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ABSTRACT
This article analyzes the meaning of the word freedom and the dynamics of its
semantic content in the individual image of the world of young people of Russian
culture. The study was performed in line with the psycholinguistic research. Significant
attention is paid to basic characteristics of the concept: its abstractness, axiological
essence and symbolism. It is underlined the significance of the phenomenon of
freedom for Russian culture, because it serves as one of the most important key words
with high emotional intensity and broad associative field.
Dynamics and changes in the content of the word freedom are handled though
data analysis of explanatory, encyclopedic and associative dictionaries, the data corpus
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of the Russian language, chat rooms, blogs, Internet, uses of the word freedom in the
media. It is complemented by the analysis of the results obtained during experimental
studies. This approach of research is due to the psycholinguistic understanding
of the associative field being viewed as a fragment of an image of the world of a
particular ethnic group reflected in the consciousness of the «average» media, culture,
motivation, evaluation and cultural stereotypes. These characteristics of associative
fields give not only the opportunity to deeply investigate any phenomenon but to
consider its conceptual, figurative and value components. The mail aim is also to
identify the factors that determine faults or failures in interpersonal communication.
The analysis allowed proving that the meaning of the word freedom appears
and creates new components that is steadily replacing the old, which causes
substantial changes in the individual image of the world. The main conclusion the
authors made based on the results obtained is the following: the accumulation
of changes in the way the world of a certain generation in the future will lead to
fundamental changes in the ethnic image of the world and in the Russian culture.
Thus, the work outlines possible ways of studying the dynamics of meaning, the
results of which will be relevant to predict future vectors of development of modern
society and national cultures.
Keywords: changes in meaning, freedom, the image of the world, value, (neo)
psycholinguistics, associative experiment.

«Свобода, являясь главной экзистенциальной ценностью,
вместе с тем является источником многих наших жизненных
трудностей и проблем.
Суть многих из них заключается в разнообразии
субъективных представлений о свободе.
Кочюнас Р.

Вступление
Язык представляет собой сложную самоорганизующуюся систему,
элементы которой находятся в постоянном движении и трансформации.
Значение слов, номинирующих объекты, свойства, отношения предметов
или лиц реальной действительности, также подвержены изменениям.
В разные эпохи скорость этих процессов различна. Существуют периоды,
когда языковая система находится в относительно стабильном спокойном
состоянии, в эпоху перемен скорость трансформаций многократно
увеличивается. Кризисные времена характеризуются, прежде всего,
изменениями в образе мира, что отражается в ходе экспериментов в
изменениях содержания языкового сознания индивида и общества.
Для объяснения сдвигов и переосмыслений в значении слов важно
и нужно принимать во внимание не только внутриязыковые, но и
экстралингвистические факторы, поскольку «лексико-семантические
изменения в гораздо большей степени, чем какие-либо другие изменения в
12
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языке, демонстрируют связь языка с жизнью и деятельностью говорящего
на данном языке коллектива» (Шмелев, 2003: 9).
Наше принятие и понимание мира осуществляется только через
слова родного языка. Это означает, что спектр значений, присущих
тому или иному феномену окружающей нас действительности, будет
формировать у индивида определенное видение элементов реального мира,
складывающихся затем в сложную целостную систему представлений,
обозначаемую в психолингвистике (как и в психологии) образом мира
(по А.Н. Леонтьеву), – понятием, которое стало интегрирующим для
описания всей феноменологии восприятия мира человеком.
Необходимо
отметить,
что
не
только
язык
способен
трансформировать индивидуальный образ мира, на него воздействуют
также профессиональная и практическая деятельность (в т.ч. воспитание
и обучение), образ жизни и т.д. Но поскольку язык теснейшим образом
связан с культурой этноса, именно слова, их смысловое содержание,
отражает те константы, которые и цементируют этнос, обеспечивают
непрерывность связи поколений. В нашей работе мы, опираясь на
положения, разрабатываемые в новом направлении психолингвистики –
(нео)психолингвистике
(Бубнова,
Красных,
2014),
постараемся
доказать, что с изменением компонентов значения меняется не только
индивидуальное видение реальности, т.е. индивидуальный образ мира,
но также в дальнейшем и национальное мировидение, т.е. образ мира
определенного, в данном случае, русского, этноса.
Фраза «это сладкое слово свобода», являющаяся не просто
фразеологизмом, а названием художественного фильма, вышедшего
на экраны в 1972 году, знакома многим русским людям. Однако, как
показывают экспериментальные данные, значение этого «вкусного»
слова за последние несколько десятков лет серьезно изменилось, что
обусловлено кардиальными переменами в обществе, сменой его жизненных
ориентиров или ценностей и изменением основ взаимоотношений людей
в постперестроечный период.
Сразу отметим, что рассматриваемое понятие является необычайно
сложным как с языковой точки зрения, так и в психологическом аспекте.
Во-первых, слово свобода относится к группе абстрактной лексики,
которая не может определяться остенсивно, а поэтому каждая языковая
личность (термин Ю.Н. Караулова) привносит в него своё «видение» или
интерпретацию, сообразно личному накопленному жизненному опыту.
Во-вторых, словом свобода маркируется одна из высших ценностей,
определяющих человеческую деятельность и поведение. А поскольку, по
мнению Е.В. Бабаевой, «мир ценностей локализован в сознании» (Бабаева,
2004: 64), то изучение значений ценностей дает возможность более полно
© Irina Bubnova, Oksana Kazachenko
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исследовать и сами ценности на основе антропологической парадигмы,
принятой в современной лингвистике в диаде «язык-человек».
И, наконец, свобода представляет собой артефакт духовной
культуры, т.е. смысл понятия, информация об опыте коллектива
закодированы в символах: вещах, знаках, моделях поведения. Свобода, по
словам Р. Барта предстает как знак-символ и его «могучее, находящееся
в постоянном движении содержание все время как бы выплескивается за
рамки формы» (Барт, 1994: 24).
Важно и то, что для русской языковой личности понятие свобода
является также одним из ключевых слов культуры, наряду с правдой,
справедливостью, добром, судьбой, тоской, и др. (Вержбицкая, 1999;
Степанов, 1997; Шмелев, 2002), обладающих высокой эмоциональной
насыщенностью и обширным ассоциативным полем.
Все вышеназванные характеристики и обусловливают важность
всестороннего изучения этой трудноуловимой данности с ее понятийной,
образной и ценностной стороны.

