и этносфецифическую. 
Когнитивные признаки оценочного характера проявляются в рамках оппозиции Свой-
Чужой в корреляции с концептами УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК, РУССКИЙ ЯЗЫК. 
Идеологическая область концептосферы сформирована концептами ЯЗЫКОВАЯ 
ПОЛИТИКА и ЗАКОН О ЯЗЫКЕ. Через семантическую оппозицию в дискурс 
вводятся концепты РУСИФИКАЦИЯ и УКРАИНИЗАЦИЯ с выраженными 
оценочными этнокомпонентами. Этномаркированность концептосферы 
ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В УКРАИНЕ сквозным образом прослеживается в 
комментариях через апеллирование авторов к таким культурно релевантным 
явлениям, как ментальность, национальная идентичность.  

 Ключевые слова: концепт; концептосфера; когнитивное моделирование; 
когнитивный признак; дискурс общественности; медиапроизведение; читательский 
комментарий; интерактивный контекст. 
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Cognitive Organization of the Conceptosphere LANGUAGE ISSUE IN 
UKRAINE (upon reader's feedbacks) 

Klymenko L. V., ledak@i.ua 
PhD. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Research worker 

 
The article represents the results of the conceptosphere LANGUAGE ISSUE IN THE 

UKRAINE cognitive organization analysis based on the reader’s feedbacks on Serhiy 
Zhadan’s interview in the periodical “Novoye Vremya”. It was outlined that the reader’s 
feedback in the public discourse is focused on the personal event vision and the individual 
interpretation of the relevant information in the interactive context. The feedback’s texts are 
pragmatically oriented to generate a perlocutive effect. In the cognitive-discursive analysis 
the associative-cognitive features and basic senses have been selected from the discourse 
and juxtaposed taking into consideration its actualization’s frequency in the full-text media 
product. It has allowed attempting the conceptosphere’s cognitive modeling. The concept 
LANGUAGE has been defined as the core of the conceptosphere, which links other concepts 
with associative-cognitive bonds. The ideological, axiological and ethnospecific 
conceptualization areas have been determined. Evaluative сognitive signs are revealed in 
Native-Foreign opposition in correlation with the concepts RUSSIAN LANGUAGE, 
UKRAINIAN LANGUAGE. The ideological area of the conceptosphere is formed by the 
concepts LANGUAGE POLICY and LAW ON LANGUAGE. Concepts RUSIFICATION and 
UKRAINIANISM function within the discourse as a semantic ethno-components opposition. 
The conseptosphere LANGUAGE ISSUE IN UKRAINE ethnospecificity can be traced in the 
comments as the authors' appeal to such culturally relevant phenomena as mentality and 
national identity.  

 Key words: concept, conceptosphere, cognitive modeling; cognitive sign; public 
discourse; media product; reader’s feedback; interactive context. 

 
Лінгвістична парадигма останніх десятиліть відчуває стрімке 

пожвавлення досліджень когнітивного спрямування, що передбачає науковий 
підхід до дослідження мови як різновиду пізнавальної діяльності. Когнітивні 
механізми та структури людської свідомості дедалі частіше вивчаються крізь 
призму мовних явищ. Певна кількість розробок, що виконуються у руслі 
когнітивної семантики, пов’язані з розбудовою багаторівневої теорії значення 
слова.  

Моделювання – один з основних методів семантичних досліджень у 
межах когнітивної лінгвістики [Поляков 2004; Fauconnier 1994]. Об’єктами 
когнітивного моделювання можуть виступати різні види структурованого 
знання від окремих понять, що складають термінологічну базу когнітивістики 
(концепт, фрейм) до концептосфер і картин світу. Тоді як поняття моделі у 
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точних науках характеризується конкретністю, в гуманітарних науках воно 
означає абстрактну схему певного явища або фрагмента дійсності. 
Унікальність методу когнітивного моделювання в сфері гуманітарного знання, 
на відміну від точних наук, полягає в тому, що внаслідок безперервної 
актуалізації концептуальних знань і безперервності мисленнєвого процесу 
його результат не може бути представлений у вигляді чіткої структури.  

Про актуальну для сучасної лінгвістики проблему моделювання мовної 
реальності пише К. І. Бєлоусов. Під моделлю він розуміє «таку подумки 
уявлену або матеріально реалізовану систему, яка відображуючи і 
відтворюючи об’єкт дослідження, спроможна його заміщувати таким чином, 
що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт» [Белоусов 2010]. 
Дослідницький потенціал цієї теорії вдається досить привабливим для аналізу 
когнітивної організації тематичних концептосфер (під терміном 
концептосфера за Д. С. Ліхачовим розуміємо «складну за типами і структурі 
сукупність концептів» [Лихачёв 1993: 3-9]) шляхом вивчення смислового 
наповнення висловлень, дослідження семантико-структурної організації 
дискурсу як інструменту доступу до змісту концептів, як засобу їхнього 
моделювання від семантики мови до концептосфери.  

Зважаючи на зріст ролі і впливу ЗМІ на формування картини світу, 
особливим матеріалом для моделювання тематичних концептосфер вважаємо 
новітні типи медійного дискурсу, засновані на гіпертекстовій організації 
комунікації. Розвиток мультимедійних систем призвів до появи особливого 
підтипу суспільного дискурсу – дискурсу громадськості, який є дзеркалом 
процесів, що відбуваються у суспільстві, відбитком зміни його ціннісних 
пріоритетів та появи нових концептів, які реалізуються за допомогою мовних 
засобів. Дискурс громадськості визначають як «своєрідний полілог з ознаками 
монологічності і діалогічності, який є сучасним видом медійної електронної 
комунікації в текстовому форматі, спрямований на обговорення значущих для 
даного суспільства у певний проміжок часу проблем і пошук соціально й 
особистісно значущих рішень» [Гималетдинова 2012: 30-34]. Його 
інтенціональну базу становить бажання активного вираження своєї соціальної 
позиції. Дискурс громадськості включає в себе широкий спектр жанрових 
форм суспільної реакції: блоги, листи до редакції та ін., а з появою мережевих 
видань починає широко використовуватися нова жанрова форма – читацький 
коментар. Читач отримує можливість миттєвого коментування матеріалу 
статей, висловлюючи свою думку стосовно того чи іншого явища або події як 
на основі прочитаного матеріалу, так і виходячи з власного попереднього 
досвіду, тим самим активно продукуючи подальше створення мадіатвору. 
«Новий» автор формулює експліцитні асертивні висловлювання, котрі тією чи 
іншою мірою відмічені аксіологічною модальністю, або ж звертається й до 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Вип. 11 : 79-91 

 

___________________________ 
Актуальні проблеми мовознавства 

© Клименко Л. В., ledak@i.ua 

Когнітивна організація концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (на матеріалі читацьких 
коментарів) (Українською) 

 
83 

імпліцитної форми асерції, яку можна назвати непрямою» [Диалектика текста 
1999: 74, 75]. Авторський текст і читацькі коментарі в мережевому 
повідомленні «поєднуються в єдиний текстовий простір, заповнений 
актуальною та концептуальною інформацією» [Баженова 2014: 128]. 

Таким текстовим гіперпростором, що містить концептуальну 
інформацією (матеріалом дослідження) було обрано інтерв’ю Сергія Жадана, 
опубліковане в журналі «Новое время», і читацькі коментарі до нього 
(www.nv.ua, Жадан, №4, 2017). Метою дослідження було з’ясування 
когнітивної специфіки і смислового наповнення тематичної концептосфери 
МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (об’єкта цієї розвідки) на основі аналізу 
лексико-семантичної реалізації її концептів.  

В ході дискурсивно-когнітивного аналізу цього медіатвору було 
застосовано підхід, при якому первинним для дослідження був не концепт, а 
дискурс, як сфера його побутування. Предметом дослідження виступили 
вербальні засоби – лексичні одиниці, невербальні засоби – графічні, 
зображальні, а також дискурсні механізми смислового наповнення висловлень 
читацьких коментарів, їхня понятійна, оцінна та змістова складові.  

Буденна свідомість інтуїтивно виділяє в рамках національної картини 
світу тематичне поле мовне питання в Україні, що є певною когнітивною 
структурою і віддзеркаленням різних фрагментів людського досвіду - 
елементів національної картини світу. Серед багатьох чинників, що 
зумовлюють вектор сучасного розвитку України, мовне питання посідає 
особливе місце. Мову, як універсальний інструмент пізнання і самовиявлення 
особистості, як основний елемент колективного розуму народу, покладено в 
основу формування нації. За часів глобалізації і прогресуючого 
міжкультурного діалогу розуміння мови вийшло за межі суто лінгвістичних 
знань. Оскільки соціалізація людини відбувається в атмосфері саме 
національної мови, національних кодів і символів, національної 
концептосфери, націєтвірну функцію мови неможливо переоцінити.  

Функціонуючи на індивідуальному та соціальному рівнях як засіб 
комунікації й інструмент когнітивного осмислення світу, мова акумулює і 
передає оцінну соціальну, культурно-історичну, національну інформацію та 
відтворює певну концептуальну картину світу. Мовне питання в України 
наразі є важливою складовою більш широкої проблеми – української 
національної ідентичності, позаяк багато хто вважає мову підґрунтям цієї 
ідентичності. Саме тому це питання «органічно» вплетене в обстоювання та 
відстоювання згаданої ідентичності українців.  

Мовна ситуація в Україні наразі вважається досить складною з огляду на 
специфіку двомовності (багатомовності) сучасного українського суспільства, 
яку визначають поліетнічний та культурно неоднорідний склад населення. 
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Ситуація диглосії – одночасне функціонування у суспільстві української та 
російської як двох домінуючих мов спілкування населення, породжує 
співіснування двох картин світу, відтворюваних національно-культурними 
уявленнями кожної з мовних спільнот. Наразі ця проблематика набула 
неабиякого громадського резонансу і дістала широкого обговорення в 
інформаційному просторі України. 

Відомий український письменник Сергій Жадан, літературні твори якого 
були відмічені численними національними та міжнародними нагородами, 
перекладені тринадцятьма мовами, що ствердило автора як одного з 
найвідоміших сучасних українських письменників, в інтерв'ю інтернет-
виданню «Новое время» висловив упевненість, що в Україні йде боротьба 
проти російської мови, а не за українську. "У нас відбувається боротьба не за 
українську мову, а проти російської. Така невелика підміна понять, а вона 
змінює фактично все", – сказав він (www.nv.ua, Жадан, №4 , 2017).  

За словами письменника, багато патріотів України, які говорять 
російською, опиняються в ролі вигнанців: "Країна, яку вони підтримують, за 
яку вони борються і готові вмирати на фронті, раптом починає боротися з 
ними. Вони раптом опиняються в ролі людей, які повинні виправдовуватися і 
захищатися. Це не конструктивна позиція" (там само).  

Жадан зазначив, що мовне питання – це козирна карта, яка дістається 
кожен раз з кишені, коли влада не може відповісти на соціальні або 
економічні виклики. "І ось вже ніхто не говорить про збільшення мінімальної 
зарплати і тарифів, про зростання курсу долара, а всі розмірковують про те, 
чи будуть у нас мовні інспектори або не будуть. Так було при (президентові 
Вікторові) Ющенкові, при (президентові Вікторові) Януковичу, зараз і так 
буде далі, поки це питання не вирішать", - заявив письменник (там само). 

Текст інтерв’ю, а згодом і читацькі коментарі до нього дають поштовх 
для подальшого обговорення. Оцінки користувачів мережі доповнюють 
інформацію основного тексту і виражають їхнє власне ставлення до 
заторкуваної проблематики. Кількість і багатоаспектність опублікованих 
коментарів до інтерв’ю (більше 100, до яких щодня додаються нові) 
сигналізують про неабияку актуальність питання про мови в Україні і 
зацікавленість читачів в участі в обговоренні. Тексти коментарів у 
лінгвістичному відношенні достатньо різноманітні, написані переважно в 
розмовному стилі. Вони не просто доповнюють основний текст, але й 
створюють особливий семантичний, психологічний та естетичний простір. 
Деякі коментарі взаємопов’язані і відтворюють досить розлогі сукупні тексти, 
містять аналітичні роздуми про різні аспекти мовного питання в Україні, а їхні 
базові смисли актуалізують концептосферу МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ.  
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Загалом читацькі коментарі спрямовані на висловлення власної 
інтерпретації події й поданої про неї інформації і прагматично орієнтовані на 
виклик перлокутивного ефекту. Майже кожен текст містить оцінний 
компонент й аргументацію. Наприклад: 
 

Інколи коментарі мають форму безапеляційної констатації і містять 
висловлення читачем власної негативної чи позитивної оцінки обговорюваного 
(прикладів такого безапеляційного висловлювання небагато): 

 

 
або 

 

 
Семантико-когнітивний аналіз інтерв’ю та читацьких коментарів до 

нього, представлений в роботі, проводився шляхом виокремлення й 
усвідомлення окремих смислів у межах тематичного поля мовне питання в 
Україні, актуалізованих у дискурсі досліджуваного медіатвору. Дискурсивний 
аналіз передбачав урахування особливостей мовних і концептуальних картин 
світу адресантів й адресатів (які можуть мінятися ролями) та їхню об’єктивацію 
мовними засобами. Було виокремлено основні семи ключових понять 
тематичного поля мовне питання в Україні, які складають семантичне ядро 
створюваних ним концептів.  

Базовим онтологічним концептом і ядром досліджуваної концептосфери є 
мегаконцепт МОВА. Коментарі до інтерв’ю написано українською або 
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російською мовами, а вибір мови коментування призводить до умовного поділу 
читачів-коментаторів на дві групи. Для представників кожної з груп 
особливістю когнітивного змісту концепту МОВА є те, що він оформлюється 
як результат концептуалізації конкретної мови (або рідної, або мови 
спілкування). Когнітивні ознаки оцінного характеру в кореляції з концептами 
УКРАЇНСЬКА МОВА, РОСІЙСЬКА МОВА наскрізно присутні в текстах 
коментарів й утворюють аксіологічну область концептосфери МОВНЕ 
ПИТАННЯ В УКРАЇНІ. Когнітивні ознаки своя мова, мова іншого є мовними 
маркерами оцінних категорій Cвій-Інший. Відносини у межах цих категорій 
мають різне змістове навантаження і що передбачають різні сценарії розвитку. 
У першому варіанті - це вороже сприйняття Іншого (іншомовного) як Чужого, 
коли прояви мовної інакшості інтерпретуються як такі, що несуть потенційну 
загрозу: 

«чому українські IT фахівці на роботі продовжують розмовляти 
російською? Виявляється колеги, з якими місяцями розмовляв російською 
можуть і уміють говорити українською і охоче нею спілкуються 
Нагадує старий анекдот: «Чому Ви прийшли на військову кафедру в 
штанях ймовірного противника?» 
Наступний коментар демонструє сценарій взаємодії, коли Інший 

(іншомовний) не сприймається як чужий, тобто не є потенційно загрозливим:  
«Українська – многими по советской еще традиции воспринимается как 
язык села, язык глубинки, в крайнем случае, язык Западной Украины». 
Інколи такий Інший (іншомовний) може трансформуватися у Свого і 

позитивно сприйматися представниками спільноти «опонентів»:  
«Оскільки російська культура стоїть на вищому рівні, ніж українська, 
то люди з творчими здібностями приєднуються до російської культури і, 
відповідно, мови». 
 
Окрім цього є можливим ще інший варіант – нейтральне відношення, 

коли коментатор одночасно присутній у декількох соціальних вимірах і є 
включеним до різних каналів комунікації, завдяки чому його прийняття Іншого 
(іншомовного) є більш толерантним, як-от: 

«коли людина поважає себе й свою мову, вона не стане паплюжити мову 
інших». 
Наразі у науковій і громадській спільнотах поширеним є погляд на вибір 

мови спілкування як на символічний прояв консолідованості у складі певної 
соціальної групи, коли мова спілкування стає значущим фактором та навіть 
умовою її створення й існування. Так, французький соціолінгвіст Ф. Бланше 
зазначає, що вибір тієї чи іншої мови у межах певної спільноти або у 
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конкретній комунікативній ситуації стає певним маркером соціальної 
приналежності, проявом власної позиції [Blanchet, 2000]. 

В інтерактивному контексті досліджуваного медіатвору вибір мови 
коментування є символічним маркером групи, адже нею відтворюються певні 
соціально та культурно марковані системи цінностей, віддзеркалюється 
груповий і створюється індивідуальний рівень соціальних значень. 
Використовуючи в інформаційному просторі ту чи іншу мову, віддаючи 
перевагу одній із конкурентних, коментатор сигналізує про власну 
приналежність до певної спільноти, намагається обстоювати свої ціннісні 
переконання. Так, один з коментарів до інтерв’ю може спонукати інших читачів 
до подальшого коментування, причому наступні репліки стосуються як самого 
інтерв’ю, так і коментарів до нього. Зав’язується діалог між читачами, кожен з 
яких продовжує спілкування власною мовою, тим самим маніфестуючи 
солідарність, або навпаки, демонструючи опозиційне ставлення до висунутого 
аргументу. Наприклад: 

 

З прикладів очевидно, що питання, пов'язане з використанням російської 
мови на території Україні, автори коментарів трактують по-різному. Це 
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ймовірно пов'язано з тим, що низку аспектів культури України висвітлювали в 
різні періоди за різних ідеологій, а також з тією обставиною, що питання 
російської мови в Україні широко використовується в сучасній політичній 
боротьбі і, як наслідок, їх по-різному висвітлюють різні політичні сили в 
українських та російських у засобах масової інформації.  

Це є приводом для виділення ідеологічної області досліджуваної 
концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАІНІ з центральними концептами 
МОВНА ПОЛІТИКА і МОВНИЙ ЗАКОН. Оскільки мовна політика має 
відношення до сфери державної діяльності, є галуззю, системою поглядів і 
принципів, пропонованою владними структурами і контрольованою ними, 
актуалізація концепту МОВНА ПОЛІТИКА відбувається на основі такої 
когнітивної ознаки як владність/державність.  

Історично склалося, що мовне питання в різних країнах здебільшого 
розв'язувалось на державному рівні і регулювалося мовною політикою. Так, 
наприклад, у Франції XVII століття кожен п’ятий зовсім не знав французької 
мови, а кожен четвертий не міг вести зв'язної розмови, тобто майже половина 
населення не володіла мовою своєї країни. Проте завдяки послідовній мовній 
політиці пуризму французька мова протягом XIX ст. утвердилася як єдина на 
всій території Франції й у всіх сферах суспільного життя. Внаслідок вдалої 
мовної політики відбулася консолідація суспільства, духовне та економічне 
зростання країни. Ця політична лінія зберігається в національній державній 
політиці й дотепер. Так, у законі про вживання французької мови, прийнятому 
Національними зборами і Сенатом Франції 4 серпня 1994 p., не тільки 
проголошується, що «французька мова як державна, згідно з Конституцією, є 
важливою складовою частиною самобутності і національного надбання 
Франції», а й встановлюються суворі санкції за ігнорування мови на території 
держави. 

Когнітивна ознака владність/державність майже у всіх коментарях до 
інтерв’ю С.Жадана отримує експресивно-оцінну вербалізацію, здійснювану 
здебільшого у негативному контексті, як от: 

«Дурню Ви, дідьку написали. Саме тому можне питання завжди і 
консервувалося, що клептократичні українська влада боялася втратити 
частину електорату. А тому воліла нічого в країні не змінювать. І 
скажіть, нарешті, правду собі.» 
Аналіз контекстних вживань демонструє у концепта МОВНА ПОЛІТИКА 

таку когнітивно-асоціативну ознаку як насильницька/нав’язувальна діяльність, 
вербалізована у наступному прикладі за допомогою лексем «пригнічується», 
«намагаються русифікувати»:  
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Або ж іще в іншому прикладі ознака насильницька діяльність реалізується за 
допомогою бінарної опозиції дієслів знищувати – рятувати: «Українська мова 
знищується, її потрібно рятувати». 

Через семантичну опозицію вводяться до дискурсу концепти 
РУСИФІКАЦІЯ та УКРАЇНІЗІЦІЯ. Ці концепти містять виражені когнітивні 
етнокомпоненти, адже взаємодія (як конкурентна, так і рівноправна) між обома 
мовами внаслідок історико-культурної ситуації їхнього довготривалого 
співіснування зумовлює етносоціокультурне усвідомлення української мови у 
контексті її взаємовідносин з російською. З цієї причини концепти 
РУСИФІКАЦІЯ та УКРАЇНІЗІЦІЯ часто виступають у ролі об’єктів оцінки, 
коли коментатори апелюють до цінностей, з якими вони асоціюються.  

 
«пытаться что-либо украинизировать можно лишь во время какого-то 
экономического и культурного подъема. При нынешней экономической 
ситуация волна украинства и патриотизма и ее элементы зачастую 
ассоциируются с неудачами власти и вызывают далеко не всегда 
положительные эмоции». 
 
Аналіз контекстних вживань показав, що концепт УКРАЇНІЗАЦІЯ має 

конгітивну ознаку боротьба, адже нерідко об’єктивується у словосполученнях 
«жорстка українізація», «рішуча українізація» 

У текстах коментарів до згаданих концептуально-тематичних сфер 
додається допоміжна концептуальна область освіта/навчання/вивчення, що 
інколи виконує об’єднавчу функцію між концептами МОВНА ПОЛІТИКА і 
МОВА: 
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Особливе місце у коментарях посідає об’єктивація когнітивної ознаки 

здатність до вивчення мови, а її яскраве омовлення демонструють такі пасажі:  
«природна нездатність російськомовних до вивчення мов. Російськомовні 
будуть кістьми лягати, аби не вчити»; 
 
«Гарний приклад – Мікола Азіров, який дуже старався, але ж ніяк не 
здужав». 

В останньому коментарі автор застосовує макаронізм – «Мікола Азіров» – 
лінгвістичний прийом, коли іншомовне слово або авторський вислів вживається 
із збереженням притаманних цьому слову чи висловлюванню iншомовних 
форми та вимови. Когнітивні особливості побутування макаронізмів в 
інформаційному просторі України заслуговують на особливу увагу та є 
перспективним напрямком для подальшого поглибленого дослідження. 

Використаний дискурсивно-когнітивний підхід полягав у співставленні 
попередньо відібраних з текстів читацьких коментарів асоціативно-когнітивних 
ознак і базових смислів з урахуванням частотності їхньої актуалізації у 
загальному контексті. Застосування такої методології дало змогу здійснити 
спробу моделювання концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ, 
виділивши її ядро й основні області концептуалізації: ідеологічну, аксіологічну 
та етноспецифічну.  

Концепт МОВА є ядерним елементом концептосфери МОВНЕ 
ПИТАННЯ В УКРАЇНІ, з яким решта концептів пов’язані асоціативно-
когнітивними зв’язками. Наскрізно в тексті медіатвору прослідковується 
«когнітивний контекст», що лежить в основі концепту МОВА, а мова виступає 
як інструмент когнітивного пізнання. Семантика досліджуваної концептосфери 
не обмежується контекстом національної мовної політики. Ідея етнокультурної 
маркованості концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ наскрізно 
простежується у коментарях у масовому апелюванні авторів до таких 
культурно релевантних явищ, як ментальність, національна ідентичність.  
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МОДУС УВІЧЛИВОСТІ  

КООПЕРАТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ, 
РОСІЯН, ЛИТОВЦІВ І АМЕРИКАНЦІВ:  

АВТО- І ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПИ 
 

Корольов Ігор Русланович, korolyovigor@gmail.com 
канд. філол. наук, доц., докторант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 
У статті розглядаються стереотипні уявлення українців, росіян, литовців і 

американців про когнітивно-семіотичний модус увічливості як складника національної 
кооперативної комунікативної поведінки. Охарактеризовано теоретичні основи 
вивчення ввічливості як когнітивно-семіотичного модусу національної кооперативної 
комунікативної поведінки; виявлено індивідуальні та колективні стереотипні уявлення 
про ввічливість в українській, російській, литовській і американській комунікативних 
культурах за результатами емпіричного дослідження (соціо- та психолінгвістичного 
експериментів); систематизовано індивідуальні та колективні стереотипні уявлення 
про ввічливу мовну особистість в аналізованих лінгвокультурах; визначено рівень 
реалізації модусу ввічливості в конкретних комунікативних ситуаціях відповідно до 
його трирівневої класифікації (високий – формальна, середній – нейтральна, низький – 
неформальна ввічливість); параметризовано авто- та гетеростереотипи українців, 
росіян, литовців і американців про ступінь увічливості кооперативної комунікативної 
поведінки. Отже, когнітивно-семіотичний модус увічливості є універсальним і 
складним формантом і складником національної кооперативної комунікативної 
поведінки, властивим для представників української, російської, литовської і 
американської комунікативних культур. У їхній комунікативній свідомості поняття 
ввічливості співвідноситься з такими типами стереотипних реакцій, як: дотримання 
етикетних норм, установлених (загальноприйнятих) правил спілкування (уживанням 
етикетних стереотипних висловлювань); маркер вихованості та освіченості; 
демонстрація гарних манер, поваги до співрозмовника; модель поведінки, що 
репрезентує риси характеру та моральні принципи; неконфліктна форма комунікації, 
урахування інтересів Іншого, компромісність.  

Ключові слова: модус увічливості, кооперативна комунікативна поведінка, 
стереотип, комунікативна свідомість, авто- та гетеростереотип, українська 
(російська, литовська, американська) комунікативна культура  
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В статье рассматриваются стереотипные представления украинцев, 
русских, литовцев и американцев о когнитивно-семиотическом модусе вежливости 
как составляющей национального кооперативного коммуникативного поведения. 
Охарактеризованы теоретические основы изучения вежливости как когнитивно-
семиотического модуса национального кооперативного коммуникативного 
поведения; выявлены индивидуальные и коллективные стереотипные 
представления о вежливости в украинской, русской, литовской и американской 
коммуникативных культурах по результатам эмпирического исследования (социо- 
и психолингвистического экспериментов); систематизированы индивидуальные и 
коллективные стереотипные представления о вежливой языковой личности в 
рассматриваемых лингвокультурах; определен уровень реализации модуса 
вежливости в конкретных коммуникативных ситуациях в соответствии с его 
трехуровневой классификацией (высокий – формальная, средний – нейтральная, 
низкий – неформальная вежливость); параметризированы авто- и 
гетеростереотипы украинцев, русских, литовцев и американцев о степени 
вежливости кооперативного коммуникативного поведения. Таким образом, 
когнитивно-семиотический модус вежливости является универсальным и сложным 
формантом, составляющей национального кооперативного коммуникативного 
поведения, свойственным для представителей украинской, русской, литовской и 
американской коммуникативных культур. В их коммуникативном сознании понятие 
вежливости соотносится со следующими типами стереотипных реакций: 
соблюдение этикетных норм, установленных (общепринятых) правил общения 
(употреблением этикетных стереотипных высказываний); маркер воспитанности 
и образованности; демонстрация хороших манер, уважения к собеседнику;  
модель поведения, репрезентирующая черты характера и моральные  
принципы, неконфликтная форма коммуникации, учет интересов Другого, 
компромиссность. 

Ключевые слова: модус вежливости, кооперативная коммуникативное 
поведение, стереотип, коммуникативное сознание, авто- и гетеростереотип, 
украинская (русская, литовская, американская) коммуникативная культура. 
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The article deals with stereotypes of Ukrainians, Russians, Lithuanians and Americans 
concerning cognitive-semiotic mode of politeness as a component of national cooperative 
communicative behaviour. The theoretical fundamentals of the study of politeness as 
cognitive-semiotic mode of communication of national cooperative behaviour have been 
characterized. The individual and collective stereotypes about politeness in Ukrainian, 
Russian, Lithuanian and American culture of communication have been identified based on 
the results of empirical studies (socio- and psycholinguistic experiments). The individual and 
collective stereotypes of polite linguistic identity in the analysed linguocultures have been 
systematized. The level of realization of politeness mode in specific communicative situations 
has been defined due to its three-level classification (high – formal, middle – neutral, low – 
informal politeness). The auto- and heterostereotypes of Ukrainians, Russians, Lithuanians, 
Americans and the degree of politeness in their cooperative communicative behaviour have 
been parameterized. Consequently, the cognitive-semiotic modus of politeness is a universal 
and complex formality and an integral part of the national cooperative communicative 
behaviour that belongs to the representatives of the Ukrainian, Russian, Lithuanian and 
American communicative cultures. In their communicative consciousness the notion of 
politeness relates to the following types of stereotypical reactions, such as: compliance with 
etiquette norms, established (generally accepted) rules of communication (the use of etiquette 
stereotyped statements); marker of parenting and education; demonstration of good manners, 
respect for the interlocutor; model of behaviour that represents traits of character and moral 
principles; non-conflict form of communication, taking into account the interests of the Other, 
compromise. 

Keywords: politeness mode, cooperative communicative behaviour, stereotype, 
communicative consciousness, auto- and heterostereotype, Ukrainian (Russian, Lithuanian, 
American) communicative culture. 

 
Наприкінці ХХ – і на початку XXI століть науково-дослідницькі інтереси 

лінгвістів у галузі комунікативістики зосередилися на проблемах різних типів 
вербальної і невербальної комунікації загалом та мовленнєвої поведінки зокрема 
[Богдан 1998; Газизов 2011; Глушак 2009; Гнатюк 2007; Ларина 2009; Леонтович 
2005; Паужа 2007; Ратмайр 2003; Серякова 2012; Стернин 2003; Харченко 2003; 
Brown 1987 Čepaitienė 2007; Kučinskaitė 1990; Kuzmickaitė 1992; Lebedko 1999 та 
ін.]. Остання, маючи когнітивно-соціальну природу, відіграє значну роль у 
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процесі соціалізації мовної особистості і полягає в засвоєнні соціокультурних 
норм, національно-ціннісних орієнтирів, передусім стереотипів вербальної 
(невербальної) поведінки того суспільства, соціальної групи і спільноти, до яких 
вона належить [Стернин 2015]. У контексті такої постановки проблеми мовну 
особистість можна співвіднести з певним соціокогнітивним феноменом, 
репрезентованим носієм свідомості і мови зі стійкою системою соціально 
значущих рис, складним внутрішнім (духовним) світом із конкретним ставленням 
до себе і свого оточення, що реалізується у відношеннях з дійсністю, іншими 
людьми та безпосередньо собою [див. докладніше про це: Ю. М. Караулов 1987].  

На нашу думку, парадигму національної кооперативної комунікативної 
поведінки утворює тріада когнітивно-семіотичних модусів увічливості, 
толерантності та фамільярності [див. докладніше: Королёв 2016]. У свою чергу, 
увічливість розглядаємо як різновид загального кооперативного когнітивно-
семіотичного модусу, вдала реалізація якого залежить від специфіки 
комунікативної взаємодії (монокультурна чи міжкультурна) співрозмовників, а 
також від гармонійних, комфортних і неконфронтаційних пресупозицій, інтенцій 
і шляхів їхньої реалізації. Когнітивно-семіотичний модус увічливості є 
універсальним визначальним чинником для вдалої реалізації та імплементації 
кооперативної комунікативної поведінки. Проте необхідно зауважити, що в 
комунікативній свідомості представників окремих лінгвокультур існують і 
функціонують певні стереотипні константи, що визначаються конкретними 
традиційними, соціальними, культурними, ґендерними чинниками, етикетними 
нормами та правилами тощо. Відображаються вони передусім у міжкультурній 
взаємодії, хоча присутні й у монокультурному спілкуванні. З’ясування 
універсальних стереотипних констант, закріплених у комунікативній свідомості 
східнослов’янських (українців і росіян), балтійських (литовців) та американського 
(США) етносів, зумовлює актуальність дослідження когнітивно-семіотичного 
модусу ввічливості національної кооперативної комунікативної поведінки. 

У фокусі нашої уваги передусім перебувають питання про когнітивно-
семіотичний характер і дискурсивну реалізацію національної кооперативної 
комунікативної поведінки, які передбачають з’ясування стереотипних уявлень 
представників аналізованих лінгвокультур про поняття кооперативності, 
кооперативну мовну особистість, кооперативні ситуації спілкування, авто- і 
гетеростереотипи, про рівень кооперативності українців, росіян, литовців і 
американців [див. докладніше Королёв 2016]. Проаналізувавши відповіді 
інформантів, дійшли висновку про те, що когнітивно-семіотичний модус 
увічливості становить універсальну стереотипну константу комунікативної 
свідомості, яка сприяє успішній повноцінній реалізації категорії кооперативності 
в комунікативній взаємодії, хоча й не в усіх монокультурних і міжкультурних 
ситуаціях спілкування. Доцільним у цьому ракурсі, на нашу думку, стало 
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проведення емпіричного дослідження у вигляді соціо- та психолінгвістичного 
експерименту, в якому центральне місце належить поняттю ввічливості.  

Отже, спираючись на відповідні дослідницькі погляди, когнітивно-
семіотичний модус увічливості, який обраний об’єктом пропонованої розвідки, 
потрактовується як універсальний лінгвокультурний феномен, який, безсумнівно, 
виступає складником національної кооперативної комунікативної поведінки. 
З’ясування ж специфіки індивідуальних і колективних авто- і гетеростереотипів 
про модус ввічливості української, російської, литовської та американської 
кооперативної комунікативної поведінки становить предмет дослідження. 

Основна мета розвідки полягає у з’ясуванні стереотипних уявлень 
українців, росіян, литовців і американців про когнітивно-семіотичний модус 
увічливості як складника національної кооперативної комунікативної поведінки. 
Завдання: 1) розглянути теоретичні основи вивчення ввічливості як когнітивно-
семіотичного модусу національної кооперативної комунікативної поведінки; 
2) виявити індивідуальні та колективні стереотипні уявлення про ввічливість в 
українській, російській, литовській і американській комунікативних культурах за 
результатами емпіричного дослідження (соціо- та психолінгвістичного 
експериментів); 3) систематизувати індивідуальні та колективні стереотипні 
уявлення про ввічливу мовну особистість в аналізованих лінгвокультурах; 
4) визначити рівень реалізації модусу ввічливості в конкретних комунікативних 
ситуаціях, відповідно до його трирівневої класифікації (високий – формальна, 
середній – нейтральна, низький – неформальна ввічливість); 5) параметризувати 
авто- та гетеростереотипи українців, росіян, литовців і американців про ступінь 
увічливості в їхній кооперативній комунікативній поведінці. 

Опосередкований мовою образ світу тієї чи іншої культури становить мовну 
свідомість індивідів, у якій відображається тип культури, до якого вони належать. 
Аналізуючи індивідуальну мовну свідомість і процеси мовленнєвої діяльності 
індивідів, за спостереженнями Н. Б. Мечковської, можна виявити закономірності 
не тільки надіндивідуального, а й надетнічного характеру, тобто універсалії. У 
цьому, на її думку, “немає парадоксу, оскільки мовленнєвомисленнєві механізми 
свідомості та латентні (приховані) процеси породження й сприйняття тексту 
визначаються загальнолюдськими нейропсихологічними закономірностями, а 
тому значна кількість понять психолінгвістики та теорії комунікації переважно 
формулюються у вигляді універсалій” [Мечковская 2003, 295].  

Як зауважує Т. В. Ларіна, ввічливість є центральною комунікативною 
категорією, що виступає в якості своєрідного системоутворюючого стрижня, який 
регулює поведінку представників різних лінгвокультур, дозволяє простежити її 
логіку [Ларина 2009, 129]. Відповідний погляд висловлює й О. А. Земська, 
визначаючи категорію ввічливості як впливовий регулятор мовленнєвої поведінки 
[Земская 2004, 597].  
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Використовуючи термін М. М. Бахтіна [Бахтин 1998, 361], Д. Б. Гудков 
визначає комунікацію як взаємодію “свідомостей мовців”, підкреслюючи, що для 
можливості цієї взаємодії необхідним є перетин когнітивних просторів 
комунікантів; при цьому чим більше зона цього перетину, тим адекватніший 
характер матиме як монокультурна, так і міжкультурна комунікація [Гудков 2003, 
10, 23].  

Розглядаючи проблеми, пов’язані з комунікативною поведінкою, доцільно 
говорити про комунікативну свідомість, яка, за визначенням Й. А. Стерніна, є 
стійкою сукупністю процесів мислення, що забезпечують комунікативну 
поведінку нації, групи, особистості [Стернин 2015, 10]. Це пояснює зв’язок 
наявних у свідомості національної мовної особистості стереотипів, готових думок, 
схем пояснень явищ і подій, механізмів каузальної атрибуції із менталітетом і 
національним характером нації.  

Мова надає нам лише інструментарій для побудови висловлювань, а 
механізм їхнього використання визначається часто-густо комунікативною 
свідомістю представників певної лінгвокультури. У такому випадку, на думку 
Т. В. Ларіної, можна говорити про феномен лінгвокультурної комунікативної 
інтерференції, яку можна визначити як “втручання факторів рідної культури, мови 
і національної свідомості в інтерпретацію іншокультурної комунікативної 
поведінки і у власну поведінку при міжкультурному спілкуванні” [Ларина 2006]. 
Це явище можна спостерігати не лише в плані концептів, прецедентних текстів 
тощо, а й у способах формування та функціонування таких універсальних 
феноменів, як модус увічливості, оскільки відбувається накладання національно-
культурних стереотипів мовленнєвої поведінки, характерних для рідної 
комунікативної культури, на процес спілкування з представниками інших 
лінгвокультур. 

Так, у тлумачних словниках української, російської, литовської та 
англійської мов пропонуються такі дефініції:  

1) укр.: ввічливість – властивість за значенням ввічливий, який 
дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність; чемний; в 
якому проявляється уважність, люб’язність [СУМ 1, 304]; синоніми: чемність, 
ґречність, шанобливість, уважність, люб’язність, тактовність, галантність, 
делікатність, коректність, доброзичливість тощо; 

2) рос.: вежливость – вежливый, соблюдающий правила приличия, 
воспитанный, учтивый [Ожегов]; “нравственно-этическое качество личности, 
характеризующее проявление любви к людям. Это форма уважительного 
отношения одного человека к другому, выражающегося в культуре речи, 
сдержанности мимики н движении руками, а также в проявлении такта, 
терпения, деликатности, умения слушать и понимать, уступать друг другу” 
[Безрукова 2000, 123-124]; 
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3)  лит.: mandagumas – mandagus – kuris gražaus elgesio, gražių manierų 
[LKŽ] – котрий з гарною поведінкою та гарними манерами; padorus – порядний; 
meilus, malonus, patinkantis – ласкавий, приємний, люб’язний; švelnus, subtilus – 
м’який / ніжний, делікатний; tinkamas, geras, patogus – правильний / адекватний, 
гарний (добрий), зручний; aiškus, akivaizdus – зрозумілий, очевидний; gražus, 
puikus, dailus – красивий (гарний), чудовий, стрункий; vikrus, apsukrus – спритний, 
моторний; tvirtas, galingas – сильний, потужний; 

4) англ.: politeness – polite – having or showing behavior that is respectful and 
considerate of other people; showing consideration for others in manners, speech, etc.; 
is the practical application of good manners or etiquette; courtesy – the showing of 
politeness in one’s attitude and behavior toward others, courteous – polite, respectful, or 
considerate in manner; civility – formal politeness and courtesy in behavior or speech, 
civil – courteous and polite [OED]. 

Отже, найтрадиційніше на перший погляд розуміння ввічливості як прояв 
поваги / уваги до інших є неприйнятним у міжкультурній взаємодії, адже навіть 
універсальні, з одного боку, поняття повага / увага в різних комунікативних 
культурах мають якщо не протилежні, то часто-густо суперечливі форми 
експлікації та сприйняття адресатом, як-от: повага до людей старшого віку на 
Сході та Заході або увага до незнайомої жінки в арабських і латиноамериканських 
країнах) [див. докладніше Ларина 2009].  

За спостереженнями М. П. Любімова, англійська ввічливість виявляється 
багато в чому і по-різному: “ви пропускаєте супутника вперед, він проходить крізь 
двері і каже “вибачте!”. Чоловік неодмінно встане, якщо з ним заводить розмову 
інша людина (не обов’язково пані), не прийнято голосно розмовляти (хоча буває – 
і це наслідок всепоглинаючої демократії), жестикулювати, відволікати від 
розмови, проявляти запальність в суперечці і взагалі загострювати суперечку, 
прийнято слухати та не перебивати” [Любимов 2004, 245]. У цьому ракурсі, як 
зауважує Т. В. Ларіна, для росіян таке “відхилення від зазначених правил не 
завжди сприймається як неввічливість. Росіяни люблять посперечатися, часто 
перебивають свого співрозмовника, а проходячи у відчинені кимось двері, 
швидше за подякують, а не попросять вибачення” [Ларина 2009, 131].  

Незважаючи на універсальність модусу ввічливості як притаманного для 
будь-якої комунікативної культури феномена, можна стверджувати, що і 
ввічливість як когнітивно-комунікативна категорія, і ввічлива / неввічлива 
поведінка розуміються в різних культурах по-різному і, відповідно, має різні 
форми прояву та інтерпретації. Незнання того, яка поведінка вважається 
ввічливою, а яке неввічливою в тій чи іншій культурі, призводить до формування 
різних етнічних стереотипів, що регулюються авто- і гетеростереотипними 
уявленнями про модус увічливості та перешкоджають повноцінній реалізації 
кооперативної комунікативної поведінки зокрема.  



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Вип. 11 : 92-120 

 

___________________________ 
Актуальні проблеми мовознавства 

© Корольов І. Р., korolyovigor@gmail.com 
Модус увічливості кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: 

авто- і гетеростереотипи  (Українською) 
 

99 

Модус увічливості національної кооперативної поведінки передбачає 
насамперед дотримання мовленнєвих максим, або правил, які свого часу 
запропонував ще Дж. Ліч. [Leech 1983, 132-142]. Так, комуніканти, що 
продукують кооперативну комунікативну поведінку в (не)інституційних 
дискурсивних практиках посередництвом модусу ввічливості, мають 
дотримуватись хоча б однієї мовленнєвої максими (симпатії (висловлюй симпатію 
Іншому); згоди (мінімізуй розбіжності в поглядах); схвалення (не свари Іншого); 
скромності (не хвали себе); такту (дотримуйся інтересів Іншого); щедрості 
(максимум на користь Іншому, мінімум – собі) [Leech 1983]) чи їхньої комбінації 
(сукупності), які дозволяють підтримувати дружню атмосферу та сприяють 
кооперуванню спільних зусиль з метою реалізації поставлених завдань. 

Експериментальний блок анкети присвячений безпосередньо модусу 
ввічливості, зокрема стереотипним уявленням інтерактантів про: 1) розуміння та 
інтерпретацію поняття ввічливості; 2) риси ввічливої мовної особистості; 
3) ситуації спілкування, в яких найбільше та найменше, на думку респондентів, 
реалізується когнітивно-комунікативна категорія ввічливості; 4) авто- і 
гетеростереотипні уявлення про ступінь увічливості кооперативної 
комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців. Аналіз 
відповідей дозволив виявити як універсальні константи, так і цікаві розбіжності в 
поглядах на ввічливість у представників чотирьох лінгвокультур. 

З метою з’ясування того, як розуміють модус увічливості представники 
української, російської, литовської та американської комунікативних культур, 
нами було проведено асоціативний експеримент у формі анонімного анкетування 
в електронному вигляді з використанням Google-форми українською, російською 
та литовською мовами. У ньому взяла участь однакова кількість інформантів (по 
100 осіб, усього 400), які є представниками різних вікових груп (від 17 до 82 років), 
але переважно одного соціального зрізу суспільства – студенти та викладачі 
університетів, представники інтелігенції. Детальніше з процедурною методикою 
та характеристиками експерименту можна ознайомитись у наших попередніх 
публікаціях [див. докладніше Королёв 2016]. 

У блоці анкети з вільним асоціативним характером інформантам було 
запропоновано охарактеризувати поняття ввічливість та описати риси ввічливої 
мовної особистості у процесі спілкування, що зумовило необхідність об’єднання 
та типологізації певних властивостей і ознак, про які зазначали реципієнти. 
Передусім нас цікавлять стереотипні уявлення про кооперативну комунікативну 
поведінку, що заснована на когнітивно-семіотичних модусах увічливості, 
толерантності та фамільярності. Причина появи таких стереотипів полягає у 
національно-культурній специфіці комунікативної свідомості, що відображається 
в комунікативній поведінці певного етносу, яка регулюється зокрема уявленнями 
про ввічливість як когнітивно-комунікативної категорії загалом та про форми й 
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ступінь її реалізації у різних лінгвокультурах зокрема. Проведений експеримент 
надав можливість зробити певні попередні висновки лише про спрощені, наївні 
уявлення в комунікативній свідомості інформантів про ввічливість як модус 
кооперативної комунікативної поведінки. Під час класифікації відповідей 
респондентів чотирьох досліджуваних комунікативних культур нам вдалося 
виокремити шість типів стереотипних уявлень про “ввічливість” (зауважимо, що 
виокремлені типи не існують ізольовано в так званому “чистому вигляді”, а в 
більшості випадків перетинаються, взаємодоповнюють один одного, адже в одній 
відповіді можна виділити дві, а подекуди й більше, різних за семантикою реакцій): 

1) дотримання етикетних норм, встановлених (загальноприйнятих) 
правил спілкування:  

укр.: 1) вміння дотримуватись правил (норм, канонів) етикету; 
2) елемент етикетної поведінки; 3) дотримання загальноприйнятих правил 
поведінки, їх втілення при взаємодії з іншими людьми; при цьому людина не 
повинна казати щось “від себе”, а користується лише шаблонами фраз і 
поведінки; 

рос.: 1) соблюдение норм (правил, аксиом) этикета; манера общения, при 
которой человек соблюдает установленные нормы и рамки общения; 
2) произносить соответствующие ситуации ритуальные коммуникативные 
фразы; 3) формальность, культура и этичность общения; 4) пристойное 
поведение с соблюдением необходимых этикетных правил; 

лит.: etiketo, taisyklių laikymasis; etikos principais paremtas elgesys; laikymasis 
tam tikrų etiketo taisyklių; laikymasis etikos standartų / etinių normų 2) laikymasis toje 
visuomenėje nusistovėjusių bendravimo taisyklių (pasisveikinimo būdai ir pan.); 
3) įgimtas ar suvoktas etiketas; visuomenei priimtinos elgesio taisyklės; susijęs su 
empatija ir žiniomis apie socialinį etiketą; 4) visuotinai priimtų elgesio taisyklių 
laikymasis; 

амер.: 1) following the social rules or expectations of courteous treatment of 
others; 2) observance of etiquette rules and regulations / compliance with generally 
accepted rules of etiquette; 3) formalized etiquette forms of behavior; 

2) уживання етикетних стереотипних висловлювань:  
укр.: 1) вживання висловлювань, що виконують фатичну функцію, на 

кшталт доброго дня, ласкаво просимо, вітаю, дозвольте, дякую, вибачте, 
перепрошую, залюбки, будь ласка, прошу, щасти, успіхів, смачного, на все добре 
тощо; 2) звертання до людей на ім’я та по батькові , а також на Ви; 
3) звертання-демінутиви (дорогенький, голубонько, братоньку тощо); 
4) звертання до адресата, що вказують на його статус, ранг, посаду, звання 
(директоре, професоре, полковнику тощо), що можуть поєднуватись із 
звертаннями, що підкреслюють достоїнства особи (дорогий, шляхетний, 
шановний тощо) та традиційними пане, пані, панове, добродію тощо;  
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рос.: 1) использование в коммуникативной деятельности “вежливых” слов 
(спасибо, пожалуйста, добро пожаловать, извините, благодарю и т.п.), а также 
различных стереотипных выражений приветствия и прощания, пожеланий 
(здравствуйте, доброе утро, до свидания, всего доброго, удачи, всех благ, 
хорошего пути, приятного аппетита и т.д.); 2) преобладание диминутивных (с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами) форм обращений в неофициальном 
общении (мамочка, сыночек, подруженька и т.д.); 3) обращения, в которых 
упоминается статус, звание, должность, титул собеседника (декан, доцент, 
генерал, президент); 4) обращения по формуле: уважаем-ый, - ая (дорог-ой, -ая) 
господин (госпожа) / товарищ + фамилия адресата; уважаемые дамы и господа 
и т.д.; 4) обращения по имени и отчеству, а также на Вы;  

лит.: 1) bendraujant vartojami mandagumo žodžiai (prašom, ačiū, labai dėkoju, 
atleiskite, skanaus); 2) sveikinantis dažniausiai vartojamas žodis labas: labas rytas 
(vakaras), laba diena ir labą rytą, labą vakarą, labą dieną; neretai vartojamas 
sveikinimosi žodis sveikas; iš toliau atkeliavę svečiai sveikinami žodžių junginiu sveiki 
atvykę! 3) atsisveikinimo formų sudiev arba trumpesne jo forma sudie – geriausia, 
lietuviškiausia atsisveikinti senu lietuvišku žodžiu; viso gero ir laipsniuota forma viso 
geriausio; iki (ligi) pasimatymo; atsisveikinimas ir iki susitikimo; iki kito susitikimo, 
iki greito (malonaus, laukiamo, sutarto) susitikimo, iki vakaro, iki rytojaus; 
4) tradiciškai lietuviai atsisveikindami linkėdavo sveikatos ir gero kelio – visko, kas 
susiję su žmogaus gerove – sėkmės ir laimingai; 4) kreipimasis mandagumo 
daugiskaita Jus, vardu ir gerbiamas, -a + ponas, -ia + (vardas) + pavardė; 5) būdingi 
kreipimaisi pagal statusą, pvz.: (gerbiama(s) premjere, ministre, profesoriau;  

амер.: often saying polite words and phrases in the conversation: please, thank 
you, sorry, excuse me, have a nice day, etc.; 2) ask during conversation “how are you”; 
3) greeting phrases: good morning (afternoon, evening), how do you do, welcome, hello, 
hi, salute etc.; 4) appeals according to formulas Mrs (Ms) / Mr + surname; Mrs (Ms) / 
Mr + work position (dean, director) title (Dr., Professor etc.) + surname etc.;  

3) маркер вихованості та освіченості; демонстрація гарних манер, 
поваги до співрозмовника (шанобливість, уважність, люб’язність, чемність, 
тактовність, ґречність, галантність, делікатність, коректність, доброзичливість 
тощо):  

укр.: 1) демонстрація поваги, уважне ставлення та люб’язність до 
оточуючих людей; 2) показник вихованості, засвідчений вербальним виявом 
поваги до співрозмовника; 3) вміння шанобливо і тактовно спілкуватися з 
людьми; уважність і ґречне ставлення до інших; 4) ознака вихованої людини 
(результат виховання), уміння гарно поводити себе зі співрозмовниками та 
привітно, доброзичливо ставитись до них; 

рос.: 1) деликатность, корректность и уважение, проявляющиеся в 
отношениях с окружающими; 2) внимательно выслушивать собеседника, 
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умение уважительно общаться с другим человеком; 3) правила “хорошего 
тона”, установленные и применяемые обывателями в повседневной жизни; 
4) воспитанность, проявление внимания к другому человеку, корректность в 
выражении суждений;  

лит.: žmonių bendravimas, kuris pasireiškia mokėjimu atsižvelgti į kitus ir 
parodyti kitam pagarbą; 2) atidus, malonus ir pagal situaciją tinkamas elgesys su kitu; 
3) pagarba ir tolerancija pašnekovui; pagarbos išlaikymas nepaisant, koks yra kitas 
žmogus; specialių pagarbą pašnekovui reiškiančių kalbinių priemonių vartojimas pagal 
tiesioginę paskirtį; 4) geros manieros, gebėjimas korektiškai, nuosaikiai ir 
tolerantiškai priimti kitą žmogų ir atitinkamai su juo bendrauti; 5) visur, visada ir su 
visais sveikintis pagarbiai; 

амер.: 1) civility and respectfulness during interactions; 2) politeness represents 
consideration in your conversation and has good manners and courtesy; 3) politeness 
means to be pleasant and courteous to people, to show respect to them, to have good 
manners; to be nice to others and families; 4) the act of having or showing a behavior 
that is respectful and considerate towards another person, or others; 

4) модель поведінки, що демонструє риси характеру та моральні 
принципи (порядність, щирість, скромність тощо):  

укр.: 1) моральна якість людини, що виявляється в її порядності; 2) набір 
учинків, культурна модель поведінки людини, яка відповідає суспільним 
стандартам і моральними нормам; 3) риса характеру людини, що відображає 
норми морального розвитку; 4) порядність і щирість у дотриманні моральних 
принципів при взаємодії з іншими людьми;  

рос.: 1) форма поведения человека, основанная на моральных принципах; 
2) элемент культуры человека, его способность учтиво относиться к 
окружающим; 3) черта характера искреннего человека; 4) свойство, связанное 
с реализацией социально приемлемых, традиционных способов взаимодействия, 
моделей поведения с другими людьми;  

лит.: gebėjimas būti empatišku, t.y., kad ir kas komunikuojama, atsižvelgti į 
žmogaus būseną ir jausmus; 2) tolerantiškas, pozytivus ir kuklus bendravimas; 
3) gebėjimas reaguoti į situaciją parodant pagarbą komunikantams; 4) aukštos 
moralinės asmens savybės; 

амер.: 1) the practice of adhering to a set of moral code: listening respectfully, 
contributing to conversations and behaving respectfully; 2) decency and modesty, 
accuracy in communication; 3) adherence to moral principles in interaction; 

5) неконфліктна форма комунікації, урахування інтересів Іншого, 
компромісність:  

укр.: 1) бажання людини не скривдити навіть словом Іншого, не ставити 
його в незручне становище та готовність йому допомогти; вміння “захистити” 
інших від своїх негативних емоцій і проблем; 2) необхідна умова спілкування в 
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соціумі; 3) уміння висловлюватись і спілкуватись так, щоб не створювати 
конфліктних ситуацій в колективі; 4) форма комунікації, сформована на 
певних традиціях;  

рос.: 1) умение учитывать позиции другого человека, личные взгляды 
партнера; 2) использование коммуникативных стратегий, способствующих 
компромиссным решениям, взаимопониманию с собеседником и ведению 
конструктивного и эффективного диалога; 3) предотвращение конфликта, 
т.е. намеренное действие в коммуникации, в результате которого коммуникация 
носит преимущественно позитивный характер; 4) способность сохранять 
добрые отношения с человеком, даже когда мнения не совпадают, общие цели 
не достигнуты;  

лит.: 1) rūpinimasis, kad pašnekovas jaustųsi gerai; 2) atsižvelgimas į (pokalbio) 
partnerį visomis prasmėmis; 3) bendravimo forma, vengiant įžeisti kitą; 4) mokėjimas 
laikytis “gero tono” – jausti kito asmens ribas; 

амер.: 1) ability to take into account the interests of another person; recognition 
of other people around you and their feelings; 2) good listener, openness, provides good 
feedback; 3) behaving, understanding that some words and actions, decisions can harm 
other people, also, they can cause harm in the future; 4) ability to compromise for 
successful communication;  

6) інші:  
укр.: 1) чесність до інших; 2) доброта, чуйність і турботливість у 

спілкуванні; 3) відсутність образливих, лайливих слів у спілкуванні; 4) спосіб 
життя; 5) адекватність; 6) культурний феномен; 7) здатність бути 
обережним у висловлюваннях і вчинках, щоб не образити іншу людину; 8) велика 
рідкість; 9) шлях реалізації кооперативності в спілкуванні; 

рос.: 1) не хамить, не грубить, не ругаться / развиваемое умение 
закрывать глаза на хамство; 2) один из способов достижения кооперативности 
в коммуникативном процессе; 3) благородство, кротость и добродушие; 
4) непритязательность, непредвзятость и снисходительность в поведении; 
5) забота о ближних, уважение к старшим; 6) откровенность; 7) необходимый 
минимум комфортного общения;  

лит.: 1) apribojimas; 2) mandagumas – tai kito žmogaus kaip vertybės 
pripažinimas. Tuo pačiu ir savo, kaip vertingo žmogaus esamoje socialinėje situacijoje, 
įtvirtinimas; 3) noras padėti; 4) gebėjimas išklausyti kitus; 5) vienas iš būdų pasiekti 
kooperatyvumo; 6) protingas ir gudrus žmogus; 

амер.: 1) a sensitivity to ethnic, cultural, and linguistic diversities; politeness 
shows consideration for everyone, whether you particularly like the person or not; 2) it 
is a multidimensional concept, but a simplified definition would be, in my own term, a 
verbal, facial and/or physical gesture of showing respect to others; politeness is saying 
hello to people that you see when walking down the road even if you do not know them 
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quite well; 3) not saying anything that might insult others or make them uncomfortable; 
4) politeness may also entail cooperativity, depending on communication contexts; way 
to negotiate, cooperate; 5) the common courtesy devoted to each colleague. 

Прокоментуємо окремі моменти, що стосуються частотності стереотипних 
уявлень про когнітивно-комунікативну категорію ввічливості. Так, більшість 
реакцій інформантів з чотирьох досліджуваних лінгвокультур так чи інакше 
пов’язані з етикетними характеристиками: дотримання правил мовленнєвого 
етикету, вживання етикетних “увічливих” слів і висловлювань тощо (52 в 
українській, 53 в російській, 55 в литовській та 70 в американській відповідно). 
Можемо констатувати , що американці, відповідаючи на запитання про те, як вони 
розуміють поняття ввічливість, продемонстрували значно більшу єдність, 
стандартність і уніфікованість. Здебільшого вони надавали досить стислу, 
конкретну відповідь на зразок “вживання слів please та thank you”, що свідчить 
про константи чіткості, етикетної стереотипності та конкретності в їхній 
комунікативній свідомості стосовно розуміння феномена ввічливості. Якщо ще 
додати 17 реакцій американців, пов’язаних із маркерами освіченості, вихованості 
та демонстрацією гарних манер, які так чи інакше також можна зарахувати до 
знання й володіння певними правилами та нормами поведінки, то спадає на думку 
англійське прислів’я Manners make the man, яке свідчить про те, що про людину 
часто-густо складається враження за її манерами (вихованістю, освіченістю), а не 
за рисами характеру чи моральними принципами та переконаннями [Ridout, 
Witting 1969, 117].  

Найбільш частотними відповіді українських і російських респондентів 
стосуються трактування ввічливості як “показника вихованості та поваги до 
співрозмовника” – 48 і 39 відповідно, дещо менше реакцій цього типу серед 
литовців – 33.  

Дві групи реакцій (4 і 5), що передбачають розуміння ввічливості як моделі 
поведінки та неконфліктної форми комунікації, у якій мають відображатись риси 
характеру мовної особистості, її моральні принципи, враховуватись інтереси 
Іншого, демонструють найнижчий показник серед американців (27), а в українців, 
росіян і литовців їхня кількість дорівнює 35, 39 і 33 відповідно. 

Стосовно відповідей із категорії “Інше”, то які не мають вищої освіти, 
представляють низький та середній соціальний статус і не належать за 
професійно-фаховою діяльністю до філологів і педагогів, найчастіше не надавали 
відповіді або стисло зазначали “не знаю”, хоча таких реакцій, порівняно з блоком 
анкети, присвяченим поняттю кооперативності, було значно менше [див. 
докладніше Королёв 2016]. Спільною для українських, російських, литовських і 
американських респондентів була реакція, зміст якої пов’язаний із “кооперацією / 
кооперативністю” загалом та шляхом, засобом реалізації кооперативної 
комунікативної поведінки зокрема. На нашу думку, апеляція до цих відповідей 
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передусім стала наслідком того, що поняття кооперативності та ввічливості 
розглядались в спільній анкеті.  

Досить поширеними серед українців були відповіді з апеляцією до таких 
чеснот, як доброта, турботливість, чуйність і чесність, про що можуть 
засвідчити й такі українські прислів’я, як: ввічлива відмова краще, ніж груба 
згода; ввічливість нічого не коштує, але багато дає; добре слово людині – що дощ 
у посуху; добре слово дорожче багатства; коли пригощають, і воду пий; ласкаве 
слово, що весняний день; на добрий привіт – добра відповідь; на надмірну 
ввічливість не ображаються; не мудріше привіт, а підкорює серця; не слухав 
початку, так чекай кінця; вклонитися – голова не відвалиться; поклонитися – 
вперед стане в нагоді; поклоном попереку не переломиш; себе не возвеличуй, не 
принижуй інших; погано жити без ласкавого слова; хороша йшла, та не 
вклонилася; спасибі – велика справа тощо. 

Серед російських респондентів у трактуванні ввічливості зустрічались 
відповіді, що стосувались як схожих людських чеснот і рис зазначених українцями 
(благородство, кротость, добродушие, заботливость), так і специфічних 
(непредвзятость, непритязательность, снисходительность, смиренность, 
откровенность), що також відображаються в паремійному фонді російської 
лінгвокультури: поклонишься — голова не отломится; вежливость ничего не 
стоит, но приносит много; голь мудрена, нужда вежлива / нужда вежлива, голь 
догадлива; от учтивых (вежливых) слов язык не отсохнет; хороша шла, да не 
поклонилась; давал грош, да не воротилась; добрый привет и кошке люб; дома, 
как хочу, а в людях, как велят; каков привет, таков и ответ; на добрый привет 
добрый и ответ; поклоном спины не надсадишь, шеи не свихнешь; поклониться – 
вперёд пригодится; в чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив; в чужом 
доме не указывают; гордым бог противится, а смиренным дает благодать; по 
привету ответ, по заслуге почет подойди поближе, да поклонись пониже, 
ласковое слово — что весенний день і т.д.  

У російській комунікативній культурі ввічливість і ввічлива поведінка 
експлікуються, зокрема у фразеології, передусім по відношенню до адресата 
вищого за соціальним статусом, рангом, посадою тощо (бить поклоны – 
выражать чувство глубокого уважения, почтения) [Романова 2001, 96]. У 
минулому в Росії існувала до певної міри “егоцентрична”, тобто спрямована 
переважно на мовця самозневажлива ввічливість. Властива ж для 
західноєвропейської комунікативної свідомості об’єктивація ввічливості, 
орієнтована на партнера, з’явилася тільки з реформами Петра Першого 
[Scheidegger 1980, цит за: Ратмайр 2003, 32]. Відповідні приклади наявні й в 
українській лінгвокультурі (вклонитися – голова не відвалиться; поклонитися – 
вперед стане в нагоді; поклоном попереку не переломиш), що можна пояснити 
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приналежністю українців і росіян до східнослов’янського комунікативного 
простору. 

Серед литовських реципієнтів значна кількість реакцій, пов’язаних із 
поняттям ввічливості, стосувалися різноманітних форм приділення уваги Іншому 
– надання співрозмовнику можливості висловитись, стримане та обережне 
спілкування з ним. Ці відповіді також можна асоціювати з поширеним у 
литовській комунікативній культурі прислів’ям mandagumas nieko nekainuoja – 
увічливість нічого не варта, яке засвідчує тенденцію до формального ставлення 
литовців до поняття ввічливості.  

З-поміж відповідей респондентів, що представляють українську та 
російську комунікативні культури, можна виокремити ще одну особливість, яка 
полягає в опозиції “свій – чужий”, відсутній у литовців і американців. Повага, 
уважність як елементи / константи ввічливості є універсаліями, але специфіка 
виявляється в тому, по відношенню до кого вони експлікуються. У відповідях 
литовців, а ще більше – американців, така повага (уважність тощо) до інших 
(знайомих і незнайомих) людей, а в українців і росіян більш частотною є 
об’єктивація ввічливості у вузькому колі, переважно знайомих між собою 
комунікантів чи якихось конкретних співрозмовників: повага, увага до старших, 
до оточуючих, до колеги, до близьких тощо. 

Загальну характеристику кількісно-якісних показників щодо стереотипних 
уявлень про ввічливість у аналізованих лінгвокультурах пропонуємо в таблиці 
№ 1. Спираючись на одержані відповіді респондентів, розподілимо реакції за 
семантичним компонентом позитивного стереотипу, що стосувались розуміння та 
інтерпретації поняття ввічливості. Так, у чотирьох досліджуваних 
комунікативних культурах можна встановити ряд як абсолютних (повних, 
дублетних) синонімів на кшталт: ґречність – учтивость (добронравие) – atidumas 
(dėmesingumas) – courtesy (suavity); чемність – вежливость (учтивость) – 
mandagumas – civility (comity); шанобливість – почтительность – pagarbumas – 
respectfulness; уважність – внимательность – dėmesingumas – attentiveness; 
люб’язність – любезность – malonumas (patinkamas) – courtesy (urbanity); 
тактовність – тактичность – taktiškumas – tactfulness; привітність – 
приветливость – draugiškumas – affability; обхідливість – обходительность – 
išsiauklėjimas – affability; галантність – галантность – galantiškumas – gallantry, 
debonair; делікатність – деликатность – delikatumas (subtilumas) – delicacy; так і 
часткових (відносних) і контекстуальних синонімів на зразок: завбачливість – 
предупредительность – atsargumas – foresight; коректність – корректность – 
korektiškumas – correctness; чутливість – чувствительность – jautrumas – 
sensitivity; доброзичливість – доброжелательность – geranoriškumas – goodwill, 
amicability; вихованість – воспитанность – išaukletumas – education 
(mannerliness); дружелюбність – дружелюбность – draugiškumas – friendliness 
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(amicability); порядність – порядочность – padorumas – decency; шляхетність 
(благородність) – благородность – kilnumas – nobility; інтелігентність – 
интеллигентность – inteligentiškumas – intellectuality; щирість – искренность – 
nuoširdumas – sincerity, frankness; скромність – скромность – kuklumas – modesty 
тощо. 

Таблиця № 1  
Стереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців 

про поняття когнітивно-комунікативної категорії увічливості  
Комунікати

в-на 
культура 

Загальна 
кількість 
встано-
влених 
реакцій 
респон-
дентів 

Кількісно-якісна характеристика стереотипних уявлень  
про поняття когнітивно-комунікативної категорії увічливості 

Дотриман-
ня 
етикетних 
норм, 
установлен
их 
(загально-
прийнятих
) правил 
спілкуванн
я 

Уживання 
етикетних 
стереотип-
них 
висловлю-
вань  

Маркер 
вихованост
і та 
освіченості
; 
демонстра-
ція гарних 
манер, 
поваги до 
співрозмов
-ника 

Модель 
поведінки, 
що 
демонструє 
риси 
характеру 
та моральні 
принципи 

Неконфлі-
ктна 
форма 
комуніка-
ції, 
урахуванн
я інтересів 
Іншого, 
компромі-
сність 

Інші 

Українська 146 
(100%) 

40 12 48 15 20 11 

Російська 141 
(100%) 

37 16 39 17 22 10 

Литовська 133 
(100%) 

34 21 33 9 24 12 

Американсь
-ка 

129 
(100%) 

36 34 17 7 20 15 

 
Під час класифікації відповідей респондентів із досліджуваних 

комунікативних культур було ідентифіковано чотири типи стереотипних уявлень 
про риси ввічливої мовної особистості (для полегшення сприйняття ми 
пропонували інформантам запитання “Яку людину Ви можете назвати ввічливою 
у спілкуванні?”): 

1) вихована, ґречна, чемна, тактовна, коректна, доброзичлива, делікатна, 
галантна, привітна, люб’язна, шаноблива, шляхетна, уважна, інтелігентна, 
обхідлива, скромна:  

укр.: 1) вихована, чемна, ґречна, інтелігентна, шаноблива, шляхетна 
особистість; 2) доброзичливий і уважний комунікант, що шанобливо й 
тактовно спілкується; 3) гарно та привітно поводиться з іншими (особами 
старшого віку, членами родини, жінками тощо);4) люб’язна й привітна до 
оточення, незалежно від настрою; 
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рос.: 1) корректный, деликатный, ненавязчивый, скромный и хорошо 
воспитанный человек; 2) внимательная, тактичная и уважительно 
относящаяся к окружающим (старшим, женщинам, близким) личность; 
3) учтивый, интеллигентный, галантный, позитивно настроенный на 
контакт собеседник; 4) доброжелательная, приятная в общении личность; 
ведет себя без особых сверхвежливых церемоний, а просто добродушно; 
5) обходительная и приветливая личность; 

лит.: 1) tai yra taktiškas ir palankus žmogus; toks žmogus, kuris gerbia kitus; 
2) asmuo gebantis pagarbiai elgtis visose situcijose; gebantis išreikšti pagarbą 
komunikantams; 3) inteligentiškas, korektiškas žmogus; išklausantis, neišsišokantis, 
valdantis balso intonacijas; 4) žmogus, kuris visada padės esant bėdai, kuris nesikeikia, 
elgiasi pagarbiai su vyresniais arba nepažįstamais žmonėmis; 5) pastebintis kitus 
žmones, parodantis jiems, kad pastebėjo; 

амер.: 1) showing consideration for others, showing respect; 2) someone, who 
maintains a pleasant tone; 3) someone, who is kind and respectful, hence considerate 
towards others; 4) one who treats others with civility and deference; 5) well brought up 
and courteous; 6) one who interacts attentive and civilly; 

2) розумна, прагматична, грамотна, з високим рівнем мовної та 
комунікативної компетенції, етична / дотримується етикетних норм, вживає 
“ввічливі” слова:  

укр.: 1) дотримується правил (норм, стандартів) етикетної поведінки, 
прийнятих у суспільстві; комунікативних формул та штампів у поведінці для 
позитивного позиціювання себе; 2) уміє грамотно поводитись у суспільстві; 
знає правила мовного та мовленнєвого етикету; у спілкуванні з іншими вживає 
загальноприйняті у суспільстві “ввічливі” слова: дякую, вибачте, перепрошую, 
будь ласка тощо; 3) розумна, завжди орієнтується на досягнення мети та 
вирішення завдань; водночас думає про те, як можуть її слова й дії вплинути на 
інших; 4) освічена, володіє гарними манерами (поступається місцем старшим 
за віком, жінкам, дітям);  

рос.:1) коммуникант, умеющий доводить свою точку зрения, не вызывая 
раздражения собеседника, а также высказать поддержку / неодобрение в 
приемлемый для адресата способ; 2) человек с развитыми коммуникативными 
навыками, слышащий партнера, выдающий адекватную обратную связь; 
3) умный человек, знающий правила, нормы и “вежливые” формулы общения и 
поведения в обществе; человек, часто и уместно использующий “вежливые” 
слова: извините, благодарю, спасибо, пожалуйста и т.д.; 4) тот, кто умеет 
сглаживать острые углы и оставаться дружелюбным в любой ситуации; 
говорит и совершает поступки, не выходящие за грани допустимого в 
понимании партнера; 5) уступает место в транспорте старшим, женщинам;  
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лит.: 1) žinantis atitinkamas elgesio taisykles ir jas tinkamai taikantis; etiškas 
žmogus, kuris laikosi etikos standartų (etinių taisyklių, reglamentų) normų; 
2) emociškai išsilavinęs, gerų manierų asmuo; toks, kuris sugeba bendrauti, 
nepažeisdamas gero tono taisyklių; 3) toks žmogus, kuris išmano etiketą; suvokiantis 
etiketo svarbą ir gebantis laikytis etiketo taisyklių; 4) žinantis socialinį etiketą ir 
jaučiantis komunikacinę situaciją, kaip, kada ir į ką (ne)reaguoti; 5) toks, kuris laikosi 
įprastinių bendravimo taisyklių/normų; sveikinasi, mielai, ramiai bendrauja; 

амер.: 1) someone who behaves according to represented set of moral codes: a 
person who behaves respectfully; 2) one who says the appropriate things at the 
appropriate times; 3) someone, who thinks what he / she says, understands that words 
can harm; 4) someone who chooses their words carefully and does not offend;  

3) толерантна, неконфліктна, компромісна, конструктивна, гнучка, 
стримана, культурна, високоморальна, порядна, гідна:  

укр.: 1) ставиться з повагою до інших, не виявляє негативного ставлення, 
толерантна людина; 2) конструктивна, готова знайти компроміс і вислухати 
протилежні точки зору; 3) культурна, порядна та гідна особистість, що 
демонструє гарне ставлення до оточуючих; 4) носій моральних цінностей, 
ставиться до людей так, як хоче, щоб ставились до нього; 5) стримана, яка 
уникає конфліктного характеру спілкування;  

рос.: 1) неконфликтный коммуникант, учитывающий коммуникационные 
цели других; 2) культурный, с высокими моральными качествами человек, 
проявляющий терпимость и сдержанность; 3) достойная и гибкая в общении 
личность, умеющая слушать и слышать собеседника, готовая к компромиссам; 
4) человек, стремящийся к конструктиву и взаимопониманию;  

лит.: 1) tolerantiškas, pozityvus žmogus; žmogus, pripažįstantis kito žmogaus (su 
jo interesais, stiprybėmis ir silpnybėmis) buvimą toje pačioje aplinkoje. Tai ir 
pasisveikinimas, ir atsisveikinimas, ir tolerancija dalykams, kurie ne visada atitinka 
normas, kurių tikimės; 2) kultūringas, išsiauklėjęs žmogus greit susiorientuoja pagal 
susidariusias aplinkybes, kada ir kaip sveikintis su pažįstamais ir nepažįstamais; 
3) paisantis kitų asmenų egzistencijos, atsižvelgiantis į kultūrinės bendruomenės, 
gyvenamojo laikmečio ir vyraujančių moralės principų iškeltus standartus; 4) maloniai, 
tinkamai, bet santūriai besielgiantis su kitu; 5) darnius santykius su aplinkiniais 
puoselėjantis asmuo; 

амер.: 1) a person, who knows how to be in other people’s shoes, and able to 
react to changes or issues in a positive manner; 2) someone, who does not dominate 
the encounter; 3) someone with a refined sensitivity to the nuances of social exchanges; 
4) someone who is aware of the social, cultural, and linguistic context he/she is in and 
someone who is willing and able to adapt to the particular requirements of those 
contexts; 

4) інші:  
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укр.: 1) не егоїстична людина; 2) лицемірна, адже діє коректно та чемно 
за власним бажанням і згідно з етичними нормами, а не тому що слідує певним 
моральним принципам, відчуваючи дискомфорт при цьому; 3) добра, чуйна, 
емоційна; 4) щира та чесна особистість, що може і хоче чути та почути та 
водночас не боїться висловити власну думку та відстоює її; 5) велика рідкість; 
6) не вживає нецензурних слів; 

рос.: 1) предусмотрительный и пунктуальный человек; 
2) внимательный и учтивый по отношению к вышестоящим; не грубит, не 
хамит, не перечит старшим и вышестоящим; не огрызается, не использует 
грубые (ненормативные) слова, не повышает голос, не ставит собеседника в 
неловкое положение, не перебивает; 3) откровенная, прямая и правдивая 
личность, не боится высказать свое мнение по любому вопросу; 4) справедливый 
и искренний в любой ситуации; 5) адекватный человек; 6) альтруист по 
натуре; 7) чувствительный человек, хороший психолог; 8) которая часто 
льстит; 

лит.: 1) ramiai ir maloniai kalbantis, pasiryžęs bendradarbiauti žmogus; 
2) geras, nuoširdus žmogus; gražiai bendraujantis asmuo; 3) gebantis kiek įmanoma 
mažiau užgauti kitą, kad ir kas komunikuojama; empatiškas; 4) tas, su kuriuo 
komfortiška būti ir kalbėti; gerbiantis kitą ir save; 5) altruistiškas pašnekovas; 
6) pagarba vyresniesiems; 7) tas, kuris laikosi anksčiau aptarto mandagumo normų... 
Tolstojaus žodžiais tariant, mandagus yra ne tas, kuris nepalieja pomidorų padažo, o 
tas, kuris nemato, kad tai padarė kitas; 

амер.: 1) saying something not because it is true but in order not to offend 
someone; 2) keeping opinions of myself if they are hurtful for the other person; 
3) someone who doesn’t interrupt; open, good conversationalist; who does not cut off 
the speech of another; 4) someone, who “plays it safe”; 5) whose language and gestures 
are not aggressive, hostile, or offensive; 6) a person, who can smile and say hello to 
others even if they are not familiar; 7) who smiles at everyone. 

Загальну характеристику кількісно-якісних показників виділених типів 
стереотипних уявлень українців, росіян, литовців і американців про поняття 
“ввічлива мовна особистість” пропонуємо в таблиці № 2. Розбіжності в розумінні 
ввічливої мовної особистості, виявлені в результаті зіставлення відповідей 
українських, російських, литовських і американських респондентів, дозволили 
зробити наступні узагальнення.  

Спільними у відповідях українців, росіян і литовців, зокрема в категорії 
“Інше”, були позитивні стереотипні реакції, що характеризували ввічливу мовну 
особистість, як щиру, чесну, добру, чуйну, справедливу. Траплялись і негативні 
стереотипні уявлення, в яких увічливу людину українці вважають лицемірною, а 
росіяни такою, котра“часто льстит”. 
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Можна виділити й такі стереотипні реакції, які є специфічними для 
конкретної комунікативної культури. Так, у декількох відповідях українських 
реципієнтів ввічливу мовну особистість називали “великою рідкістю”, а з-поміж 
російських інформантів її вважають “откровенной, прямой”, що більш характерне 
для комунікативної свідомості представників лінгвокультур, приналежних до 
колективістського типу. Зарахування відповідних стереотипних реакцій до 
позитивних чи негативних украй складне, адже навіть у межах однієї 
комунікативної культури може сприйматись неоднозначно. Проте, їхня наявність 
уже свідчить про певні тенденції, характерні для тієї чи тієї лінгвокультури.  

Спільними для українців і росіян (рідше – литовців) є реакції про ввічливу 
мовну особистість зі згадкою про норми поведінки зі старшими за віком, на 
кшталт: укр.: не вживає нецензурних слів, поважає / не перебиває старших; 
рос.: не грубит, не хамит, не перечит старшим и вышестоящим; лит.: pagarba 
vyresniesiems.  

У відповідях американців такі приклади відсутні, що можна пояснити 
проявом рівності усіх членів суспільства в їхній комунікативній культурі, в якій 
старші за віком особи не наділені особливими привілеями, а соціальні норми 
детермінують шанобливе ставлення до кожної людини, незалежно від віку чи 
соціального статусу, знайома вона або незнайома, “своя” чи “чужа”, симпатична 
чи ні, що є типовим для лінгвокультур індивідуалістичного типу: saying something 
not because it is true but in order not to offend someone; a person, who can smile and 
say hello to others even if they are not familiar; who smiles at everyone. Отже, 
приклади відповідей американських респондентів свідчать про очевидну 
спрямованість їхньої увічливості на партнера по комунікації з метою певного 
прогнозування його реакції та мовленнєвої поведінки, що, відповідно, змушує 
адресанта поводитись увічливо навіть усупереч власним думкам, почуттям і 
бажанням. Така поведінка найчастіше розцінюється українцями і росіянами як 
нещира і викликає, щонайменше, нерозуміння та осуд. Аналізуючи мовну 
свідомість росіян у цьому контексті, А. Вежбицька зазначає: “недобре говорити 
людині, що ти про щось думаєш, якщо ти про це насправді не думаєш […] недобре 
говорити іншому, що ти щось відчуваєш, якщо ти цього насправді не відчуваєш”; 
справа тут не в поверхневому “мовленнєвому етикеті”, а в чомусь значно 
глибшому: можна сказати, в “мовленнєвій етиці” [Вежбицкая 2005, 468]. 

Яскравий типовий приклад американської стереотипної кооперативної 
комунікативної поведінки в комунікативній сфері “купівлі – продажу” описав 
Р. Д. Льюїс: “У США не звикли до ненастирливої торгівлі. Будь-який 
американець, зайшовши до автомобільного салону, очікує, що продавець з 
перших же слів перейде в атаку на нього. Він сподівається, що йому розкажуть 
про всі достоїнства автомобіля, і головні, і другорядні, про гарну знижку й 
особисту поступку, після чого переходить в контрнаступ зі своїми вимогами, і 
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нарешті після тривалих і жорстких переговорів обидві сторони переходять до 
оформлення угоди, не довіряючи один одному, але отримуючи те, що обидва 
хочуть, і з чим повністю згодні” [Льюис 1999, 241-242].  

Так, на думку дослідниці професійної мовленнєвої поведінки 
О. В. Харченко, у сучасній Росії (Україні, Литві – І. К.) у відповідній 
комунікативній сфері відбувається формування нових норм взаємодії, що 
“характеризуються змішуванням різних варіантів: сьогодні поведінка продавців 
стає ближчою до напористого американського стилю” [Харченко 2003, 166], що 
зумовлено як нормами західного маркетингу, так і традиціями, і стереотипами 
американської комунікативної культури. Натомість у тих лінгвокультурах, де така 
модель комунікативної взаємодії продавця та покупця тільки починає 
запроваджуватись і функціонувати, її успішна реалізація можлива лише за умови 
врахування конкретних особливостей світосприйняття, традицій і норм, 
стереотипів і національного характеру тощо. 

Серед спільних контрстереотипних уявлень українців, росіян і литовців про 
ввічливу людину, які спостерігаємо у поодиноких відповідях окремих 
респондентів, можна назвати такі: не егоїстична – альтруистичный – altruistiškas. 
Окремо варто зазначити, що високу частотність демонструють відповіді литовців, 
в яких увічливу людину вважають толерантною (tolerantiška-s), розумною та 
хитрою (protinga-s, gudrus), що можна підтвердити такими прикладами прислів’їв 
литовської лінгвокультури, як Paukštį plunksnos gražina, o žmogų protas – птаха 
крила прикрашають, а людину – розум; geriau būti protingam, nekaip turtingam – 
краще бути розумним, аніж багатим; gudrus visados turi tinkamą atsakymą – у 
хитрого завжди знайдеться необхідна відповідь. 

Таблиця 2 
Стереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців  

про поняття “ввічлива мовна особистість” 
Комунікати

в-на 
культура 

Загальна 
кількість 
встанов-
лених 
реакцій 
респон-
дентів 

Кількісно-якісна характеристика стереотипних уявлень  
про поняття “ввічлива мовна особистість” 

Вихована, ґречна, 
чемна, тактовна, 
коректна, 
доброзичлива, 
делікатна, 
галантна, привітна, 
люб’язна, 
шаноблива, 
шляхетна, уважна, 
інтелігентна, 
скромна 

Розумна, 
прагматична, 
грамотна, з 
високим рівнем 
мовної та 
комунікативної 
компетенції, 
етична / 
дотримується 
етикетних норм, 
вживає “ввічливі” 
слова 

Толерантна, 
неконфліктна, 
компромісна, 
конструктивна, 
гнучка, стримана, 
культурна, 
високоморальна, 
порядна, гідна 

Інші 

Українська 145 
(100%) 

58 47 25 15 
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Російська 129 
(100%) 

52 44 20 13 

Литовська 130 
(100%) 

48 33 34 15 

Американсь
-ка 

110 
(100%) 

44 31 23 12 

 
У наступному блоці анкети респондентам було надано можливість обрати із 

запропонованого переліку стереотипні ситуації спілкування, в яких найчастіше 
реалізується когнітивно-комунікативна категорія ввічливості. Інформанти могли 
одночасно обрати декілька типів стереотипних комунікативних ситуацій, як і 
додати новий (тип), якщо, на їхню думку, такий був відсутній. Отже, результати 
за трьома досліджуваними лінгвокультурами ми подаємо в таблиці № 3.  

Критичним середнім показником для подальшого аналізу національної 
кооперативної комунікативної поведінки вважаємо 50%, який відповідає 
високому (формальна ввічливість – від 80%) та середньому (нейтральна 
ввічливість – від 50% до 80%) рівням. У таких комунікативних ситуаціях, як 
“порада”, “похвала”, “виправдання”, “згода” та “освідчення в коханні” модус 
увічливості, на думку реципієнтів, реалізується на низькому рівні, тобто 
представлений переважно неформальною ввічливістю. Стосовно конкретних 
показників за досліджуваними комунікативними культурами маємо зауважити, 
що, лише на думку росіян (54,3%) і литовців (72,2%), у ситуації “побажання” 
категорія ввічливості реалізується на середньому рівні, а в українців і американців 
на низькому – 45,7% і 30,8% відповідно. У ситуації “прохання” відсотковий 
показник реалізації категорії увічливості в російських (77,1%), литовських (72,2%) 
і американських (61,5%) відповідях значно вищий і відповідає середньому рівню, 
тоді як в українських – низькому (46,9%). У ситуації “похвала” середній рівень 
реалізації модусу ввічливості представлений на думку американців (69,2%) та 
литовців (50%), а низький – росіян (22,9%) і українців (32,1%). Наразі наведені 
цифри слугують нам для репрезентації стереотипних уявлень представників 
досліджуваних комунікативних культур про рівень реалізації модусу увічливості 
в конкретних комунікативних ситуаціях, а важливе значення в практичному плані 
мало для респондентів, адже сприяло певній акумуляції їхнього життєвого 
досвіду, що врешті-решт мало допомогти надати адекватні відповіді на поставлені 
запитання.  