Методы и методики исследования
Для выявления сдвигов в семантике слова свобода в сознании
представителей русской лингвокультуры нами был проведен комплекс
исследований, включающий:
1. Дефиниционный анализ статьей энциклопедий и толковых
словарей, а также исследование корпуса русского языка, что позволило
выявить смысловое содержание слова свобода, которое было
сформировано и сохранялось в языковом сознании народа на протяжении
длительного времени;
2. Изучение данных ассоциативных словарей, собственные
экспериментальные данные, полученные в ходе проведенных нами
ассоциативных экспериментов (АЭ), а также анализ значения слова
свобода при его употреблении в интернете на различных сайтах, что дало
основания для выделения новых компонентов значения, которые способны
изменять индивидуальный образ мира человека как представителя
молодого поколения что, в дальнейшем, не может не влиять на образ
мира всего этноса.

Результаты и дискуссии
Анализ словарных статей в толковых словарях (Даль, 1984;
Ушаков, 2000; Ожегов, 1997; Евгеньева, 1981; Лопатин, Лопатина, 1993)
позволяет выделить 4 основные составляющие значения слова свобода:
1) способность действия по своему желанию, 2) отсутствие
ограничений, стеснений, запрета вообще, 3) отсутствие ограничений,
14
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стеснений, запрета в политическом плане, 4) не нахождение в рабстве.
Кроме того, в словаре А.П. Евгеньевой добавляются еще несколько
значений: легкость, отсутствие затруднений; непринужденность,
отсутствие связности; незанятое время, досуг.
Сразу необходимо подчеркнуть и еще один немаловажный, как нам
представляется, факт: практически во всех исследованных нами словарях
лексемы свобода и воля представляются крайне близкими понятиями,
при этом отмечается, что в речи данные слова редко замещают друг
друга (за исключением почти полной синонимии в лексике тюремной
субкультуры). Поэтому для нас интересным и неожиданным оказалось
толкование слова свобода в современном словаре синонимов как понятия
воли и вольности (Александрова, 1998: 393). Следовательно, современный
толковый словарь фиксирует изменения, произошедшие в смысловом
содержании слова свобода, которые подтверждаются и другими
исследованиями, авторы которых доказывают, что в русском языковом
сознании понятия свободы и воли различались на протяжении трех веков
(см. Лисицын, 1995), однако с начала XXI века они стали восприниматься
как синонимы под влиянием современных художественных произведений,
рекламы и средств массовой коммуникации (Солохина, 2004). Более
того, как особо подчеркивает А.Н. Солохина, на современном этапе
развития общества свобода ассоциируется, прежде всего, с «потребностью
ре а лизовать с вои же лан и я и ст ремл ен и я» [разрядка наша – И.Б.,
О.К.] (Солохина, 2004: 59).
Иными словами, сегодня для среднестатистического носителя
русского языка свобода связана, прежде всего, с собственным я,
что отражено и в определениях данного феномена, предлагаемых
пользователями интернета:
«состояние мира в душе вне зависимости от обстоятельств»,
«возможность делать что-то по-своему желанию», «человек волен сам
выбирать, чем ему заняться», «стремление к свободе…подсознательный
инстинкт», «когда человек сам выбирает путь, куда ему идти», «это
когда живешь по своим «законам»…очень хорошо, когда эти законы
совпадают с общепринятыми», «ответственность за себя и свою
жизнь», «возможность выбора действия».
Очевидно, что в индивидуальном значении слова доминируют
компоненты личная независимость; самоволие; отсутствие контроля;
неограниченность
в
передвижении;
отсутствие
обязательств;
возможность самостоятельно принимать решения, появление и
закрепление которых стимулируется и поддерживается текстами СМК
и рекламы: «Свобода отдыхать. Свобода выбирать» (S7 Airlines),
«Свобода от проблем. Свобода для жизни» (Финансовая группа «ИФД
© Irina Bubnova, Oksana Kazachenko
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Капиталъ»), «Свобода начинается с тебя» (Мегафон), «Свобода от
жажды» (Sprite) и др.
Расширение значения слова и перестройка иерархии его компонентов
фиксируются и в корпусах русского языка, где свобода трактуется как
«отсутствие ограничений, стеснений, запретов» и употребляется в
следующих сочетаниях: свобода совести, вероисповедания, выбора,
смерти, слова, печати, воли, выражения, политических взглядов,
личности, убеждений, торговли и т.д. Кроме того, у анализируемого
слова появляется довольно широкий спектр атрибутивов, непосредственно
связанных с реалиями современной жизни: инвестиционная свобода,
политическая свобода, академическая свобода, сексуальная свобода,
полная свобода.
Однако наиболее полную картину смысловых изменений в
значении любого слова дают ассоциативные словари, регистрирующие
даже единичные реакции респондентов, которые через какой-то
промежуток времени могут стать ядерными, поэтому их данные в
психолингвистических работах по изучению актуальных значений слов
часто оказываются решающими.
Для нашего исследования современного значения слова свобода
важным представляется проанализировать не просто один из таких
словарей русского языка, а сравнить данные всех трех словарей,
существующих на сегодняшний день. Необходимость такого анализа
обусловлена тем, что работа над данным типом словарей была начата
еще во второй половине XX века, то есть во времена Советского Союза,
следующие два тома вышли в начале 2000-х годов, а значит изменения
можно проследить на временном отрезке более чем 50 лет. Кроме
того, сравнение результатов словарей с данными, полученными в ходе
собственных АЭ, проведенных уже в 2016–2017 годах, дает возможность
смоделировать направление развития образа мира молодых людей на
современном этапе развития страны, поскольку «получаемое в результате
проведения такого эксперимента ассоциативное поле того или иного
слова-стимула – это не только фрагмент вербальной памяти человека, но
и фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании
«среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и,
следовательно, культурных стереотипов» (Уфимцева, 2009: 98).
Следует отметить, что в словаре ассоциативных норм русского
(САНРЯ) и в славянском ассоциативном словаре (САС) изучалось слово
свободный как личностное состояние. Такой выбор авторов представляется
вполне логичным, так как человеку при актуализации его индивидуального
сознания «ближе» оказывается качественное прилагательное свободный,
чем абстрактное существительное свобода. В нашей работе мы учитываем
16
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эти данные, однако для получения более точных результатов в ходе
анализа выделяем общие и специфичные компоненты слов свобода и
свободный (эти данные представлены в Таблице 1).
Таблица 1. Общие и специфичные компоненты слов свобода и свободный
СВОБОДА

СВОБОДНЫЙ

способность действия по своему желанию

пользующийся свободой

отсутствие ограничений, стеснений,
запрета вообще

не затрудненный, беспрепятственный,
непринужденный

отсутствие ограничений, стеснений,
запрета в политическом плане

–

не нахождение в рабстве

–

–

незанятый

–

просторный

Словарь ассоциативных норм русского языка под редакцией
А.А. Леонтьева дает следующие частотные реакции на стимул свободный:
человек 175; день 75; вход 41; мир 36; диплом, занятый 25; народ 23;
вечер 20; выбор 15; независимый 12; гражданин 9.
Все эти наиболее частотные реакции отражают основные значения
анализируемого слова. Ярко выраженным является аксиологический
компонент, просматривающийся в таких ответах, как счастливый 5,
хорошо дышать 3, как воздух 2, хорошо 2, от плохого 1 и другие.
Необходимо отметить, что несмотря на большое количество антонимов
(связанный 5, несвободный 2, одинокий 2, тесный 2), свободный выступает
как положительная характеристика в жизнедеятельности человека. Кроме
того, обращает на себя внимание наличие реакций, содержащих названия
стран и континентов: Африка 4, Америка 2, Куба 2. Это, на наш взгляд,
может объясняться спецификой политической жизни в стране (так
называемым «железным занавесом», существовавшим до середины 80-х,
связанным с ним недостатком объективной информации, стереотипами в
сознании того времени) и в целом с обстановкой в мире. Ср. Америка –
свободная страна, Куба – остров Свободы.
САС – это словарь, репрезентирующий реакции на слова-стимулы
не только русских людей, но и других славян: украинцев, белорусов и
болгар. В данном исследовании мы ограничимся ассоциатами только
русского этноса, поскольку не располагаем данными из других языков для
сравнения. Итак, САС дает следующие ответы: человек 141; ветер 44;
полет 26; день 25; раб 21; счастливый 15; как ветер, народ 13; выбор,
независимый 10; дух 8; вечер, птица 7; занятый, как птица, мужчина 6;
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вольный, зависимый, орел, тюрьма, я 5; заключенный, замкнутый, негр,
урок 4; волк, вход, гражданин, мертвый, независимость, несвободный,
парень, пес, путь, свобода, стиль 3; Америка, американец, бедный,
брак, воля, занятой, клетка, крылья, легкий, мир, одинокий, простор,
узник, ум, час 2.
Обращает на себя внимание наличие символическая компонента
слова свободный, выраженная в следующих реакциях, таких как ветер 44;
полет 26;как ветер, народ 13; как птица 6; орел 5;волк, пес 3; клетка,
крылья 2. Кроме того, на момент исследования (90-е годы 20 века)
появляется ассоциат я 5, что может свидетельствовать о выделении и
постановки не просто человека, а именно себя в центр мироздания.
Русский ассоциативный словарь (РАС) предъявляет следующие
результаты на слово свобода: слово/слова 112; выбор/выбора 30; жизнь 24;
воля/воли 21; счастье 16; независимость 15; равенство 11; полет,
полная 10; совести, тюрьма 9; птица, человек 8; действий, мысли 7;
личность 6; поле 5; анархия, ветер, демократия, мир, простор, статуя 4;
воздух, Кипелов, Куба, моя, площадь, рай 3; freedom, во всем, дорога,
каникулы, крылья, личная, народ, небо, улица, флаг, ответственность,
прекрасно, радость, Родина 2.
Важным нам представляется связь свободы и слова, являющаяся
самой частотной реакцией, что говорит о возможности и способности
выражать свои мысли открыто, вслух, что в принципе, отражает первое
словарное значение исследуемого слова. Без свободы не мыслится бытие
человека, о чем говорит третья по частоте реакция жизнь 24 и человек 8,
причем отметим, что ассоциативный словарь в этом случае отражает
целостно-ценностную систему миропонимания этноса. Свобода как
персональная ценность прослеживается в таких реакциях, как личность 6,
моя 3, личная 2, и как общественное благо – равенство 11; демократия,
мир 3; народ, флаг, Родина 2. Обращает на себя внимание еще одна
реакция, а именно ассоциат freedom 2. Причиной появления английского
слова, написанного латиницей может вероятно быть индивидуальная
внутренняя тесная связь родного (русского) и изучаемого (английского)
языка, стремление показать свое знание иностранного языка и тем самым
повысить свой социальный статус или добавление нового компонента в
периферию значения слова свобода.
В нашем экспериментальном исследовании, проведенном с целью