Таблиця 3  
Стереотипні ситуації спілкування, в яких найчастіше реалізується  

когнітивно-комунікативна категорія ввічливості 
Тип кооперативної 
комунікативної ситуації 

Українці Росіяни Литовці Американці Середній 
Показник 

Привітання, приветствие, 
pasisveikinimas, greeting 

93,8% 94,3% 94,4%  92,3% 93,7% 
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Знайомство, знакомство, 
pažintis, acquaintance 

53,1% 71,4% 58,3% 69,2% 63% 

Порада, совет,  
patarimas, advice 

18,5% 11,4% 19,4% 30,8% 20% 

Побажання, пожелание, 
palinkėjimas, wish / desire 

45,7% 54,3% 72,2% 30,8% 50,7% 

Подяка / вдячність, 
благодарность / 
признательность, 
dėkingumas, gratitude / 
appreciation 

82,7% 74,3% 77,8% 84,6% 79,8% 

Прохання, просьба, 
prašymas, request 

46,9% 77,1% 72,2% 61,5% 64,4% 

Похвала, похвала, 
pagyrimas, praise 

32,1% 22,9% 50% 69,2% 43,5% 

Запрошення, приглашение, 
pakvietimas, invitation 

53,1% 60% 66,7% 46,2% 56,5% 

Вибачення, извинение, 
atsiprašymas, apology 

91,4% 80% 94,4% 84,6% 87,6% 

Виправдання, оправдание, 
pasiteisinimas, justification 

17,3% 5,7% 38,9% 23,1% 21,2% 

Прощання, прощание, 
atsisveikinimas, good-bye 

63% 65,7% 83,3% 76,9% 72,2% 

Згода, согласие, 
sutarimas, consent 

22,2% 14,3% 36,1% 46,2% 29,7% 

Співчуття, сочувствие, 
užuojauta, sympathy 

58% 48,6% 50 49,2% 51,4% 

Освідчення в коханні, 
признание в любви, meilės 
prisipažinimas, declaration of 
love 

13,6% 2,9% 16,7 23,1% 14,1% 

Інші, другие, kitas, other 
 

4,5% 5,7% 2,5% 7,7% 5,1% 

У наступному блоці анкети інформантам було запропоновано за допомогою 
методики ранжування виявити ступінь увічливості комунікативної поведінки 
інтерактантів, приналежних до рідної та інших (аналізованих нами) лінгвокультур 
(див. результати в таблиці № 4). Отже, нам вдалося встановити авто- та 
гетеростереотипні індивідуальні та колективні уявлення про ступінь увічливості 
українців, росіян, литовців і американців. Реципієнти могли обрати один із 
чотирьох варіантів відповідей: високий, середній, низький та інший. Перші два 
параметри можна трактувати як позитивний вияв ознаки, і, відповідно, за змістом 
афективного компонента як позитивний стереотип, третій – негативний, а 
четвертий характеризує та відображає, як правило, індивідуальні стереотипні 
уявлення із додатковим індивідуально-особистісним забарвленням. Для 
коректного опису та аналізу тенденцій в питанні виявлення ступеня ввічливості 
кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців 
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цифри переведено у відсотки (жирним кеглем у таблиці позначено 
автостереотипи). Показник суми перших двох варіантів відповідей (інколи до них 
мусимо додати реакції респондентів із четвертого варіанту з позитивним 
семантичним компонентом), що перевищує 50%, свідчить про позитивне 
колективне авто- та гетеростереотипне уявлення. Відповідно, якщо показник 
третього варіанту із зарахуванням реакцій інформантів із четвертого варіанту, які 
експлікують виражену негативну оцінку, перевищує 50%, то і авто-, 
гетеростереотипні уявлення маркуються як негативні.  

Щодо автостереотипних уявлень про ввічливість, то сумарні показники 
свідчать про позитивну оцінку ступеня ввічливості власної комунікативної 
поведінки в чотирьох досліджуваних комунікативних культурах. Так, 76% 
українців, 70% росіян, 83% литовців і 90% американців вважають свою 
комунікативну поведінку ввічливою. Таким чином, ми можемо констатувати, що 
в чотирьох представлених лінгвокультурах автостереотипи загалом 
підтверджують увічливий характер комунікативної поведінки.  

Таблиця 4 
Авто- і гетеростереотипні уявлення українців, росіян, литовців і американців  

про ступінь увічливості кооперативної комунікативної поведінки 
Ступінь увічливості 
кооперативної 
комунікативної 
поведінки  

Комунікативна культура респондентів (опрацьовано по 100 реакцій з 
кожної) 

Українська Російська Литовська Американська 

Високий Укр. 12% 10% 14% 19% 
Рос. 6% 8% 15% 9% 
Лит. 37% 27% 6% 28% 
Амер. 35% 15% 38% 15% 

Середній Укр. 64% 47% 56% 50% 
Рос. 42% 62% 64% 35% 
Лит. 47% 40% 77% 45% 
Амер. 47% 45% 45% 75% 

Низький Укр. 17% 28% 12% 14% 
Рос. 41% 17% 15% 53% 
Лит. 11% 18% 14% 4% 
Амер. 15% 35% 10% 7% 

Інше Укр. 7% 15% 18% 15% 
Рос. 11% 13% 6% 3% 
Лит. 5% 15% 3% 23% 
Амер. 3% 5% 7% 3% 

 
На нашу думку, найвищий показник автостереотипів про ступінь 

увічливості американців можна пояснити домінуванням в їхній комунікативній 
свідомості формальної увічливості, яка спрямована на безпосередню 
демонстрацію рівнозначної поваги, уваги до оточуючих (як знайомих, так і 
незнайомих), що часто-густо супроводжується усмішкою. Така формалізована 
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ввічливість американців позитивно сприймається в монокультурній 
комунікативній поведінці, але не завжди результативна та вдала при 
міжкультурному спілкуванні. 

В українській і російській комунікативній поведінці ввічливість передбачає 
насамперед знання та відповідне дотримання певних етикетних норм і правил, що 
значною мірою контролюється адресантом і характеризується великим етичним 
навантаженням. У литовців автостереотипні уявлення про ступінь увічливості 
дещо вищі, але їхні відповіді свідчать про те, що вони не є прибічниками 
демонстративної увічливості американського зразка, але й не ставляться до неї 
негативно, виявляючи стриманість за будь-яких умов.  

Гетеростереотіпні уявлення українців про ступінь увічливості литовців і 
американців в спілкуванні демонструють позитивний характер – 84% і 82% 
відповідно, що перевищує показник автостереотипних. Гетеростереотіпние уявлення 
українців про ступінь увічливості росіян сягає 48%, але необхідно зазначити, що в 
категорії “Інше” дві відповіді позитивно марковані з цього питання, тому загальний 
показник знаходиться на межі негативної і позитивної оцінки.  

У гетеростеретипних уявленнях росіян 57% (плюс три відповіді з категорії 
“Інше”) визначають комунікативну поведінку українців як ввічливу. Щодо 
гетеростереотіпних уявлень росіян про ступінь увічливості в спілкуванні литовців 
і американців, то 67% та 60% відповідно оцінюють його позитивно.  

Литовці, в свою чергу, високо позитивно оцінюють ступінь ввічливості 
комунікативної поведінки українців, росіян і американців, 70%, 79% і 82% 
відповідно. 

Американці оцінюють ступінь увічливості українців і литовців позитивно – 
69% і 73% відповідно, але лише 44% та одна відповідь у категорії “Інше” на 
користь позитивної оцінки ступеня ввічливості росіян (53% американців 
охарактеризували його як низький).  

Одержані результати можемо прокоментувати, спираючись на міркування 
респондентів, відображені у їхніх відповідях. Очевидно, що на стереотипні 
уявлення інформантів про ступінь увічливості комунікативної поведінки, окрім 
їхнього власного досвіду контактування та спілкування, впливає чимало 
різноманітних чинників. Зокрема йдеться про екстралінгвістичні фактори, 
пов’язані із сучасними геополітичними, регіональними питаннями, а також із поки 
ще триваючими процесами самоідентифікації мовно-культурної ідентичності 
етносів, які свого часу мешкали в одній державі та донині мають досить активні й 
поширені зв’язки між собою (українці, росіяни, литовці), зумовлені передусім 
географічними, історичними, політичними та почасти генетичними й 
національними факторами. 

Таким чином, можемо зробити попередні висновки про те, що когнітивно-
семіотичний модус увічливості є універсальним і складним формантом і 
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складником національної кооперативної комунікативної поведінки, властивим 
для представників української, російської, литовської і американської 
комунікативних культур. У їхній комунікативній свідомості поняття ввічливості 
співвідноситься з такими типами стереотипних реакцій, як: дотримання етикетних 
норм, установлених (загальноприйнятих) правил спілкування (уживанням 
етикетних стереотипних висловлювань); маркер вихованості та освіченості; 
демонстрація гарних манер, поваги до співрозмовника; модель поведінки, що 
репрезентує риси характеру та моральні принципи; неконфліктна форма 
комунікації, урахування інтересів Іншого, компромісність. Стереотипні уявлення 
українців, росіян, литовців і американців про “ввічливу мовну особистість” 
типологізовані, в свою чергу, за такими характерними рисами: - вихована, ґречна, 
чемна, тактовна, коректна, доброзичлива, делікатна, галантна, привітна, люб’язна, 
шаноблива, шляхетна, уважна, інтелігентна, скромна; - розумна, прагматична, 
грамотна, з високим рівнем мовної та комунікативної компетенції, етична / 
дотримується етикетних норм, вживає “ввічливі” слова; - толерантна, 
неконфліктна, компромісна, конструктивна, гнучка, стримана, культурна, 
високоморальна, порядна, гідна тощо. Окрім поширених і частотних відповідей 
респондентів представлені й певні індивідуальні стереотипні та контрстереотипні 
уявлення, згруповані в категорії “Інше”. Визначені рівні реалізації модусу 
ввічливості в конкретних комунікативних ситуаціях, відповідно до його 
трирівневої класифікації (високий – формальна, середній – нейтральна, низький – 
неформальна ввічливість), а також виявлені параметри авто- та гетеростереотипів 
українців, росіян, литовців і американців про ступінь увічливості їхньої 
кооперативної комунікативної поведінки дозволять у перспективі подальших 
розвідок з’ясувати вплив когнітивно-семіотичного модусу ввічливості на 
національну кооперативну комунікативну поведінку представників аналізованих 
лінгвокультур у різних дискурсивних практиках. 
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У статті подано огляд розвитку риторики науки як нової міждисциплінарної 
галузі з 1970-х рр. до нашого часу. Проаналізовано філософські основи риторики науки, 
зокрема її зв'язок з постпозитивізмом та релятивізмом. Розглянуто основні 
методологічні напрямки цієї галузі, зокрема аналіз риторичних фігур та схем; 
ідентифікація стазисів і топосів; виокремлення риторичних кроків та ходів; аналіз 
логосу, етосу та патосу у наукових текстах. У статті підкреслюється велике 
значення концепції про когнітивну основу риторичних фігур для подальшого розвитку 
риторики науки. Велике значення застосування риторичних засобів у науковому 
дискурсі продемонстровано шляхом порівняння стилю двох наукових праць 
(Дж. Ватсона і Фр. Кріка та О. Ейвері), які заклали підвалини молекулярної біології, 
але мали істотно відмінний рівень визнання у наукових колах через різницю у стилі 
написання. Розглянуто основні положення критики риторики науки з боку Д. Гаонкара 
та інших науковців. Обґрунтовано доцільність та важливість застосування 
риторичної теорії до аналізу наукового дискурсу передусім з метою виявлення 
когнітивних та оцінних установок, які детермінують хід наукового дослідження 
окремих науковців або цілих галузей. Аргументовано прикладне значення риторики 
науки для перекладу спеціальних текстів, популяризації науки та навчання майбутніх 
науковців академічному письму.  

Ключові слова: риторика науки, науковий дискурс, риторичні фігури, стиль, 
наукова комунікація. 
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В статье представлен обзор развития риторики науки как новой 

междисциплинарной области с 1970-х гг. до нашего времени. Проанализированы 
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философские основы риторики науки, в частности ее связь с постпозитивизмом и 
релятивизмом. Рассмотрены основные методологические направления этой отрасли, 
такие как анализ риторических фигур и схем; идентификация стазисов и топосов; 
выделение риторических шагов и ходов; анализ логоса, этоса и пафоса в научных 
текстах. В статье подчеркивается большое значение концепции о когнитивной основе 
риторических фигур для дальнейшего развития риторики науки. Большое значение 
применения риторических средств в научном дискурсе продемонстрировано путем 
сравнения стиля двух научных работ (Дж. Ватсона и Фр. Крика и О. Эйвери), которые 
заложили основы молекулярной биологии, но имели существенно различный уровень 
признания в научных кругах из-за разницы в стиле написания. Рассмотрены основные 
положения критики риторики науки со стороны Д. Гаонкара и других ученых. 
Обоснована целесообразность и важность применения риторической теории к 
анализу научного дискурса, прежде всего с целью выявления когнитивных и оценочных 
установок, детерминирующих ход научного исследования отдельных ученых или целых 
отраслей. Аргументировано прикладное значение риторики науки для перевода 
специальных текстов, популяризации науки и обучения будущих ученых 
академическому письму. 

Ключевые слова: риторика науки, научный дискурс, риторические фигуры, 
стиль, научная коммуникация. 
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The article provides an overview of the development of rhetoric of science as a new 

interdisciplinary field since the 1970's to the present. The philosophical foundations of 
rhetoric of science, in particular its relation to postpositivism and relativism, are being 
analysed. The main methodological vectors in this field are considered, such as analysis of 
rhetorical figures and schemes; identification of stases and topoi; delineation of rhetorical 
steps and moves; analysis of logos, ethos and pathos in scientific texts. The article emphasizes 
the importance of the conception of rhetorical figures’ cognitive basis for ongoing 
development of rhetoric of science. The importance of the use of rhetorical means in scientific 
discourse has been demonstrated via comparison of the style of two scientific works (by J. 
Watson & Fr. Creek and O. Avery et al.), which laid the foundations of molecular biology, 
but had a considerably different level of acclaim in the scientific community due to the 
difference in their writing styles. The main points of the critique of rhetoric of science by D. 
Gaonkar and other scholars are considered. The relevance and significance of applying 
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rhetorical theory to the analysis of scientific discourse is substantiated, with the purpose of 
identification of cognitive and evaluative presuppositions that determine the course of 
scientific research of individual scholars or entire fields. It is argued that the rhetoric of 
science has practical significance for the translation of special texts, the popularization of 
science, and the training of would-be scientists in academic writing.  

Keywords: rhetoric of science, scientific discourse, rhetorical figures, style, scientific 
communication.  

 
Як відомо, риторика, значною мірою дискредитована в епоху Нового 

Часу через надмірну схоластичність та звуження сфери її інтересу до 
підрахунку тропів і фігур, переживає масштабне відродження у XX ст., 
інтегруючись з такими галузями, як стилістика, теорія прози та теорія 
аргументації. Кеннет Берк, Хаїм Перельман, Стівен Тулмін, Маршал 
Маклюен – найвідоміші з дослідників, яким риторика завдячує своїм «новим 
диханням» у наш час. Класичне аристотелівське розуміння риторики як 
науки про можливі засоби переконання відносно кожного даного предмету з 
урахуванням ролі аудиторії у породженні висловлювання було відновлене у 
праці «Трактат про аргументацію: нова риторика» Х. Перельмана та 
Л. Ольбрехтс-Тутека [Perelman & Tyteca 1958], яка справила величезний впив 
на подальші дослідження у галузях аргументації, персвазії та неформальної 
логіки комунікації. Завдяки цій праці аристотелівське розмежування понять 
Логосу, Патосу і Етосу та підкреслення основоположного значення аудиторії 
у формуванні дискурсу вийшли далеко за межі власне риторики та міцно 
утвердилися у студіях із жанрової варіації, юридичної лінгвістики та 
академічної комунікації [Freddi, Corte & Schmied 2013, 223]. 

З 1970-х рр. дослідники почали застосовувати риторичні категорії для 
аналізу наукового дискурсу, у такий спосіб давши життя новій 
міждисциплінарній галузі під назвою «риторика науки». Риторичний погляд 
на науку базується на засновку, що наука – це не точне відображення світу, а 
лише одна з його репрезентацій, а будь-яка репрезентація передбачає 
використання риторичних стратегій, свідомо чи несвідомо [Ornatowski 2007, 
2].  

Актуальність статті зумовлена зростаючим інтересом до риторичної 
складової наукових праць на тлі глобального філософського переосмислення 
сутності наукового знання та неусталеною позицією риторики науки у 
гуманітаристиці, яка передусім виявляється у критиці її доцільності з боку 
окремих науковців. Мета дослідження – проаналізувати теоретико-
методологічну основу риторики науки як нової міждисциплінарної галузі та 
обґрунтувати її теоретичне та практичне значення. Об’єктом дослідження є 
науковий дискурс у його взаємозв’язку з риторикою, а предметом – статус 
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риторики науки у парадигмі гуманітарного знання та подальші перспективи 
її розвитку.  

Розвиток риторики науки можна вважати закономірним наслідком 
спаду віри у безликість та абсолютну об’єктивність наукового дискурсу у 
другій половині XX ст. під впливом постпозитивної філософії, зокрема 
парадигмального підходу Т. Куна та методологічного анархізму 
П. Феєрабенда. Утвердження ж нової галузі відбулося у кінці 1980-х – на 
початку 1990-х завдяки працям Алана Ґросса, Чарльза Бейзермана, Ґреґа 
Маєрса, Лоуренса Преллі, Джека Зельцера та ін. У своїй фундаментальній 
праці 1990 року під назвою «Риторика науки» (Rhetoric of Science) А. Ґросс 
виступає проти поширеного уявлення про те, що «сухі факти» самі по собі 
можуть мати якесь значення: «Тільки твердження мають значення, і в 
істинності цих тверджень нас треба переконати. Процеси, шляхом яких 
обираються проблеми та інтерпретуються результати, є у своєму корені 
риторичними: тільки через переконання (persuasion) встановлюються 
важливість і значення» [Gross 1990, 4]. Виступаючи великою мірою з позицій 
філософського релятивізму, автор підкреслює, що наукова діяльність 
опирається всуціль на індуктивний метод, який за визначенням носить лише 
ймовірнісний характер [Gross 1990, 91], тож ступінь упевненості аудиторії в 
істинності наукових теорій завжди залежить не стільки від самих емпіричних 
даних, скільки від способу їх інтерпретації та презентації. А. Ґросс 
демонструє, що науковий дискурс анітрохи не менше за інші види дискурсу 
покладається на метафору та аналогію для досягнення комунікативного 
ефекту. Більше того, він відмічає, що велика кількість провідних наукових 
термінів та понять є імпліцитними чи експліцитними метафорами [Gross 
1990, 81], тож значення образного мислення та, відповідно, образної мови у 
науковій комунікації не піддається сумнівам.  

З подачі А. Ґросса вжиток риторичних фігур і тропів у наукових працях 
став одним з основних векторів риторики науки. Проте, на відміну від 
традиційної риторики, міцно вкоріненої у квінтіліанівське «Institutio 
Oratoria», ці засоби почали розглядатися не тільки в елокутивному та 
стилістичному, а ще й у когнітивному аспекті. Великою мірою цьому сприяв 
масштабний лінгвістичний переворот у розумінні метафори, закладений у 
працях Дж. Лакоффа і М. Джонсона. Ними були продемонстровані 
центральна роль метафори у процесах мислення та її інтегрованість у наше 
повсякденне сприйняття та категоризацію світу. Відштовхуючись від цього 
положення, дослідники у галузі риторики науки стверджують, що не лише 
метафора (та метонімія, якій також присвятили увагу Дж. Лакофф і 
М. Джонсон), а й інші риторичні фігури виражають фундаментальні 
ментальні операції, тож їх слід сприймати не просто як орнамент на ряднині 
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мови, а як сам матеріал, з якого вона зшита [Fahnestock 2005, xii]. 
Опираючись на широку палітру наукових творів у різних галузях знання, Жан 
Фанесток [Fahnestock 2005] та Лія Чеккареллі [Ceccarelli 2001] 
демонструють, що риторичні фігури – це не просто стильова прикраса, а 
яскрава мовна репрезентація певних модусів мислення та аргументації, які 
можуть бути характерні не тільки для певного автора, а й для кожної даної 
галузі: так, наука про електрику XVIII ст. здебільшого опирається на плоче 
(різновид повтору) та поліптотон, а молекулярна революція у біології 
відбувалася під знаком концептуального хіазму.  

За такого підходу риторичні фігури слугують вартим ретельного 
дослідження проявом мисленнєвого чи евіденційного процесу комунікантів: 
незалежно від того, наскільки усвідомленим та навмисним є вжиток цих 
засобів у тексті, вони залишаються видимим слідом персвазивних виборів 
автора [Leach 2009, 72]. На основі таких міркувань Ренді Херріс стверджує, 
що риторика є когнітивною наукою, оскільки (як він фігурально 
висловлюється) «фігури діють у звивинах мозку» [Harris 2013]. Утім, він 
зазначає, що це стосується не тільки фігур, а й риторичних топосів, 
наративних структур, силогізмів – загалом, усіх тих вербальних та 
семіотичних ресурсів, які орієнтовані на прийняття та осягнення читачем 
проголошуваних положень. Спроби класифікації риторичних засобів 
починаючи з античності вирізнялися своєю неузгодженістю та розмитістю, 
але когнітивний підхід надає змогу класифікувати їх найбільш структуровано 
та логічно. Разом з іншими дослідниками з Університету Ватерлоо Р. Херріс 
розробив онтологію риторичних фігур, яка базується на когнітивних 
відповідниках (affinities) їх естетичних та персвазивних характеристик, а 
саме: повтор, симетрія, опозиція, ідентичність, подібність (часткова 
ідентичність), пропуск, послідовність [Kelly 2010]. Однак започаткований 
ними проект “The Rhetorical Figure Ontology Project” з того часу суттєво 
розвинувся, і на даний момент у базу включено 16 категорій: опріч уже 
згаданих, виділено контраст, кореляцію, розділення, додавання, частину, 
позицію, заміну, редукцію та масштаб [The University of Waterloo 2017]. 
Ідентифікація таких основоположних ментальних процесів, які корелюють з 
найбільш частотними у даному текстовому масиві риторичними фігурами, 
може зробити риторичний аналіз більш плідним для опису засадничих 
когнітивних установок та категоріально-перцептивних характеристик 
конкретного науковця чи цілої галузі.  

Полемізуючи з поширеним поглядом, що науковий стиль письма 
повинен бути максимально стриманим та буквальним, М. Хеллоран та 
А. Бредфорд ємко заявляють: «Тропи існують, тому що наука повинна 
будувати моделі; фігури існують, тому що ці моделі повинні бути пояснені 
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та опановані» [Halloran 1984, 183]. Окрім того, на їхню думку, такі засоби, як 
повтор, еліпсис, паралелізм, інверсія, цінні для підігрівання інтересу читача 
та утримання його уваги до не надто простих для розуміння речей, у той час 
як надміру суха наукова проза може відвернути аудиторію. Всупереч 
поширеному уявленню про те, що тропи і фігури є нещирими і навіть 
маніпулятивними щодо адресата, сучасні дослідники підкреслюють їх значну 
цінність у донесенні наукових відкриттів до наукової спільноти та 
суспільства загалом [Leach 2009, 71].  

Найбільш яскраво це твердження було продемонстровано на прикладі 
біологічних праць Дж. Ватсона і Фр. Кріка [Watson&Crick 1953] та О. Ейвері 
і колег [Avery et al. 1944]. Робота Дж. Ватсона і Фр. Кріка “Molecular structure 
of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acid”, у якій вони описали 
структуру молекули ДНК, призвела до справжньої революції у молекулярній 
біології та принесла дослідникам всесвітнє визнання і Нобелівську премію. 
Робота ж О. Ейвері та колег, на якій великою мірою і базуються Дж. Ватсон 
і Фр. Крік, містила навіть більш значуще наукове відкриття: вони вперше 
довели, що саме ДНК є носієм генетичної інформації і заклали підвалини 
нового розуміння генетики у цілому. Однак їхня робота довгий час 
залишалась поза увагою наукової спільноти, а запізніле визнання все ж не 
витримує ніякого порівняння зі славою їх послідовників. На основі 
ґрунтовного риторичного аналізу обох праць, М. Хеллоран [Halloran 1984] та 
Р. Мур [Moore 2000] прийшли до висновку, що різниця у стилі їх написання 
є якщо не єдиною, то принаймні одною з найвагоміших причин цього 
феномену. О. Ейвері та колеги перевантажили свою статтю технічними 
термінами, чітко не окреслили важливість своїх результатів та загалом не 
спромоглись встановити свій риторичний етос. На противагу їм, Дж. Ватсон 
і Фр. Крік оформили свою статтю у впевненому, іронічному і навіть дещо 
зухвалому стилі та зробили її максимально доступною для розуміння 
освіченими читачами-неспеціалістами, у традиціях Галілео Галілея та 
Чарльза Дарвіна [Moore 2000, 23]. До того ж, всупереч академічним 
конвенціям, їх стаття була вкрай короткою і містила всього 900 слів (у 8 разів 
менше, ніж дослідження О. Ейвері та колег). Та найбільш істотним для успіху 
їх праці дослідники вважають підкреслення значущості їх відкриття та 
повсюдне використання першої особи для наголошення їх авторитету та 
агентивності. Отже, історія становлення молекулярної біології демонструє 
важливу роль переконливого стилю, релевантних риторичних засобів та 
експліцитних самореференцій для встановлення автором свого наукового 
авторитету.  

Дослідження у галузі риторики науки не обмежуються ідентифікацією 
риторичних фігур та загальним стилістичним аналізом. Учені також робили 
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спроби застосовувати до наукового дискурсу теорії топосів [Fahnestock 1986; 
Prelli 1989] та стазисів [Fahnestock 1988; Prelli 1989; Walsh 2010] як методів 
риторичної інвенції. Інші автори [Lynch 2011; Wynn 2012] розглядають 
аргументацію у науці більш далекосяжно, з урахуванням взаємодії авторської 
перспективи з політичним та історичним контекстом. Відомою стала праця 
Дж. Свейлза [Swales 1990], у якій він виділяє риторичні кроки (steps) у рамках 
риторичних ходів (moves) у класичному жанрі наукового дискурсу – науковій 
статті, а саме: встановлення своєї території, встановлення своєї ніші, 
захоплення ніші. 

Тож риторика у цих дослідженнях мислиться широко, як «способи, у 
яких мова, а також інші медії використовуються для ефективної 
репрезентації науки з певними комунікативними цілями» [Freddi, Corte & 
Schmied 2013, 221]. У цьому відношенні все більше уваги привертає до себе 
візуальна риторика, оскільки зображення завжди були невід’ємною ознакою 
наукових досліджень у природничій та технічній сферах; часто вони 
супроводжують і гуманітарні розвідки для унаочнення авторських концепцій 
та моделей. Глобальна тенденція до висвітлення основних положень 
дослідження у PowerPoint презентаціях, як у наукових конференціях різного 
рангу, так і в бізнес-середовищі, свідчить про зростаючу актуальність 
зосередження на візуальній формі комунікації як потужному інструменту 
риторичної персвазії. Осібні розвідки, зібрані у томах Picturing Knowledge 
[Baigrie 1996] та Representation in Scientific Practice [Coopmans 2014], 
виявляють значну варіативність підходів до аналізу візуальних моделей у 
науковому дискурсі, торкаючись також філософських та історичних проблем, 
пов’язаних із використанням мистецтва у науці. Під риторичний приціл 
потрапляють не лише діаграми і графіки, а й такі виключно наукові візуальні 
об’єкти, як формули та рівняння: так, Томас Сімпсон відмічає, що рівняння 
Максвелла є не просто візуальною репрезентацією його теорії 
електромагнітного поля, а й вираженням його когнітивної домінанти «від 
частини до цілого», яка дозволила концептуалізувати електродинаміку у 
новий спосіб, принципово відмінний від Ньютонівського [Simpson 2015].  

Можна виділити два основних напрямки досліджень у галузі риторики 
науки – це аналіз осібних праць т. зв. «наукових гігантів» (scientific giants), 
тобто відомих та впливових науковців, та корпусний аналіз текстів невідомих 
широкому загалу вчених з метою опису загальних тенденцій розвитку 
наукового дискурсу. Найбільше уваги у рамках першого напрямку було 
приділено видатним вченим, які вирізнялись своїм екстраординарним стилем 
письма, зокрема Ч. Дарвіну (М. А.К. Хеллідей, Дж. А. Кемпбелл), І. Ньютону 
(А. Ґросс), Дж.Максвеллу (Т. Сімпсон), еволюційному біологу 
Ф. Добжанському (Л. Чеккареллі), а також відкривачам структури ДНК 
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Дж. Ватсону і Фр. Кріку (А. Ґросс, М. Хеллоран). У рамках другого напрямку 
у фокусі дослідників знаходиться основний жанр наукового письма – наукова 
стаття – у таких трьох вимірах, як стиль, презентація та аргументація з 
урахуванням фактору інтертекстуальності (Дж. Свейлз, Ч. Бейзерман, 
А. Ґросс). 

Однак слід зауважити, що попри зростаючу популярність та широкий 
методологічний спектр, риторика науки досі має дещо контроверсійний 
статус у гуманітарній площині. Досить різко розкритикував її теоретичні 
основи Діліп Гаонкар, вказуючи на те, що намагання надати риториці 
глобального статусу герменевтичного метадискурсу суперечить 
традиційному розумінню риторики як практичного мистецтва, яке 
направлене на продукування текстів, а не на інтерпретацію. Він вважає, що 
термінологія риторики занадто слабка та абстрактна для такої амбітної мети, 
як критика наукових текстів [Gaonkar 1997]. Закиди Гаонкара породили довгі 
та масштабні дебати щодо місця риторики у гуманітаристиці: його опоненти 
критикували невиправдане протиставлення продукування та інтерпретації – 
категорій, які знаходяться у діалектичній єдності, та зазначали, що 
розширення сфери прикладання риторики є не наслідком розмиття семантики 
цього терміна, а свідченням пошуку єдиної призми для розгляду усіх видів 
текстів незалежно від їх специфіки [Harris 2002; Walsh 2010]. У цьому 
відношенні важливе міркування М. А. К. Хеллідея про те, що будь-який 
текст можна розглядати як унікальний семіотичний об’єкт чи подію: у 
певному сенсі, усі тексти є літературою, оскільки вони включають «різні 
ранги культурних цінностей – як самі ціннісні системи, так і багато 
особливих субсистем, які існують як метафори для них» [Halliday, цит. за 
Webster 2015, 354]. Він також підкреслював, що лінгвістам слід 
застосовувати єдину теорію та методологію до різновидових та 
різножанрових текстів, оскільки моделі сконструйовані ad hoc, не здатні 
прояснити їх спільні та відмінні риси в естетичній та функціональній 
площинах [Halliday, цит. за Webster 2015, 315]. Риторика є однією з тих 
теоретико-методологічних систем, які можуть бути застосовані до тексту 
будь-якого типу, у такий спосіб сприяючи глибшому розумінню специфіки 
аналізованого жанру та дискурсу.  

Вийшовши за межі лінгвістики, риторика науки стала невід’ємною 
частиною загальної філософської спроби переосмислення сутності 
людського знання, тісно пов’язаної з постструктуралізмом, постмодернізмом 
та деконcтруктивізмом [Ornatowski 2007]. Вона допомагає в оцінці 
важливості наукових відкриттів, точності їх передання у популярних версіях 
(т. зв. scientific accommodations), а також в аналізі аргументації у публічних 
дебатах, що стосуються етики нових наукових галузь чи проектів (зокрема, 
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використання ембріональних стволових клітин, клонування тощо). Проте 
риторика науки має і важливе прикладне значення, зокрема для перекладу 
наукових текстів [Ilynska, Ivanova & Senko 2016] та методики навчання 
академічного письма [Arp 2014]. Сьогодні, коли наука та технології так міцно 
інтегровані у суспільне життя, науковцям критично важливо уміти 
презентувати свої відкриття не тільки точно, але й переконливо, роблячи їх 
доступними для сприйняття якомога ширшим колом читачів. Зазначаючи, що 
традиційне навчання у точних науках зазвичай не включає креативного та 
різностороннього підходу до постановки та розв’язання наукових проблем, 
М. Медден та інші [Madden et al. 2013] обстоюють необхідність введення 
міждисциплінарної навчальної програми, яка зокрема робитиме акцент на 
зв’язку мистецтва та науки. Тож ми вбачаємо найбільший потенціал 
риторики науки саме в освітній сфері, де вона може послужити зрощенню 
всебічно розвинених студентів та науковців, які творчо підходять як до 
розв’язання дослідницьких проблем, так і до презентації своїх результатів, за 
можливості оперуючи, окрім вербального, ще й візуальним каналом 
сприйняття.  

За твердженням Р. Херріса, «наука – це площина, у якій людські мізки 
(та асоційовані з ними перцептуальні та механічні системи) виробляють 
найбільш міцні, найбільш обнадійливі та найбільш небезпечні констеляції 
знань, на які вони тільки здатні» [Harris 2013, 7]. Лінгвістам не слід оминати 
увагою цю площину, вважаючи її об’єктивнішою за інші, позбавленою від 
емоцій чи доступною тільки для спеціалістів. Риторичний інструментарій 
надає можливості для аналізу не лише істинності та валідності наукової 
аргументації, але й основоположних когнітивних процесів, пресупозицій та 
оцінних установок, які впливають на хід наукового дослідження та його 
результати. Виявляючи найбільш ефективні засоби наукової комунікації та 
медіації наукового знання, вона має значне прикладне значення для 
популяризації науки, перекладу наукових текстів та педагогіки, зокрема 
сприє розробці нових освітніх програм для майбутніх науковців.  
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Статтю присвячено дослідженню можливостей трансляції національно 
специфічних реалій, що містяться в японських тривіршах хайку, в контекст 
неієрогліфічних мов. Аналізується зв'язок між мисленням і способом вербалізації 
поетичних образів хайку з погляду дихотомії «ієрогліфічне – буквено-фонетичне 
письмо». Проблема впливу ієрогліфічного письма на структурно-семантичні та 
естетичні особливості хайку є мало дослідженою. Ієрогліф передає цілий образ, ідею, 
концепт, і містить значно більше інформації, ніж знак будь-якого буквеного алфавіту. 
Мислення японців як представників далекосхідного мовно-культурного ареалу є 
екологічним, тобто таким, що в значній мірі спирається на ієрогліфічну систему 
письма, і практично позбавлене впливу формальної логіки, яка завжди стоїть на заваді 
встановленню гармонійних відносин між Людиною і Природою. Важливим чинником 
емоційно-естетичного впливу хайку на уяву читача є графо-стилістичні особливості 
ієрогліфів, що входять до складу поетичного твору. Таким чином, з одного боку, жанр 
хайку міг з'явитися тільки в мові з ієрогліфічною писемністю з огляду на особливі 
графо-семантичні, структурні та естетичні властивості ієрогліфічних знаків, а, з 
другого, виник саме в японській мові значною мірою тому, що в ній використовується 
змішана система письма, яка складається з ієрогліфів і двох складових абеток. 
Завдяки ієрогліфам думка перетворюється практично миттєво зі стану мисленнєвих 
корпускулярних згустків в семантично вмотивовані слова. Таким чином, ієрогліфи 
виконують функцію універсальних, самодостатніх, графо-семантичних кодів зі 
складною архітектонічною структурою, яка піддається інтерпретації і здатна 
перетворюватися в розгорнуті, граматично і синтаксично детерміновані 
повідомлення в момент вербалізації.  

Ключові слова: хайку, тривірш, ієрогліфічне письмо, буквено-фонетичне 
письмо, хірагана, ромадзі, мислення, поетична картина світу, поетичний концепт, 
семантичний зміст, естетичний потенціал, трансляція 
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Статья посвящена исследованию возможностей трансляции национально 
специфических реалий японских трехстиший хайку в контекст неиероглифических 
языков. Анализируется связь между мышлением и способом вербализации поэтических 
образов хайку с точки зрения дихотомии «иероглифическое – буквенно-фонетическое 
письмо». Проблема влияния иероглифического письма на структурно-семантические 
и эстетические особенности хайку мало исследована. Иероглиф передает целый 
образ, идею, концепт, и содержит гораздо больше информации, чем знак любого 
буквенного алфавита. Мышление японцев как представителей дальневосточного 
языкового и культурного ареала является экологичным, то есть таким, что в 
значительной степени опирается на иероглифическую систему письма, и практически 
лишено влияния формальной логики, которая всегда мешает установлению 
гармоничных отношений между Человеком и Природой. Важным фактором 
эмоционально-эстетического воздействия хайку на воображение читателя являются 
графо-стилистические особенности иероглифов, входящих в состав поэтического 
произведения. С одной стороны, учитывая особые графо-семантические, 
структурные и эстетические свойства иероглифических знаков, можно утверждать, 
что жанр хайку мог появиться исколючительно в языке с иероглифической 
письменностью, а с другой, возник именно в японском в значительной степени потому, 
что в нем используется смешанная система письма, которая состоит из иероглифов 
и двух слоговых азбук. Благодаря иероглифам мысль превращается практически 
мгновенно из состояния ментальных корпускулярных сгустков в семантически 
мотивированные слова. Таким образом, иероглифы выполняют функцию 
универсальных, самодостаточных, графо-семантических кодов со сложной 
архитектонической структурой, поддающихся интерпретации и способных 
превращаться в развернутые, грамматически и синтаксически детерминированные 
сообщения в момент вербализации. 

Ключевые слова: хайку, трехстишие, иероглифическое письмо, буквенно-
фонетическое письмо, научный дискурс, хирагана, ромадзи, мышление, картина мира, 
поэтический концепт, семантика, эстетический потенциал, трансляция 
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SPECIFICITY OF TRANSLATION OF THE THREE-LINE VERSE POETRY 
HAIKU FROM THE STANDPOINT OF DICHOTOMY «LOGOGRAPHIC – 
ALPHABETIC WRITING» : COMPARATIVE – TYPOLOGICAL ASPECT 

 
Pyrogov V., pirogov_ukremb@hotmail.com 

PhD., Assoc. Professor 
Kyiv National Linguistic University 

  

The paper aims to study the possibility of translating culture-specific concepts of 
Japanese haiku poems into non-logographic languages. Relationship between thinking and 
verbalization of haiku poetical images is analyzed with respect to “logographic – alphabetic 
writing” dichotomy. The problem of relationship between Chinese character writing and 
structure-semantic and esthetic aspects of haiku has not yet been comprehensively studied. 
Character conveys a whole image, idea, concept, containing much more information than any 
single letter of an alphabet. The way Japanese people think as representatives of the Far East 
civilization is ecological in its essence since it is not affected by the influence of formal logic 
which always hinders the establishment of harmonious relations between Man and Nature. 
The important factor of emotional and esthetic impact of haiku verse on the reader is the 
calligraphic and stylistic form of the characters they consist of. Hence, haiku literary genre 
could hardly have emerged in a language other than logographic, taking into account specific 
graphic-semantic, structural and esthetic features of the characters it is composed of, while 
on the other, this genre appeared exactly in the Japanese language essentially because it 
employs a mixed system of writing called kanjikanamajiribun. Thanks to kanji the thought 
emanated by consciousness is almost instantly converted from the state of mental corpuscular 
clusters into motivated words. Hence, kanji function as universal, self-interpretative, graphic-
semantic codes of a complex architectonic structure that can be respectively interpreted and 
converted into grammatically and syntactically determined messages while being verbalized.  

Key words: haiku, three line poem, character writing, alphabetic writing, character 
writing, alphabetic writing, hiragana, romaji, thinking, poetical worldview, poetical concept, 
semantic content, esthetic potential, interpretation 

 
Як відомо, унікальність і своєрідність тривіршів хайку обумовлені 

багатьма чинниками, про які написано безліч книг і статей, але, на мій погляд, 
проблема зв’язку ієрогліфічного письма зі структурно-семантичними і 
естетичними особливостями хайку є мало дослідженою.  

Слід зауважити, що письмо це – моделююча система, яка встановлює 
алгоритм мислення, стандартизує і формалізує його. Тому залежно від типу 
письма може змінюватися і алгоритм мислення людини. З цієї точки зору стають 
більш очевидними відмінності між ієрогліфічним і буквено-фонетичним 
письмом, суть яких полягає передусім у тому, що ієрогліфи моделюють 
мислення не цілком так, як букви, і відповідно, задають інший алгоритм думки. 
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«Ієрогліф передає цілий образ, ідею, концепт, і містить значно більше 
інформації, ніж знак будь-якого літерного алфавіту. Зокрема, в японській мові 
ієрогліф являє собою певний гіперконцепт змішаної китайсько-японської 
системи реалій, якщо мати на увазі чужорідність, запозиченість китайського 
культурно-мовного пласта канго в національній картині світу японців. При 
цьому, залежно від ситуації, ієрогліф може виступати як елемент мовної, так і 
позамовної дійсності» [Кан Кай, 2009, с. 12].  

Ідеографічний аналіз ієрогліфічних знаків розкриває особливу і 
неповторну специфіку логографічних мов і культур Далекого Сходу (китайської, 
корейської, японської), яка полягає в тому, що ієрогліф містить в собі цілу 
концепцію, що вимагає використання низки логічних і образних засобів для 
трактування того змісту, який його символіка охоплює об'ємно і цілісно, 
безпосередньо відображаючи світ Природи. 

Разом з тим, слід додати, що ієрогліфіка маніфестує основні смисли культури. 
Знаковий ряд, представлений послідовністю ієрогліфів, семантично 
оформлюється не тільки лінійно, як це відбувається в мовах з буквено-
фонетичним письмом, а й вертикально, утворюючи певне семантичне поле, що 
відповідає національній, природно-орієнтованій картині світу [Пирогов 1999, 
с. 5]. 