уточнения направления развития индивидуального значения слова
свобода в первые два десятилетия 21 века и выявления в нем новых
смысловых компонентов, приняли участие 58 респондентов (возраст
участников – 17–25 лет) – студенты и курсанты вузов г. Краснодара.
В ходе ассоциативного эксперимента на стимул свобода были получены
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следующие реакции: жизнь 9; полет 5; отдых, воля, независимость 4;
счастье 3; время, природа, отпуск, небеса, гражданка, лес 2; деньги,
холост, мир, забыта, за бугром, не обременённость, желание, совесть,
анархия, улица, офигенно, море, удовольствие, радость 1.
Самой частотной реакцией стал ответ жизнь 9, что говорит не
только о безусловной ценности свободы, но и о ее тесной связи с самой
жизнью, которая без свободы не мыслится. Этот результат соотносится
со словарным значением отсутствия ограничений, стеснений, запрета
вообще и не нахождение в рабстве. Единичные реакции свобода и
свободно наблюдались в САНРЯ в стимуле жить, близкому к жизни.
Однако для нас интерес представляли не частотные, а именно
единичные реакции, формирующие периферию ассоциативного поля, т.к.
именно они являются одним из наиболее информативных источников
для анализа сдвигов в смысловом содержании значения. На этот факт
указывали в своих работах многие исследователи (см. подробнее: Бубнова,
2004, 2011, 2015; Залевская, 2005; Мартынович, 2008; Караулов, 2000),
причем они предлагали качественно исследовать ассоциативные поля, а не
отдельные, пусть даже часто повторяющиеся реакции. Разделяя данную
позицию, мы предприняли попытку, во-первых, соотнести единичные
реакции с компонентами значения в словарях, и, во-вторых, выделить ряд
ассоциатов, не подходящих ни в одну из категорий.
Было выявлено, что самую большую группу составили реакции,
имеющие значение отсутствие ограничений, стеснений, запрета
вообще (34%), далее шел компонент способность действовать по своему
желанию (27%). Небольшим числом ассоциатов характеризовались такие
оттенки значения слова свобода, как отсутствие ограничений, стеснений,
запрета в политическом плане и не нахождение в рабстве (сюда же мы
включили нахождение в тюрьме и т.д.). Их результаты составили 4% и
13% соответственно. Таким образом, количество реакций, не подходящих
под вышеозначенные значения составили 22%.
Отделив реакции, которые ассоциируются со словом свобода
опосредовано или имеют личные непрозрачные связи, мы объединили
оставшиеся реакции в группы, формирующие ассоциативное поле.
Одним из самых объемных оказалось поле, отражающее семейные
взаимоотношения, точнее, их «свободное» понимание. Сюда были
включены такие реакции как друг; любовь; муж; мужик; неженатый;
холост; парень, девушка. Эти реакции, на наш взгляд, ярко отражают
современную динамику свободных, ничем не обремененных отношений и
деградацию понятия семьи как социального института.
Следующее ассоциативное поле составили реакции революция,
республика и Франция, «добавляющие» свободе воинственный характер,
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придающий ей оттенок «борьбы», и растущая агрессия в социуме
подтверждает, как представляется, что такое понимание свободы
становится все более распространённым.
И, наконец, еще одно поле было представлено ассоциативными
реакциями, выражающим философское понимание «свободы от»: от
всего, от всего и всех, от обязанностей, от работы, почти, совершенно
свободен, анархия. Данный компонент смыслового содержания
индивидуального значения слова свобода отражает внутреннее стремление
носителя языка к свободе от ответственности, к безнаказанности. И этот
новый компонент убедительно свидетельствует о психологическом
перерождении современного человека. Почти сто лет назад З. Фрейд
утверждал, что на самом деле людям не нужна свобода, поскольку она
невозможная без ответственности, а как раз ответственность людей и
страшит. Однако появление таких ассоциаций, на наш взгляд, говорит об
отсутствии страха и желании обладать полной, ничем не лимитированной,
даже экзальтированной свободой. Примерами такой «свободы», которая
позволяет молодым людям совершать самые страшные поступки,
сегодня полна наша жизнь. И увеличение количества молодых людей,
рассматривающих свободу как полное игнорирование общества, угрожает
самому его существованию.

Выводы
Проведенное исследование позволяет утверждать, что смысловое
содержание значения слова свобода, являющееся аксиологически значимым
понятием для культуры русского этноса, подвергается изменениям. Это
обусловлено как чисто лингвистическими, так и экстралингвистическими
факторами, такими, как глобализация, увеличение темпа жизни, смена
политического курса, объединения всего мира с помощью глобальной сети
и т.д., причем именно последние играют ведущую роль в этом процессе.
Современное значение слова свобода расширяется, пополняется
новыми компонентами, связанными, прежде всего, с отсутствием
понимания сути демократии, стремлением к независимости, свободными
отношениями между мужчинами и женщинами, с растущим желанием
молодых людей обладать никем и ничем ограниченной свободой любой
ценой (даже применяя насилие).
Исследование индивидуальных значений слов-ценностей, как
перспективное направление (нео)психолингвистики, дает возможность не
просто констатировать факт изменения значений слов. Такие исследования
позволяют анализировать изменения индивидуального образа мира
человека как представителя определенного поколения и, таким образом,
моделировать изменения в образе мира этноса, а, следовательно, и делать
прогнозы относительно путей развития современного социума.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу значения слова «свобода» и динамике его
смыслового содержания в индивидуальном образе мира человека как
носителя русской лингвокультуры и представителя молодого поколения.
Исследование выполнено в русле психолингвистики, на стыке семантики, (нео)
психолингвистики, и (психо)лингвокультурологии. Существенное внимание
уделяется основным характеристикам рассматриваемого понятия: его
абстрактности, аксиологичности, символичности, а также значимости
данного феномена для русской культуры, в сфере которой свобода является
одним из важнейших ключевых слов, обладающих высокой эмоциональной
насыщенностью и обширным ассоциативным полем.
Динамика и сдвиги в содержании значения рассматриваются комплексно:
анализ данных толковых, энциклопедических и ассоциативных словарей, данных
корпуса русского языка, чатов, блогов интернета, употреблений слова свобода
в СМК дополняется анализом результатов, полученных в ходе собственных
экспериментальных исследований. Такой подход к исследованию обусловлен
психолингвистическим пониманием ассоциативного поля как фрагмента образа
мира того или иного этноса, отраженного в сознании «среднего» носителя
культуры, его мотивов, оценок и культурных стереотипов. Именно эти
характеристики ассоциативного поля дают возможность не только глубоко
исследовать какой-либо феномен, рассмотреть его понятийную, образную и
ценностную составляющие, но и выявить причины, определяющие сбои либо
провалы в межличностной коммуникации.
Проведенный анализ позволил доказать, что в значении слова свобода
появляются и закрепляются новых компоненты, которые неуклонно
вытесняют старые, что провоцирует достаточно серьезные изменения
в индивидуальном образе мира. Основной вывод авторов, сделанный на
основании полученных результатов, сводится к следующему: накопление
изменений в образе мира определенного поколения в перспективе должно
привести к кардинальным изменениям в этническом образе мира и в самой
русской культуре.
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Динамика смысл ового сод ержания значения сл ова свобода
Таким образом, в работе намечаются возможные пути исследования
динамики значения, результаты которых будут актуальны для прогнозирования
векторов развития современного социума и национальных культур.
Ключевые слова: изменения значения, свобода, образ мира, ценность, (нео)
психолингвистика, ассоциативный эксперимент.
Бубнова Ірина, Казаченко Оксана. Динаміка смислового змісту значення
слова свобода
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу значення слова «свобода» й динаміці його
смислового змісту в індивідуальному образі світу людини як носія російської
лінгвокультури й представника молодого покоління. Дослідження виконано в
руслі психолінгвістики, на перетині семантики, (нео)психолінгвістики і (психо)
лінгвокультурології. Істотна увага приділяється основним характеристикам
даного поняття: його абстрактності, аксіологічності, символічності, а
також значущості досліджуваного феномена для російської культури, в сфері
якої свобода є одним з найважливіших ключових слів з високою емоційною
насиченістю і широким асоціативним полем.
Динаміка і зрушення в змісті значення розглядаються комплексно:
аналіз тлумачних, енциклопедичних та асоціативних словників, даних
корпусу російської мови, чатів, блогів інтернету, вживань слова свобода
в СМК доповнюється аналізом результатів, отриманих в ході власних
експериментальних досліджень. Такий підхід до дослідження обумовлений
психолінгвістичним розумінням асоціативного поля як фрагмента образу
світу того чи того етносу, відображеного в свідомості «середнього»
носія культури, його мотивів, оцінок і культурних стереотипів. Саме ці
характеристики асоціативного поля дають можливість не тільки глибоко
досліджувати будь-який феномен, розглянути його понятійну, образну й
ціннісну складові, а й виявити причини, що визначають збої або провали в
міжособистісній комунікації.
Проведений аналіз дозволив довести, що в значенні слова «свобода»
з’являються й закріплюються нові компоненти, які неухильно витісняють
старі, що провокує досить серйозні зміни в індивідуальному образі світу.
Основний висновок авторів, зроблений на підставі отриманих результатів,
зводиться до наступного: накопичення змін в образі світу певного покоління в
перспективі має привести до кардинальних змін в етнічному образі світу і в
самій російській культурі.
Таким чином, в роботі намічаються можливі шляхи дослідження динаміки
значення, результати яких будуть актуальними для прогнозування векторів
розвитку сучасного соціуму й національних культур.
Ключові слова: зміни значення, свобода,
психолінгвістика, асоціативний експеримент.
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the I–XI classes», simulates the semantic composition, emotive-sensual meaning of
the word «old age» as a component of the mental lexicon of schoolchildren in Omsk,
Omsk region, draws conclusions about the age and regional features of semantics, the
cognitive structure of the associative field on the basis of the concept words as an
asset of the individual. Experiments have shown that the processes of conceptualization
of the phenomenon of old age in the consciousness of recipients actively involve the
emotional-sensory sphere, which leads to the formation of an ambivalent emotionalappraising sector, in which there are negative and positive components.
The course of free association and the process of semantic reception revealed
their presence. The age specificity of the composition of the associative field was
manifested in a small number of nuclear reactions, quantitative and qualitative filling
of the cognitive layers of the associative stimulus field.
The cognitive composition of the associative field includes six cognitive layers,
among which the layers of subjects, characteristics and consequences of old age
predominate, which is also related to the age of recipients: non-adult Russian speakers
associate the phenomenon of old age primarily with middle-aged people. Receptive
experiment revealed the predominance of negative emotional-evaluative attitude
towards the stimulus. The participants of the experiment perceived it as something
bad and weak, but bright, it was on these scales that the indicators were maximum.
Informants of the same age group from another region chose the word «old age» as
a reaction most often for incentives related to the anthropomorphic incarnation of the
elderly, the names of the period of human life and age.
Keywords: age, old age, elderly person, meaning, meaning, conceptualization.