У зв'язку з цим важливо підкреслити, що мислення японців як 
представників далекосхідного мовно-культурного ареалу є екологічним, тобто 
таким, що в значній мірі спирається на ієрогліфічну систему письма, і практично 
позбавлене впливу формальної логіки, яка завжди стоїть на заваді встановленню 
гармонійних відносин між людиною і Природою. Саме цей факт, на мою думку, 
розкриває завуальовані механізми менталітету японців, котрі оперують 
категоріями холістичного світосприйняття і світогляду, заснованими на 
принципах неформальної, природно-центричної логіки, в значній мірі 
обумовленої впливом ієрогліфічної системи письма, яка утворює підґрунтя 
їхньої культури [Пирогов 2013, с. 136-145].  

Таким чином, можна вважати, що природноцентричність хайку обумовлена, з 
одного боку, екологічністю мислення японців, в основі якого безумовно, є 
основоположні філософські та духовні погляди синтоїзму, буддизму, даосизму, 

а, з другого, «екологічним» типом змішаного письма – кандзіканамадзірібун (漢

字 仮 名 混 じ り 文), наполовину ієрогліфічного, наполовину фонетичного, 
складового, що не має аналогів у сучасному світі.  

Важливим чинником емоційно-естетичного впливу хайку на уяву читача є 
графо-стилістичні особливості ієрогліфів, що входять до складу поетичного 
твору. 
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Письмово відображений японський вірш хайку ж и в е, він сяє яскравими 
квітами-ієрогліфами, багато з яких є концептами національної культури, що 
мають глибинні символічні підтексти. Ієрогліфи скріплені витонченими 
ниточками абеткових візерунків хіраґани, завдяки яким актуалізується логічний 
задум поетичної мініатюри, осяяний, за влучним висловом К. Бальмонта, 
«миттєвим проблиском душі», яка перебуває в стані естетичного катарсису 
[Бальмонт 2010, с. 214; Азадовский 1991, с. 99]. 

Вищенаведені міркування спонукають до висновку про те, що, з одного 
боку, жанр хайку міг з'явитися тільки в мові з ієрогліфічною писемністю з огляду 
на особливі графо-семантичні, структурні та естетичні властивості ієрогліфічних 
знаків, а, з другого, виник саме в японській мові значною мірою тому, що в ній 
використовується змішана система письма, яка складається з ієрогліфів і двох 
абеток. На мою думку, саме цей факт дає ключ до розуміння парадоксальності 
мислення японців, що так яскраво проявляється в тривіршах хайку, і так глибоко 
вражає представників інших культур і народів, які користуються лінійним, 
алфавітним типом письма.  

Слід зауважити, що ієрогліфи обслуговують архаїчний рівень мислення, а 
складова абетка хірагана – синхронічний [Меркулов 2005, с. 63-78]. У сукупності 
вони виконують, крім свого безпосереднього призначення – знаків письма, також 
естетичну функцію, завдяки чому поетичні рядки хайку, за образним висловом 
К. Бальмонта, стають пурхливими і витонченими як найпрекрасніші мережива. 
Більш того, коли яскравий поетичний твір доповнюється мистецтвом каліграфії, 
народжується нове, небачене в світовій поезії явище. 

 
На мою думку, саме в об'єднанні чарівної поезії з не менш чарівною і 

захоплюючою ієрогліфічною графікою народжується шедевр, який не має собі 
рівних у жодній культурі світу. Саме синкретизм хайку з каліграфією, в якому 
ідеально врівноважені два унікальних і співзвучних види мистецтва, є 
свідченням того, що поезія хайку неможлива без ієрогліфів.  

Слід також зауважити, що суміш ієрогліфів і складової абетки хірагана, з 
одного боку, має величезний виразний потенціал, а, з другого, відрізняється 
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графо-семантичною інваріантністю, що робить її найбільш прийнятною з 
погляду оптимального поєднання корпускулярних мисленнєвих потоків з 
високим емоційним регістром актуальної семантики хайку. Завдяки ієрогліфам 
думка перетворюється практично миттєво зі стану мисленнєвих корпускулярних 
згустків в семантично вмотивовані слова. Таким чином, обізнана людина розуміє 
смисл хайку передусім завдяки візуальному аналізу символічної форми 
ієрогліфів, огорнутих мереживами складової абетки [Пирогов 2009, с. 158-159]. 

За влучним виразом О. Городецької, ієрогліф – це складовий елемент 
сіноцентричного світогляду, мікроструктура якого дорівнює цілому, тому в 
поетичному тексті жоден ієрогліф не є випадковим, і кожна його внутрішня 
складова додає певну думку і образ. Багатовимірність, ігровий полісемантизм 
ієрогліфічних текстів навряд чи може знайти собі однозначну відповідність у 
фонетичній мові. Тому ігнорування побічних значень ієрогліфів, їх образних 
алюзій заради досягнення стислості кінцевого тексту, негативно позначається і 
на інформативності, і на образності перекладів [Городецька 2002, с. 5-24]. 

Розглянемо як приклад відомий тривірш геніального Мацуо Басьо. 

古池や蛙飛び込む水の音。 
Furuike ya kawazu tobikomu mizu-no oto. 

 
Старе озеро. 
Жабка плигнула, і плеск 
В тиші пролунав. [Масикевич 1971, с. 9] 
(пер. О. Масикевича) 

 
Ми бачимо, що думка, відображена в словах, написаних змішаним 

ієрогліфо-силабічним письмом кандзіканамадзірібун, звучить і сяє живими 

фарбами яскравих, реалістичних образів жабки (蛙, kawazu), старого ставка (古

池, furuike), сонної води (水, mizu) і навіть звуку (音, oto) сплеску води в момент 

стрибка (飛 び 込 む, tobikomu) жабки в ставок. Жабка і людина в традиціях 
синтоїзму та буддизму є частинами єдиного світу, який знаходиться в постійних 
змінах. Як відомо, синтоїзм не відокремлює людини від інших живих істот, як, 
власне, і від решти всього, що існує [Suzuki 1988 p. 228-230]. 

У цьому вірші, як і взагалі в жанрі хайку, мені бачиться алюзія на тему 
семантичних примітивів, про які свого часу дуже цікаво написала А. Вежбицка 
[Wierzbicka 1980 ]. Лаконічність засобів вираження і ємність змісту – це те, до 
чого здавна прагнули поети різних культур та історичних епох. На мою думку, 
японцям це вдалося якнайкраще. 
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Разом з тим, хотів би зауважити, що жабка є доволі розповсюдженим 
персонажем в поезії японських тривіршів, прислів’їв тощо.  

Думаю, що аксіологічні ознаки цього образу можуть бути краще 
зрозумілими з таких прикладів: 

井底の蛙 
Яп. Seitei no kawazu 
Жабка в колодязі 

Прислів’я далекосхідного мовно-культурного ареалу китайського 

походження, що означає людину з обмеженим кругозором. Жабка (蛙, kawazu) – 
концепт японської культури. 

 

月に聞て 蛙ながむる 田圃かな。 
Tsuki ni kiite kaeru nagamuru tadzura ka na. 

Слухаю місяць на рисовому полі під квакання жабок 
 (Йоса Бусон) 

 
Тривірш асоціюється з красою весняного рисового поля. Жабка – сезонне 

слово. Місяць віддзеркалюється на поверхні води рисового поля, оскільки 

паростки рису ще не зійшли. Місяць (月, tsuki), жабка (蛙, kawazu) – концепти 

японської культури. Рисове поле (田圃, tanbo) – важлива реалія традиційного 
селянського укладу японців. Разом з тим, символ японського світоустрою, 
уособлення всесвіту.  

 
 

古池の 蛙老けゆく 落葉哉 
furuike no kawazu oiyuku ochiba kana  

 
У темному ставку  
Жабка старіє, 
Опадає листя.  

 (Йоса Бусон) 

У цьому тривірші культурні концепти старий ставок (古池, furuike), жабка 

(蛙, kawazu), листя, що опадає (落葉, ochiba) символізують передусім 
ефемерність і швидкоплинність життя.  

Але повернемося до тривірша Мацуо Басьо про старий ставок, жабку і 
сплеск води.  
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Порівняємо оригінальний вірш з його варіантом, написаним складовою 
абеткою хірагана. Як бачимо, від яскравих образів оригіналу геть не залишилося 
і сліду, ледь проглядається його слабка тінь, неясний натяк на живі фарби, які 
сяють в повноформатному тексті: 

ふるいけや かわずとびこむ みずのおと 
(буквений домен для озвучування вірша) 

І, нарешті, подивимось на запис цього ж вірша латинізованої абеткою 
ромадзі. Від оригіналу не залишилося й тіні, він не проглядається в неживих 
літерних знаках латиниці. Зміст майже зник. Для його реанімації обов'язково 
потрібно озвучування і відповідно синтагматизація: 

fu ru i ke ya ka wa zu to bi ko mu mi zu no o to 
(«нежива» буквена послідовність, яка може бути семантично 

актуалізованою лише за умови озвучування)  
З цього можна зробити висновок, що в наведеному вище тривірші хайку, 

написаному змішаним японським письмом, ієрогліфи, що містять глибинні 
символічні смисли, скріплені витонченими абетковими візерунками хіраґани, 
завдяки чому вибудовується не тільки логічний, а й естетичний задум поетичної 
мініатюри. Що стосується буквено-фонетичного варіанту вірша, то в ньому ми 
сприймаємо тільки те, що підлягає озвучуванню, і лише потім може стати 
зрозумілим для подальшої відповідної інтерпретації. При цьому ми майже не 
звертаємо уваги на самі літери, якими позначені звуки. Тому в даному випадку 
естетика народжується в пропорційності не стільки форми букв, скільки 
відтвореними за допомогою них звуків. На відміну від цього, в ієрогліфічному, і 
тим більше, каліграфічному варіанті вірша ми, перш за все, звертаємо увагу на 
форму, її пропорції, хитросплетіння найтонших ниточок магічної графіки, в якій 
прихований емоційний стан поета, витонченість і «пурхливість» його думки. 
Звуковий план тривірша сприймається радше як резонанс, що народжується, за 
висловом О. Городецької, «камертонною графікою ієрогліфів». У сукупності все 
це створює особливе естетичне почуття милування формою, яка вміщує певний 
глибокий і недоступний для необізнаних зміст. Форма в даному випадку сама по 
собі є прекрасною, що апелює до піднесених почуттів і народжує катарсис.  

У перекладах хайку, як правило, не враховується багато з того, що 
становить імпліцитний зміст тривірша. Часто спостерігається прикрашення, 
дослівне «озвучування», приведення до «норми» рідної мови, надлишкова 
описовість, розширене коментування, роз'яснення змісту. Якій нормі 
підпорядкований, чиєю нормою визначений переклад? На чий лад він 
виконаний? У цих питаннях відображена реальна, надзвичайно складна і часом 
нерозв'язна проблема, з якою стикаються перекладачі хайку незалежно від того, 
на яку мову вони перекладають. 
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Отже, розглянемо приклади перекладів поетичної мініатюри «Старий 
ставок» Мацуо Басьо на різні мови. 

Укр .: 
Озеро старе, 
Жабка плігнула, и плескіт 
У тиші пролунав. 
(Пер. Омеляна Масикевича) 
*** 
Рос.: 
Старый пруд.    Старий ставок. 
Прыгнула в воду лягушка.  Стрибнула в воду жабка. 
Всплеск в тишине.  Сплеск у тиші. 
(Пер. В. Маркової) 
*** 
Старый пруд заглох.  Старий ставок заглох. 
Прыгнула лягушка.  Стрибнула жабка. 
Слышен тихий всплеск.  Чути тихий сплеск. 
(Пер. Н.І. Конрада) 
*** 
Пол.: 
Stary staw     Старий ставок 
żaba wskakuje    Жабка стрибає [в нього] 
dźwięk wody.    Сплеск води. 
*** 
 
Англ .: 
Old pond. . .    Старий ставок ... 
a frog leaps in    Жабка стрибає в [воду] 
water's sound    Звук води. 
*** 
Фр .: 
Un vieil étang et    Старий ставок і 
Une grenouille qui plonge,  Жабка, яка пірнає, 
Le bruit de l'eau.    Шум води. 
*** 
Нем.: 
Der alte Weiher:    Старий ставок: 
Ein Frosch springt hinein.  В нього стрибає жабка. 
Oh! Das Geräusch des Wassers. О! Шум води. 
*** 
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Ісп.: 
Vecchio stagno    Старий ставок 
una rana si tuffa.    Жабка пірнає. 
Rumore dell'acqua.   Шум води. 
*** 
Кит .: 

古 池塘,     Старий ставок, 

忽 传 青蛙 跳入 声,  Раптом звук стрибка жабки, 

刹那 震撼 静夜 深.   Глибоко сполошив нічну тишу. 
Gǔ chítáng, 
hū chuán qīngwā tiào rù shēng, 
chànà zhènhàn jìngyè shēn zhíbǐ 

Пер. Tiánzhōng Zémíng (田中 則 明) 
*** 
Спробуємо далі проаналізувати переклади на різні мови відомого тривірша 

Ёса Бусона «Квіти сурепки». 

菜 の 花 や 月 は 東 に 日 は 西 に 
Na no hana ya tsuki wa higashi ni hi wa nishi ni 

Йоса Бусон (与 謝 蕪 村, 1716 - +1784) 
 

Квіти сурепки навколо. 
На заході гасне сонце, 
Місяць на сході встає. 

 

На мою думку, наведений переклад не є цілком адекватним, оскільки не 
розкриває внутрішньої мотивації оригінального вірша. Якщо ми спробуємо 
зробити структурно-семантичний аналіз цього тривірша, то побачимо, що, по-

перше, він містить фразеологізм 月 は 東 に 日 は 西 に [tsuki wa higashi ni, hi wa 
nishi ni], який означає «давати ухильну відповідь» , «ухилятися від прямої 

відповіді», «бути невизначеним». По-друге, культурні концепти 菜 の 花 (квіти 

рапсу), 月 (місяць = Інь = жіноче начало), 東 (схід = свій), 日 (сонце = Ян = 

чоловіче начало), 西 (захід = чужий) мають національно специфічний кодово-
символічний зміст, що асоціюється з низкою фразеологізмів і паремій. 

Крім того, у японця цей тривірш миттєво викликає асоціації з весною, 
озером Біва (розташоване в провінції Сіга, – центральній частині японського 
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архіпелагу, вважається одним із наймальовничіших водоймищ Країни 
Вранішнього Сонця), його берегами, вкритими килимом квітучого рапсу, жовтий 
колір якого символізує розкіш і славу. Цим прекрасним квітам, які в поезії хайку 

слугують сезонним словом кігу (яп. 季 語), що символізує і втілює весну, 
присвячено безліч поетичних рядків: 

 

比 良 よ り の 風 よ り 生 る る 花菜 か な (惟 之) 
Hira yori no kaze yori naruru hanasai kana. (Tadayuki)  
Вітер з гір Хіра народжує квіти рапсу (Тадаюкі) 

*** 

菜 の 花 と い う 平凡 を 愛 し け り (富 安風生) 
Na no hana to iu heibon wo aishi keri (Fusho Komiyasu) 
Люблю невигадливу жовтизну квітучого рапсу (Фусьо Коміясу) 

 *** 

菜 の 花 の 黄 の ひ ろ ご り に ま か せ き り (久保 田 万 太郎) 
Na-no hana no ki no hi ro gori ni makase kiri (Mantaro Kubota) 
Заворожила погляд нескінченність квітучого рапсового поля. (Мантаро 
Кубота) 
 

Коли всі ці експліцитні та імпліцитні зв'язки розкриваються, стають до 
певної міри ясними і зрозумілими, тоді вірш розцвічується зовсім іншими 
фарбами, алюзіями і підтекстами. Не враховуючи цього, можна зробити безліч 
перекладів, які будуть відрізнятися стилістичною забарвленістю лексем, що 
відображають різний ступінь емоційного регістру, але, менше з тим, ні на крок 
не наблизяться до істинного змісту оригіналу. 

Тривірш вміщує настільки великий обсяг інформації, що якщо його 
подавати в розгорнутому, послідовному і об'ємному вигляді, то знадобиться 
величезна кількість слів, граматичних конструкцій, стилістичних прийомів 
тощо. У зв'язку з цим К. Бальмонт писав: «Бороться русским стихом с японской 
танкой – занятие <…> невозможное. Хочется передать эту снежинку – снежинка 
тает и, чтоб дать понятие о снежинке не каплей влаги, которая с ней не сродна, а 
чем-нибудь снежистым, даешь хлопья снега, но это уже не то. Меня пленила одна 
танка поэтессы IX века Оно-но Комаци. Я пытался украсить ее рифмами, 
которых в подлиннике нет, я пытался перевести ее и так, и иначе, и, наконец, 
отчаявшись, воспроизвел ее точным количеством слогов, без каких-либо 
приукрашений. Получилось целых пять перепевов, и каждый имеет свой смысл, 
воспроизводя ту или иную черту, тот или иной намек, но, конечно, ни один 
перепев не дает чары подлинника целиком» [Бальмонт 2010 с. 214] . 
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Професор Колумбійського університету Лідія Х. Лю переконана, що люди 
різних культур рідко, якщо взагалі, розуміють один одного. І однією з 
нездоланих перешкод розуміння є дихотомія «ідеографічне – буквено-фонетичне 
письмо») [Lydia H. Liu 1995 p. XV]. 

Отже, розглянемо переклади цього ж тривірша на деякі європейські та 
китайську мови. 

Англ .: 
Flowers of rape / the moon in the east / the sun in the west. 
Квіти сурепки / місяць на сході / сонце на заході. 
*** 
Нім.: 
O blühender Raps! Der Mond, er steht im Osten, die Sonn 'im Westen. 
Квітучий рапс! Місяць стоїть на сході, сонце – на заході. 
*** 
Фр .: 
Ah! fleurs de colza 
avec la lune à l'est et 
le soleil à l'ouest. 
О, квіти сурепки 
З місяцем на сході 
І сонцем на заході. 
*** 
Кит .: 

日落 西 土 黄花 见,  
Rìluò xītǔ huánghuā jiàn 

月 浮 东 天 紫烟 中, 
Yuè hú dōngtiān zǐ yān zhōng  

一面 菜花 不见 人, 
Yīmiàn càihuā bùjiàn rén 

顾 首 还是 黄 朦胧. 
Gù shǒu háishì huáng ménglóng 

王漢寧 
Сонце сідає на заході, жовті квіти видніються, 
Місяць випливає на сході, небо вкрито фіолетовим серпанком, 
З одного боку квіти рапсу, людей немає, 
З іншого боку – жовтий туман. 
(Пер. Ван Хань-нин) 
*** 
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Кит .: 

春 至 乡村 烟雾 中, 
Chūn zhì xiāngcūn yānwù zhōng 

一片 金黄 油菜花, 
Yīpiàn jīnhuáng yóucài huā 

朦 日 西下 朦 月出.  
Méng rì xī xià méng yuè chū 

田中 則 明 
Весняне село в серпанку, 
З одного боку квіти жовтого рапсу, 
Духмяна сонце сідає на заході, місяць виходить. 
(Пер. Тяньжун Цземін) 
 

На завершення варто зауважити, що мірилом і метою японської поезії є не 
стільки рядок або тривірш, скільки сам ієрогліф як основоположний елемент, 
тобто графічно відображене слово як основа і самоціль.  

В ієрогліфічній, зокрема, японській культурі, зримість поезії визначається, 
перш за все, зображальністю самих ієрогліфів в поєднанні з абетковою графікою. 
Отже, хайку можна розглядати як певний код, лаконічну схему багатовимірного 
світу. При цьому вона сприймається не тільки і не стільки на слух, скільки 
візуально. Додатковий зміст здатні створювати як самі ієрогліфи, так і елементи, 
з яких вони складаються і які їх оточують.  
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У статті розглядаються сучасні погляди на універсалізм і релятивізм як модуси 

теоретичного осмислення мови і її місця у загальній структурі когнітивності. 
Опозиція універсальне та відносне у лінгвістиці пов’язана з формулюванням гіпотези 
мовної відносності Сепіра-Уорфа і становленням універсалізму як загального 
методологічного підходу до осмислення природи і сутності мови у зв’язку з людським 
мисленням. Проведено критичний огляд універсалістських лінгвістичних напрямів – 
генеративізму і сучасної біолінгвістики, розглянуто актуальні підходи у сфері 
лінгвістичної типології і лінгвістики універсалій крізь призму ідей когнітивістики. 
Вивчається неорелятивізм як сучасний етап розвитку теоретичних поглядів на мовну 
відносність. Проаналізовано сучасне тлумачення когніції як складного 
багатовекторного процесу, зануреного у матеріальний світ, соціальний контекст і 
культуру, який характеризується розподіленістю і розширеністю. Зроблено висновок, 
що окреслені підходи та висновки експериментальних досліджень частково знімають 
теоретичні суперечності універсалістського і релятивістського поглядів на природу 
мови, відкриваючи перспективу для побудови цілісної семантичної теорії. Сучасні 
когнітивні засади дослідження мови стимулюють еволюційний розвиток 
універсалізму і неорелятивізму, інтегруючи їх у межах інтердисциплінарної проблеми 
людського пізнання та ролі мови у ньому. 

Ключові слова: універсалізм, релятивізм, когнітивна лінгвістика, мовна 
типологія, гіпотеза Сепіра-Уорфа. 
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В статье рассматриваются современные взгляды на универсализм и релятивізм 
как модусы теоретического осмысления языка и его места в общей структуре 
когнитивности. Оппозиция универсальное и относительное в лингвистике связана с 
формулированием гипотезы языковой относительности Сепира-Уорфа. Проведён 
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критический обзор универсалистских лингвистических направлений – генеративизма 
и современной биолингвистики, рассмотрены актуальные подходы в сфере 
лингвистической типологии и лингвистики универсалий сквозь призму идей 
когнитивной лингвистики. Изучается неорелятивизм как современный этап развития 
взглядов на лингвистическую относительность. Проанализировано современное 
толкование когниции как сложного многовекторного процесса, погружённого в 
материальный мир и культуру, который характеризуется распределённостью и 
расширенностью. Сделан вывод, что очерченные подходы и результаты 
экспериментальных исследований частично снимают теоретические противоречия 
универсалистского и релятивистского взглядов на природу языка, открывая 
перспективу построения целостной семантической теории. Современные 
когнитивные принципы исследования языка стимулируют эволюционное развитие 
универсализма и неорелятивизма, интегрируя их в пределах интердисциплинарной 
проблемы человеческого познания и определения роли языка в нём. 

Ключевые слова: универсализм, релятивизм, когнитивная лингвистика, 
языковая типология, гипотеза Сепира-Уорфа. 
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Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

The article deals with modern views on universalism and relativism as modes of 
theoretical understanding of language and its place in the general structure of cognition. The 
opposition of universal and relative in linguistics is associated with the formulation of the 
hypothesis of the linguistic relativity of Sapir-Whorf. A critical review of universalistic 
linguistic trends generativism and modern biolinguistics is being held, current approaches in 
the field of linguistic typology and linguistics of universals are being examined through the 
prism of the ideas of cognitive linguistics. Neo-relativism as a modern stage of development 
of the views on linguistic relativity is being discussed. The modern interpretation of cognition 
as a complex multi-vector process, immersed in the material world and culture, which is 
characterized by distribution and expansion, is being analyzed. It is concluded that the 
outlined approaches and the results of experimental studies partially remove the theoretical 
contradictions of the universalistic and relativistic views on the nature of language and open 
up the prospect of constructing an integral semantic theory. Modern cognitive principles of 
language research stimulate the evolutionary development of universalism and neo-
relativism, integrating them within the interdisciplinary problem of human cognition and the 
definition of the role of language in it. 

Key words: universalism, relativism, cognitive linguistics, linguistic typology, Sapir-
Worf hypothesis. 
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Опозиція універсальне vs відносне у сучасній лінгвістиці пов’язана із 
формулюванням гіпотези мовної відносності Сепіра-Уорфа і становленням 
універсалізму як загального методологічного підходу до осмислення природи 

і сутності мови у зв’язку із людським мисленням. Метою статті є висвітлення 
сучасних наукових поглядів на універсалізм і релятивізм як модусів 
теоретичного осмислення мови у контексті актуальних здобутків 
лінгвістичного когнітивізму. Актуальність обраної проблематики 
зумовлюється спрямуванням сучасних лінгвістичних студій і 
міждисциплінарних досліджень на з’ясування ролі і місця мови у загальній 
структурі когнітивності. 

Теоретичне обґрунтування протиставлення універсалізму і релятивізму 
у мові пов’язане з формулюванням гіпотези мовної відносності Сепіра-Уорфа, 
покликаної пояснити особливості відношень між мовою та мисленням. Основи 
універсалізму як загального методологічного підходу до осмислення природи 
і сутності мови у зв’язку із людським мисленням були сформульовані у межах: 
1) типологічних досліджень і лінгвістики універсалій (Дж. Грінберг, Ч. Осгуд, 
С. Ульман); 2) робіт із генеративної лінгвістики та із проблем вродженості 
мовної компетенції (Н. Хомський, С. Пінкер); 3) дослідження кольору у 
роботах Е. Леннеберга, Б. Берліна, П. Кея [Бородай 2012, 2]. 

У межах лінгвістичної когнітології, засновниками якої вважаються 
Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Ч. Філлмор, Л. Талмі, мова розглядається як вікно у 
пізнавальну діяльність людини, можливість вивчення природи, структури й 
організації думок та ідей. Найбільш важливою дистинктною рисою 
когнітивної лінгвістики є дослідження мови як рефлексії певних 
фундаментальних характеристик та рис людської свідомості [Evans, Green 
2006, 53]. 

Активний розвиток когнітивістики на межі ХХ – ХХІ ст. призвів до 
розширення її теоретичної бази і появи численних векторів досліджень. 
C. Стеффенсен вирізняє три покоління у когнітивістиці, починаючи з 1950-х 
років, спираючись на відмінності у застосовуваній методології:  

1. Когніція полягає в обчислювальних процесах у сфері формальних 
символів і ментальних репрезентацій (А. Тюрінг, Дж. фон Нейман, ранній 
Н. Хомський).  

2. Когніція має фізичне втілення (принаймні у мозку); мова є одним з 
аспектів когнітивних процесів, які тривають в особливому модулі – 
«свідомості», як стверджується когнітивістами першого покоління. Серед 
центральних положень когнітивістики другого покоління – коннекціонізм, 
паралельне оброблення даних, прототипічна категоризація. Ці процеси є 
універсальними, а отже, більш фундаментальними і значущими, аніж мовні 
структури (Р. Лангакер, Дж. Лакофф та ін.).  
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3. Когніція здійснюється у взаємозв’язку між втіленою свідомістю 
індивіда і світом, вона характеризується розподіленістю (Е. Хатчинс), 
розширеністю (Е. Кларк), вона інактивована, ситуативно і соціально 
прив’язана, екологічна. Ці процеси проходять в умовах «реально-часових 
обмежень, які існують у реальному світі можливостей і тілесних особливостей 
живих організмів». У свою чергу, можна виділити дві версії «гіпотези 
розширеної свідомості». В «організмо-центричній версії» рушієм когніції у 
реальному світі вважається індивідуальна свідомість (мозок, організм), 
натомість у другій версії – це «система організм – середовище», свого роду 
теорія «симбіозу індивіда й артефактів» [Линелл 2014, 42]. У рамках 
теоретичних підходів цієї хвилі когнітивістів когніція і свідомість 
розглядається переважно з позицій першої особи – особистості – суб’єкта 
пізнання. На противагу цьому, діалогічний підхід, який спирається на 
теоретичні положення когнітивістів третьої хвилі, наголошує на важливості 
взаємодій і контекстів різного роду, включаючи артефакти, і підкреслює роль 
інших людських істот, які прямо або опосередковано впливають на 
породження смислів індивідом. Людські суб’єкти наділені агентивністю, 
кожна дія є водночас індивідуальною й колективною [Там само, 43]. 

Розширення теоретичних засад когнітивної лінгвістики, розгляд когніції 
як складного багатовекторного процесу, зануреного у матеріальний світ, 
соціальний контекст і культуру, актуалізувало дискусію щодо універсального 
і відносного в мові, взаємодію мови і мислення, впливу категорій мови на 
процеси пізнання. 

Ідея універсалізму – загального принципу, який характеризує людську 
мову як феномен у проекції на національні мови світу, – значною мірою 
обумовлена становленням і розвитком лінгвістичної типології. Типологічні 
дослідження у ХІХ – ХХ ст., спрямовані на пошук спільних рис структурної 
організації мов світу (В. фон Гумбольдт, Е. Сепір та ін.), у свою чергу, 
спричинили появу лінгвістики універсалій – напряму, метою якого є пошук і 
визначення загальних принципів організації людської мови. Термін 
«універсалія» у сучасних лінгвістичних дослідженнях має принаймні два 
тлумачення. З одного боку, цей термін може стосуватися рис подібності, 
визначених у результаті типологічних досліджень – порівняльних студій з 
охопленням матеріалу значної кількості мов відносно досліджуваного 
феномену (У. Вайнрайх, С. Ульман, Дж. Грінберг). У такому сенсі існування 
типологічних універсалій є емпіричним і неспростовним фактом. З іншого 
боку, термін «універсальний» може вживатися для характеристики принципів 
мовної організації і структури, представлених у людській свідомості. Такий 
погляд асоціюється із вченням генеративістів у межах теорії породжувальної 
граматики Н. Хомського: універсалії тлумачаться як набір вроджених 
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універсальних принципів, властивий усім людям для засвоєння їх рідної мови 
і  при визначенні рис крос-культурної подібності [Evans, Green 2006, 55]. 

Центральним поняттям генеративізму виступає «мовна компетенція» – 
абстрактне ідеалізоване представлення граматичних знань носія мови. В 
основі універсалізму генеративістів лежить біологічна концепція модульної 
організації мозку, яка передбачає існування особливого «мовного органу» – 
кодування у геномі абстрактних мовних принципів, які керують розвитком 
внутрішніх мов [Кравченко 2014, 254–255]. Наразі основні положення 
генеративного напряму (деякі лінгвісти тлумачать генеративізм як окрему 
парадигму у лінгвістиці, наприклад див.: [Гамкрелидзе 2005]) зазнають 
критичного перегляду багатьма дослідниками, зокрема когнітивістами. 

Альтернативні погляди у царині біолінгвістики, відмінні від спрощеної 
біологічно-лінгвістичної концепції генеративістів, репрезентує 
функціональна типологія – сучасний підхід, який, розвиваючи положення 
лінгвістики універсалій, намагається обґрунтувати адаптивну функцію мови 
як біологічного явища і як продукту еволюційного розвитку у контексті 
соціально-культурної взаємодії індивідів (Б. Комрі, Т. Гівон, Дж. Хейман, 
П. Хоппер, У. Крофт та ін.) [Кравченко 2014, 259].  

Лінгвістичний релятивізм у традиційному розумінні, сформульований у 
межах гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа, спирається на ідею 
про те, що мова здійснює суттєвий вплив на сприйняття та інші когнітивні 
процеси, наслідком чого є часткова або повна несумірність моделей мислення 
і картин світу різномовних соціокультурних спільнот. Пройшовши складний 
шлях від сенсаційного і радикального ствердження до повного розвінчання і 
заперечення, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. мовний релятивізм знову 
опинився у фокусі дослідницької уваги внаслідок конвергенції тенденцій в 
антропології, психології і мовознавстві [Див.: Rethinking Linguistic Relativity 
1999; Бородай 2013 та ін.]. Для релятивізму нової хвилі є характерним 
розмаїття теоретичних позицій і широке розуміння лінгвістичної відносності, 
що дозволяє визначити його як продуктивний когнітивно-антропологічний 
проект, пов’язаний з перспективами посткогнітивізму і крос-культурної 
психології [Бородай 2012, 12]. 

Дослідники, які працюють у межах когнітивного напряму, вважають, що 
мова відображає концептуальну структуру й організацію, а  крос-культурні 
відмінності є джерелом виявлення концептуальних відмінностей. 
Когнітивісти розглядають факти крос-мовної варіативності як доказ того, що 
мови кодують різні типи концептуальних систем. Водночас ці концептуальні 
системи вважаються такими, що постають зі спільної здатності до 
концептуалізації, похідної від  спільних фундаментальних аспектів людської 
когніції. Радше ніж універсальні лінгвістичні принципи, когнітивісти 
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позиціонують спільний набір когнітивних здібностей, які служать для 
полегшення та впорядкування розвитку наших концептуальних систем. Так, 
новозеландський психолог М. Корбалліс переглядає ідею рекурсивності як 
універсальної властивості мови, висловлену Н. Хомським, і постулює 
необхідність розглядати не лише мислення крізь призму мови, а й, насамперед, 
мову крізь призму мислення, оскільки саме рекурсивність мислення породжує 
необхідність використання мовної рекурсії [Corballis 2011]. 

Так само пояснення вербальних структур поведінки у житті людей 
вимагає залучення фактору культурної еволюції та дискусії щодо онтології 
свідомості, а саме виходу за межі «інтерналізму» і звернення до ідеї 
«розширеної свідомості». У колективній монографії, присвяченій сучасному 
стану проблеми мовної відносності [Rethinking Linguistic Relativity 1999], 
окремий розділ сфокусовано на розглядові мовних і культурних універсалій. 
Його автори виходять з того, що навіть якщо припустити правильність ідеї 
мовної відносності, тісно пов’язаної з культурною відносністю, це не 
виключає, а навпаки, передбачає необхідність пошуку й аналізу універсальних 
категорій людської свідомості. Саме ці категорії уможливлюють 
взаєморозуміння між людьми, котрі репрезентують різні культури і говорять 
різними мовами. Проте, пошук і аналіз культурних універсалій видається 
досить складним завданням. Там, де їх існування можна було б припустити з 
високим ступенем вірогідності (наприклад у сфері просторових концептів), 
виявити їх фактично не вдається [Levinson 2003], водночас вони віднаходяться 
в інших, іноді несподіваних, концептуальних просторах –  на приклад, у сфери 
релігійних ідей (П. Буайе). На думку авторів монографії, це доводить, що 
когнітивні можливості людини визначені, з одного боку, універсальними 
властивостями свідомості, а з іншого – культурними особливостями 
суспільства, до якого вона належить і яке певним чином формує і скеровує 
його ментальний розвиток у процесі соціалізації [Rethinking Linguistic 
Relativity 1999, 131–224]. 

Емпіричні дослідження людського пізнання, які демонструють роль 
культури у когнітивних процесах, стали підґрунтям для формування ідеї 
розподіленої когніції – виходу за межі людського тіла і свідомості як 
локалізації пізнавальної діяльності і залучення фізичного та соціального 
світів. Когнітивний антрополог Е. Хатчинс постулює інтеграцію внутрішньої 
і зовнішньої концепції культури і пропонує спосіб осмислення тісного 
тристороннього зв’язку між культурою, пізнанням і світом. За Хатчинсом, 
культура – це процес людського пізнання, який протікає у людській психіці, 
проте спирається на матеріальні й ідеальні артефакти, які знаходяться поза її 
межами. Це процес, у якому беруть участь наші повсякденні культурні 
практики, інтрапсихічні та екстрапсихічні водночас [ Hutchins 1995]. 
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Важливим поняттям концепції розподіленої когніції стає артефакт – 
матеріальний об’єкт, який створюється у процесі цілеспрямованої людської 
діяльності. Водночас артефакти – також ідеальні об’єкти, оскільки їх 
матеріальна форма створюється у процесі участі попередньої взаємодії 
свідомості із зовнішнім світом, і вони продовжують брати участь у цій 
взаємодії як ланка-посередник [Там само]. 

Таким чином, сучасна теорія пізнання розширює тлумачення людської 
свідомості та процесів її взаємодії зі світом, подекуди переглядаючи саме 
поняття реальності і меж об’єктивного і суб’єктивного. Прикладом того може 
слугувати теорія сприйняття чилійського вченого-біолога У. Матурани, яка 
пропонує альтернативний погляд на розуміння об’єктивної реальності, 
використовуючи поняття субстрату – того, з чим взаємодіє спостерігач і з чого 
він виділяє прості та складні сутності. Т. Імото впорядковує вчення Матурани 
про реальність у такий спосіб: 1) реальність як універсум незалежних від 
мовців сутностей є фікцією, продуктом описової сфери; 2) поняття реальності 
слід вживати стосовно цієї сфери описів, в якій ми як суб’єкти опису 
взаємодіємо з нашими описами як незалежними сутностями; 3) те, що ми 
приймаємо за сенсорний досвід конкретних сутностей, є станами відносної 
активності між нейронами, які породжують нові описи у мовній сфері у 
вигляді думок і подальших описів [Имото 2013, 20–22]. Таким чином, 
Матурана змішує поняття традиційної об’єктивної реальності і сферу описів у 
мові, які разом утворюють сферу міжоб’єктності [Там само]. У такій моделі 
мовний детермінізм виступає ефективним способом пояснення каузальних 
зв’язків між світом нашої свідомості як структурно детермінованої системи і 
світом субстрату – об’єктивної реальності, сповненої пускових механізмів, які 
породжують кожну нашу дію (насамперед мовні взаємодії) у консенсуальній 
сфері [Кравченко 2013, 301]. 

Емпіричні дослідження, присвячені описові різних концептуальних 
систем, зафіксованих мовами світу, відроджують ідею мовної відносності під 
кутом зору теорії пізнання. С. Левінсон, один з провідних у світі спеціалістів 
з просторової концептуалізації, який визначає свої теоретичні переконання як 
неорелятивізм, вважає, що семантичні уявлення не тотожні концептуальним і 
не відмінні повністю від них; співвідношення між семантичними структурами 
та концептуальними структурами найкраще описується як частковий 
ізоморфізм. Вивчаючи різні системи референції, реалізовані в природних 
мовах (іманентний, відносний, абсолютний типи орієнтації) [Levinson 2003], 
вчений розглядає їх як окремі випадки семантичної структури. Левінсон 
вважає, що на рівні базових характеристик і складових елементів референційні 
системи універсальні, але в тому вигляді, в якому системи представлені в 
конкретній мові вони суть «біокультурні гібриди, якими насправді є сама 
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мова», адже «універсальне і відносне глибоко переплетено в будь-якій 
лінгвістичній системі» [Цит. за: Бородай 2013, 47]. 

У результаті критичного аналізу поглядів Р. Лангакера, Р. Джакендоффа 
і Дж. Фодора на питання щодо способів реалізації універсальних 
концептуальних структур у семантиці природної мови Левінсон приходить до 
висновку про те, що необхідно визнати існування двох самостійних рівнів 
ментального кодування: нижчого рівня, на якому відбувається декомпозиція 
семантем на універсальні концептуальні «атоми», і вищого рівня, на якому ми 
оперуємо власне семантемами природної мови. «Основні концепти вищого 
рівня – це сутності, оформлені у вигляді лексичних значень, і вони 
відрізняються в різних мовах. На цьому рівні ми використовуємо наше 
повсякденне мислення, і, отже, для нього слід припускати уорфіанській ефект, 
тобто вплив мови на когніцію. З іншого боку, ми не обмежені цими 
концептами вищого рівня, оскільки вони, якщо є необхідність, відносно легко 
можуть бути розкладені на концепти нижчого рівня. Такі концепти нижчого 
рівня або, принаймні, деякі з них претендують на універсальність (пор. із 
метамовою А. Вежбицької – Ю. Письменна), хоча з цього, звичайно, не 
випливає, що вони є вродженими. Водночас можна досить вірогідно 
стверджувати, що вони виникають у результаті взаємодії організму із 
загальним досвідом земного існування. Отже, така дворівнева теорія дозволяє 
розглядати можливість впливу мови на когніцію і водночас апелювати до 
фундаментальної «психічної єдності людства» [Там само, 47]. 

Окреслені підходи та висновки експериментальних досліджень частково 
знімають теоретичні суперечності універсалістського і релятивістського 
поглядів на природу мови, відкриваючи нові обрії для побудови цілісної 
семантичної теорії. Сучасні когнітивні засади дослідження мови, які, зокрема, 
включають поняття розподіленої когніції і розширеної свідомості, 
переосмислюють біологічні засади феномену людської мови, стимулюють 
еволюційний розвиток універсалізму і неорелятивізму, інтегруючи їх у межах 
інтердисциплінарної проблеми людського пізнання та визначення ролі мови у 
ньому. 
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Neologisms are new words, which appear as a result of major social events as well as 
the outcome of scientific-technical discoveries (for example “lichombez” – the elimination of 
computer illiteracy) etc. The word ‘Brexit’ can be considered a neologism as it was officially 
recognized on the 23rd of June, 2016 after the UK referendum. It is already included in some 
prestigious English dictionaries. Most neologisms do not survive, but some of them are 
immediately recorded and remain in use for long; they are weaved into the lively language 
linen (here the English language), becoming an integrated part of many languages due to the 
consequences of new realities as, for example, Britain’s exit from the EU, which has opened 
endless debates . The new word ‘Brexit’ has led to the rise of a great number of derivatives, 
such as : ‘Brexiteers’, ‘Brexiter’, ‘Remainer’,’Brexit-deal’, ‘Brexiland’ etc. Many words 
acquired new connotations:’soft -deal’- the word with beneficial/ positive meaning related to 
the process of triggering article 50, ‘hard-deal’- the word with converse / negative meaning; 
simultaneously there were registered expressions with ‘ironic’ and ‘pessimistic’ meaning. 
The language of the articles published by English magazines on economics convey the ‘post-
Brexit’ social mood. Because of fear and uncertainty, the lack of an undoubting economic 
and social plan of development there dominate a lot of expressions with contrastive meaning; 
they are followed by expressions with ironic meaning, while those with positive / beneficial 
meaning take only the third position: the expressions with pessimistic meaning occupy the 
forth position reflecting the social insecurity . So, the impact of economic and politic realities 
can create social complexities leading to multiple debates and polemics which can change 
the quality and the structure of the language. It can have a substantial influence on the 
translation process of the newly loomed (burdensome subtleties) neologisms. 

Key words: brexiteers, brexitland, bargaining chip, no deal scenario, to trigger Article 
50, overcast skies, death threats and boycotts, nagging concerns. 
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Неологізми – це нові слова, що виникли в результаті важливих подій суспільного 
життя і науково-технічного прогресу (наприклад, лікомбез – ліквідація комп’ютерної 
безграмотності) і ін. До неологізмів слід зарахувати й термін «Brexit» (вихід 
Великобританії з ЄС), який був офіційно визнаний після референдуму, що відбувся 23 
червня 2016 року, і вже був включений до складу престижних англійських словників. 
Більшість неологізмів не зберігаються, але окремі закріплюються в мові швидко й 
надовго, входять не тільки в живу повсякденну тканину мови (тут англійська мова), 
але стають невід’ємною частиною більшості мов у результаті появи нових реалій, як 
наприклад, вихід Британії з Європейського Союзу. Навколо слова «Brexit» утворилась 
низка інших неологізмів, як наприклад, «Brexitees», «Brexiters», «Remainer», «Brexit-
deal», «Brexitland» і ін. Старі слова набули нових конотацій: слова з позитивним 
змістом (soft expressions), слова з негативним змістом (hard expressions), іронічні 
(ironic) і песимістичні (pessimistic). Мова статей провідних англійських журналів з 
економіки передає суспільний настрій на сьогодні. Через нестабільність у суспільстві 
та відсутність певного плану економічного й соціального розвитку в мові з’явилась 
безліч негативних висловлювань, що домінують серед інших. За ними слідують слова з 
семантикою іронії, а ще рідше зустрічаються слова з позитивним / схвальним 
змістом. Песимістичний настрій, пов’язаний з виходом Британії з ЄС впливає на 
мовне середовище і, відповідно, чимало песимістичних висловлювань ідентифікується 
в мові. Таким чином, економічні реалії створюють проблеми в соціумі, що призводить 
до дебатів і суперечок, які, в свою чергу, змінюють якість і склад мови (тут 
англійської). Нові ж реалії впливають на якість перекладу неологізмів. 

Ключові слова: прихильники виходу з ЄС, країна, що побажала виходу з ЄС, 
головний козир, відсутність сценарію щодо виходу країни, введення в дію Статті 50, 
смертельний страх і бойкоти, занепокоєння. 
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Неологизмы – это новые слова, возникшие в результате важных событий 

общественной жизни и научно-технических открытий (например, ликомбез – 
ликвидация компьютерной безграмотности) и др. К неологизмам следует отнести 
термин «Brexit» (выход Великобритании из ЕС), который был официально признан 
после референдума, состоявшегося 23 июня 2016 года, и уже был включен в состав 
престижных английских словарей. Большинство неологизмов не сохраняются, но 
некоторые закрепляются в языке быстро и надолго, входят не только в живую 
обиходную ткань языка (здесь английский язык), но становятся неотъемлемой 
частью большинства языков в результате появления новых реалий, как например, 
выход Британии из Европейского Союза. Вокруг слова «Brexit» образовался ряд других 
неологизмов, как например, «Brexitees», «Brexiters», «Remainer», «Brexit-deal», 
«Brexitland» и др. Старые слова приобрели новые коннотации: слова с позитивным / 
положительным смыслом (soft expressions), слова с негативным / отрицательным 
смыслом (hard expressions), иронические (ironic) и пессимистические (pessimistic). Язык 
статей ведущих английских журналов по экономике передает общественное 
настроение на сегодняшний день. Из-за нестабильности в обществе и отсутствия 
определенного плана экономического и социального развития в языке появилось 
множество отрицательных высказываний, которые являются доминирующими. За 
ними следуют слова с семантикой иронии, а еще реже встречаются слова с 
положительным / одобрительным смыслом. Пессимистическое настроение, 
связанное с выходом Британии из ЕС, влияет на языковую среду и, соответственно, 
немало пессимистических выражений идентифицируется в языке. Таким образом, 
экономические реалии создают проблемы в социуме, что приводит к дебатам и 
спорам, которые, в свою очередь, меняют качество и состав языка (здесь 
английского). Новые же реалии влияют на качество перевода неологизмов.  

Ключевые слова: приверженцы выхода из ЕС, здесь Britain, exit, страна, 
пожелавшая выхода из ЕС, главный козырь, отсутствие сценария по выходу страны, 
введение в действие Статьи 50, смертельный страх и бойкоты, беспокойство. 

 

Thesis proposal 
The era of vocabulary called “neologisms” is the topic of this research. The aim 

of this investigation is to identify the prevailing neologisms in modern post Brexit socio-
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economic environment. The identification of the most productive neologisms, the 
identification of the specific features have been provided and used by journalists, editors 
that one can come across in internet. The researchers of this paper have successfully 
identified hard expressions with negative meaning, soft expressions with positive 
meaning, as well as expressions with ironic and pessimistic meanings. 

Methodology of work 
The primary research involves collecting original data, their analysis, and drawing 

adequate conclusion from the analysis. A data collection procedure involves quantitative 
approach provided by the statistical data. The literature was collected from economic 
articles on Brexit (Britain +exit) = Brexit from EU, published by the most well-known 
magazines like: Foreign Policy Magazine, Brexit Bulletin, Newsweek, Global Britain, 
World, Daily Telegraph, Neul Zurcher Zeiting; from the documents: AFP, Maastrict 
Treaty, Free trade Agreement with European Union, etc. 

The subject of investigation 
The system of vocabulary covers the center of vocabulary with the greatest 

stability, frequency and with the greatest independence from changeable extralinguistic 
reality. While the periphery contains words that are limited in frequency, restricted as to 
territory and period, i.e. regionalisms, tech terms, archaisms, slang and neologisms (the 
latter are words created by blending, compounding, clippings, abbreviations and words 
recently loaned and not yet assimilated). 

The words which are coined on the spur of the moment and cover some 
immediate need are of nonce formation, that is to show off the inventiveness of the 
author, often a journalist, that may never become lexicalized, meaning the words may 
be never institutionalize or accepted as regular lexical item (although the word “Brexit” 
has already been institutionalized by Collins dictionary) [Collins]. 

What is neologism? 
According to Peprink “a neologism is a new word or sense of the word”. When it 

is used frequently and in time it becomes marked and enters everyday use (Brexit 
appeared on June 23, 2016). Most neologisms have an anonymous origin, intending to 
be memorable, they catch readers’ attention, they appear as a new invention, discovery, 
they replace foreign terms, they also attempt at increasing the prestige of occupation, 
increase acceleration, they are clever, involve word play and allusion, as well as puzzle 
of novelty. Neologisms usually denote something which the speaker feels to be real… 
which nameable (Bauer) is. Words can be coined and can remain only for immediate use 
(nonce – formation), may be accepted by a speech community (transforming a nonce-
formation to a neologism). If it is not lexicalized it slowly disappears from the 
vocabulary [Maarten 2005].  

Here are some hard/ negative expressions derived from sentences.  
Negative expressions:  
1. UK construction is already “in the grip of a skills crisis” in the article “Brexit 
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200000 construction jobs at risk of UK loses EU single market access” by Josie Cox 
[Josie 2017]. 

2. Britain loses access to the EU single market, jeopardising half “a billion pound 
worth of infrastructure projects [Josie 2017] and 

3. dealing a sharp blow to major UK cities’ competitiveness, according to a study 
[Josie 2017]; 

4. …the loss of single market has the potential to slowly bring the UK’s £ 500 bn 
infrastructure pipeline to a standstill [Josie 2017]; 

5. …the country is not able to create the infrastructure needed “to compete on a 
global stage” [Josie 2017]; 

6. …. Government must put interim transitionary arrangements in place to avoid 
a potential “cliff edge” [Josie 2017];  

7. … during these turbulent times [Josie 2017]. 
8. “UK Supreme Court to issue Brexit ruling on Tuesday” by James Phoebe in the 

text: “The lead claimant in the case (the judgement of all 11 Supreme Court judges 
connected with the approval to trigger Brexit), invested fund manager Gina Miller, says 
she has received death threats and boycotts against her business [James 2017]. 

9. Britain’s Supreme Court will rule Tuesday on weather or not Prime Minister 
Theresa May has to seek parliamentary approval to trigger Brexit, the Court said 
Wednesday [James 2017]. 

10. Judgement in these cases will be delivered at 9:30 am (0930GMT) on Tuesday 
24 January 2017, “the court said its website, following the government’s appeal against 
a previous ruling” [James 2017]. 

11. All 11 Supreme Court judges convened… May cannot begin Britain’s 
departure from EU without first getting the go-ahead from lawmakers [James 2017]. 

12. A High Court ruling in November that said the government did not have the 
executive power alone to invoke Article 50… [James 2017]. 

13. The decision enraged Brexit supporters [James 2017]. 
14. … with some newspapers accusing judges of thwarting the will of the 

52 percent who voted “Leave in the June 23 referendum [James 2017]. 
15. She told AFP in an interview last year that she did not want to “subvert” the 

result of the referendum…. [James 2017]. 
16. Ironic that the Parliament which is in favor of giving away its role to Berlin 

(Brussels) (and did so via Maastricht treaty, etc) – now has the final say in extracting 
the UK from foreign autocratic rule (even though they didn’t want to) [James 2017]. 

17. At last! – Britain is escaping from filthy octopus- tentacles of vicious EU, and 
its whiling, stabbing little lawyers [James 2017]. 

18. In: “Davos 2017: Brexit will deal a damaging blow to the UK and the EU”, 
warns Pierre Moscovici: Earlier this week, Theresa May, who will address the World 
economic Forum at 9.15 am GMT today, set out her Brexit plan indicating Britain will 
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leave the single market but will pursue a “bold and ambitious” Free Trade Agreement 
with the European Union” [Moscovici 2017]. 

19. (May) warned that should the UK fail to reach an agreement with the EU, the 
country might adopt a low-tax model. She said: “We would have the freedom to set the 
competitive tax rates and embrace the policies that would attract the world’s best 
companies and biggest invetors to Britain [Moscovici 2017]. 

20. In: “UK could replace some of EU migrant workers with robots after Brexit” 
by Josh Lowe: Chancellor Philip suggested the agriculture sector could be dramatically 
affected by migration restrictions, partly by British government that can reach replacing 
migrants with robots [Lowe 2016]. 

21. Speaking to the Treasury Select Committee in the House of Commons, 
Chancellor Philip Hammond said the government was working towards along-held 
“ambition to reduce” [Lowe 2016]. 

Positive thinking analysis met among negative expressions in the middle of the 
article needs another approach: 

1.….to become a gateway [Lowe 2016]; 
2. ….to become an even greater global gateway for trade and tourism beyond 

Brexit [Lowe 2016]; 
3. … seek out and attract private investors [Lowe 2016]; 
4. ….to set out a wish-list for Brexit: setting a concrete timeline…[ Lowe 2016]; 

Another group and expressions with positive attitude is identified: 
I. to set up a wish list: … the wish list for Brexit cites 5 things that should be 

strategically prioritized by the Government [Lowe 2016]; 
1. to set a concrete timeline [Lowe 2016]; 
2. to do the utmost to attract foreign investment [Lowe 2016]; 
3. the Government … should push for skilled international workers to be able to 

come to the UK [Lowe 2016]; 
4. to push for an agreement to be reached swiftly for the pass porting of 

professional services [Lowe 2016]; 
5. to seize the opportunity to reset British agriculture by leaving the Common 

Agriculture Policy [Lowe 2016]; 
a) we must maintain basic support structures [Lowe 2016]; 
b) albeit at new levels [Lowe 2016]; 
c) gear towards those who manage less favoured areas [Lowe 2016]. 
Negative attitudes: 
1. Two Lords amendments – guaranteeing the right of 3 million EU nationals 

in Britain, and  
2. giving MP’s “meaningful vote” on the outcome of the negotiations – were 

thrown out with large majority [Lowe 2016]. 
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The former (1) was met with fierce protest on social media, with thousands of 
criticizing the Government for leaving them riddled with uncertainty and angry at being 
treated like “bargaining chips”. Comments: Many Farmers voted to exit the EU. I think 
they will live to regret deeply [Lowe 2016].  

Downing street has insisted Scottish people do not want to second independence 
referendum – but has shield away from saying it would block a new plebiscite in the 
article “Scottish people do not want a second independence referendum”, Downing 
Street says, by John Stone, The Independent, March 13, 2017: A No. 10 spokesperson 
said the Scottish Government “should focus on delivering good… services. A UK 
Government spokesperson derided the idea of a second referendum, but didn’t expressly 
say it would block one [Stone 2017]. 

Ms. Sturgeon said … it would be wrong for Scotland to be taken down a path that 
it has no control over regardless of the consequences for our economy [Stone 2017]. 

Positive attitudes follow in a recent article where the politicians express the 
optimistic point of view such as: I believe (Ms. Sturgeon) the Scottish people will opt for 
independence informed choice: …. “that will be the choice of Scottish people … an 
informed choice [Stone 2017]. 

Positive or “preferred option” – “sustained evidence” of independence… 
The second referendum is “highly likely: said Nicola Sturgeon Prime Minister of 

Scotland in the article “Q&A: Why does Nicola Sturgeon want a second independence 
vote and when could it be held?” by Kate McCann [McCann 2017]. 

The new word appears for the first time in the titles. 
Brexitland – what kind of immigration curbs EU citizens could face in Brexitland 

in the article “London’s EU Exports Reject their New Status as Brexit Bargaining Chips” 
by Thomas Seal and John Anger [Seal, Anger 2017]. 

Overcast skies: For Society General SA trader Julia Armenian, the UK capital 
became about as appealing as its overcast skies [Seal, Anger 2017]; 

to second the emotion: Others workers from the EU Second that emotion [Seal, 
Anger 2017]; 

to drop fight: Parliament dropped fight to give EU citizens some guarantees [Seal, 
Anger 2017]; 

self-proclaimed: From Spain to Romania, self-proclaimed Londoners feel let 
down What’s the appeal of London?: “ If this gives away (multicultural citizens of 
London), then what’s the appeal of London? The Weather?... [Seal, Anger 2017]; 

You don’t feel as welcome: If the whole society moves in a way where foreigners 
are not welcome anymore, you don’t feel as welcome [Seal, Anger 2017]; 

to balk at guaranteeing: to sour (even further) = sentiments towards Britain, 
among the 3.3 million EU natives who call it home likely sourced even further this week 
after lawmakers balked at guaranteeing them rights beyond Britain’s looming 
withdrawal from the bloc [Seal, Anger 2017]; 
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“absolute and utterly disappointed”: That left industrial designer Jorge 
Lombarte “absolute and utterly disappointed” with his adopted country’s politicians 
and considering a return to his native Madrid [Seal, Anger 2017]; 

to revive the suspicious (unilaterally) , against safeguarding the rights: yet her 
governments’ refusal to act unilaterally revived the suspicious among immigrants that 
last June’s decision to quit EU amounted to a backlash against them. 335 votes (to 287) 
[were] against safeguarding the rights of EU nationals in post – Brexit Britain. 

…its definitely a burden for me, a bargaining chip… = … “my future … is 
definitely a burden for me. I don’t want to feel like a bargaining chip, even though 
probably I am” [Seal, Anger 2017]; 

…to be worried, left feeling, “unwelcome and understandably upset”: Companies 
are worried too. … before the parliamentary vote that 20 percent of the workers who 
lack UK citizenship have been left feeling “unwelcome and understandably upset” by 
Brexit exodus of talent … without assurance it will lose valued… [Seal, Anger 2017]; 

 … universities … warn they are bracing for an exodus of talent… without 
assurance or will lose valued teachers…[Seal, Anger 2017]; 

…to suspect the staff leaving: more than a quarter of employers suspect their EU 
staff are considering leaving the UK [Seal, Anger 2017]; 

… the challenge is acute … citizens reside…: The challenge is particularly acute 
in London where 1 mln EU citizens reside … (no) “cast-iron guarantee” in the rights 
…to hope the Government would reassure the guarantees… : Mayor Sadie Khan told: 
“I’m looking forward having … reassurance sooner rather than later” [Seal, Anger 
2017];  

… nagging concerns nowhere to be addressed …: These are some of the nagging 
concerns that are nowhere near being addressed” [Seal, Anger 2017]; 

… to underestimate… : “the British political elite are massively underestimating 
the practical question…” [Seal, Anger 2017]; 

…to come too late…: “When a deal is done it may come too late for Lombat 
e[Seal, Anger 2017]; 

… not wanted here…: “most of us value our dignity and are making plans to leave 
[Seal, Anger 2017]; 

A majority of people simply don’t want us here” [Seal, Anger 2017]; 
…have to be patient…: once she (May) riggers the exit – power shifts to the EU, 

and she will have to be patient” in the article “EU could force May to wait until June to 
start Brexit talks” by Jan Wishart: 

…upsetting business …: …two sides have to find common ground (for) upsetting 
businesses and banks… what the withdrawal means…[Wishart 2012]; 

…unclear how fast they could arrange..: “It’s unclear how fast after authorization 
the 2 sides could arrange to sit”… [Wishart 2012]; 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 154-164 

 

___________________________ 
Actual Problems of Linguistics 

© Ruga E., e.ruga@yahoo.com; Hioară N., natasa712000@yahoo.com 
Modern socio-economic language and communication (Brexit Topic)   (in English) 

 
162 

… the longer… the less…: “The longer the UK waits, the less likely the April 
Summit date becomes…[Wishart 2012]; 

…. diminishing timeframe: … “a new trade deal within the diminishing timeline 
is already in question” [Wishart 2012]. 

“potentially irreparable harm”: Dutch Prime Minister Rutty questioned British 
optimism saying the UK could be in for “potentially irreparable harm” in the article 
“Dutch leader says Brexit puts Britain in deep trouble” by Raff Caserta: 

“tectonic shift”…: “Rutty said the Brexit vote has already led to “tectonic shift” 
[Caserta 2017];  

… banks are seeking to get out of the City of London and have shown a keen 
interest in Amsterdam as a new hub [Caserta 2017]; 

to disentangle from…: …”to launch proceedings with the EU, setting off to 
disentangle itself from its 27 partners” [Caserta 2017]; 

It will never be as good as what they have now … the trade relationship with the 
continent “is getting really in danger” [Caserta 2017]; 

… by leaving the EU, the UK – and Northern Ireland – could get a hard border 
with EU member Ireland on the politically sensitive island [Caserta 2017]; 

The Political system in London is shaking on its foundation [Caserta 2017]. 
Besides negative and positive attitudes the journalists use also ironic attitude. One 

can see the rich language of Robbier Gramer in his ‘explosive” article “Brexiteers urge 
Scotland not to leave UK citing arguments used against Brexit” by Robbie Gramer:  

1. The British pot is meeting the Scottish kettle [Gramer 2017]. 
2. Theresa May said: “Another referendum would be divisive and pause huge 

economic uncertainty at the worst possible time” [Gramer 2017] (You may have heard 
this sing before, in reverse); 

3. stay (in the EU) compainers, during the Brexit vote in July, 2016 argued an exit 
from the EU would cause economic turmoil and isn’t lost on the Twitterverse [Gramer 
2017].  

4. The speech infuriated May, who accused Sturgeon (PM Scotland) of playing 
“games” with politics. “The tunnel vision that the SNP (Scotland National Party) has 
shown today is deeply regrettable, May said [Gramer 2017]. 

5. Hours after the speech, 10 Dowing (May) announced it wouldn’t invoke Article 
50 of the EU treaty to begin the UK’s formal withdrawal process from the EU [Gramer 
2017].  

Rumors swirled the Parliament would green-light the process this week. When 
that plan was scrapped, it fueled speculation Sturgeon’s (SNP) speech scared off May 
[Gramer 2017]. 

The language of comments abundances a lot of diversified expressions: 
1. PM’s first Brexit wobble [Gramer 2017];  
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2. How can Theresa May talk about “uncertainty” of Scottish referendum on eve 
of triggering of Article 50? [Gramer 2017]  

3. Weird from No.10 . Why let Article 50 speculation mount, then kill it straight 
after Sturgeon statement. Looks like Sturgeon setting agenda [Gramer 2017]. 

4. She (May) was largely silent about Brexit during the heated campaign last July. 
She was formally against Brexit, but … vowed to see the Brexit process through [Gramer 
2017] 

5. Labour Leader Jeremy Corbyn considers there should be another referendum, 
but economically might be a catastrophe for many people [12] 

6. in the comments: Theresa May, your hypocrisy is breathtaking. Brexit caused 
more uncertainty than any other event in the modern era [Gramer 2017]. 

7. They are not about to set up votes every other year when things don’t go every 
ones way [Gramer 2017]. 

8. Stand as sovereign countries, Scotland and Ireland, leave UK and stay with EU 
for your long term gains [Gramer 2017]. 

9. …. “no deal” scenario… UK can’t (even) quantify the impact of Brexit [Gramer 
2017]. 

One can consider another type of attitude the so-called ironic pessimistic 
expressions as Corbyn the Labour Party Chief explains the situation linked to 
humiliation. 

1. Civilization is something the moronic brexiter will never understand, (the 
created situation) that is why they talk and behave as they do (as they want), all hate 
[Gramer 2017]; 

2. They (businessmen) don’t want to put their heads above the parapet: we don’t 
stick our head out, we’ll let someone else do the talking [Gramer 2017];  

3. … industry was pretty quiet about pros and cons, most people don’t like the 
result and it is too late [Gramer 2017]; 

4. … they should have said something at the time and they did not [Gramer 2017]. 
5. In “Remain Campaign Chief says: Business leaders were afraid to campaign 

against Brexit” by Thomas Colson: If (Stuart Rose writes the most vocal supporter of 
“Remain”)… people have found easier to keep their heads down when you put your 
heads up, they get a punch in the face; and it is easier with heads down when concerning 
remuneration [Colson 2017]; 

7. … to go cap in hand (to keep humiliating) [Colson 2017].  
So, there were identified specific features of using neologisms and old words and 

expressions with new connotations: negative / hard expressions, positive / soft 
expressions i.e. positive attitude and negative attitude. The modern language in social-
economic context includes the ironic / pessimistic content. The topic can be exemplified 
and taught meanwhile modern negotiation. The best negotiator should choose the best 
language variant.  
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The first position of the most productive expressions are those with negative 
meaning – 30; the second position is detained by the ironic expressions –14; the third 
position takes positive content– 10; the fourth position are phrases expressing 
humiliation – 7.  

While learning and teaching the modern language for negotiation one should draw 
attention to its newest qualitative (specific) changes.  

The recent changes of the most important events in economic and political life 
both of national and international (continental) levels should be taught not only at foreign 
language classes but at specific subjects like International Relations, The Policy of 
Negotiation, etc. 
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ДЕМІНУТИВНА ЕНАНТІОСЕМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 
Руда Наталя Вікторівна, nataruda@bigmir.net 

к. філол. наук, асист. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

  
Стаття присвячена дослідженню явища демінутивної енантіосемії в 

українській мові. Енантіосемія трактується як універсальна ознака виразників 
категорії демінутивності в мовах світу, виникнення якої пояснюється, насамперед, 
особливостями концептуалізації поняття малості на когнітивному рівні носіїв мов. У 
розвідці досліджено специфіку прояву демінутивної енантіосемії в українській мові, 
встановлено причини появи протилежних значень в семантичній структурі 
демінутивів, проаналізовано умови контекстуальної реалізації демінутивної 
енантіосемії. Основна ідея дослідження полягає в тому, що  оскільки демінутиви 
оцінно-емоційної семантики в українській мові (тай у багатьох інших мовах світу) 
здатні до вираження як позитивних (пестливість, доброзичливість, ласка, співчуття 
тощо), так і негативних (зневага, іронія, зверхність, нехтування тощо) конотацій, 
така семантико-функціональна антонімічність пояснюється, перш за все, 
особливостями концептуалізації поняття малості на когнітивному рівні носіїв мов: з 
одного боку, малість свідчить про беззахисність, неагресивність, викликає почуття 
довіри та доброзичливе ставлення (насамперед, коли це стосується живих істот), а з 
іншого, малість асоціюється з маловартісністю, неважливістю, що породжує низку 
негативних оцінок.  

Ключові слова: категорія демінутивності; демінутив; енантіосемія; 
енантіосемізація; оцінно-емоційне значення. 

 

ДИМИНУТИВНАЯ ЭНАНТИОСЕМИЯ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Рудая Н. В., nataruda@bigmir.net 
к. филол. наук, асист. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Статья посвящена исследованию явления диминутивниой энантиосемии в 
украинском языке. Энантиосемия трактуется как универсальный признак 
выразителей категории диминутивности в языках мира, возникновение которой 
объясняется, прежде всего, особенностями концептуализации понятия малости на 
когнитивном уровне носителей языков. В работе исследована специфика проявления 
диминутивной энантиосемии в украинском языке, установлены причины появления 
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противоположных значений в семантической структуре диминутивов, 
проанализированы условия контекстуальной реализации диминутивной 
энантиосемии. Основная идея исследования заключается в том, что поскольку 
деминутивы оценочно-эмоциональной семантики в украинском языке (да и во многих 
других языках мира) способны к выражению как положительных (ласкательность, 
доброжелательность, жалость, сочувствие и т.д.), так и отрицательных (ирония, 
превосходство, пренебрежение и т.д.) коннотаций, подобная семантико-
функциональная антонимичность объясняется, в первую очередь, особенностями 
концептуализации понятия малости на когнитивном уровне носителей языков: с 
одной стороны, малость свидетельствует о беззащитности, неагрессивности, 
вызывает чувство доверия  и доброжелательное отношение (прежде всего, когда это 
касается живых существ), а с другой, малость ассоциируется с низкой стоимостью, 
неважностью, что порождает ряд негативных оценок. 

Ключевые слова: категория диминутивности; диминутив; энантиосемия; 
энантиосемизация; оценочно-эмоциональное значение. 

 

DIMINUTIVE ENANTIOSEMY IN UKRAINIAN LANGUAGE 
 

Ruda N., nataruda@bigmir.net 
Ph. D., Assistant Professor 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

The article investigates the phenomenon of diminutive enantiosemy in Ukrainian 
language. Enantiosemy as a common feature of diminutivenesse representation in the 
different languages is considered, the emergence of diminutive enantiosemy as a result of 
axiological specificity of conceptualization of smallness on the cognition of language 
speakers is explained. The specificity of diminutive enantiosemy manifestation in Ukrainian 
language is investigated, the causes of opposite meanings emergence in the semantic 
structure of diminutives are found out, the contextual conditions of diminutive enantiosemy 
representation are analyzed. The main idea of the research is that since the diminutives of 
evaluative-emotional semantics in the Ukrainian language (and in many other languages of 
the world) are capable of expressing both the positive (e.g. tenderness, benevolence, kindness, 
empathy etc.) and the negative (e.g. disregard, irony, superiority, flout etc.) connotations, this 
semantic-functional antonymicity can be explained, first of all, by the peculiarities of the 
conceptualization of smallness on the cognitive level of the native language speakers: on the 
one hand, smallness testifies about defenselessness, non-aggression, causes a sense of trust 
and benevolence (first of all, when it relates to living beings), and on the other hand, 
smallness is associated with small-scale, unimportance and because of that generates a 
number of negative meanings. 

Key words: category of diminutiveness; diminutive; enantiosemy; enantiosemization; 
evaluative and emotional meaning. 
 

У сучасній лінгвістиці, зокрема семасіології, актуальними є дослідження 
на матеріалі різних мов явищ системно-структурної організації лексики, зокрема 
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полісемії, синонімії, антонімїї, гіперо-гіпонімії тощо. Енантіосемія – наявність у 
слова протилежних значень (i.e. внутрішньослівна антонімія) [Селіванова 2006, 
32], є однією із найцікавіших лексико-семантичних категорій, проте 
малодослідженою порівняно з іншими, насамперед через її досі нез’ясовану 
природу, причини виникнення, етномовну специфіку тощо. Явище мовної 
енантіосемії вивчали вітчизняні мовознавці Л. Булаховський, М. Донець, 
В. Іващенко, І. Муромцев, О. Тараненко, Т. Федоренко, В. Червоножка, 
зарубіжні – Д. Бунчич, Л. Махмутова, Л. Новиков, О. Соколов, М. Шанський, 
В. Шерцль, Д. Шмельов та ін. [Пономаренко, Ляхова 2014, 28]. В нашій розвідці 
ми зупинимося на окремому аспекті дослідження енантіосемії, який досі не був 
об’єктом спеціального вивчення в мовознавчій літературі, – демінутивній 
енантіосемії. Мета розвідки − дослідити демінутивну енантіосемію в 
українській мові. Об’єктом дослідження є демінутиви української мови, 
семантична структура яких містить антонімічні значення, предметом – 
особливості прояву демінутивної енантіосемії в українській мові, причини появи 
протилежних значень в семантичній структурі демінутивів, умови 
контекстуальної реалізації демінутивної енантіосемії. Відтак, основні завдання 
розвідки полягають у дослідженні специфіки прояву демінутивної енантіосемії в 
українській мові, у встановленні причин появи антонімічних значень в 
семантичній структурі демінутивів, у аналізі умов контекстуальної реалізації 
демінутивної енантіосемії. 

Категорія демінутивності є полісемантичною категорією, яка крім поняття 
об’єктивної зменшеності може виражати різноманітні оцінно-емоційні та/або 
експресивні значення. Демінутиви оцінно-емоційної семантики в українській 
мові здатні до вираження як позитивних (пестливість, доброзичливість, ласка, 
співчуття тощо), так і негативних (зневага, іронія, зверхність, нехтування тощо) 
конотацій. Таку семантико-функціональну антонімічність можна пояснити 
особливостями концептуалізації поняття малості на когнітивному рівні носіїв 
мов: з одного боку, малість свідчить про беззахисність, неагресивність, викликає 
почуття довіри та доброзичливе ставлення (насамперед, коли це стосується 
живих істот), а з іншого, малість асоціюється з маловартісністю, неважливістю, 
що породжує низку негативних оцінок.  

Значна кількість і вітчизняних, і зарубіжних дослідників зауважували 
про таку універсальну характеристику демінутивів у різних мовах світу, як 
здатність до вираження як позитивних, так і негативних смислів. Ще 
К. С. Аксаков писав про те, що „милому властиво бути маленьким ... Ласкаве 
ставлення передбачає зменшеність предмета, і ось чому для позначення милого, 
для вираження ласкавості вживається зменшувальне ... Щоб уявити предмети 
милими, щоб виразити ласкаве ставлення, на них немовби направляється 
зменшувальне скло, і вони, зменшуючись, стають милими ... Проте відтінки 
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ставлення до предмета зменшеного різноманітні. Крім милого, об’єкт отримує 
ознаки нещасного, бідного, що викликає до себе відповідне ставлення мовця” 
[цит. за Виноградов 1972, 97]. Ф. Г. Горбач крім функцій позначення об’єктивної 
зменшеності та відтінків емоційного, афективного характеру, які 
обумовлюються почуттям радості при спогляданні милого, почуттям горя і 
співчуття при спогляданні нещасного, жалюгідного, почуттям презирства, що 
викликається чимось недосконалим, відразливим, виділяє у демінутивів функцію 
відображення естетичного впливу об’єкта на мовця, коли одні емоції можуть 
бути викликані красою, вишуканістю, благородством, тендітністю, а інші – 
грубістю тощо [Горбач 1954, 5]. Також і В. В. Виноградов зазначав, що 
зменшувально-пестливі суфікси служать засобом варіювання мовленнєвої 
експресії. За їх допомогою виражається іронія, зневага, злість і взагалі вся 
складна гама емоцій та суб’єктивних оцінок [Виноградов 1972, 113]. Про складну 
функціональну навантаженість демінутивів пише В. А. Чабаненко, який, 
досліджуючи експресивні засоби української мови, відзначає, що демінутиви 
нерідко служать для вираження діаметрально протилежних пестливості 
відтінків – іронії, зневаги, улесливості, фамільярності, сарказму тощо, але, 
повсякчас функціонуючи в українському мовленні, часто надають йому 
особливої теплоти, задушевності, ліричності [Чабаненко 1984, 15]. „Вираження 
ласкавості в мовах світу, як правило, буває пов’язаним із позначенням малого 
розміру –  навіть якщо це і не семантична універсалія, то, у будь-якому випадку, 
дуже типове явище, хоча теоретично могло б бути інакше (наприклад, у дітей 
можливий якраз зворотній зв’язок між розміром і позитивною оцінкою. А 
Ч. Хоккет вказує, що в мові потаватомі є два типи демінутивів – один із 
гіпокористичним значенням, інший з пейоративним)”, – писав У. Вайнрайх 
[Вейнрейх 1970, 176]. 

В українській мові негативна оцінка часто виражається за допомогою 
аугментативних утворень, а позитивна – демінутивів [Словотвір сучасної... 1979, 
101]. Такий розподіл, як вже було сказано, можна пояснити тим, що нерідко 
маленькі за розміром/віком істоти та об’єкти викликають у свідомості людини 
враження про свою безпечність, беззахисність тощо [Taylor 1995, 145]. Проте 
іноді демінутиви виражають негативну оцінку, що, ймовірно, пов’язується з 
іншим аспектом поняття малості – недосконалістю, маловартісністю тощо. Отже, 
поняття малості пов’язує між собою різні, іноді діаметрально протилежні 
значення, що нерідко призводить до появи конотативної енантіосемії, коли лише 
контекст здатен встановити специфіку емоційного змісту.  

Незважаючи на те, що точно визначити, які емоційні семи (позитивні чи 
негативні) наявні в семантиці певного демінутива можна лише в контексті, де все 
залежить від авторської інтерпретації, проте, оскільки в кожному мовному 
колективі існують свої більш-менш усталені уявлення про характерні риси чи 
властивості певних істот, об’єктів, явищ, можна припускати існування 
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відповідної норми у мовному вираженні їх позитивної чи негативної оцінки. Так, 
в українській мові виокремлююься групи іменників-демінутивів, в семантиці 
яких узуально закріплене позитивне та негативне оцінно-емоційне і/або 
експресивне значення. Але, навіть незважаючи на те, що в переважної більшості 
виділених груп демінутивів яскраво виражена позитивна чи негативна 
конотативна складова, деякі з них характеризуються очевидною 
ентантіосемічністю, яку, на нашу думку, можна пояснити насамперед 
соціальною неусталеністю в оцінці об’єкта, позначеного певним демінутивом: 
e.g. зятенько (і пестл., і ірон.), грошики (і пестл., і знев., і ірон.), чоловічок (і 
пестл., і знев.), брехунець (і пестл., і знев., і ірон.), п’яничка (і співч., і знев.).  

Крім того, іменники-демінутиви, в семантиці яких узуально закріплене 
позитивне оцінно-емоційне і/або експресивне значення, можуть зазнавати 
енантіосемізації у контексті. Випадки контекстуального розширення значення 
демінутивів викликають явище так званої оцінно-емоційної (часткової) 
енантіосемії – типологічного різновиду енантіосемії, коли семантика слова під 
впливом оцінно-емоційно маркованого контексту може розширюватися й 
змінювати свою оцінку в бік меліоризації чи пейоризації [Пономаренко, Ляхова 
2014, 29]. Порівняймо в текстах: 1) Людські дітоньки вилаялися і відійшли 
[Самчук 1991, 166]; 2) От ім’ячко – Торохтій. Се вам не Олег і не Джек, се 
Торохтій Макогонович [Довженко 2008, 347]; 3) [Жандарм] Нелюди! Поганці!... 
[Анна] Про кого се ти? [Жандарм] А про кого, як не про твоїх коханих 
братчиків?... [Франко 1979, 22]; 4) Ну й сусідонько файний, смага б ті втяла! 
[Коцюбинський 1988, 234]; 5) А стара пані то з тих дверей зирк, ... та вже така 
її досада гризе, що вони вкупці, а розлучити несила: боялася й вона унучечки 
[Вовчок (Інститутка) 1983, 266]; 6) Спи, песику. Спи, любенький. Навіки засни, 
собаченько наш хороший [Вишня 1984, 234]; 7) [Анна] Господи, сорочку 
покривавив! Ну, що се з тобою сталося, Миколо? [Микола] Та то наш 
війтонько, гідний та поважний [Франко 1979, 15].  

Інколи при з’ясуванні характеру оцінки того чи іншого енантіосемічного 
демінутива допомагають прикметники-конкретизатори. Наприклад: 1) Вікно 
відчинено, і за ним видно закурену сажею акаційку, хирлявий газончик... 
[Гончар 2005, 223]; 2) [Маляр] Вона мені зобов’язана, взяв її горобеням 
задрипаним, вивчив, інститут закінчила, лікар... [Коломієць 1982, 39]; 3) І ось 
давні друзі зібрались, дунули і почали згадувати золоті деньки армійської 
служби [Жадан 2008, 81].  

Визначальна роль контексту у процесі енантіосемізації демінутивів 
доводиться випадками, коли одне й те саме слово в різних текстових ситуаціях 
отримує діаметрально протилежні значення. Порівняймо в текстах: 1) Таточку! 
Голубчику, соколику, лебедику!.. Не погубляйте свого дитяти... [Квітка-
Основ’яненко (Маруся) 1982, 75]; 2) Вчора одне з ремісничат забралося, 
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жовтороте, на танцмайданчик і давай до дівчат в’язнути. Ми з Ганною-
мотористкою саме нагодились: ану, лишень, голубчику, сюди! [Гончар 2005, 
292]. 

Яскравим прикладом демінутивної енантіосемії в українській мові є 
безеквівалентні демінутиви, утворені від основ негативної семантики  
(e.g. воріженьки, недоленька, горенько, безголов’ячко, наругонька) – адже, з 
одного боку, демінутивні суфікси надають похідним ліризму та виразних  
конотацій пестливості, ніжності тощо, яким, з іншого боку, протиставляється 
негативна семантика основи (e.g. 1) Найду жінку, почастую, З вороженьків 
покепкую [Шевченко (Тарасова ніч) 2001]; 2) Втоплю своє горе, Втоплю свою 
недоленьку [Шевченко (Думка) 2001]; 3) Не слухала Катерина Ні батька, ні 
неньки, Полюбила москалика, Як знало серденько [Шевченко (Катерина) 2001]; 
4) Полилися ріки крові, Пожар загасили. А німчики пожарище Й сирот розділили 
[Шевченко (Єретик) 2001]. Є точка зору, що подібна лексика свідчить про певну 
пасивність світосприйняття українців [Голубовська 2004, 69]. Але, з іншого боку, 
переконливою є й думка про те, що такі демінутиви використовуються для 
створення загального емоційно-експресивного фону мовлення, передають 
настрій мовця, не виражаючи безпосередньо його ставлення до конкретного 
об’єкта, підпорядковуються стильовій спрямованості тексту. Крім того, як 
свідчить дослідниця Т. А. Федоренко, з думкою якої ми погоджуємося, одним із 
важливих факторів виникнення енантіосемії є евфемізація [Федоренко 2010,  
66-67], відтак, схиляємося до думки, що подібне творення демінутивів від основ 
негативної семантики в українській мові є свого роду евфемізацією, „бажанням 
мовця суб’єктивно пом’якшити тяжкі, неприємні враження від злого в 
навколишній дійсності, своєрідним табу” [Бублейник 1996, 68], що, можливо, 
йде ще з тих давніх часів, коли люди намагалися „задобрити” темні сили 
природи. 

Явище демінутивної енантіосемії в українській мові спостерігається не 
лише у семантиці демінутивних іменників, але й прикметників, де 
розмежовуються два функціонально різнопланові явища: 1) вираження градації 
ознаки відповідно до семантики мотивуючої основи; 2) вираження суб’єктивної 
оцінки, емоційного ставлення мовця до означуваного відповідним 
прикметником.  

Енантіосемія у демінутивізованих прикметників проявляється, по-перше, 
в тому, що вираження градації вияву ознаки може відбуватися як у напрямку 
зменшення, так і в напрямку збільшення (напр.: малий – маленький (досить 
малий) – малесенький (дуже маленький) – малюсінький (дуже-дуже маленький), 
гарний – гарненький (досить гарний) – гарнюсінький (дуже-дуже гарний), 
темний – темненький (темнуватий) – темнeсeнький (дуже темний). Порівняймо: 
1) Дівчата теж не шкодували (за бригадиром): байдужісінький був до них 
[Гончар 2005, 311]; 2) Батько-бо його, старий Улас, був собі скупенький, і коли, 
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було, Микита ... стане батька прохати, щоб його вженив, то старий насупить 
брови, зирне на нього сторч... [Квітка-Основ’яненко (Конотопська відьма) 1982, 
134]; 3) Зовнішність у неї була найзвичайнісінька, часом навіть неохайна 
[Андрухович 2008, 8]. Те саме спостерігається і в групах демінутивізованих 
прислівників, які виступають експресивними послаблювачами або 
інтенсифікаторами ознаки за ознакою, яку виражає твірне слово. Наприклад: 
1) Вона й не лаятиме і ні слова й не скаже, а тільки подивиться на нього так 
пильно, так буцім і жалібно, і сердитенько..., так хоч би який був, то зараз 
шапку з голови схопе, поклонивсь звичайненько і ... відійде дальш [Квітка-
Основ’яненко (Маруся) 1982, 47]; 2) В четвер ранесенько, тільки що почало на 
світ благословлятися, Кайдашиха прокинулась і збудила невістку [Нечуй-
Левицький 1986, 173]. 

По-друге, контекстуальної енантіосемізації часто зазнають 
демінутивізовані прикметники, які виражають суб’єктивну оцінку, емоційне 
ставлення мовця. При визначенні характеру суб’єктивної оцінки в 
прикметникових демінутивах перш за все слід звертати увагу на значення 
основи, в якій потенційно закладені можливості щодо відтворення позитивних 
чи негативних конотацій. Наприклад: 1) Може б, хоча яка-небудь злиденненька 
музика розвіяла цю загальну незручність, якусь настроєву неповноту цих ... 
заручин... [Гончар 2005, 433]; 2) Найшлася в Насті дитинка ... таке-то 
малесеньке, сухесеньке, слабеньке! [Вовчок (Ледащиця) 1983, 94]; 3) В окопах 
молоденькі хлопчаки в постолах. Йдуть в наступ і гукають на допомогу маму 
[Самчук 1991, 110]; 4) І поїхали раденькі, що дурненькі [Вовчок (Інститутка) 
1983, 265]. Але нерідко контекст здатен змінювати на протилежні оцінно-
емоційні конотації прикметників-демінутивів, у значенні твірних основ яких 
яскраво виражена позитивна чи негативна складові семантики. Наприклад: 1) А 
деколи, буває, здають нас до цього раю рідні сини, а найчастіше невістки 
дорогесенькі, щоб із нами клопотів не знати [Гончар 2005, 511]; 2) Смішлива 
була й гордоватенька, а що вже шамкая! [Вовчок (Інститутка) 1983, 276]; 
3) Навіщо ж ти – аж за вухо, дурненький..., – видихає Соня і сміється покірно 
та лагідно [Тютюнник 1982, 13]. Ні, ні, справжній (професор), видатний, 
відомий, – гаряче впевняла Тетяна, – такий лисенький, в золотому пенсне... 
[Васильченко 1984, 30].  