Вступление
Актуальность предпринятого исследования обусловлена активным
интересом современной лингвистики к содержанию сознания и способов
его описания, междисциплинарностью подхода к процессам формирования
смыслов и смысловых узлов языковых единиц в ментальном лексиконе
человека, необходимостью психолингвистического интерпретирования
значения как достояния индивида, ограниченностью лингвистических
описаний возрастного периода старости как концептуального феномена,
особенно сознанием не взрослых носителей русского языка.
Цель исследования: описать способы концептуализации старости
невзрослыми носителями современного русского языка – учащимися
средних классов школ г. Омска и Омской области; на основе концепции
слова как достояния индивида предложить модель значения слова
«старость» как компонента ментального лексикона учащихся школ
г. Омска, Омской области, включая эмотивно-чувственную составляющую,
в сопоставлении с моделью семантики лексемы в ментальном лексиконе
носителей языка данного возраста, проживающих в другом регионе
(г. Саратова и Саратовской области, отраженной в «Русском ассоциативном
словаре. Ассоциативные реакции школьников I–XI классов») и
26
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взрослых носителей языка, живущих в Сибири (отражена в «Сибирском
ассоциативном словаре»).
Представленное в статье исследования – часть большого проекта,
в котором производится реконструкция социально-коммуникативных
характеристик пожилого человека, репрезентируемых в коммуникациях и
языковом сознании русскоговорящих. Сточки зрения междисциплинарной
гуманитарной проблематики новой является экспликация представлений
определенных групп общества о старшем поколении россиян в 2016–
2018 гг., его особенностях, ценностях, роли в обществе и пр. Значимость
исследования обосновывается противоречием между достижениями
антропоцентрической лингвистики и отсутствием в русистике комплексных
исследований, направленных на изучение одной из многочисленных
социально-языковых групп.
Научная
новизна
исследования
обосновывается
выбором
объекта, новым подходом к нему, подразумевающим выяснением
экспериментальными методами того, как концептуализируют старость
дети и взрослые.
Объектом
исследования
является
процесс
и
результат
концептуализации феномена старости как части языкового сознания
школьников. Предмет исследования: смысловой состав соответствующего
концепта как основа для лингвистического моделирования представлений
школьников о пожилом возрасте человека.
В основу исследования была положена гипотеза о возрастной
специфике процессов концептуализации как базы для структурирования
определенных
фрагментов
ЯС
носителей
языка,
возможности
выведения на поверхность их смыслового состава с помощью
психолингвистических процедур.

Методы и методики исследования
Психолингвистический (свободный ассоциативный) эксперимент с
последующим моделированием ассоциативного поля и его когнитивной
структуры по методике Н.И. Кургановой (Курганова, 2012); семантический
эксперимент (семантический дифференциал); сопоставительный метод
(сравнение полученных результатов прямого ассоциативного эксперимента
с результатами ассоциативных экспериментов, содержащихся в
базах других словарей, проанализированных по обратном принципу
(от реакциям к стимулам).

Результаты и дискуссии
Когнитивные, нейрофизиологические, коммуникативные проблемы
сознания и речи пожилых людей активно исследуются психологами,
© Larysa Butakova

27

С т арость как конц ептуальный феномен: региональный ...