Отже, підсумовуючи сказане вище, можемо зробити такі висновки: 
1) Енантіосемія є характерною ознакою демінутивів у багатьох мовах світу, 
зокрема поширеним явищем в українській мові, оскільки на когнітивному рівні 
носіїв мов поняття малості отримує як позитивні, так і негативні оцінки.  
2) Основними причинами виникнення демінутивної енантіосемії в українській 
мові є: аксіологічна амбівалентність поняття малості, контекстуальна 
пейоризація чи меліоризація значення демінутива, оцінно-емоційна 
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маркованість контексту, евфемізація, поєднання основи з негативною 
семантикою демінутивного суфікса, соціальна неусталеність в оцінці об’єкта, 
позначеного певним демінутивом. 
3) В українській мові енантіосемізації можуть зазнавати як демінутивізовані 
іменники, так і прикметники та прислівники. 
4) При демінутивній енантіосемізації, як правило, позитивна семантика 
змінюється на негативну, значно рідше – навпаки. 
5) Демінутивна енантіосемізація є продуктивним способом розвитку лексико-
семантичної системи української мови.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні явища 
демінутивної енантіосемії на матеріалі більшої кількості мов. 
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НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ REICHTUM 
У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
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канд. філол. наук, доц. 
Військовий інститут 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Статтю присвячено аналізові номінативного поля концепту Reichtum 
(багатство) у німецькій мові, виявленню та опису мовних засобів, які його 
характеризують. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до змісту 
словникової дефініції ключового слова концепту. Саме тому актуальне дослідження 
номінативного поля концепту. Побудова номінативного поля передбачає 
встановлення і опис сукупності мовних засобів, які характеризують концепт та 
окремі його ознаки. Інтерпретація результатів лінгвістичного опису номінативного 
поля концепту – важливий і необхідний етап дослідження, тому що він “переводить” 
мовні дані в когнітивні і дає змогу розпочати моделювання концепту. Номінативне 
поле концепту – це набір сем, які складають значення мовних одиниць, що 
вербалізують концепт і відображають його когнітивні ознаки. Було визначено, що 
лінгвокультурна модель концепту REICHTUM (багатство) має складну польову 
структуру. Усю сукупність вербалізаторів даного концепту можна класифікувати як 
співвідносну з його ядерною та периферійною зонами. На матеріалі німецькомовних 
лексикографічних джерел також було проаналізовано синонімічний ряд із граматично 
різнорідними номінаціями на позначення багатства, який є показником семантико-
когнітивної розгалуженості концепту.  

Ключові слова: концепт, номінативне поле, когнітивні ознаки, мовна 
свідомість, мовні засоби, вербалізація, ядро, периферія, синонімічний ряд. 

 

НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА REICHTUM В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 

Сурмач О. Я., olya.s_knu@ukr.net 
канд.филол.наук, доц. 
Военный институт,  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Статья посвящена анализу номинативного поля концепта REICHTUM 
(богатство) в немецком языке, определению и описанию языковых средств, которые 
его характеризируют. Информационное содержание многих концептов близко к 
содержанию словарной дефиниции ключевого слова концепта. Именно поэтому 
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актуально исследование номинативного поля. Построение номинативного поля 
предусматривает определение и описание всех языковых средств, которые 
характеризируют концепт и отдельные его признаки. Интерпретация результатов 
лингвистического описания – это важный и необходимый этап исследования, так как 
он “переводит” языковые данные в когнитивные и дает возможность начать 
моделирование концепта. Номинативное поле концепта – это набор сем, что 
составляют значение единиц языковой системы, которые вербализируют концепт и 
отображают его когнитивные признаки. Было установлено, что лингвокультурная 
модель концепта REICHTUM (богатство) имеет сложную полевую структуру. 
Совокупность вербализаторов этого концепта можно классифицировать как такие, 
что соотносятся с ядерной и периферийной зонами. На материале немецких 
лексикографических источников также был проанализирован синонимический ряд с 
грамматически разнородными номинациями для обозначение богатства; который 
является показателем семантико-когнитивной разветвлённости концепта.  

Ключевые слова: концепт, номинативное поле, когнитивные особенности, 
языковое сознание, языковые средства, вербализация, ядро, периферия, 
синонимический ряд. 

 

THE NOMINATIVE FIELD OF THE CONCEPT REICHTUM IN THE 
GERMAN LANGUAGE 

 

Surmach O., olya.s_knu@ukr.net 
Ph. D., Associate Professor 

Military Institute, Taras Shevchenko National University of Kyiv 
 

The article is devoted to the analysis of the nominative field of the concept REICHTUM 
in the German language, defining and describing the linguistic methods that characterize it. 
The informational content of many concepts is close to the content of the concept main word’s 
dictionary definition. That is why the study of the nominative field is of special importance. 
The building of the nominative field implies establishing and description of the language 
means that characterize the concept and its features. Interpreting the results of the linguistic 
description of the concept’s nominative field is an important and necessary stage of the study 
because it changes language data into cognitive and helps to start the process of concept 
evaluation. The nominative field of the concept – is a set of semes, that comprises the meaning 
of the language units that verbalize the concept itself and reflect its cognitive features. It was 
determined that linguocultural pattern of the concept REICHTUM has a complicated field 
structure. The total of its verbalizing means might be classified as such that relates to the core 
and margin zones. On the material of German lexicographical sources the synonymic row 
with grammatically different namings for describing “wealth” was analyzed; that is also the 
indicator for semantic and cognitive branching of the concept.  

Key words: concept, nominative field, cognitive characteristics, linguistic 
consciousness, language means, verbalization, core, margin, synonymic row. 
 

Основне завдання когнітивної лінгвістики – моделювання концепту як 
мисленнєвої одиниці за даними мови, реконструкція когнітивної свідомості, тобто 
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моделювання макроструктури концепту, яка складається з образної, інформаційної 
та інтерпретаційної частин. Інформаційний зміст багатьох концептів близький до 
змісту словникової дефініції ключового слова концепту [Попова 2006, 140]. 

Побудова номінативного поля концепту передбачає встановлення і опис 
сукупності мовних засобів, які характеризують концепт та окремі його ознаки 
[Попова 2006, 124]. Мовні одиниці є засобом матеріалізації мовної свідомості. 
О. О. Леонтьєв та Є. Ф. Тарасов мовну свідомість розглядають як “сукупність 
образів свідомості, які формуються за допомогою мовних засобів – вільних та 
стійких словосполучень, речень, текстів і асоціативних полів” [Леонтьєв 2000, 26]. 

Й. А. Стернін вважає, що інтерпретація результатів лінгвістичного опису 
номінативного поля концепту – важливий і необхідний етап дослідження, тому що 
він “переводить” мовні дані в когнітивні і дає змогу розпочати моделювання 
концепту” [Стернин 2006, 124]. 

Установлення сем, на яких ґрунтується значення мовних одиниць, що 
вербалізують концепт, уможливлює виявлення їхнього повного набору, що утворює 
номінативне поле і відображає когнітивні ознаки досліджуваного концепту [Попова 
2006, 140]. 

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю дослідження 
номінативного поля концепту REICHTUM як одного з базових у німецькій культурі. 

Метою дослідження є комплексна характеристика засобі мовної в 
репрезентації концепту REICHTUM у німецькій лінгвокультурі на матеріалі 
лексикографічних джерел.  

Об’єктом дослідження є концепт REICHTUM.  
Предметом дослідження є лінгвокогнітивні характеристики зазначеного 

концепту.  
Концепт REICHTUM та лінгвістичний опис його номінативного поля до цього 

часу ще не проводився, що й зумовлює наукову новизну цієї розвідки. 
Лінгвокультурна модель концепту багатство у німецькій мові має складну 

польову структуру. Лексичні одиниці, які становлять ядро концепту в тій чи іншій 
мові, можна назвати “константами”, тобто лексемами, які стабільні в синхронії та 
діахронії [Маковский 1971, 30]. Г. Дерфер відзначає, що між ядерними та 
периферійними базовими шарами немає чітких меж, що зумовлює наявність 
перехідної лексики між ядерною та периферійною зонами вербалізованого концепту 
[Дерфер 1981, 37]. До ядра належать шари з найвищою чуттєво-наочною 
конкретністю, найяскравіші образи, а найабстрактніші семантичні шари становлять 
периферію концепту. Периферійний статус тієї чи іншої концептуальної ознаки не 
свідчить про її другорядність чи неважливість у полі концепту: статус ознаки вказує 
на ступінь її віддаленості від ядра.  

У межах когнітивної лінгвістики загальновизнаним є той факт, що словникові 
дефініції лексичної одиниці найповніше представляють результати процесу 
концептуалізації будь-якого фрагменту навколишньої дійсності. Варто зазначити, 
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що один і той самий концепт може виражатися в мові декількома альтернативними 
позначеннями, найоптимальніше з яких є ім’ям концепту або його лексемою-
репрезентантом.  

У німецькій мові концепт REICHTUM (багатство) вербалізується ключовими 
словами Reichtum (багатство) та reich (багатий). Лексема Reichtum має такі 
значення: 1) großer Besitz, Ansammlung von Vermögenswerten, die Wohlhabenheit u. 
Macht bedeuten; 2) (nur Plural) Dinge, die den Reichtum einer Person, eines Landes 
ausmachen; finanzielle, materielle Güter; Vermögenswerte; 3) Reichhaltigkeit, reiche Fülle 
von etwas [Klosa 2001, 1293].  

Детальніше схарактеризувати лексему Reichtum можна на матеріалі 
німецькомовних тлумачних словників. Результати цього аналізу наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Репрезентація лексеми Reichtum у словниках німецької мови 
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Duden. 

Stilwörterbuch der 
deutschen Sprache. 
Die Verwendung 

der Wörter im 
Satz. 

+ _ _ _ + _ 

Wörterbuch 
Deutsch als 

Fremdsprache von 
Günter Kempcke. 

+ + + + + _ 

Stilwörterbuch 
VEB 

Bibliographisches 
Institut Leipzig 

+ + + + + + 
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Franz Dornseiff. 
Der Deutsche 

Wortschatz nach 
Sachgruppen 

+ + + _ _ + 

Pons. Deutscher 
Wortschatz + + _ + _ _ 

Duden. Deutsches 
Universal-
wörterbuch 

+ + + + _ + 

Німецько-
російський 
синоніміч- 

ний словник 

+ + _ _ _ _ 

Wahrig 
Deutsches 

Wörterbuch 
+ _ _ + _ _ 

Duden. Das große 
Wörterbuch 

der deutschen 
Sprache (in 10 

Bänden) 

+ + + + + + 

 
Лексема Reichtum містить шість семем, що зафіксовані в усій словниковій 

підбірці; проте лише одна з них відзначена в усіх 9 словниках: Großer Besitz an Geld, 
Wertwollen wie Schmuck, Wertpapieren. 

Як засвідчує аналіз, найменшими за кількістю зареєстрованих семантичних 
ознак є статті в таких словниках: “Немецко-русский синонимический словарь”, 
“Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache. Die Verwendung der Wörter im Satz” та 
“Wahrig. Deutsches Wörterbuch”, які мають по 2 семеми. Великими за кількістю 
семантичних ознак є статті в словниках “Duden. Deutsches Universal-Wörterbuch”, 
“Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen“ та “Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
von Günter Kempcke”. Найбільшою кількістю семантичних компонентів лексема 
Reichtum репрезентована в словниках “Stilwörterbuch. VEB Bibliographisches Institut 
Leipzig” та “Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache (in 10 Bänden)”. 

Аналіз тлумачних словників німецької мови показав, що в німецькомовних 
джерелах представлена також семема Macht (gemachter Mann) – “вплив, влада”, 
зафіксована в трьох словниках. 

Концепт REICHTUM пов'язаний з 2 основними поняттями: матеріальне 
багатство (großer Besitz an Geld) та багатство духовне (Menge von geistigen Gütern).  

Розглянемо словникові тлумачення лексеми reich, яка також репрезентує 
концепт REICHTUM у німецькій мові: 1) umfassend, mannigfaltig; 2) kostbar, mit 
vielem Aufwand; 3) ausdrucksstark, lebendig; 4) gehaltvoll, gemütstief [H.Becker 1970, 
775]. 

Reich – 1) vermögend, wohlhabend, begütert; 2) luxuriös, kostbar; 3) reichhaltig, 
üppig; 4) groß, umfassend; 5) etwas in großer Menge haben [G.Drosdowski 1988, 560]. 

Лексема reich у словникові “Duden. Deutsches Universal-Wörterbuch” має такі 
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значення: 1) viel Geld und materielle Güter besitzend, Überfluss daran habend; 2) durch 
eine Fülle von etwas gekennzeichnet; prächtig; 3) viele Möglichkeiten bietendes; 
4) reichlich, großzügig [Klosa 2001, 1292]. 

Слово Reichtum в одному з найбільших тезаурусів німецької мови – “Pons. 
Deutscher Wortschatz” – представлене такими лексичними групами: 

1) Reichtum (багатство): Wohlhabenheit, Wohlstand, Vermögen, 
Unabhängigkeit, sicheres Auskommen, gutes(reichliches) Brot, Mammon, praller 
Geldbeutel, dicke Brieftasche, Sack (Säcke voll Geld), Haufen Geld, Geldüberfluß, Renten, 
Kapitalien, Glücks-, Erdengüter, irdisches Gut, Güter dieser Welt, wertlicher 
(vergänglicher) Besitz, Üppigkeit, Schatz, Hort, Goldmine, Goldregen, Schätze Indiens, 
Eldorado, Ophir, die sieben fetten Jahre, Goldrausch, Timokratie, Plutokratie, 
Geldaristokratie, Reicher, reicher Mann, Geldmann, Kapitalist, Börsenkönig, Millionär, 
Milliardär, Dollarmillionär, Dollarprinzessin, Nabob, Krösus, Plutokrat, Timokrat, 
Geldaristokrat, Schlot-, Kohlenbaron, Industrieritter, Großindustrieller, 
Wirtschaftskapitän, Generaldirektor, Besitzbürger, Emporkömmling, Parve’nu, Geldprotz, 
Geldsack, Kriegs-, Inflationsgewinner, Raffke, Privati’er, Renti’er, Zinsleinpicker, 
Schatzsucher, Goldgräber, Digger; 

2) im Reichtum (у багатстві): in der Wolle sitzen, im Gelde schwimmen, im Gold 
wühlen, Geld wie Heu haben, bei der vollen Schüssel sitzen, sich gut stehen, Reichtümer 
erwerben, sich bereichern, den Säckel (den Beutel) füllen, zu Geld kommen, Geld machen, 
Geld scheffeln; 

3) reich (багатий): stein-, stock-, stinkreich, vermögend, begütert, bemittelt, 
wohlhabend, wohlhäbig, betucht, mit Glücksgütern gesegnet, in behaglichen Umständen, 
behäbig, unabhängig, geborgen, sorgenfrei, üppig, wie ein Krösus, zahlungs-, 
leistungsfähig, sicher, gut, schuldenfrei; 

4) Geld kommt zu Geld (гроші притягують гроші): wo Tauben sind, fliegen 
Tauben zu, wer lang hat, kann lang hängen lassen, wer’s Geld hat, führt die Braut heim 
[Wehrle 1993, 273]. 

Концепт може вербалізуватися за допомогою слів-синонімів по-різному. Так, 
синонімічний ряд лексеми Reichtum у німецькій мові в словнику Франца Дорнсайфа 
“Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen” утворюють такі слова: Aufstieg, Bonität, 
Gold, Kaufkraft, Kreditwürdigkeit, Liquidität, Mittel, Reserve, Wohlstand, 
Zahlungsfähigkeit, Kapitalismus, Prosperität, Geldaristokratie, Hochfinanz, das Kapital, 
Milliardär, Millionär, Raffke, reich, autark, begütert, fundiert, klotzig, krisenfest, 
millionenschwer, solvent, vermögend, wohlhabend, zahlungsfähig, prosperieren [Dornseiff 
2000, 367]. Інший словник синонімів – “Wahrig Synonym Wörterbuch“ – подає такий 
синонімічний ряд: Vermögen, Besitz(tum), Wohlstand, Geld, Kapital, Güter, Mittel, 
Schätze, Vierfalt, Überfluss, Überfülle, Üppigkeit, Überschuss, -angebot, -produktion, -
maß, -reichlichkeit, Menge, Masse, Anhäufung, -sammlung, Opulenz, Redudanz, Zuviel, 
Unmaß, Überschwang, Luxus, Reizüberflutung [Kroeber 2002, 513]. 

Лексему reich (багатий) характеризує інший синонімічний ряд: vermögend, 
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wohlhabend, wohl/gut situirt, begütert, nicht arm, mit (Glücks)gütern gesegnet, 
finanzkräftig, zahlungskräftig, potent, steinreich, betucht, groß, gut stehen, luxuriös, 
umfassend, opulent, reichlich [Kroeber 2002, 513]. 

Словник “Pons. Deutscher Wortschatz” подає такі синоніми до лексеми reich: 
stinkreich, vermögend, begütert, bemittelt, wohlhabend, wohlhäbig, betucht, mit 
Glücksgütern gesegnet, in behaglichen Umständen, unabhängig, sorgenfrei, üppig, sicher, 
gut, schuldenfrei [Wehrle 1993, 273]. 

У тлумаченні наведених синонімів прямо чи імпліцитно з’являється сема Geld 
(гроші), наприклад: 

• Kapital – alle Geld- und Sachwerte, die zu einer Produktion verwendet werden, die 
Gewinn abwirft [Klosa 2001, 875]. 

• Mittel – zur Verfügung stehende Gelder, Kapital, Geldmittel [Klosa 2001, 1088]. 
• Schätze – Geldstück, Vermögen [Klosa 2001, 1363]. 
• Liquidität – flüssige Mittel, Bargeld, Bankguthaben [Klosa 2001, 1023]. 
В інтерпретаційне поле концепту БАГАТСТВО також входять слова-синоніми, 

у тлумаченні яких сема “Reichtum” виражена лише імпліцитно: Vermögen, 
Besitz(tum), Üppigkeit, Wohlstand, Opulenz, Überfluss. 

Аналіз лексем зі словникової вибірки засвідчує, що концепт багатство в 
німецькій мові репрезентований лексемами, які мають такі значення: 1) Großer Besitz 
an Geld, Wertwollen (володіння грошима, цінними речами); 2) Die Gesamtheit der in 
großer Menge vorhandenen wertvollen Dinge (сукупність цінних речей, якими володіє 
людина); 3) Pracht und Kostbarkeit der Ausgestaltung von etw (розкіш, пишність); 
4) Menge von geistigen Gütern (духовне багатство); 5) Macht (gemachter Mann) (сила, 
впливова людина). 

До номінативного поля концепту REICHTUM у німецькій мові належать такі 
лексеми, як Vermögen (майно, статок), Besitz(tum) (володіння), Wohlstand 
(заможність), Geld (гроші), Kapital (капітал), Schätze (скарби, багатство), Überfluss 
(надлишок), Üppigkeit (пишність), Überschuss (надлишок), Menge (велика кількість), 
Zuviel (велика кількість), Luxus (розкіш), Opulenz (розкіш). 

В опрацьованих словниках німецької мови лексема Reichtum представлена 
такими семантичними складниками:  

1. Матеріальні блага – наявність матеріальних цінностей, грошей; велике 
майно, достаток; людина, яка має велике майно, заможна, грошова людина, багач. 

2. Цінності – цінні речі, коштовності; те, чим є цінність для когось. 
3. Кількість – велика кількість. 
4. Сила – вплив, влада. 
5. Духовне багатство.  
На основі аналізу словникових тлумачень елементів дериваційного поля 

Reichtum-reich, а також їхніх синонімів, можна виділити ознаки концепту 
REICHTUM у німецькій мові: 

1) “großer Besitz an Geld” (“велика кількість матеріальних засобів”), 
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виокремлену на основі таких словосполук: “großer Besitz an Geld, Wertwollen wie 
Schmuck, Wertpapieren” (велика кількість грошей, цінних речей, як, наприклад, 
коштовності чи цінні папери). Словники уточнюють її за допомогою синонімів: 
Mittel, Kapital, Schätze, Liquidität, а також фразеологізмів: Geld regiert die Welt, Wer's 
Geld hat, führt die Braut heim, Geld kommt zu Geld [Wehrle 1993, 273]; 

2) “Kraft, Macht” (“сила, влада”), виявлену в таких словосполуках: materielle 
Güter besitzend, Überfluss daran haben, Kraft haben (володіти матеріальними речами, 
мати вплив, силу). Словники уточнюють виділену ознаку за допомогою синонімів: 
Kräfte, Vermögen, Können [Kroeber 2002, 427]; у тлумачних словниках наведено такі 
приклади: gemachter Mensch [Götz 2003, 834]; 

3) “Besitz an Wertsachen” (“володіння цінностями”), виявлену в таких 
словосполуках: “die Gesamtheit der in großer Menge vorhandenen wertvollen Dinge“ 
(сукупність цінних речей у великій кількості). Виокремлену ознаку уточнюють 
синоніми: kostbar, wertvoll, von guter Qualität [Kroeber 2002, 392], а також 
словосполуки Reichtum des Landes, Reichtum an Bodenschätzen [Götz 2003, 834]; 

4) “Luxus, Schönheit” (“розкіш, краса”), актуалізовану в таких словосполуках: 
kostspieliger, den normalen Rahmen (der Lebenshaltung), übersteigender, nicht 
notwendiger, nur zum Vergnügen betriebener Aufwand; verschwenderische Fülle 
(дорогоцінне, що не є необхідним, лише для задоволення; надзвичайна кількість). 
Виділену ознаку уточнюють фразеологізми: ein Leben im Luxus führen, großen Luxus 
treiben; синоніми: Verschwendung, Reichtum, Überfluss, Wohlstand, Wohlleben [Kroeber 
2002, 392]; 

5) “geistlicher Reichtum” (“духовне багатство”), актуалізовану в таких 
словосполуках: R. seiner Ideen, R. an Erfahrung [Kroeber 2002, 392]. 
 Аналіз концепту REICHTUM на матеріалі лексикографічних джерел показав, 
що цей концепт у німецькій мові є багатовимірною евристичною категорією, у якій 
відображено універсальні та ідіоетнічні стереотипи сприйняття світу, характерні для 
носіїв німецької лінгвокультури. Основними засобами об’єктивації ядра концепту 
REICHTUM є лексеми Reichtum, reich, Geld.  
 Перспективним напрямом подальшого дослідження є вивчення концепту 
БАГАТСТВО в текстах художніх творів, публікаціях ЗМІ, аналіз способів його 
відтворення під час перекладу, а також його особливостей у національних 
(австрійському, швейцарському тощо) та діаспорних варіантах німецької 
літературної мови. 
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ПОНЯТТЯ ПЕРСУАЗИВНСОТІ ТА АРГУМЕНТАТИВНОСТІ ЯК 
МАКРО- ТА МІКРОКАТЕГОРІЇ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  
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Дана стаття є спробою розмежування категорій персуазивності та 

аргументативності у політичному дискурсі. На сьогоднішній день не існує чітко 
визначеного погляду на їх природу, а це і призводить до частого поплутування, а іноді 
й до їх ототожнення. У рамках статті категорії персуазивності та 
аргументативності розглянуті як різновиди переконання адресата залежно від 
використаних засобів. Проаналізована природа двох понять дає можливість 
стверджувати, що персуазія виступає родовим поняттям щодо аргументації. І хоча 
вони виконують єдину функцію здійснення впливу на аудиторію, методи цього 
досягнення впливу різняться від використання раціональних, істинно-логічних доказів 
до застосування маніпулятивних, емоційно заангажованих. На нашу думку, категорія 
персуазивності є ширшою за аргументативність і містить останню як підкатегорію. 
Адже персуазивність – це завжди впив на реципієнта із певною метою, а тому вона 
може реалізовуватися будь-якими засобами, і аргументативність виступає одним із 
них.  

Ключові слова: політичний дискурс, текст, персуазія, категорія 
аргументативності, персуазивна комунікація. 
 

ПОНЯТИЯ ПЕРСУАЗИВНОСТИ И АРГУМЕНТАТИВНОСТИ КАК 
МАКРО- И МИКРОКАТЕГОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
Харитонова Д. Д., darjakharytonova@gmail.com 

аспирант 
Киевський национальный университет имени Тараса Шевченко 

 
В данной статье сделана попытка разграничения категорий персуазивности и 

аргументативности в политическом дискурсе. На сегодняшний день не существует 
четкого взгляда на их природу, что и приводит к частому спутыванию, а иногда и к 
их отождествлению. В рамках данной статьи категории персуазивности и 
аргументативности рассматриваются как разновидности убеждения адресата, 
выделяемые в зависимости от специфики используемых средств. Проанализированная 
природа двух понятий дает возможность утверждать, что персуазия выступает 
родовым понятием относительно аргументации. И хотя они осуществляют одну и 
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ту же функцию влияния на аудиторию, способы их реализации разнятся: от 
использования рациональных, истинно-логических доказательств до обращения к 
манипулятивным, эмоционально заангажированным приемам. На наш взгляд, 
категория персуазивности является шире аргументативности, включая последнюю 
как подкатегорию. Персуазивность – это всегда влияние на реципиента с 
определенной целью, а потому она может реализовываться любыми средствами, и 
аргументативность является одним из них.  

Ключевые слова: политический дискурс, текст, персуазия, категория 
аргументативности, персуазивная коммуникация. 
 

NOTIONS OF PERSUASION AND ARGUMENTATION AS MACRO- AND 
MICROCATEGORIES OF POLITICAL DISCOURSE 

 
Kharytonova D., darjakharytonova@gmail.com 

Post-graduate student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

 
Within this article an attempt is made to delineate the categories of persuasiveness and 

argumentativity in political discourse. Unfortunately, in todays’ world there is no clearly 
defined view on their nature, what leads to their frequent tampering, and sometimes even to 
their identification. In the article the categories of persuasiveness and argumentativity which 
are considered as different ways of addressee’s conviction are looked upon as those which 
might be divided in the context of the used instruments and devices. The analyzed nature of 
these notions gives us a possibility to claim that persuasion is wider than argumentation. But 
though they fulfil the same function of influencing the audience, methods of influence 
realization are different: from rational, true-logical ones to manipulative, emotionally 
engaged. In our opinion, the category of persuasiveness is wider than argumentativity and 
contains the latter as a subcategory. After all, persuasiveness implies the sense of impact on 
the recipient with a certain purpose, and, therefore, it can be implemented by any means: 
argumentativity is only one of them.  

Key words: political discourse, text, persuasiveness, category of argumentation, 
persuasive communication. 
 

Стрімкий розвиток сучасного суспільства активно позначається на 
створенні нових засобів і механізмів доведення власної думки, обстоювання 
своєї власної позиції як єдино правильної. Це призводить до нечіткого 
розмежування, а іноді й навіть поплутування понять персуазивності та 
аргументативності.  

Об’єктом нашого дослідження виступають категорії персуазивності та 
аргументативності, що використовуються із метою впливу на фокусну 
аудиторію. Предметом є механізми їх реалізації. Мета статті полягає у 
виявленні, систематизації та узагальненні існуючих поглядів на ці складні 
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феномени. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: виявити 
суттєві характеристики понять персуазії та аргументації; з’ясувати 
особливості їх відмінностей; схарактеризувати специфіку їх функціонування.  

Останнім часом в Україні помітно зростає інтерес до вивчення такого 
феномену як вплив, що насамперед пов’язано із різними способами його 
досягнення. Це зумовлює необхідність вивчення механізмів реалізації 
мовленнєвого впливу на аудиторію, особливо під час політичної боротьбі. Ці 
фактори і визначають актуальність даної розвідки.  

Перейдемо до детальнішого розгляду цього явища. 
Активне вивчення феномену персуазії почалося ще у 70-80 рр. ХХ ст. 

Проте сам термін «персуазія» (англ. persuasion – переконання, умовляння) 
мотивоване лат. persuadeo, який реалізує такі значення: 1) запевняти, 
переконувати; 2) умовляти, схиляти, спонукати [Дворецкий, с. 577]. Існують 
різні погляди на трактування цього поняття залежно від типу наукового 
дискурсу. В рамках лінгвістики тексту це явище розглядається як оцінка 
мовцем об'єктивного змісту пропозиції з точки зору її 
достовірності/недостовірності, вираження знання [Современный русский 
язык 1989].  

Зарубіжні дослідники персуазії розуміють цей феномен як 
комунікативну функцію, що може здійснюватися у найрізноманітніших 
умовах, починаючи із щільної взаємодії з масовою аудиторією. Так, Д. О’Кіф 
пропонує визначати три основні відкриті форми ЗМІ переконань: 
1) комерційні переконання, 2) про-соціальні та 3) політичні. Аналіз 
споживчої персуазії (а її виразником є реклама) розгортається у площині 
дослідження ефективності різних стратегій, у тому числі схвалення, 
ефектами різної частоти і часу створення цієї реклами, ролі візуальних 
елементів тощо. Причому реклама, яка використовує такого роду 
переконання, – виступає потужною частиною маркетингу, зокрема цінової 
політики розподілу продукції, сегментації ринку, управління продажем та ін. 
Прo-соціальні комунікативні переконання (реалізуються у соціальному 
маркетингу і застосовують звичні маркетингові інструменти для про-
соціальних цілей) зорієнтовані на екологічні, благодійні аспекти людського 
життя, на все, що пов'язане зі здоров'ям (заохочення людей займатися 
спортом, кинути палити тощо). І, нарешті, політичні переконання (особливо, 
але не виключно, у контексті виборів) апелюють до таких проблем, як ролі 
телевізійних політичних дебатів на виборах, політичні перегони, дискусії та 
ін. Такі дослідження пов'язані з більш широкою сферою, насамперед із 
впливом інформації на громадську думку в цілому, пропагандою, 
міжособистісною взаємодією тощо [O’Keefe 2008, p. 3590]. 
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Однак інші дослідники пропонують розглядати персуазивність у 
вузькому і широкому значенні. Згідно першого розуміння, мовленнєвий 
вплив визначається як регуляція суб’єктом мовленнєвого впливу з боку іншої 
людини, котра діє відповідно до своїх потреб у стані свободи вибору 
[Тарасова 1990, с. 5 – 6]. Натомість мовленнєвий вплив у широкому значенні 
розглядається в аспекті його цілеспрямованості, обумовленості, опис чого 
можливий лише з позиції одного із комунікантів лише тоді, коли він 
усвідомлює себе як суб’єкт впливу [Федорова 1991, с. 46].  

Персуазія, на думку Т. Шмельової, є більшою мірою рефлексією автора 
відносно свого або чужого повідомлення з позиції 
достовірності/недостовірності характеру інформації. Тож персуазивність 
розглядається як кваліфікативна модусна категорія [Шмелева 1994].  

Інше розуміння персуазії пов’язане із різновидом маніпулювання, що 
протиставляється раціональній, логічній аргументації, або може 
трактуватись як сукупність прийомів і засобів, які мають векторне 
спрямування на підсилення аргументів у процесі аргументації 
(Х. Перельман, О. Ісерс, М. Безменов, А. Пратканіс тощо). 

Персуазивність можна трактувати як комплексне поняття, котре 
поєднує у собі різні механізми та способи впливу на адресата з метою 
переконання останнього здійснити чи не здійснювати певну дію. Як зазначає 
Є. Молодиченко: «Персуазивність не зводиться і не протиставляється 
аргументації, не ототожнюється лише з риторичними прийомами чи із 
окремими директивними, апелятивними та імперативними мовленнєвими 
актами, у тому числі й імпліцитними» [Молодиченко 2010, с. 31]. Таким 
чином, категорія персуазивності може реалізовуватися за допомогою як 
логічної аргументації, так і за рахунок маніпулятивних механізмів.  

Слушним, на нашу думку, є трактування персуазивності як «сплетіння 
логіки та емоцій», хоча насправді будь-яке персуазивне повідомлення буде 
мати свій визначений набір елементів, що й відрізнятиме це персуазивне 
висловлювання від іншого висловлювання такого ж типу [Miller 2002, p.6].  

Ми розглядаємо термін «персуазивність», спираючись на друге 
розуміння, адже достовірність/недостовірність своїх або чужих 
висловлювань співвідноситься з категорією об’єктивної модальності. 
Іншими словами, ми розуміємо персуазію як наповнення тексту 
спеціальними засобами підсилення аргументації: риторичними і 
стилістичними прийомами, текстовими категоріями (імпліцитність, 
модальність та ін.).  

Поняття персуазії щільно пов'язане із терміном «персуазивна 
комунікація», розробленим Х. Перельманом. Згідно його погляду, аналітичні 
міркування – це справжні, істинні міркування; натомість діалектичні 
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міркуванням необов'язково є справжніми чи навіть правдоподібними. Це 
пояснюється тим, що мета таких міркувань (діалектичних) полягає у 
необхідності здійснити той чи інший вибір, долучитись до певних поглядів 
на ситуацію [Неориторика 1987]. 

А. Голоднов пропонує таке визначення терміна “персуазивна 
комунікація”: це особлива форма ментально-мовленнєвого впливу між 
співбесідниками, в якій один здійснює вербально вплив на свідомість іншого 
з метою спонукання його до учинення чи відмови від певних 
посткомунікативних дій в інтересах адресанта [Голоднов 2003, с. 8]. А тому 
можемо говорити, що така форма взаємодії є історично зумовленою та 
закріпленою у мовленнєвій практиці апріорі.  

Персуазивну комунікацію розглядають за тією роллю, яку мовленнєвий 
вплив відіграє у процесі розвитку суспільства. Д. Діллард і М. Фау 
визначають успішність персуазивної комунікації, насамперед у політичній 
сфері, за критерієм результату політичних кампаній усіх рівнів, прийняття 
законів, формування загальної думки, завоювання та утримання влади. Далі 
вони наголошують, що персуазивна комунікація у судочинстві може 
набирати надзвичайно важливого характеру, будучи вирішальною. Жанрами 
цього є обвинувачувальний виступ прокурора, захисна промова адвоката, що 
може остаточно вплинути на винесення вироку. Окрім того, важливою 
сферою існування персуазивної комунікації є економіка, адже її розвиток 
залежить від активності споживачів. І, нарешті, технології, що активно 
застосовуються у сфері маркетингу, часто стають засобами вирішення 
гострих соціальних проблем [Dillard, Pfau 2002]. 

Розглядати персуазивність окремо від категорії аргументативності 
неможливо, оскільки все, що продукується мовцем із метою впливу та 
переконання, має бути побудоване за вимогами як лінгвістики, так і логіки. 
Тобто форма мислення має корелювати з вербальною її репрезентацією 
(А. Бєлова, Т. Скуратівська, О. Зарецька, А. Івін, К. Серажим та ін.).  

Категорія аргументативності (логічні докази) у концепції класичної 
риторики є складовою мовленнєвого впливу на адресата, існуючи поряд із 
апеляцією до етичних норм і звертань до відчуттів слухача [Carey 1994].  

У сучасній лінгвокомунікативістиці аргументація розглядається з точки 
зору сукупності форм і засобів апелювання до категорій цінності, 
спираючись при цьому на поєднання мовних, логічних і психологічних 
механізмів вираження [Коваль 2010, с. 39].  

Ми притримуємось такої ж точки зору, що і К. Серажим, щодо мети 
застосування аргументації у значенні переконати із формуванням нового 
знання на підставі раніше відомого [Серажим 2010, с. 163].  
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Як зазначає А. Бєлова, аргументація є способом примусу певної 
людини з боку іншої зробити певну дію на користь першої. Оскільки 
аргументація – це об’єкт міждисциплінарної та глобальної теорії мовної дії, 
вона може реалізовуватися як вербальними, так і невербальними 
(немовними) засобами [Бєлова 1998].  

Аргументація може визначатися і як «соціальна, інтелектуальна й 
невербальна активність, що слугує для того, аби довести чи спростувати 
думку, яка складається з низки висловлювань, і спрямована на отримання 
схвалення від аудиторії» [Почепцов 1999, с. 33]. Тож аргументативність 
постає як доказовість, що забезпечується аргументами, тобто «висуненням 
тез і послідовним розглядом істинного» [Брутян 1984]. Як зазначає З. Г. 
Пузікова: «Аргументація із самого початку була зорієнтована на логічне 
відношення між висновками і аргументами й спиралась на раціональний 
аналіз та оцінку даних, за допомогою яких підтверджувалися й 
обґрунтовувалися висновки» [Пузикова 2007, с. 12].  

На особливу увагу заслуговує визначення М. Алексієва, оскільки він, 
узагальнивши чималу кількість гіпотез, запропонував потрактовувати 
аргументацію як соціальну, інтелектуальну та вербальну діяльність, що існує 
для того, аби підтвердити чи навпаки спростувати думку, котра складається 
з набору тверджень і векторно орієнтована на отримання схвалення від 
аудиторії [Алексеев 1986, с. 64]. Поділяючи таке бачення, ми вважаємо, що 
аргументація є комунікативною діяльністю суб’єкта у триєдності 
вербального, невербального та екстралінгвістичного складників, мета якої 
полягає в переконанні адресата за допомогою правильного обґрунтування 
своєї позиції.  

На наш погляд, категорія аргументативності ґрунтується на логіко-
риторичних характеристиках тексту, що реалізують вплив адресанта на 
думки і раціональні оцінки реципієнта, а також здійснюють непряме 
регулювання його раціональної поведінки. Оскільки будь-який текст має у 
своїй структурі певні формальні та семантичні характеристики, через них 
безпосередньо здійснюється вплив на підсвідомість читача за допомогою 
активізації ритмічних, звукових, тематичних, словесних асоціацій, 
викликаючи, таким чином, несвідомі емоції, думки, формуючи певні образи.  

Категорія аргументативності втілюється у своєрідну надбудову над 
текстовими категоріями, такими як цілісність, зв'язність, інформативність 
тощо, адже всі вони існують лише взаємопов’язано. Тому ступінь реалізації 
аргументативності залежить від якості інформативності тексту. К. Серажим 
принагідно зазначає: «У результаті взаємодії суб’єкта і адресата аргументації 
виникає послідовність мовленнєвих висловлювань, що утворюють мовну 
основу аргументування. Іншими словами, безпосереднім засобом включення 
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нового знання в модель світу адресата є сукупність мовленнєвих 
висловлювань, що має властивості, необхідні для відповідної зміни 
ментальних структур адресата аргументації» [Серажим 2010, с. 163]. 
Відповідно, логіка аргументування побудована на різних переходах між 
конкретними висловлюваннями, натомість прагматика цього феномену 
пов’язана з тим, як саме втілюється абстрактний аргументаційний каркас у 
реальних умовах спілкування [Шанченко, Гулей, с. 274 – 274].  

Фактично категорія аргументативності постає складним видом 
діяльності, адже сам розвиток аргумента залежить від обох учасників 
процесу: того, хто переконує, і того, кого переконують.  

На наш погляд, аргументативність визначається такими властивостями 
тексту: 1) аргументованість, котра залежать від якості й кількості 
використовуваних для доказу когнітивних операцій;  

1) цілісність тексту, що відображає логіку смисловий предикацій; 
2) інформативність, яка включає в себе інформаційну насиченість і 

новизну/корисність.  
Істинність у науковому та подібних йому раціональних дискурсах 

пов'язана з фактами повідомленням інформації, наукового знання, а також з 
опорою на незмінні або мало змінювані частини понять. Якщо ж мова йде 
про істинність текстів гуманітарної сфери (духовний, ідеологічний 
дискурси), то для забезпечення переконливості в них важливо, щоб 
аргументація ґрунтувалася на архетипових і стереотипних асоціаціях 
концептів. Архетипи і стереотипи складають незмінну або мало мінливу 
частину концептів гуманітарної сфери, це те знання, яке людська свідомість 
визнає істинним. Істинність текстів, пов'язаних із духовно-моральною та 
ідеологічною сферами, визначається відповідністю їх змістовного й ідейного 
наповнення стереотипам і архетипам, притаманних тому чи тому 
лінгвосоціуму [Шелестюк 2014, с. 128].  

Ми не пристаємо до того погляду, згідно з яким категорія 
аргументативності обов’язково має містити підкатегорію персуазивності, 
котра передбачає використання додаткових риторичних прийомів і засобів, 
спрямованих на переконання [Шелестюк 2014, с. 129]. У контексті таких 
розумінь у теорії лінгвістики категорія аргументативності постає як 
макроструктура, а її підкатегорією виступає персуазивність. Тоді виходить, 
що при аргументації реалізується вся мовна, комунікативна та лінгвістична 
компетенція мовця для здійснення аргументації на підтримку певного 
положення. Натомість при персуазивному впливі застосовується той арсенал 
вербальних/невербальних засобів і прийомів, які мають на меті спонукати 
адресата здійснити в інтересах адресанта певні дії.  
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Слушно зазначає Є. Молодиченко, що мовленнєвий влив може 
реалізовуватися за допомогою переконань, раціональних механізмів, 
аргументування, а також за допомогою засобів, які діють на емоційний бік 
свідомості людини [Молодыченко 2010, с. 26].  

Розглядаючи правила наведення аргументів, Н. Кондратенко виділяє 
такі: 

- ясна і чітка їх сформованість; 
- часткова чи повна міра їх обґрунтування; 
-  наведення аргументів незалежно від тез; 
- відповідність тезі; 
- ознака достатності для обґрунтування [Кондратенrо 2009, с. 93].  

Натомість А. Баранов вважає, що уведення аргументів, які забезпечують 
актуалізацію релевантних складників їх змісту, неможливе без урахування 
таких відношень, як: 1) аргумент і його джерело; 2) аргумент і тезис; 
3) аргумент і дійсність; 4) аргумент й істинність; 5) аргумент і правило 
аргументування [Баранов 1990, с. 33]. А тому він разом із В. Сергеєвим 
розробили класифікацію способів аргументування, де вихідним критерієм 
було обрано характер використання цінностей. При цьому вони виділили 
наступні види аргументацій: 

a) логічну/розсудливу аргументацію, мета якої полягає у зверненні до 
існуючих цінностей; 

b) емоційну аргументацію, що спирається на думки, а не знання; 
c) діалектичну аргументацію, котра базується на змінах цінностей в 

адресата; 
d) породжувальну аргументацію, яка створює або знищує цінні категорії 

свідомості адресата [Баранов, Сергеев 1987].  
Під кутом зору логічного підходу структура аргументації містить такі 

компоненти, як тезис, аргумент і демонстрацію. Тезисом назване істинно або 
хибно обґрунтоване висловлювання. Натомість аргумент постає як засіб, 
який використовується для підтвердження чи спростування тезису, а те, що 
пов’язує аргумент із тезисом і показує, як саме підтверджує чи спростовує 
аргумент тезис, називається демонстрацією [Брутян 1992, с. 301].  

У політичному дискурсі категорія аргументативності постає як метод 
втілення прагматичних цілей, в яких комунікативні наміри та мисленнєві дії 
політика або журналіста є прихованими за певним шифром [Рябцева, с. 26]. 
Фактично, як зазначає К. Серажим, відбувається комбінація двох 
мисленнєвих світів, при якому можливе переведення змісту станів свого 
мисленнєвого світу (скажімо, власні політичні переконання) в мисленнєвий 
світ адресата, при якому відбувається трансформація його ментальної моделі 
об’єктивного світу (світу політики чи просто політичної оцінки того чи того 
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аспекту життєдіяльності суспільства), зближення її (модуль світу адресата – 
його політичні уявлення) зі своєю і наближення її змісту до загального 
інформаційного фонду, що складає об’єктивний світ понять та ідей (на цьому 
рівні можливі різні політичні спекуляції – підміна понять, декларативність, 
тощо) [Серажим 2010, с. 171].  

Таким чином, на нашу думку, категорія персуазивності є ширшою за 
аргументативність і містить останню як підкатегорію. Адже персуазивність – 
це завжди вплив на реципієнта із певною метою, а тому вона може 
реалізовуватися будь-якими засобами, і аргументативність є одним із них. 
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ВІДНОШЕННЯ У СИСТЕМІ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ КОГНІТИВНО-
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У статті розглянуто відношення між модальними значеннями, що 
структурують когнітивно-семантичне модальне поле достовірності в італійській 
мові: 1) об’єктивно-відносне; 2) суб’єктивно-референційне; 3) суб’єктивно-відносне; 
4) суб’єктивно-оцінне; 5) кванторної всезагальності; 6) заперечної кванторної 
всезагальності. Система цих модальних значень організована за континуально-
градуальним принципом. Континуальність і градуальність пов’язані з різною 
питомою вагою об’єктивних і суб’єктивних чинників, синтезу і аналізу при здійсненні 
модальної оцінки, її спрямованістю на суб’єкта або навколишній світ.Об’єктивно-
відносне модальне значення імплікує безальтернативність і максимальну питому 
вагу об’єктивних чинників. Для суб’єктивно-референційного модального значення 
роль суб’єктивних чинників є максимальною, і прототипно модальна оцінка 
спрямовується на відчуття, сприйняття, емоційне реагування суб’єкта. Для 
суб’єктивно-відносного та суб’єктивно-оцінного модального значенняроль 
об’єктивних чинників зростає, а модальна оцінка прототипно спрямовується на 
епістемічну сферу суб’єкта. Для модальних значень кванторної всезагальності та 
заперечної кванторної всезагальності роль об’єктивних чинників максимально 
зростає. 

Ключові слова: модальність, модальне поле, модальне значення, 
достовірність. 
 

ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОДАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА) 
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

В статье рассмотрено отношения между модальными значениями, которые 
структурируют когнитивно-семантическое модальное поле достоверности в 



ISSN 2411-1562 
STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 195-204 

 

___________________________ 
Actual Problems of Linguistics 

© Okhrimenko V. I., valeriaisabella@ukr.net 
Relations in the system of modal meanings of the cognitive-semantic field of necessity (in Italian) (in Ukrainian) 

 

196 

итальянском языке: 1) объективно-относительное; 2) субъективно-
референциальное; 3) субъективно-относительное; 4) субъективно-оценочное; 
5) кванторной всеобщности; 6) отрицательной кванторной всеобщности. Система 
этих модальных значений организована за континуально-градуальным принципом. 
Континуальность и градуальность связаны с разным удельным весом объективных и 
субъективных факторов, синтеза и анализа при осуществлении модальной оценки, ее 
направленностью на субъекта или на окружающий мир. Объективно-относительное 
модальное значение имплицирует безальтернативность и максимальный удельный 
вес объективных факторов. Для субъективно-референциального модального значения 
роль субъективных факторов является максимальной, и прототипически модальная 
оценка направлена на чувства, восприятие, эмоциональную реакцию субъекта. Для 
субъективно-относительного и субъективно-оценочного модального значения 
значимость объективных факторов возрастает, а модальная оценка 
прототипически направлена на эпистемическую сферу субъекта. Для модальных 
значений кванторной всеобщности и отрицательной кванторной всеобщности роль 
объективных факторов возрастает максимально.  
 Ключевые слова: модальность, модальное поле, модальное значение, 
достоверность.  
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 The article focuses on correlation in the system of modal meanings of cognitive-
semantic modal field of trustworthiness in the Italian language: 1) objective-relative; 
2) subjective-referential; 3) subjective-relative; 4) subjective-evaluative; 5) of quantor 
totality; 6) of negative quantor totality. The system of these modal meanings is organized in 
according to the principle of continuality and gradualism. Continuality and gradualism 
reflect a different proportion of subjective and objective factors, of synthesis and analysis 
during modal evaluation, its orientation to a subject or to the world.Objective-
relativemodal meaning implicates non-alternativeness and maximal role of objective 
factors. Subjective-referential modal meaning is characterized by the maximal role of 
subjective factors and the modal evaluation is prototypically orientated on the senses, 
perception, emotional reaction of a subject. Subjective-relative and subjective-
evaluativemodal meanings are characterized by increasing of importance of objective 
factors being modal evaluation prototypically orientated on the epistemic sphere of a 
subject. Modal meanings of quantor totality and negative quantor totality are characterized 
by maximal role of objective factors. 
 Key words: modality, modal field, modal meaning, trustworthiness.  
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 Синергетична парадигма лінгвістичних знань уможливлює комплексний 
підхід до дослідження категорії модальності і дозволяє уніфікувати підходи, що 
традиційно розділялися у мовознавстві, зокрема, онтологію і гносеологію, 
об’єктивність і суб’єктивність.  

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю комплексного 
дослідження категорії модальності у сучасній лінгвістиці.  

Мета дослідження полягає у визначенні відношень у системі модальних 
значень когнітивно-семантичного модального поля достовірності в аспекті 
встановлення особливостей мікротексту функціонування мовних засобів їх 
вираження. 

Об’єктом дослідження є мікротекст функціонування засобів вираження 
модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності. 

Предметом дослідження є дискретизація смислового простору мікротексту 
функціонування засобів вираження модальних значень когнітивно-семантичного 
поля достовірності. 

Матеріалом дослідження обрані художні твори італомовних авторів та 
публіцистичні видання. 
 Наукова новизна роботи полягає у першій спробі розкриття смислової 
структури модального засобу в аспекті встановлення взаємозалежності між його 
семантикою як згорнутою структурою та параметрами мікротексту його 
функціонування. 

У концепції функціонально-семантичного поля (ФСП) О. В. Бондарко у 
результаті проекції логіко-поняттєвих категорій на мовні здійснюється аналіз 
семантичних категорій граматики і семантичних функцій різнорівневих мовних 
одиниць та вивчається їх функціональна взаємодія. Функціональний аспект мовних 
одиниць досліджується з опорою на мовне і позамовне середовище [Бондарко 1990, 
5-14], вводяться поняття ФСП та категоріальної ситуації. ФСП розглядається як 
сукупність мовних одиниць, організованих за польовим принципом, з наявністю ядра 
та периферії, що сполучається з категоріальною ситуацією [Бондарко 1990, 12].  

На відміну від концепції О. В. Бондарка, у якій категоріальні характеристики 
досліджуються окремо (темпоральна, модальна, локативна), ми розглядаємо 
модальність як глобальну категорію, при дослідженні якої мають враховуватися 
перцептивний, емотивний, епістемічний, волітивний та аксіологічний модуси, 
тобто інформація про сприйняття, емоційне реагування, епістемічний стан, 
волевияв та систему цінностей мовця – суб’єкта модальної оцінки, а також характер 
розгортання ситуації, що оцінюється з позицій модальності: режим hic et nunc або 
віддаленість у часі. З’ясування цієї інформації уможливлює виявлення інформації 
про зв'язок між семантикою модальної одиниці як згорнутої структури та 
параметрами мікротексту її функціонування.  

У нашій концепції когнітивно-семантичного модального поля (КСП) 
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[Охріменко 2012] поле тлумачиться як багаторівнева структура: модальне поле – 
модальне значення – модальна одиниця (вираження категорії модальності на 
мовному рівні) – функціонально-семантичні варіанти (визначається для 
конкретного мовного засобу на основі аналізу мікротексту). Кардинальною 
відмінністю нашої концепції від усіх існуючих є те, що ми виносимо принцип поля 
на рівень мікротексту функціонування мовної одиниці. Ядром є власне модальна 
одиниця – мовний засіб вираження модальності, приядерною зоною – її 
безпосередня сполучуваність, ближньою периферією – мовні засоби, що 
закономірно вживаються у висловленні, до складу якого входить модальна одиниця 
або у суміжному висловленні, периферією – мовні засоби, що вживаються у 
мікротексті функціонування модальної одиниці, а також смислові відношення між 
сегментами мікротексту. 

В основі КСП достовірності знаходиться опозиція “уявлення про дійсність vs 
співвіднесення з дійсністю”. Модальні одиниці КСП достовірності містять 
вказування на дійсність як зафіксований результат оперування з різноманітною 
інформацією. Проте дослідження мовних засобів цього модального поля має 
здійснюватися з урахуванням чинників, які вказують на те, як саме здійснюється 
трансформація уявлення про дійсність у співвіднесення з дійсністю, якою 
інформацією оперує суб’єкт модальної оцінки у процесі продукування модального 
висловлення, у яких випадках ключова опозиція модального поля залишається 
невизначеною. У результаті проведеного аналізу ми виявили такі модальні 
значення КСП достовірності: 1) об’єктивно-відносне; 2) суб’єктивно-референційне; 
3) суб’єктивно-відносне; 4) суб’єктивно-оцінне; 5) кванторної всезагальності; 
6) заперечної кванторної всезагальності. Ці модальні значення відображають різну 
питому вагу об’єктивного та суб’єктивного, синтезу та аналізу при здійсненні 
модальної оцінки, що впливають на зняття опозиції модального поля. Детальна 
інформація міститься у роботі [Охріменко 2012, 112-220]. У межах даної статті ми 
окреслимо у загальних рисах сутність кожного з модальних значень і розглянемо 
смислову структуру найуживаніших мовних засобів їх вираження на рівні 
приядерної зони та частково ближньої периферії.  

В основі об’єктивно-відносного модального значення міститься констатація 
істинності в аспекті безальтернативності. Мінімізується питома вага суб’єктивних 
чинників при здійсненні модальної оцінки, а мовні засоби вираження модального 
значення містять вказування на природність. Засобами вираження цього 
модального значення є модальні маркери naturalmente та naturale. В результаті 
аналізу мікротексту ми встановили такі функціонально-семантичні варіанти (ФСВ) 
naturalmente: 1) маркер єдино можливої спонтанної непідконтрольної перцептивної 
реакції на стимул; 2) маркер єдино можливої спонтанної непідконтрольної 
емоційної реакції на стимул; 3) маркер наявності vs відсутності знань суб’єкта 
залежно від наявності vs відсутності джерела інформації; 4) маркер єдино 
можливого наміру (дії) у конкретній ситуації; 5) маркер єдино можливої оцінки за 
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цих обставин. До приядерної зони naturalmente (безпосередня сполучуваність) 
потрапляють мовні засоби, що вказують на безальтернативність: sapere vs non 
sapere (знати або не знати взагалі), affermare vs negare (стверджувати або 
заперечувати як у конкретній ситуації), volere vs non volere (хотіти або не хотіти), 
конструкція єдиної можливості через подвійне заперечення non poter negare, а 
також засоби на позначення безальтернативної випадковості (succedere sempre). 
Naturalmente позначає ‘інакше не може бути’ і тому не вживається у квеситивах. 
Наприклад: (…) lei, naturalmente, non lo sapeva, né io glielo dissi (Morante, 176). 
Naturalmente non voleva che Santangelo mi seguisse (...) (Occhipinti, 173-174). Risi dello 
scherzo e voltai i tacchi, pensando che naturalmente succedeva sempre (...) (Verasani, 
17). До ближньої периферії відносяться конструкції на позначення єдино 
можливого наміру, дії, оцінки: naturalmente piuttosto che + умовний спосіб; 
naturalmente, anche questa volta si trattava di / si intendeva che.  

Маркер naturale вживається з лексичними одиницями (ЛО) на позначення 
невимушеності (libero, sciolto, disinvolto, istintivo), спонтанності та 
непідконтрольності (sfogare gli affetti, automatico), неминучого наслідку 
(consequenza immediata / inevitabile), довершеності (perfetto). Наприклад: Tutti (…), 
gli fecero coro, cantando strofa per istrofa quella bella canzoncina che ha un ritmo così 
dоlce, così malinconico, e tanto naturale che pare una melodia istintiva, di quelle che nei 
momenti di commozione l’anima crea per sfogare i suoi affetti (Codemo, 22). Quanto al 
vecchio Giosuè, sciogliendosi il fazzoletto da collo, annunziò, come conseguenza 
immediata e naturale, che se ne andava a letto (Codemo, 60). Non sapeva perché l’aveva 
detto, le era venuto naturalе (…) (Schiavini, 19). Questo mi apparve quasi automatico 
tanto era naturale (Morante, 148). 

Максимальною є роль суб’єктивних чинників для суб’єктивно-референційного 
модального значення, що ґрунтується на констатації істинності в аспекті 
суб’єктивації. Найуживанішими засобами вираження цього модального значення є 
модальні маркери davvero і proprio. При продукуванні модальних висловлень з 
davvero і proprio суб’єкт постає як точка відліку, а параметри позамовної дійсності 
пов’язані з суб’єктоцентричною системою координат (єдність простору, часу, 
суб’єкта модальної оцінки, фрагмента дійсності). Прототипно модальна оцінка 
спрямовується на відчуття, сприйняття, емоції суб’єкта у момент теперішнього 
актуального, і є у цьому випадку завжди істинною. Згадаємо, що Б. Рассел відносив 
судження на основі сенсорного сприйняття та відчуття до класу фактичних посилань, 
що є істинними і не потребують верифікації [Рассел 2001, 451]. На думку Б. Спінози: 
“спосіб, яким ми сприймаємо формальну сутність, є сама достовірність” [Спиноза 
1999, 227]. Про істинність сенсорної оцінки писала й Н.Д. Арутюнова [Арутюнова 
1988, 191]. Відхилення від суб’єктоцентричної системи координат може каузувати 
модальну оцінку в площині хибності (переоцінка відчуття, емоцій з часом, імплікація 
суб’єктом наміру або дії третім особам). У такому разі опозиція модального поля є 
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невизначеною і може не нейтралізуватися.  
Мовними засобами, що найчастіше вживаються у приядерній зоні davvero та 

proprio, є verba sentiendi, перцептивні предикати sembrare, parere, ментальний 
предикат credere, що допускає подвійну модальність de re та de dicto, ментальні 
предикати на позначення хибного епістемічного стану знання: non sapere, ignorare, 
illudersi, стверджувальна частка sì та заперечна частка no. Davvero і proprio часто 
вживаються у квеситивах, вигуках та умовних періодах, що пояснюється 
семантичною імплікатурою суб’єктивації: суб’єкту властиво сумніватися і 
переоцінювати власні почуття. Порівняння davvero та proprio виявляє, що davvero є 
більш суб’єктивованим, а proprio є ближчим до об’єктивно-відносного модального 
значення, що пояснюється його внутрішньою формою, яка вказує на зв’язок з 
дейктичністю. Деякі мовні засоби, що вживаються у приядерній зоні proprio, на 
відміну від davvero, є пов’язаними з місцезнаходженням та окресленням 
просторових меж: luogo, posto. Проілюструємо прикладами: Lei rispose: “Davvero? 
Non me ne ero accorta” (Moravia, 105). Davvero! Dissero don Leonardo e Fiorenza 
(Codemo, 120). Luna di miele, oh, no davvero! (Capuana, 56). Ne entrarono cinque in 
tutto, più una leonessa che pareva proprio cattiva e cominciò subito a ruggire (Moravia, 
36). Vossia vuole proprio offendermi? (Camilleri, 88). 

Для суб’єктивно-відносного модального значення зростає значущість 
об’єктивних чинників: в його основі знаходиться констатація істинності в аспекті 
релевантної виділеності та інтерпретації, а модальна оцінка здійснюється з позицій 
спостерігача, і спрямовується не на самого суб’єкта, а у зовнішній світ. Мовні засоби 
його вираження мають внутрішню форму, що містить вказівку на візуальне 
сприйняття: evidentemente, evidente, ovviamente, ovvio. Первинне неметафоризоване 
значення пов’язується з обробкою інформації, отриманої за зоровим каналом. Якщо 
при здійсненні модальної оцінки суб’єкт оперує квантами знання, що відповідають за 
обробку сенсорної інформації, має місце модальна оцінка у площині істинності. У 
такому разі об’єктивно-відносне значення наближається до суб’єктивно-
референційного. Якщо опора здійснюється на вивідні знання, модальне висловлення 
може бути хибним. Опозиція модального поля нейтралізується повністю через 
емпіричні знання, і частково – через вивідні знання. До приядерної зони 
evidentemente найчастіше потрапляють: допустовий конектор malgrado, що вводить 
інформацію, яка потрапила у поле зору за принципом релевантної виділеності, ЛО на 
позначення окреслення просторових меж scene, spettacolo, percorso, itinerario (що 
вживаються як у прямому, так і у переносному значеннях), ЛО дейктичної семантики 
та на позначення прояву dimostrare, esempio, sopraindicato, segno, indizio, rivelare. 
Засоби вираження цього модального значення не вживаються у квеситивах: очевидне 
не підлягає сумніву. На ближній периферії вживаються прийменники sotto, sopra, 
перцептивні дієслова guardare, ascoltare, ЛО емотивної семантики на позначення 
подиву (guardare meravigliato / stupito), ЛО на позначення винятковості (insolito, 
strano). Проілюструємо прикладами: Ci troviamo evidentemente in presenza di un 
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fenomeno globale grave, con caratteristiche senza precedenti (L’Espresso 2008, 44). Il 
turbamento gli faceva tremare la voce, mentre la guardava meravigliato di quel vous 
insolito, evidentemente indirizzato all’amico (...) (Capuana, 89).  

Для суб’єктивно-оцінного модального значення значущість суб’єктивних 
чинників є більшою, ніж для об’єктивно-відносного через зростання ступеня 
узагальненості. Модальне значення ґрунтується на констатації істинності в аспекті 
імплікативності, асоціативності, оцінності, а суб’єкт при здійсненні модальної 
оцінки оперує квантами знання, що структурують його ментальну сферу, причому 
розділеними та загальними (а не емпіричними, що є властивим для об’єктивно-
відносного модального значення). Опозиція модального поля нейтралізується через 
епістемічний стан знання. Засобами вираження модального значення є модальні 
маркери certo (а також однокореневі ЛО certamente, di certo) та effettivamente, 
семантика яких пов’язана, відповідно, з упевненістю та каузальністю.  

Certo сполучає сегменти висловлення, з’єднані смисловими відношеннями 
асоціативності і є засобом формування ретроспекції, прокладаючи векторні зв’язки у 
тексті. У приядерній зоні certo сполучається зі стверджувальною часткою sì, 
ментальними предикатами знання та впевненості sapere, conoscere, aver ragione, 
essere sicuro, verbā dicendi у контексті ідентифікації репліки мовця, екзистенційним 
предикатом essere, а також з verba dicendi у контексті ідентифікації репліки мовця: 
dire, acconsentire ‘погоджуватися’). Наприклад: Sì, certo, aveva tutta l’aria di una scelta 
sensata (Verasani, 10). (...) ma lei rispose che non aveva pensato al professore, perché, 
trattandosi di un signore, ci doveva di certo avere il pollaio in casa (Moravia, 80). Certo 
Sebastiana aveva ragione, io però ricordavo tutto all'incontrano (Calvino, 33). “Certo”, 
disse Guiglielmo con cortesia (Eco, 148). “Certo”, acconsentì Guglielmo (Eco, 95). 

Effettivamente з’єднує сегменти висловлення або суміжні висловлення, що 
вербалізують смисловий комплекс ‘стимул – реакція, контамінована оцінкою’ або 
‘реакція, контамінована оцінкою – стимул’. Семантичними імплікатурами 
effettivamente є: істинність в аспекті каузальності, контамінація оцінністю, що 
визначаються найчастотнішою комбінаторикою у приядерній зоні та на ближній 
периферії. Ближня периферія є більш визначеною: у ній найчастіше вживаються 
каузальні конектори наслідку perciò, quindi, рідше причини perché, а також ментальні 
предикати accorgersi, notare у сполученні з темпоральними маркерами миттєвості на 
позначення моменту переусвідомлення інформації. Наведемо приклади: (...) andava 
comunque portata fino alle sue conseguenze logiche, e cioè che lei stesso effettivamente 
provando a seguire la dieta (L’Espresso 2008, 169). Ma quello che ci colpì soprattutto fu il 
freddo (…). Tanto che Sirio entrando esclamò: "(...) qui c'è il caso di beccarsi una 
polmonite." Faceva effettivamente un gran freddo: nell'osteria i bevitori stavano ai tavoli 
con il cappello (...) (Moravia, 14). В останньому прикладі відмітимо смислові 
відношення між суміжними висловленнями: стимул, ускладнений оцінкою (freddo di 
beccarsi una polmonite) – реакція (stavano ai tavoli con il cappello…). 
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Для модального значення кванторної всезагальності роль об’єктивних 
чинників зростає: в його основі міститься позитивна оцінка істинності в аспекті 
відповідності прогнозованого і реального стану справ з опорою на вже відому 
інформацію. Оцінка суб’єкта спрямовується не на власне “я”, а у зовнішній світ, в 
аспекті встановлення реляцій на основі вже відомої інформації. Засобами 
вираження модального значення є модальний маркер esattamente (та однокоренева 
ЛО esatto) з основними ФСВ: 1) зіставлення перцептивних даних з їх актуалізацією 
при пригадуванні; 2) зіставлення емоційно значущої інформації з актуалізацією 
переживань; 3) зіставлення прогнозування дій з їх реалізацією. При обґрунтуванні 
модальної оцінки у мікротексті може здійснюватися розгортання умовних структур. 
Семантична імплікатура esattamente ‘істинність в аспекті тотожності’ виводиться із 
закономірностей вживання мовних засобів у мікротексті. У приядерній зоні 
esattamente сполучається зі стверджувальною часткою sì, ментальним предикатом 
на позначення епістемічного стану знання sapere, дієсловом семантики 
відповідності corrispondere, дейктиками questo, quello, маркером порівняння come. 
Esattamente не вживається у квеситивах і не сполучається з перцептивними 
предикатами та модальними дієсловами проблематичної достовірності sembrare, 
parere, оскільки імплікує точність, відповідність. Наприклад: Mi svegliai esattamente 
quattro ore dopo e mi accorsi che quel sonno mi aveva fatto bene (Moravia, 179). Non si 
fa scrupoli e dice esattamente quello che pensa (Verasani, 43). Dopo era solo, 
esattamente come prima (Mazzantini, 65). 

Роль об’єктивних чинників є значною і для модального значення заперечної 
кванторної всезагальності, в основі якого знаходиться модальна оцінка істинності 
в аспекті невідповідності уявного прогнозованого і реального стану справ. Так 
само, як і для модального значення кванторної всезагальності, йдеться про 
об’єктивацію, але в аспекті не підтвердження, а спростування. Засобом вираження 
модального значення є модальний маркер affatto, семантика якого пов’язана з 
контрфактичністю, що має такі основні ФСВ: 1) неповнота і неадекватність 
інтерпретації фрагмента дійсності на основі сенсорно-рефлективного синтезу 
внаслідок крайнього пригнічення vs збудження психічних процесів; 
2) неадекватність емоційного реагування, що оцінюється як дисоціація за 
валоритивною віссю справжньої та очікуваної емоційної реакції; 3) волевияв, що 
суперечить зовнішнім обставинам; 4) приписування суб’єкту (об’єкту) 
поляризованої якості.  

Семантичні імплікатури affatto ‘контрфактичність, заперечення істинності’ 
виводяться із закономірностей вживання мовних засобів у мікротексті. У приядерній 
зоні функціонують заперечна частка non у комбінації з дієсловами на позначення 
неочікуваності, пригнічення сенсорної та епістемічної діяльності: non aspettare, non 
notare, non guardare, non accorgersi, non pensare, non badare, невпевненості: non 
essere sicuro, суперечності системі цінностей: non compiacere, non piacere, non 
importare, порівняння з констатацією невідповідності: non somigliare, non sembrare, 
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non avere l’aria di, а також заперечний прислівник niente. Affatto не вживається у 
квеситивах і не сполучається з перцептивними предикатами, оскільки імплікує 
суперечність. Проілюструємо прикладами: Dunque, ricapitolando: prima non avevo 
pensato affatto, poi avevo incominciato a pensare, e adesso pensavo ad alta voce, ossia 
parlavo (Moravia, 32). Linda non badava affatto ai discorsi di Margherita: come un suono 
funebre, come un colpo regolare e terribile che le martellasse il cervello (...) (Luanto, 79). 
Non era affatto sicura ch’egli l’amasse (Capuana, 88). (...) perchè l’idea vien accolta da un 
discreto numero di persone viventi? Niente affatto (Capuana, 5). 

Висновки. Відношення між модальними значеннями, що структурують КСП 
достовірності: об’єктивно-відносне, суб’єктивно-референційне, суб’єктивно-
відносне, суб’єктивно-оцінне, кванторної всезагальності, заперечної кванторної 
всезагальності, можна умовно вважати континуально-градуальними. 
Континуальність і градуальність пов’язані з різною питомою вагою об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, синтезу і аналізу при здійсненні модальної оцінки, її 
спрямованістю на суб’єкта або у навколишній світ.  

Об’єктивно-відносне модальне значення імплікує безальтернативність і 
максимальну питому вагу об’єктивних чинників, а суб’єкт прототипно 
розглядається як частина природи. Для суб’єктивно-референційного модального 
значення роль суб’єктивних чинників є максимальною, і прототипно модальна 
оцінка спрямовується на відчуття, сприйняття, емоційне реагування суб’єкта. Для 
суб’єктивно-відносного модального значення роль об’єктивних чинників зростає, 
проте прототипно модальна оцінка спрямовується на відчуття, сприйняття, 
емоційне реагування суб’єкта. Для суб’єктивно-оцінного модального значення роль 
об’єктивних чинників зростає, але модальна оцінка прототипно спрямовується на 
оперування з квантами інформації, що структурує епістемічну сферу суб’єкта. 
Максимально значущим є саме епістемічний модус. Для модальних значень 
кванторної всезагальності та заперечної кванторної всезагальності роль 
об’єктивних чинників максимально зростає. Модальна оцінка спрямовується у 
зовнішній світ, а засоби вираження модальних значень наближаються до модальних 
операторів, пов’язаних з об’єктивацією суб’єктивного модусу. 
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ВІДЗИВ 
 

офіційного опонента проф. Голубовської І.О. 
про дисертацію Козлової Тетяни Олегівни  

«Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської 
прамови»,  

поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня  
доктора філологічних наук за спеціальністю  

10.02.15 – загальне мовознавство 
 

Дисертація Тетяни Олегівни Козлової є масштабним за своїм 
дослідницьким підходом, комплексним, ґрунтовним і оригінальним 
дослідженням, яке присвячено вивченню реалізації іконічності як принципу 
ізоморфності форми й змісту знакової одиниці, реалізоване на фонетико-
морфологічному рівні мовної системи із використанням термінологічного 
апарату сучасних лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних студій на 
матеріалі архетипів-етимонів праіндоєвропейської мови із урахуванням їх 
продовжень у писемно зафіксованих мертвих мовах. 

Вже трюїзмом стало твердження про те, що на межі тисячоліть відбулася 
докорінна зміна базисної науково-лінгвістичної та гуманітарної парадигми, 
коли системно-структурна парадигма поступилася місцем парадигмі 
антропоцентричній, яка повернула людині протагорівський статус „міри всіх 
речей”. Так само на рубежі ХІХ і ХХ століть, з опублікуванням соссюрівського 
«Курсу загальної лінгвістики» (1916), дослідницький інтерес лінгвістів 
перемістився з досліджень мовної реалізації принципів історизму, 
причиновості та загального зв'язку мовних явищ у діахронії, формулювання 
фонетичних законів діахронного розвитку мов (доробок молодограматиків 
Г. Пауля, Г. Остгофа, К. Бругмана, А. Лєскіна) на дослідження мови як знакової 
синхронно заангажованої системи. Як видається, актуальність рецензованої 
роботи, будучи тісно пов’язаною з її теоретичною значущістю, полягає 
насамперед у тому, що авторці вдалося синтезувати теоретичні досягнення, 
напрацьовані у лоні всіх трьох основних мовознавчих парадигм (порівняльно-
історичної, структурно-системної, антропоцентричної) і вдало втілити їх у 
практику свого багатоаспектного і мультивекторного в сенсі своїх можливих 
продовжень дослідження. Я б назвала це ефективною реалізацією 
мегапринципу міжпарадигмальності (тоді міждисциплінарність виступатиме 
тільки субпринципом) у сучасній лінгвістичній науці. 

Наукова новизна рецензованого дисертаційного дослідження полягає 
насамперед у тому, що авторка спромоглася виробити і запропонувати науковій 
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спільноті оригінальну методику дослідження формально-змістових кореляцій у 
праіндоєвропейських архетипах та їх дочірніх продовженнях, котра могла б 
бути використаною при аналізі будь-якої іншої прамови (праавстралійської, 
праустронезійської, праамериндської та ін.).  

Емпіричний матеріал дослідження є вельми репрезентативним, містячи 
2044 реконструйованих коренів індоєвропейської прамови та їх рефлексів, який 
було укладено авторкою на основі суцільної вибірки з авторитетних 
електронних баз даних, етимологічних, історичних, тлумачних і перекладних 
словників індоєвропейських та інших мов світу. Окрім того, для ілюстрації 
певних теоретичних положень роботи та їх практичних утілень Тетяна Олегівна 
звертається до прикладів з 219-ти мов, з-поміж яких є представники мов 
макросімей Євразії (кавказькі, алтайські, аустронезійські, дравідійські, сино-
тибетські, ескімосько-алеутські, чукотсько-камчатські мови), Америки 
(америндські мови), Австралії та Океанії (пама-ньюнгські, папуаські мови), 
Африки (афразійські, нігеро-конголезькі, ніло-сахарські, койсанські мови); 
використовується також матеріал так званих контактних мов (піджини, 
креольські). 

Центральна проблема, яку намагається розв'язати дисертантка, – 
довести релевантність загальномовного принципу іконічності для ранніх етапів 
мовного семіогенезу із залученням поняття артикуляторного жесту та 
продемонструвати особливості його семантичних втілень як рефлексів 
архаїчної ментальності носіїв праіндоєвропейської лінгвокультури. Для 
адекватного розв’язання цієї проблеми Тетяна Олегівна використовує низку 
методів, у якій поєднуються традиційні описовий і зіставний, структурні 
методи: компонентного аналізу (на жаль, не вказаного у Вступі), метод 
безпосередніх складників, контекстуальний; використовується також 
порівняльно-історичний метод, лінгвогеографічні методи (хвильового 
моделювання та історико-реконструктивного картування). Авторка 
використовує у практиці свого аналізу також дистрибутивний аналіз, 
прототипічний метод, метод гештальтаналізу, які, на жаль, не знайшли 
відображення у відповідній рубриці Вступу.  

Рецензована робота має неабияке практичне значення, яке 
зумовлюється можливістю використання матеріалів, представлених у 
дисертації, при розробленні найрізноманітніших нормативних та спецкурсів із 
загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства, 
лінгвосеміотики, когнітивної та нейро/психолінгвістики, лінгвокультурології 
тощо.  

Рецензована праця ґрунтується на світовому мовознавчому доробку у 
багатьох мовознавчих галузях: порівняльно-історичне та ностратичне 
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мовознавство (роботи І. О. Бодуена де Куртене, В. фон Гумольдта, 
Т. Гамкрелідзе, О. О. Потебні, Г. Пауля, В’яч. Вс. Іванова, Е. А. Макаєва, 
М. Сводеша, М. М. Маковського, В. І. Георгієва, М. Д. Андреєва, 
О. С. Мельничука, В. Т. Коломієць, Р. В. Болдирєва, С. А. Старостіна, 
С. Л. Ніколаєва, В. Г. Таранець, К. М. Тищенка, Ю. Л. Мосенкіса, 
О. Б. Ткаченко); фоносемантика (В. В. Левицький, С. В. Воронін, 
О. П. Журавльов, В. І. Кушнерик, Л. Блумфільд Т. С. Карпенко, С. Ульман, 
І. Н. Горєлов, Л. Г. Зубкова, О. Б. Міхальов, О. К. Камалаєв); лінгвосеміотика 
(Ч. Пірс, Ч. Морріс, Ф. де Соссюр, Е. Бенвеніст, Ю. М. Лотман, 
С. С. Єрмоленко, Р. В. Васько, У. Еко, Л. І. Бєлєхова, Н. В. Дрожащих ), 
нейро/психолінгвістика (В. П. Бєлянін, Т. Чернігівська, М. Доналд, М. Арбіб, 
В’яч. Вс. Іванов), глотогенетика (С. А. Бурлак, Р. Уїлсон, Д. Бікертон, Е. Генс, 
Е. де Грольє, Р. Сабан, Е. Ренан, О. А. Донських та ін.); гештальтлінгвістика 
(Дж. Лакофф, А. М. Безпаленко та ін.).  

У фокусі уваги дослідниці – те, що засновник семіотики Ч. Пірс називав 
«логічними іконічними знаками», яким не обов'язково мати чуттєву схожість з 
об'єктом: достатньо аналогії між відношеннями частин, яка реалізується в 
самому об'єкті і в його знакові. Пірс визначає діаграму як «репрезентамен, що 
є переважно іконічним знаком відношення, в основі чого лежить умовність», 
стверджуючи, що діаграми  ̶ це «істинно іконічні знаки, природньо аналогічні 
позначуваному предмету» [Код // Постмодернизм. Энциклопедия (под ред. 
Грицанова А. А., Можейко М. А. – Минск : Интерпресссервис : Книжный дом, 
2001, с. 289]. 

Щодо свого розуміння сутності діаграматичної іконічності, дисертантка, 
як видається, перебуває під потужним впливом ідей визначного семіотика 
сучасності Умберто Еко, який у «Відсутній структурі» («Отсутствующая 
структура. Введение в семиологию». – ТОО ТК «Петрополис», 1998) розвиває 
думки стосовно того, що іконічність полягає не у відтворенні знаком 
властивостей позначуваного об'єкта, а в репрезентації специфіки сприйняття 
цього об’єкта, умов його сприйняття, котрі зумовлені наявністю у свідомості 
даних про вже сприйняті, пізнані речі і явища (так званий код впізнавання). 
Причому відбір цих істотних характеристик для розпізнавання або створення 
іконічного знака має природний характер, не опосередкований ідеологією і 
культурою. Схожі ідеї знаходимо у фундаментальній праці Льєжської групи μ: 
(Groupe μ Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image), де 
обґрунтовується ідея іконічності знака як моделі відносин між елементами його 
можливих втілень та умовами перцепції, зумовленими існуючими у свідомості 
розумовими схемами. Недаремно авторка звертається до праць з 
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нейропсихології, нейролінгвістики, мовного онтогенезу за авторством відомих 
англійських вчених Мервіла Доналда [Donald M. A Mind So Rare. The Evolution 
of Human Consciousness / Merlin Donald. – New York, London : W. W. Norton, 
2001. – 371 p.; Donald M. Preconditions for the evolution of protolanguages / Merlin 
Donald // The Descent of Mind: Psychological Perspectives on Hominid Evolution / 
ed. by Michael C. Corballis, S. E. G. Lea. – Oxford : Oxford University Press, 
1999. – P. 138–154; Donald M. The mimetic origins of language / Merlin Donald // 
The Oxford Handbook of Language Evolution / ed. by Maggie Tallerman, Kathleen 
R. Gibson. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – P. 180–184]; Mішеля Арбіба 
[Arbib M. A. How the Brain Got Language: The Mirror System Hypothesis / Michael 
A. Arbib. – Oxford, N. Y., etc. : Oxford University Press, USA, 2012. – 413 p.], 
російського нейролінгвіста Т.В. Черніговської [Черниговская Т. В. Что делает 
нас людьми: почему непременно рекурсивные правила? Взгляд лингвиста и 
биолога / Т. В. Черниговская // Разумное поведение и язык / под. ред. 
А. Кошелева, Т. Черниговской. – М. : Языки славянских культур, 2008. – 
Вып. 1 : Коммуникативные системы животных и язык человека. Проблема 
происхождения языка. – C. 289–306], у яких висвітлюються проблеми мімезису 
та його нейрокогнітивних основ, забезпечуваних дзеркальними нейронами, які, 
ймовірно, «відповідають» за моделювання дії на основі паралелізму, аналогії та 
імітації. Ще у 1926-ому році І. П. Сунцова, яка тривалий час працювала на 
кафедрі загального мовознавства та класичної філології тодішнього 
філологічного факультету Київського державного університету, у статті 
«Проблема походження мови» писала про те, що питання виникнення людської 
мови буде розв’язане тільки за умов відповіді на такі два питання: 1) які умови 
сприяли виникненню звука мови, як виник зв'язок цього звука із значенням; 2) 
яким є загальний характер первісної мови (Мова і історія. – Вип. 1. – К., 1993. 
– с. 3). Як засвідчує сучасний стан наукових досліджень у зазначеній царині, 
зокрема і рецензована дисертація, «посильне розв’язання задачі», про яке 
говорила Ірина Петрівна, можна вважати частково виконаним. 

Дисертація є композиційно стрункою, складаючись з чотирьох розділів. 
У першому розділі “Філософсько-семіотичний та лінгвістичний 

аспекти іконічності” дисертантка зупиняється на висвітленні основних 
філософських, семіотичних та лінгвістичних аспектів свого дослідження. Вона 
пропонує всеосяжний огляд історії теорії іконічності, ролі іконічних знаків на 
різних рівнях мови, їх важливості для форм первісної комунікації (жестові 
мови), дитячого мовлення, контактних мов – піджинів і креольських; 
демонструє універсальність принципу іконічності для мов світу безвідносно до 
їх структури, генетичних зв’язків, часу чи ареалу функціонування; зупиняється 
на засобах реалізації іконічності у мовах світу (гемінація, вокалічне 
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подовження, редуплікація, тощо). У контексті когнітивних орієнтацій роботи 
доводить, що іконічний знак реалізується на основі різних субпринципів – 
послідовності, когнітивної дистанції, кількості (квантитативності), 
інверсивності; демонструє залежність актуалізацій цих принципів від 
типологічних особливостей тієї чи тієї мови; у рамках концепції коеволюції 
мови й мислення (Виготський 1934, Черниговская 2008, Deacon 1992, Donald 
2012, Arbib 2012) показує роль іконічності для еволюції мови й пізнання, 
пришвидчення розвитку креативного мислення людини, її адаптивної 
здатності.  

Перший розділ є вельми потужним щодо свого теоретико-
методологічного потенціалу. На увагу заслуговують викладені у ньому новітні 
ідеї щодо паралельної еволюції мови й мозку (Черниговскя 2008, Deacon 1992); 
мімезису як основи для забезпечення нейрокогнітивної основи для 
символічного опанування дійсністю та його ролі у когнітивно-еволюційних 
процесах (Donald 2012, Fabrega 2002, Козинцев 2004, Bickerton 1995); мовної 
інверсії як покажчика переорієнтації лексичного або граматичного змісту на 
протилежний (с. дис. 88); паралелей між іконічністю жестів та іконічністю 
вербального кодування на ранніх етапах лінгвогенезу (с. дис. 111). 

У другому розділі дисертації “Теоретико-методологічні засади 
дослідження іконічності в лексиці індоєвропейської прамови” авторка 
детально зупиняється на обґрунтуванні гіпотези про іконічну природу коренів 
індоєвропейської прамови, доводить, що упродовж розвитку історико-
етимологічних гнізд притаманна індоєвропейським кореням формально-
змістова гармонія не зникає, хоча й значно слабшає на рівні рефлексів етимонів 
у дочірніх мовах. Зупиняється на зв’язку між першочерговою вербалізацією 
конкретних понять, а також табуїзацією й вилученням окремих концептів зі 
сфери вербальної репрезентації, з одного боку, та когнітивними преференціями 
мовців, з іншого; обґрунтовує вибір в якості основи свого подальшого 
дослідження систему, на її погляд, найнадійнішої традиційної реконструкції (це 
пізньоіндоєвропейська прамова за періодизацією Т. Гамкрелідзе і 
В’яч. Вс. Іванова), кореням якої притаманні певні вже встановлені 
індоєвропеїстами фоно-морфологічні властивості; подає характеристики 
вокалічного й консонантного фонемного інвентарю індоєвропейської прамови; 
розробляє авторську методику дослідження іконічних зв’язків у лексиці 
індоєвропейської прамови, яка складається з таких етапів: 1) вивчення 
особливостей структури слова в індоєвропейській прамові та структурної 
організації лексики індоєвропейської прамови, 2) аналіз формально-змістових 
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імплікацій у коренях індоєвропейської прамови; 3) інтерпретація фонологічно-
змістових контрастів в аспекті мовних змін. 

Дисертантка детально зупиняється на проблемі дифузності значень 
етимонів, зумовлених особливим синкретичним способом світовідчуття 
давньої людини, при якому архаїчний стиль мислення чинить опір подрібленню 
цілого, що призводить до тісного зв’язку різних аспектів життєдіяльності. 