нейрофизиологами в аспектах выявления места в онто-/геронтогенезе,
организации коммуникативной помощи, выработки способов обучения,
противодействия дискриминации лиц преклонного возраста (Nalini et al.,
2002; Giles, Fox, Harwood & Williams, 1994; Greenberg, Schimel & Martens,
2002; Kemper, Othick, Gerhing & Gubarchuk, 1998; Burton, Strauss, Hultsch &
Hunter, 2006; Pitti, 2017). Языковое воплощение возраста и образ пожилого
человека ранее были предметом лингвистических исследований (полный
обзор, анализ точек зрения (Никитина, Салимьянова, 2013; Литвиненко
2006, 2009). Монографическое описание данного образабыло предпринято
Л.Б. Никитиной и И.В. Салимьяновой (Никитина, Салимьянова, 2013).
Работа носит выраженный семантический характер, что продекларировано
в формулировке цели – произвести семантическую реконструкцию
«образа ПЧ (пожилого человека) как части целостного образа человека
в возрастной ипостаси (и – шире – как фрагмента русской ЯКМ) на
основе обобщения языковых/речевых репрезентаций его категориальных
семантических черт (далее – КСЧ)» (Никитина, Салимьянова, 2013: 9).
Выводы, содержащиеся в исследовании, сделаны на обширном материале
«Национального корпуса русского языка» и собственных экспериментов
авторов (ассоциативный эксперимент и социолингвистический опрос
русских и китайских студентов использовались «по дополнительному
принципу»), касаются, в частности, устройства интересующего
нас семантического поля «старость». Для него были выявлены
специализированность компонентов, способность вбирать «компоненты
смежных семантических полей, соотносимых с языковым образом
человека», внутренняя динамичность (передвижение компонентов от
центра к периферии), оценочная асимметрия (преобладание компонентов
с отрицательно-оценочной семантикой), «наличие значений, отражающих
градуированность и традиционные (стереотипные) характеристики
целостного и частичного ПЧ», имеющие экстралингвистическую
обусловленность (там же: 165–166).
Представление концепта «возраст» в виде когнитивно-семантической
модели позволило выделить Ю.Ю. Литвиненко ряд категорий,
квалифицировать их как когнитивные: градуальность; оппозитивность;
нормативность;
оценочность;
образность;
стереотипизированность
(Литвиненко,
2006:
19–20).
Оценочность,
градуальность,
стереотипизированность одинаково актуальны и при концептуализации
возраста, и при концептуализации пожилого человека.
В процессе разработки темы авторы не считали эксперимент
основной лингвистической процедурой (использовали элементы опрос и
эксперимента для получения дополнительного материала). К языковому
сознанию невзрослых носителей языка они также не обращались. Между
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тем именно дети могут воспринимать возрастной период, далеко от
них отстоящий, критично, эмоционально, оценочно, что найдет свое
выражения в способах концептуализации указанного феномена. Последнее
может быть выявлено в ситуации эксперимента. Этим было обусловлено
наше обращение к данной группе информантов и к экспериментальным
психолингвистическим процедурам.
Концептуализация
понималась
в
нашем
исследовании
в
когнитивном и психолингвистическом ключе (КСКТ, 1997: 93). Так же
учитывалась введенная А.Н. Леонтьевым триада компонентов сознания:
психологическое значение – личностный смысл – чувственная ткань,
поскольку в процессах концептуализации и выведении результатов «на
поверхность» задействованы все составляющие триады (Леонтьев, 2005:
108–109). Любой фрагмент образа мира связан с опосредованием психикой
человека окружающей действительности предметными значениями,
оформлением в виде когнитивных схем, переживанием чувственно с
помощью рефлексии (Леонтьев, 2003: 268). Роль чувственной ткани
в этом процессе чрезвычайно важна, т.к. «…целостность человека
(взаимодействие его тела и разума, невозможность отрыва продуктов
перцептивных и когнитивных процессов от эмоционально-оценочных
переживаний, постоянная опора на знание о том, как устроен мир, чего
можно ожидать в той или иной ситуации, к чему могут привести те или
иные действия и т.д.) и постоянная включённость индивида в те или
иные естественные и социально-культурные«контексты» обеспечивают
возможность удивительного и загадочного феномена эмерджентности,
благодаря которому на пересечении трех фундаментальных осей:
ИНДИВИД (ЛИЧНОСТЬ),
ФИЗИЧЕСКИЙ МИР (ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА),
СОЦИАЛЬНЫЙ МИР (КУЛЬТУРА)
возникает СМЫСЛ, не являющийся простой суммой значений
слов, посредством которых можно было бы описать некоторое событие»
(Залевская, 2014: 162).
Для выявления этого были проведены ассоциативный и рецептивный
эксперименты.