Дійсно, на ранніх етапах лінгвогенезу слово не відділялося від 
предмета / явища дійсності, а виступало його належністю, атрибутом (згадаймо 
латинське Nomen est omen), входячи до його комплексного образу нарівні з його 
формою, кольором, іншими характеристиками. Природний зв'язок мовного 
позначення із самим позначуваним предметом був нерозривним. За словами 
Й. Г. Гердера, перший словник – це сукупність різноманітних природних звуків 
і звукових образів природних звуків (Гердер 1959, с. 146-147). Очевидно, 
міфологічні сюжети про створення світу словом, що знайшли своє 
відображення не тільки в Біблії, а й у шумерських, єгипетських, індійських, 
африканських легендах (Донских 1984, с. 18-19), віддзеркалюють саме такий 
тип сприйняття світу. Відокремлення ж назви від предмета, послаблення 
природного зв’язку між позначуваним і позначаючим, зростання 
конвенціональності у позначенні реалій навколишнього світу, яке відбувалося 
упродовж розвитку мови, призводило до затемнення звукової образності, 
послаблення вираженості того, що авторка називає «фонологічною 
метафорою».  

У третьому розділі “Базисні компоненти плану вираження й плану 
змісту в лексиці індоєвропейської прамови” шановний автор звертається до 
аналізу базисних компонентів плану вираження та плану змісту 
праіндоєвропейських коренів, на основі чого встановлюються реляції між 
структурними особливостями етимонів та їх семантикою. Як видається, у 
рамках цього розділу Тетяна Олегівна відштовхується від ідей визначного 
українського дослідника фоносемантики В. В. Левицького, який у своїй 
основоположній праці «Семантика і фонетика» (1973) говорить про збережені 
навіть до сучасності «універсальні відповідності між певними семантичними і 
акустико-артикуляційними одиницями» (с. 97-98). 

На рівні плану вираження детально описується структура 
праіндоєвропейського коренеслова, його фоно-морфонологічна будова; 
акцентується широта зв’язків з семантичними класами за ініціальною, 
найінформативінішою фонемою; досліджується синтагматична сполучуваність 
фонем у рамках типової будови індоєвропейських словокоренів (CVC). 

На рівні плану змісту постулюється віталістична спрямованість мовної 
картини світу праіндоєвропейців, оскільки, за даними дисертантки, 
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максимальне наповнення (73,6 % ЛСВ) спостерігається в сферах “Фізичні дії та 
матеріали”, “Сприйняття”, “Рух, пересування”, “Природа”, “Простір”, 
“Частини тіла, їх функції”, “Емоції”, причому найменування соціальних реалій 
та абстрактних феноменів виявляються нечисленними, що й зрозуміло. 

Виділяються номінації з високим індексом кількісної репрезентативності: 
дії, пов’язані із згинанням/розгинанням; реалії й явища, які осягаються 
сенсорно-рецептивно: через візуальне, тактильне й слухове сприйняття; назви 
органів тіла людини, форми реалій тощо. Відзначається формальна 
недиференційованість вербалізацій дії за значенням «з’єднати і роз’єднати», 
перцептивної і раціональної діяльності, руху в повітрі й воді, статичних і 
динамічних ознак.  

У рамках четвертого, ключового для цієї роботи, розділу «Роль 
іконічності у формуванні праіндоєвропейських етимонів та їх рефлексації» 
авторка встановлює формально-змістові моделі (які вона називає фігурами), 
котрі гіпотетично відігравали на ранніх етапах мовної еволюції роль 
міметичних схем і були типологічно та когнітивно заангажованими. Як 
демонструє дисертантка, у рамках цих моделей план вираження 
індоєвропейського словокореня здобуває семантичної мотивованості завдяки 
варіюванню ініціалів (початкових) і терміналей (прикінцевих) приголосних, 
внутрішньокореневих кількісних альтернацій, редуплікації, метатези, порядку 
фонетичних елементів у фонетичній синтагмі. 

Оскільки інформаційний максимум припадає на початок слова, 
варіативність кореневих ініціалей виступала більш регламентованою у 
порівнянні з терміналіями. Тетяна Олегівна на широкому емпіричному 
матеріалі демонструє кореляції між альтернацією на початку та у прикінцевій 
частині коренів артикуляційних ознак 
(фрикативність / зімкненість / сонорність, аспірація, лабіалізація, 
палаталізація) та акустичної (глухість / дзвінкість) ознаки, з одного боку, та 
передачею таких семантичних контрастів, як ‘не/перервність’, 
‘не/напруженість’, ‘твердість / м’якість’. Причому, як переконливо доводить 
авторка із залученням розлогого мовного матеріалу, консонантні сполуки, що 
складалися з фрикативного та зімкненого / сонорного, вмотивовувалися 
семантичною опозицією ‘з’єднання / роз’єднання’.  

Були встановлені формально-змістові відповідності між кількісними 
внутрішньокореневими чергуваннями та реалізацією антонімічних значень. 
Семантика ‘збільшення’ відповідала подовженню голосного; семантика 
‘зменшення’ передавалася через скорочення голосного звука, причому ці 
відповідності спостерігалися у рамках різних семантичних сфер: просторовій 
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(‘збільшення / зменшення відстані, розміру’), темпоральній (‘збільшення / 
зменшення тривалості, проміжку’), квантитативній (‘повторюваність’, 
‘множинність, дистрибутивність/одноразовість’), якісній (‘інтенсивність, 
надмірність / нейтральність, недостатність вияву ознаки’), акціональній 
(‘каузація / некаузованість дії’), а також оцінно-естимаційній.  

Цікавий та репрезентативний матеріал був представлений щодо реалізації 
метатези в індоєвропейській прамові як ілюстрації семантичної інверсивності, 
яка реалізує різні види опозицій (просторові, орієнтаційні, акціональні, 
класифікаційні, оцінні). Яскравого характеру у роботі набула презентація 
іконічної функції фонетичної редуплікації в індоєвропейській прамові, 
спрямованої на кодування семантики ‘повторюваності’, ‘жвавості’, 
‘коливальних рухів’.  

Було встановлено, що асиметричні моделі індоєвропейських етимонів 
(CCVC, CVCC) тяжіють до експлікації ідеї ‘роз’єднання / з’єднання’, а 
більшість складних коренів із симетричним консонантним поширенням від 
вокалічного ядра структури (CCVCC) втілюють мотив ‘поширення, 
розповсюдження’, що, безсумнівно, також виступає проявом діаграматичної 
іконічності, досліджуваної у дисертації. 

Були виділені корені, у яких маргінальні приголосні мають екстравертний 
напрямок артикуляції та протилежні за змістом корені з інтровертним 
напрямком артикуляції маргінальних приголосних. Перші були пов’язані із 
змістовою ознакою ‘зовнішній’ (‘рух назовнi’, ‘розташування за межами 
чогось, нагорі, на поверхні’, ‘відносини з чимось іншим’), другі – з 
семантичною ознакою ‘внутрішній’ (‘рух у середину’, ‘наближення’, 
‘досягнення певного стану, налагодження’, ‘зменшення’, ‘відсутність змін’, 
‘розташування в межах чогось, у середині, внизу’, ‘який стосується 
внутрішнього світу, психічної діяльності’). 

Аналіз рефлексів праіндоєвропейських етимонів у давньоісландській мові 
(для аналізу було відібрано лексику із ініціальними звукосполученнями gn-, kn-
, hn-) підтвердив активну роль фонологічної метафори у реалізації принципу 
іконічності у дочірньому продовженні досліджуваної прамови. Було також 
доведено, що дані, отримані свого часу визначним українським лінгвістом 
В. В. Левицьким (Левицький 2008) щодо відповідності в індоєвропейській 
прамові формальної опозиції глухого /k-/ дзвінкому /g-, gh-/ семантичній 
опозиції ‘з’єднання, низ, темний’ vs ‘роз’єднання, сила, верх, випромінювання’, 
є цілком релевантними для давньоісландських фоносемантичних кореляцій. 
Що більше, шановною Тетяною Олегівною було продемонстровано неабияке 
значення звукозображання у створенні архаїчної вербально-концептуальної 
картини світу. Як переконливо демонструє авторка, взаємокореляція 
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формальних (артикуляційно-акустичних) і семантичних ознак «працює» на 
втілення образу Всесвіту, який «вибудовується за аналогією до образу дихаючої 
людини (мікрокосм)» (с. дис. 364) та репрезентований вертикальним (верх – 
середина – низ) та горизонтальним (перед – середина – зад) планами моделі, в 
якій цілісний образ макрокосму вибудовується за аналогією до мікрокосму й 
отримує відповідну вербалізацію. Дуже цікавими є представлені авторкою на 
матеріалі давньоісландської мови спостереження над семантичними зв’язками 
апелятивів та антропонімів. Так, лексична одиниця дісл. gnýr “брязкіт, шум 
вітру, хвиль, зброї тощо” трапляється в поетичних творах у складі 
метафоричних композитів та зворотів, значення яких співвідноситься із 
семантикою ‘оглушливий, приголомшливий шум’: (поет.) gnýr ok ótti “брязкіт 
війни” (досл. ‘тривога й переляк’). Водночас Богиня Ґна (Gná) у скальдичному 
епосі є персоніфікацією свіжого вітру: “Af Gnár nafni er svá kallat, at þat gnæfar, 
er hátt ferr” – “Іменем Ґна зветься те, що здіймається”, отже ім’я богині Ґна 
(антропонім) асоціюється зі ‘швидкістю’, ‘легкістю’, ‘маневреністю’ та 
‘висотою’, тобто відтворює ту саму семантику, що й співзвучний апелятив. Цей 
напрямок дослідження, як видається, є вельми плідним у 
лінгвокультурологічному плані. 

У Висновках дисертаційної роботи узагальнюються її результати. 
Для оформлення «Додатків» (24 позиції) та «Списку літератури» 

(942 позиції, з них 512 – іноземними мовами), лексикографічних джерел 
(141 позиція), джерел ілюстративного матеріалу (57 позицій) дисертантці 
знадобилися ще два окремі томи. Це зайвий раз засвідчує надзвичайну 
сумлінність Тетяни Олегівни, її неймовірну працелюбність і відданість тому, 
що зветься «наукова істина». 

Автореферат дисертації та публікації автора (вражаючі 83 одноосібні 
публікації, з яких 29 у фахових виданнях України (18,34 др. арк.), 13 – у 
зарубіжних періодичних виданнях (7,36 др. арк.), 40 – у збірниках матеріалів 
наукових конференцій) адекватно і більш ніж повно відображають зміст 
проведеної роботи.  

Дисертацію написано гарною українською мовою, автор добре володіє 
науковим українським дискурсом, вміє доступною мовою розповідати про 
складні мовні феномени. 

Попри докладність аналізу та результативність отриманих висновків у 
межах поставлених завдань, дослідження Тетяни Олегівни Козлової містить 
окремі дискусійні моменти та деякі неточності. Звернімо увагу, зокрема, на такі: 

1) На с. 16-ій дисертації подається формулювання об’єкта дослідження в 
термінах лексики індоєвропейської прамови. Як видається, це швидше його 
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матеріал, адже об’єктом виступає іконічність як конструктивний принцип 
організації фонетико-фонологічної мовної структури, мотивованої семантично. 

2)  На мій погляд, «лексика індоєвропейської прамови», термін, 
винесений у назву роботи, є не зовсім коректним (хоча й широко 
використовуваним у сучасній лінгвістичній компаративістиці). Правильніше, 
оскільки ми можемо говорити тільки про відтворення, реконструкцію мовних 
форм прамовного стану, все-таки використовувати терміни «кореневі елементи 
первісного мовного стану», «корені-етимони», «кореневі елементи первісного 
мовного стану», «коренеслова», у зв’язку з чим згадуються слова М. Я. Марра 
«… не прамова, а прамовний стан» (Марр 1933-1937, т. 2, с. 135). 

3) Авторка вживає багато термінів іноземного походження, які ще не 
здобули відповідної кодифікації у довідкових українськомовних 
лексикографічних джерелах. Так, на с. 43-ій дис. зустрічаємо термін 
англійського походження «салієнтна ознака», який і далі регулярно 
повторюється на сторінках рецензованого дослідження. Безсумнівно, що ця 
термінологічна сполука вже досить широко використовується у працях 
зарубіжних та українських дослідників (А. Вежбицька, О. О. Яцкевич, 
Н. Г. Єсипенко тощо), проте вона, як видається, все ще сприймається як 
оказіональна. Це ще більшою мірою стосується також і термінів, запозичених з 
англійськомовного науково-лінгвістичного дискурсу, таких як «спільна 
концентрація уваги» (“shared attention”), спільна реакція (“shared reaction”), 
принцип когнітивної дистанції (когнітивного наближення / дистантності) (“the 
proximity / distance principle”), принцип послідовного порядку (“the principle of 
sequential order”), прагматичний принцип лінійного порядку (“the pragmatic 
principle of linear order”), принцип суміжності (сусідства) (“the principle of 
adjacency”) тощо. Тому бажано було б забезпечити цю роботу термінологічним 
словничком, який би значно полегшив прочитання цієї роботи. 

4) На с. 191-ій рецензованого дослідження шановна Тетяна Олегівна 
пише: «Ми далекі від абсолютизації принципів онтогенезу мовлення та їх 
екстраполяції на принципи філогенезу, оскільки встановлення паралелей між 
початковою стадією розвитку мовлення індивідуума й ранніми стадіями 
розвитку генетично споріднених мов вважаємо безпідставним». Як видається, 
це твердження є досить дискусійним, особливо у світлі даних, отриманих 
іншими вченими. Так, акад. Л. В. Щерба у своїй статті «Про дифузні звуки» 
говорить про ймовірну наявність у мовленні первісної людини певних 
нерозкладних звукових комплексів («словозвуків», «дифузних» або 
«нечленоподільних» звуків), які відгравали на час прамовного стану роль 
мовних знаків (Щерба 1974, с. 148-149). З іншого боку, один з перших етапів 
оволодіння дитиною мовленням має красномовну назву белькотання, котру, як 
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зазначає професор Ю. Л. Мосенкіс (Мосенкіс 1997, с. 51), можна співвіднести 
зі стадією «дифузних звуків» у філогенетичному розвитку мови. До ідей про 
паралелізм розвитку мови в онто- філогенезу схиляються й інші вчені (Костюк 
1939, Панов 1983, Томан 1989, Мосенкіс 1997). Проте на с. дисертації 334-ій 
Тетяна Олегівна зауважує: «Ми переконані, що подвоєння в назвах на 
позначення батьківства імітують повтори в дитячому мовленні». Тобто виникає 
своєрідна дискусія між двома науковими «Я» дисертантки. Бажано було б, щоб 
шановна Тетяна Олегівна конкретизувала свою позицію у цьому важливому 
методологічно заангажованому питанні. 

5) У четвертому розділі дисертації, підрозділ 4.6, авторка намагається 
співвіднести диференціацію індоєвропейських мов на групи кентум і сатем (яка 
здійснювалася на основі розподібнення між велярними та сибілянтами), зі 
встановленням концептуальної антиномії ‘з’єднання, нерухомість’ (кентум) – 
‘роз’єднання, просування уперед’ (сатем); при опрацюванні цього матеріалу 
Тетяна Олегівна використовує метамову гештальтаналізу: фон – фігура. Проте 
ті приклади, які наводяться для ілюстрації цього положення (с. дис. 348 – 351) 
у цьому контексті, на мій погляд, є недостатньо переконливими. 

4) У роботі трапляються окремі несуттєві орфографічні негаразди (див. 
текст дис. с. 170, 355 тощо). 

Попри висловлені міркування і побажання, дисертація Тетяни Олегівни 
Козлової «Принцип іконічності та його реалізація в лексиці 
індоєвропейської прамови» може бути кваліфікована як самостійний, 
цілісний, багатогранний опус, теоретичне значення якого полягає у створенні 
комплексного, багатовекторного фрейму дослідження реалізації принципу 
іконічності на фонетико-морфологічному рівні того гіпотетичного конструкту, 
який ми звемо індоєвропейською прамовою. 

Не можу не зазначити, що ця дисертаційна робота повинна, на мою думку, 
зайняти достойну «дослідницьку нішу» в ойкумені подібного роду праць, 
вирізняючись надзвичайною масштабністю щодо поставлених та розв’язаних 
завдань, чіткістю концептуальних настанов, сумлінністю втілення заявлених 
ідей у практику безпосереднього лінгвістичного аналізу. 

Таким чином, дисертаційне дослідження Т.О. Козлової є завершеною, 
концептуальною, перспективною науковою працею, що відповідає вимогам, які 
наразі висуваються Департаментом атестації кадрів МОН України щодо 
докторських дисертацій, а її автор, Тетяна Олегівна Козлова, звісно, заслуговує 
на присудження їй наукового ступеня доктора філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 
 

проф. Голубовської І. О. 
 

на монографію С. П. Гриценко  
«ДИНАМІКА ЛЕКСИКОНУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI-XVII СТОЛІТЬ»  

(Київ, 2017)  
 
 
Монографія доц. С.П. Гриценко «Динаміка лексикону української мови 

XVI-XVII століть» присвячена питанням розвитку української літературної 
мови у дуже суперечливий і складний етап в історії України. Змінність 
лексикону в обраний для аналізу проміжок часу, досліджений на матеріалі 
писемних пам’яток XVI-XVII ст. різного жанру та функцій, з одного боку, 
виявляє певні вектори формування лексикону на цьому хронологічному зрізі 
у функціонуванні української літературної мови, а з іншого, проливає світло 
на найзагальніші закономірності історичного розвитку української мови як 
цілісного лінгвального феномену. На основі копіткої реєстрації та 
найдетальнішої паспортизації номінативних засобів, характерних для цього 
періоду у розвитку української мови, авторка з’ясовує фактори збереження 
та змінності лексикону, встановлює параметри змін для питомої лексики та 
кореляції між лексикою питомою та запозиченою, визначає модуси 
міжмовної взаємодії, яка призводила до тектонічних зрушень у структурі 
вокабулярія XVI-XVII століть. 

 У фокусі уваги дослідниці – історія розвитку як окремих номінативних 
одиниць, так і лексичних груп (лексико-семантичних та тематичних), 
семантичні зсуви в яких досліджуються на тлі потужної дії 
екстралінгвістичних соціально-політичних та культурно-економічних 
факторів мовного розвитку, зовнішньо- мовних факторів іншомовних 
впливів, запозичення та адаптації чужомовних структурних елементів та 
цілісних одиниць. 

У розділі першому «Динаміка лексикону як об’єкт лінгвістичного 
опису» С. П. Гриценко, закладаючи теоретико-методологічні засади своєї 
роботи, вдається до розлого і дуже глибокого аналізу численних праць 
українських та зарубіжних авторів у царині староукраїнської мови, 
діалектології, мовного контактування, теорії запозичення, структурної 
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семантики, етнографії, історії, фольклористики тощо; виформовує метамову 
свого дослідження, окреслює основні напрями свого наукового пошуку, 
зупиняється на характеристиці історичного перелому XVI-XVII ст., того 
«особливого часу в історії українського народу», який, за словами  
О. І. Зілинського, був «добою найбільшого вимирання матеріальної 
субстанції нації і рівночасно добою першої синтези її духовних сил» 
[Зілинський 1993, 278]. 

У другому розділі «Статичне і динамічне в українському лексиконі  
XVI-XVII ст.» авторка звертається до висвітлення проблем збереження та 
редукції лексикону, окреслює ті фактори, які сприяли збереженню та втраті 
лексем, їх функційній де- актуалізації; подає ідеографічну характеристику 
тих запозичень, які потрапили до українського лексикону у XVI-XVII ст. При 
цьому до фокусу дослідницької уваги Світлани Павлівни потрапляють 
процеси вторинного семіозису, який був, як демонструє дослідниця, 
притаманним як питомій, так і запозиченій лексиці; процеси генералізації та 
спеціалізації лексичних значень, побутування запозичень у складі фразем, 
міжстильової динаміки запозичень; синонімія та дублетність як питомої, так 
і запозиченої лексики тощо. Виходячи з настанов сучасної антропологічної 
парадигми науково-лінгвістичного знання, Світлана Павлівна аналізує 
мовний матеріал не тільки у структурно-семантичному, а й у концептуально-
культурному річищі, вирізняючи з-поміж досліджених лексико-
ідеографічних ділянок ті, як можуть претендувати на стасус соціокультурних 
домінант та певних констант концептосфери українського соціуму XVI-XVII 
ст.: це «навчання», «пізнання», «довкілля», «людина», «війна», «віра», 
«право» тощо. Як видається, цій стороні дослідження слід було б приділити 
більше уваги, адже антропологічна метамовна риторика есплікується тільки 
на рівні висновків, а в «тілі» роботи проявлена, на мій погляд, недостатньо. 
Це сприяло б посиленню актуальності рецензованого дослідження і, 
водночас, певним чином детермінувало б певну іпостась його наукової 
новизни. 

У рамках третього розділу «Деривація як шлях розвитку номінативного 
ресурсу мови» авторка розглядає деривативні процеси, характерні для 
зазначеного проміжку у розвитку української мови, семантичну та 
формально-семантичну деривацію, найрізноманітніші моделі словотворення 
негібридного (монолінгвального) та гібридного (полілінгвального) 
характеру. 

У четвертому розділі «Іншомовні впливи як чинник динаміки лексикону 
української мови XVI-XVII ст.» на основі проведеної у підрозділі 2.3. другого 
розділу монографії ідеографічної стратифікації іншомовних запозичень 
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українського лексичного складу XVI-XVII ст. досліджуються особливості 
іншомовних впливів: латинськомовного, італійськомовного, германського, 
польськомовного, тюркськомовного, грецького тощо. При цьому Світлана 
Павлівна фіксує кількість лексем, запозичених у рамках тієї чи тієї 
тематичної групи, пояснює їхню кількісну диверсифікацію дією 
різноманітних факторів екстралінгвістичного плану. Позитивним моментом 
є урахування кореляцій між жанровою специфікою пам’яток та ступенем 
представлення у них певних запозичень різної тематичної спрямованості. 

У п’ятому розділі «Час запозичування як параметр опису лексикону 
української мови XVI-XVII ст.» авторка на основі прийому умовного 
ототожнення часу першої фіксації у пам’ятках й часу запозичення 
встановлює неоднакову інтенсивність запозичення у рамках досліджуваного 
проміжку часу, зростання кількості дериваційних гнізд, у яких твірною 
основою виступає запозичення. Ефективною у контексті поставлених 
дослідницьких завдань і цілей виявилася методика визначення появи лексеми 
з опорою на історію позначуваної реалії (тренд початку ХХ ст. «слова і речі» 
Г. Шухарта та Р. Мерінгера), яка має потужний експлікаторний потенціал 
щодо встановлення мови-посередниці (старочеська, старопольська), за 
посередництва якої відбувався процес переймання.  

Текст монографії вирізняє коректність і доступність наукового 
викладу, та особлива аура, яка характерна для наукових робіт, автори яких, 
працюючи на межі людських сил, насамперед прагнуть встановлення 
Наукової Істини, а не здобуття життєвих благ.  

У Висновках подається глибоке аналітичне узагальнення теоретико-
практичних результатів тієї масштабної й новаторської роботи, яку шановна 
Світлана Павлівна Гриценко виконала на найвищому професійному рівні; 
визначаються можливі перспективи подальшої розбудови дослідження. 

Отже, безсумнівною є і теоретична, і практична значущість цього 
потужного опусу, яке стане своєрідним вадемекумом для тих дослідників, які 
прагнуть осягнути шляхи еволюції української мови, схарактеризувати 
екстралінгвістичні, зовнішньомовні та внутрішньомовні чинники її розвитку.  

Зібраний та опрацьований пані С. П. Гриценко мовний матеріал може 
бути використаним у вишах у рамках найрізноманітніших нормативних 
(історична лексикологія, діалектологія, загальне мовознавство) курсів та 
спецкурсів з етнолінгвістики, соціолінгвістики, ареальної лінгвістики тощо.  

Текст монографії вартий опрацювання у форматі посібника або 
підручника з теорії і практики мовного контактування, актуальність появи 
якого у наші часи є беззаперечною. 
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для публікації у фаховому збірнику наукових праць 

 “STUDIA LINGUISTICA” (2017 рік)  

ISSN 2411-1562 

(кафедра загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики) 

Інституту філології  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

м. Київ, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) 
 

Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є фаховим виданням із 

дисциплін філологічного (мовознавство) профілю. Наказ Міністерства освіти 

і науки України № 747 від 13.07.2015 р. 
 

Редакція фахового збірника наукових праць “Studia Linguistica”  

розглядає подані до друку матеріали (статті, рецензії, хроніки тощо)  

від спеціалістів у галузі лінгвістики за умови, що подані рукописи  

не публікувалися раніше, відповідають проблематиці збірника  

та оформлені відповідно до вимог. 
 

1. Матеріали для публікації приймаються від спеціалістів у галузі 

лінгвістики. Мови публікацій: українська, російська, англійська, німецька, 

французька, румунська, польська. 

2. Обсяг публікації – 0,5 друк. арк. (від 8 до 12 повних сторінок, включаючи 

літературу). 

3. Над назвою ліворуч зазначається номер УДК. поряд з УДК – зазначається 

розділ, в якому має бути розміщено статтю: 

Проблеми загального, порівняльно-історичного, типологічного та зіставного 

мовознавства 

Проблеми класичної філології та неоелліністики 

Проблеми когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології та етнолінгвістики 

Проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології та прагмалінгвістики 

Проблеми перекладознавства 

Проблеми прикладної лінгвістики 
 

4. Відцентрована назва статті друкується жирними ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ через 1 інтервал (шрифт – Times New Roman, 14). 

5. Нижче (через 2 інтервали) відцентровано жирним курсивом Прізвище, 

Ім’я, По батькові автора. Нижче через 1 інтервал звичайним курсивом по центру 

науковий ступінь та вчене звання (н-д, д-р філол. наук, проф.; канд. філол. наук, 

доц.; викл.; асист.; асп.; студ.); ще нижче через 1 інтервал відцентровано 

звичайним курсивом місце роботи або навчання (назва установи пишеться 

повністю, без скорочень) (шрифт – Times New Roman, 14). Нижче зазначається e-

mail автора статті. 
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6. Нижче подається вступна анотація обсягом від 150 до 200 слів згідно з 

ДСТУ ГОСТ 7.9. та Ключові слова (максимум 5-6 слів) мовою самої статті. 

Друкується 10 шрифтом Times New Roman через 1 інтервал курсивом (слово 

Анотація не писати, а слова Ключові слова: писати після анотації з нового рядка). 

7. Нижче подаються назва статті, ім’я автора та вступні анотації обсягом від 

150 до 200 слів і ключові слова російською та англійською мовами. Якщо стаття 

написана російською або англійською мовами, то ім’я автора, назва публікації, 

анотації та ключові слова подаються обов’язково українською та однією із 

затверджених редколегією іноземних мов (друкуються шрифтом Times New 

Roman 10 через 1 інтервал (слова Аннотация або Summary не писати, а слова 

Ключевые слова, Key words: писати після анотації з нового рядка курсивом). 

8. Основний текст рукопису друкується через 1,5 інтервали, шрифт Times 

New Roman 14, без переносів. Поля вгорі, внизу – 2 см, ліворуч – 2,5 см, 

праворуч – 1,5 см; відступ абзацу – 1,25 см (виставляти автоматично). 

9. Фрагменти рукописів, що слугують ілюстративним матеріалом, 

друкуються курсивом. 

10. Чітко диференціювати тире і дефіс. Значення слів, виразів тощо 

беруться в лапки (лапки повинні бути тільки відкритими “ та закритими”). 

11. На початку статті обов’язково повинні визначатися актуальність, 

мета, предмет, об’єкт, наукова новизна дослідження. З постанови президії ВАК 

України від 15 січня 2003р. №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України” п.3. Редакційним колегіям організувати 

належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Стаття повинна 

містити такі структурні елементи: 1. Вступ (постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями, 

аналіз останніх наукових публікацій з теми дослідження, її актуальність). 

2. Об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження. 3. Виклад основного 

матеріалу дослідження. 4. Висновки та перспективи подальших розвідок. 

5. Література (оформлена згідно з вимогами ДАК України). 6. Список джерел 

ілюстративного матеріалу (за наявності). 7. References (оформлені згідно з 

вимогами зарубіжних стандартів). 

12. Посилання в тексті оформлюються таким чином: у квадратних дужках з 

посиланням на прізвище і рік видання, номер сторінки вказується після коми, 

наприклад [Голубовська 2004, 94], [Бацевич 2003, 37–56; Freeman 2000, 254]. 

13. Перед крапками, комами, двокрапками, крапками з комами, знаками 

питання та оклику, а також після дужки та лапок не ставити пропусків. 

14. Використані наукові джерела подаються після тексту у рубриці 

Література (відцентрована назва, жирним шрифтом, Times New Roman 14), в 

алфавітному порядку. Бібліографічний опис складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, 

заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80. З абзацу 1,25 см 

починається перше джерело. Шрифт Times New Roman 10, 1 інтервал. Кожна 

позиція списку літератури подається з нового рядка. Спочатку подавати в переліку 

за алфавітом видання російською та українською мовами, потім – іноземними 
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(теж за абеткою). Усі роботи одного автора потрібно вказувати за зростанням 

років видання. 

15. Список джерел ілюстративного матеріалу оформлюється згідно з 

вимогами до списку Літератури, за нумерацією продовжує список літератури. 

16. Список літератури під заголовком References (відцентрована назва, 

жирним шрифтом, Times New Roman 14), в якому посилання оформлюються 

згідно з вимогами зарубіжних стандартів та подаються для кирилиці у вигляді 

транслітерації за допомогою програми BGN (Board of Geographic Names), що 

представлена на сайті: http://www.translit.ru та з перекладом на англійську мову у 

квадратних дужках. Список повинен повторювати у своїй послідовності список 

Літератури та Список джерел ілюстративного матеріалу. Якщо в списку є 

посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються.  

Схема бібліографічного посилання: 

- автор (и) (транслітерація); 

- назва статті (транслітерація);  

- [переклад назви статті англійською мовою у квадратних дужках]; 

- назва українського або російського джерела (транслітерація); 

- [переклад назви джерела англійською мовою у квадратних дужках – 

парафраз (для журналів можна не робити)]; 

- вихідні дані з позначеннями англійською мовою, або тільки цифрові; 

- позначення мови статті (In Ukr. / In Russ). 
 

Приклад опису статті: 

Golubovs'ka I. O. Klasychni movy u konteksti suchasnogo movoznavstva: 

epistemy, metamova, instrumentarij [Classical Languages in the Context of Modern 

Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices]. Studia Linguistica, 2014, 

vol. 8, pp. 3-10. (In Ukr.). 

17. Після References подається дата надходження авторського оригіналу 

до редколегії. Шрифт Times New Roman 10. 

18. Вартість однієї сторінки публікації – 50 гривень. 

19. Для аспірантів та авторів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія 

на статтю наукового керівника або доктора філологічних наук. 

20. Статті проходять рецензування та перевіряються на плагіат. У разі 

виявлення порушення видавничої етики статтю не рекомендують до друку. 

Статті приймаються тільки за умов дотримання редакційних вимог. 

21. На окремому аркуші подати відомості про автора статті:  

22.  
- Прізвище, Ім’я, По батькові; 

- посада та місце роботи або навчання; 

- науковий ступінь та вчене звання; 

- адреса, телефон, e-mail.  
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http://www.translit.ru/


ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA, 2017. – Vol. 11 : 228-229 

 

___________________________ 
   

REQUIREMENTS FOR PAPERS 

228 

REQUIREMENTS FOR PAPERS 
 

in periodical 

“STUDIA LINGUISTICA” (ISSN 2411-1562) 

Chair of General Linguistics, Classical Philology and Neohellenic Studies,  

Institute of Philology,  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com 
 

The Journal invites papers (including articles, reviews, opinions, etc.) from 

scholars in the field of linguistics. Papers are acceptable for publication on condition they 

have never been published before; their topics are relevant to the “Studia Linguistica” 

research focus and the text is presented in a predetermined format. Papers must describe the 

current state of the investigated problem and comprise the new findings revealed in the 

course of research.  

Theoretical approaches must be supported by the appropriate illustrations. 
 

1. Languages – Ukrainian, Russian, English, French, German, Romanian, Polish. 

2. Paper must consist of: 0,5 p. p. for an analytical article; 0,3 p. p. for an article; 

0,25 p. p. for a review. 

3. Above the title on the left indicate the Universal Decimal Classification Index 

(UDC). Near the UDC – note section, whithin which the article might be placed: 

Problems of general, comparative and historical, typological linguistics 

Problems of classical philology and neohellenic studies 

Problems of cognitive and cultural linguistics, ethnolinguistics 

Problems of linguistic communication and discoursology 

Problems of translation studies 

Problems of applied and mathematical linguistics 

4. Title of the article is printed in the center in 1 space (font – Times New Roman 14, 

bold CAPITALS). 

5. Below (after 2 intervals) centered in bold italics Last Name, First Name of the 

author. Below 1 interval ordinary italics centered academic degree and academic title (PhD, 

assistant (associate) professor, postgraduate student, etc.). 1 interval below on the center 

place of work or study (institution name is written in full, without abbreviations; font – 

Times New Roman 14, ordinary italics). Below is the author’s e-mail. 

6. Instructions for preparation abstracts or summary: Three abstracts before the 

text of article sized from 150 to 200 words (1st – in original language, 2d – in Ukrainian, 3d  – 

in English or one of the journal’s language – see p. 1) are to be found below followed by the 

key words (5 or 6) after each. The Second name of the author and his initials are placed 

before the abstracts, typed in bold (10 pt.). Institutional affiliation is on the next line in italics 

(10 pt.). The title is typed in bold (10 pt.) on abstract’s language. Abstracts and Key words 

must be typed in Times New Roman 10 pt., ordinary italics in 1 space. 

7. Paper format: the text must be typed in Times New Roman 14 pt. in 1.5 space in 

regular font with no hyphens at the end of line. Margins – at the top and bottom – 2 cm; 
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left – 2,5 cm; right – 1,5 cm. Paragraph indention – 1,25 cm. Any extra fonts used in the 

paper must be supplied separately, like characters and illustrations.  

8. Fragments of the paper containing illustrations must be typed in italics.  

9. Quotes and definitions are enclosed in quotation marks (“word”). A hyphen (-) 

must be clearly distinguished from a dash (–), e.g.: “Language – is ...”, but “lexico-

grammatical meaning”.  

10. Topicality, aim, and objectives of the study must be placed in the introductory 

part of the paper, typed in a light font and underlined. A scientific paper must include final 

or intermediate results of the study. A paper submitted for publication must be completed 

and comprise the following mandatory elements: 1. Introduction (problem statement 

indicating its connection with the important scientific and practical objectives). 

Analysis of recent researches and publications cited by the author. 2. Identification of 

the study’s goal and objectives. 3. Presentation of the research supported by detailed 

illustration of the theses. 4. Conclusions and prospects of further investigation in the 

field. 5. Literature. 6. References illustrative material (if any).  

12. All citations are given in square brackets, e. g. [Brown 2004, 94]. Citation of a 

series of works of the same author or several authors is marked by a semicolon, e. g.: [Grice 

2003, 37–56; Freeman 2000, 254]. If pages are indicated from … to …, these are separated 

by a dash (–), not a hyphen (-). Temporal segments are presented likewise: ХІІ–ХІІІ c. 
 

13. Sources:  

The bibliography follows the text, including the list of reference sources. The word  

“Literature” is typed after the text and centered. If necessary, List of Illustrative 

Material is included continuing the numbering from the previous list. 

14. After list of references indicating the date of their reception by the editorial 

board. 

15. Instructions for paper submission. 

The editorial board accepts: 

 information about the author on a separate sheet and in a separate file including: 

full first and second names, patronymic name, degree, rank, place of employment or 

training (postgraduates should indicate the year of training), position, phone numbers, home 

and e-mail addresses; 

 review of the submitted paper by the scientific supervisor for a postgraduate. 

All materials are submitted in a folder, indicating the date of their reception by the 

editorial board. 

The electronic copy of the article and information about the author are sent to: 

zagmoclasphil@gmail.com 

Papers submitted to the editorial board, including those not accepted for publication, 

will not be returned to the author. 

16. The cost of one page of publication – 2$. Payment is made after reviewing the 

article and checking it out for plagiarism. 

 

Date of the acception by the Editorial Board 27.11.2017.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

“STUDIA LINGUISTICA” (2017 год)  

ISSN 2411-1562 

 

(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики 

Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;  

г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) 
 

 

Сборник научных трудов “Studia Linguistica” является специализированным 

изданием в области дисциплин филологического (языкознание) профиля. Приказ 

Министерства образования и науки Украины № 747 от 13.07.2015 г. 
 

 

Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica" 

рассматривает представленные к печати материалы (статьи, рецензии, хроники и т.д.) 

от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные рукописи 

не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника 

и были оформлены в соответствии с выдвигаемыми требованиями. 
 

1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере 

лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, 

французский, румынский, польский. 

2. Объем публикации - 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая 

литературу). 

3. Над названием слева указывается номер УДК. Рядом с УДК – отмечается 

раздел, в котором должна быть размещена статья: 

Проблемы общего, сравнительно-исторического, типологического и 

сопоставительного языкознания 

Проблемы классической филологии и неоеллинистики 

Проблемы когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и этнолингвистики 

Проблемы лингвокоммуникативистики, дискурсологии и прагмалингвистики 

Проблемы перевода 

Проблемы прикладной лингвистики 

4. По центру название статьи печатается жирными БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 

через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14). 

5. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя, 

Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная 

степень и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.; препод.; 

ассист.; асп.; студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным курсивом место 

роботы или обучения (название учреждения пишется полностью, без сокращений) 

(шрифт – Times New Roman, 14). Ниже указывается e-mail автора статьи. 
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6. Ниже подается аннотация объемом от 150 до 200 слов согласно с ДСТУ 

ГОСТ 7.9. и Ключевые слова (максимум 5-6 слов) языком самой статьи. Печатается 

10 шрифтом Times New Roman через 1 интервал курсивом (слово Аннотация не 

писать, а слова Ключевые слова: писать после аннотации с новой строчки). 

7. абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически). 

8. Фрагменты рукописей, Ниже указывается название статьи, имя автора и 

аннотация объемом от 150 до 200 слов и ключевые слова на русском и английском 

языках. Если статья написана на русском или английском языке, то имя автора, название 

публикации, аннотация и ключевые слова подаются обязательно на украинском языке и 

на одном из утвержденных редколлегией иностранном языке (печатается шрифтом 

Times New Roman 10 через 1 интервал). Слова Аннотация или Summary не писать, а 

слова Ключевые слова, Key words писать после аннотации с новой строчки курсивом. 

9. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см; 

отступ которые служат иллюстративным материалом, печатаются курсивом. 

10. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и т.п. 

заключаются в кавычки (должны быть только «открытыми» и «закрытыми»). 

11.  Вначале статьи обязательно определяются актуальность, цель, предмет, 

объект, научная новизна исследования. Из постановления президиума ВАК Украины 

от 15 января 2003г. №7-05 / 1 “О повышении требований к профессиональным 

изданиям, внесенным в перечень ГАК Украины”, п.3.: Редакционным коллегиям 

организовать надлежащее рецензирование и тщательный отбор статей в печать. Статья 

должна содержать следующие структурные элементы: 1. Введение (постановка 

проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами, анализ последних научных публикаций по теме исследования, ее 

актуальность). 2. Объект и предмет, цель и задачи исследования. 3. Изложение 

основного материала исследования. 4. Выводы и перспективы дальнейших 
исследований. 5. Литература (оформлена в соответствии с требованиями ВАК 

Украины). 6. Список источников иллюстративного материала (при наличии). 

7. References (оформленные согласно требованиям зарубежных стандартов). 

12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных скобках 

со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается после запятой, 

например [Голубовская 2004, 94], [Бацевич 2003, 37-56; Freeman 2000, 254]. 

13. Перед точками, запятыми, двоеточиями, точками с запятыми, 

вопросительными знаками и знаками восклицания, а также после скобок и кавычек 

пропуски на ставятся. 

14. Использованные научные источники подаются после текста в рубрике 

Литература (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14), в 

алфавитном порядке. Библиографическое описание составляется согласно ГОСТ 7.1, 

заголовок библиографической записи согласно ГОСТ 7.80. С абзаца 1,25 см 

начинается первый источник. Шрифт Times New Roman 10, 1 интервал. Каждая 

позиция списка литературы подается с новой строки. Сначала подавать в списке по 

алфавиту издание на русском и украинском языках, затем – на иностранном (также в 
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алфавитном порядке). Работы одного автора указываются по возрастанию года 

выпуска издания. 

15. Список иллюстративного материала оформляется в соответствии с 

требованиями к списку Литературы, нумерация продолжает список. 

16. В References (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14) 

ссылки оформляются в соответствии с требованиями зарубежных стандартов и 

подаются для кириллицы в виде транслитерации с помощью программы BGN (Board 

of Geographic Names), что представлена на сайте: http://www.translit.ru, далее следует 

перевод на английский язык в квадратных скобках. Список должен повторять в своей 

последовательности список Литературы и Список иллюстративного материала. 

Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются. 

Схема библиографической ссылки: 
- автор (и) (транслитерация); 

- название статьи (транслитерация);  

- [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 

- название украинского или русского источника (транслитерация); 

- [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках (для 

названий журналов не обязательно)]; 

- исходные данные с обозначениями на английском языке, или только цифровые; 

- обозначение языка статьи (In Ukr. / In Russ.). 

Пример описания статьи: 
Golubovs'ka I. O. Klasychni movy u konteksti suchasnogo movoznavstva: epistemy, 

metamova, instrumentarij [Classical Languages in the Context of Modern Linguistics: 

Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices]. Studia Linguistica, 2014, vol. 8, pp. 3-10.). 

17. После References казывается дата поступления авторского оригинала в 

редколлегию. Шрифт Times New Roman 10. 

18. Стоимость одной страницы публикации – 50 гривен. 

19. Для аспирантов или авторов без научной степени обязательна рецензия на 

статью от научного руководителя или доктора филологических наук. 

20. Статьи проходят рецензирование и проверяются на плагиат. В случае 

выявления нарушений издательской этики статья не рекомендуется к опубликованию. 

Статьи принимаются только при соблюдении редакционных требований. 

21. На отдельном листке подается информация об авторе статьи:  

- Фамилия, имя, отчество;  

- должность и место работы или учебы; 

- ученая степень и ученое звание; 

- адрес, телефон, e-mail. 

 

 

Дата поступления статьи в редакцию 13.10.2017 

http://www.translit.ru/
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