Результаты исследования
В проведенном свободном ассоциативном эксперименте и
семантическом (рецептивном эксперименте по методике семантического
дифференциала) приняли одни и те же участие учащиеся гимназии
№ 19, МОУ «№ 118 СОШ» города Омска и МОУ «Москаленская СОШ»
Марьяновского района Омской области. Гимназия № 19 (гуманитарный
профиль обучения, учащиеся проходят конкурсный отбор, отличаются
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высоким уровнем интеллекта и активностью). МОУ «№ 118 СОШ» –
одна из обычных школ города. Интеллектуальный уровень испытуемых –
средний. МОУ «Москаленская СОШ» – сельская школа Марьяновского
района Омской области, полнокомплектная общеобразовательная школа.
Эксперимент проводился в два этапа: в октябре 2014 и феврале 2015 гг.
Число испытуемых 100 человек в возрасте 10–12 лет. Список стимулов
состоял из 30 слов, передающих ценностные компоненты ЯС. Стимулы
зачитывался устно. В ходе САЭ в течение нескольких секунд ученики
давали письменный ответ-реакцию – «первое, что пришло в голову».
В ходе СЭ реципиентам предлагались анкеты с антонимичными шкалами,
по которым следовало оценить стимулы. Список стимулов – жизнь,
сильный, душа, свободный, долг, старость и др.

Ассоциативные данные
Таблица 1. Структура АП слова старость по результатам САЭ со
школьниками г. Омска и Омской области
Ядро АП
(39) 39%
дед, не
радость (12),
смерть (8),
молодость (7)

Ближняя
периферия АП

Периферия АП

(8) 8%

35 35% отказы 18 18%

мудрость,
пожилой, (4)

бабушка, без зубов, бедность, беспомощный, больно,
большая жизнь, вареники, возраст, герой, грусть,
дедушка, день варенья, доброта, жалко, жизнь,
забота, много лет, молодой, морщины, не очень,
новый, палочка, пенсия, плохо, пожилые, с другом,
седые волосы, сон, старик, старый, ум, умереть,
уход, человек, юность (1). 100+47+18+35.

Ядерная часть включает в себя реакции не радость, дед (24%),
смерть (8%), молодость (7%). Ближнюю периферию составляют
реакции пожилой и мудрость (4%). Единичные ответы составляют
35% от общего процента реакций, отказы – 18%. С точки зрения
семантических отношений стимула и реакций (Гуц, 2005: 70 и далее)
в АП есть собственно семантические реакции (всего 53%, среди них:
связанные мотивационными отношениями, – старик, старый; симиляры:
пожилой (4), много лет, пожилые; оппозиты: молодость (7), новый,
юность, молодой; возраст → результат: умереть, бедность, смерть (8),
мудрость (4), морщины, беспомощный; возраст → субъект: дед (12),
дедушка, герой, бабушка, человек, с другом); развертывания: возраст,
большая жизнь, жизнь (3%); собственно ассоциативные: грусть, ум, седые
волосы, без зубов, уход, вареники, доброта, забота, много лет, палочка,
пенсия, седые волосы, сон (13%); интертекстуальные: не радость (12),
день варенья (13%); оценочные: больно, жалко, не очень, плохо (3%).
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С точки зрения когнитивного состава в АП выделяется 6
когнитивных слоев, среди которых преобладают слои субъектов,
характеристики и последствий старости (Курганова, 2012: 434). Такое
наполнение АП не случайно: невзрослые носителя русского языка
ассоциируют феномен старости в первую очередь с немолодыми людьми.
В слое результатов старости количественно преобладают ассоциации,
связанные с итогом жизни и ее негативными проявлениями (смерть,
умереть, уход, бедность), но есть в составе слоя нейтральные (пенсия,
седые волосы) и позитивные реакции (мудрость, ум, доброта). Большой
количественный состав слоя характеристики обусловлен высокой
частотностью стереотипной реакции не радость. Кроме этой реакции,
данный когнитивный слой составили ассоциаты негативных внешних и
внутренних качеств человек данного возраста (без зубов, беспомощный), а
также предикаты-оппозиты (молодой, старый).
Старость
Кто / кому присуща [субъекты]: дед (12), пожилой, (4), бабушка,
дедушка, пожилые, старик, человек, герой (22) 22%
Какая [характеристика]: не радость (12), без зубов, беспомощный,
молодой, новый, с другом, старый (18) 18%
Дает человеку что / сопровождается чем [результат, итог]: смерть (8),
бедность, грусть, умереть, уход, морщины, мудрость (4), доброта,
забота, пенсия, седые волосы, ум (22) 22%
Оценка: больно, жалко, не очень (3) 3%
Образ: вареники, день варенья, палочка, сон (4) 4%
Сущность: возраст, большая жизнь, много лет, молодость (7),
юность 11 (11%)
Отказы: (18) 18%
Таблица 2. Когнитивная структура АП «Старость»
КП
Субъекты
Характеристика
Результат, итог
Оценка
Образ
Сущность
Отказы

Объем в ед.

Объем (%)

22
18
22
3
4
11
18

22
18
22
3
4
10
18

Общий портрет ассоциативной семантики старости достаточно
негативен, при этом не лишен объективных и позитивных характеристик.
Эта же особенности подтвердилась в ходе семантического эксперимента,
проведенного по методике семантического дифференциала.
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Рецептивные данные
Реакции
СЭ
отличаются
отрицательных оценочных смыслов.

содержат

большое

количество

Таблица 3. Восприятие слова старость школьниками г. Омска и Омской
области по данным семантического эксперимента
хороший
количество
реакций
сильный
количество
реакций
светлый
количество
реакций

+3
0,25
+3
0,22619
+3

+2

+1

0

-1

-2

плохой

-3

0,107143 0,095238 0,083333 0,083333 0,095238 0,285714
+2

+1

0

-1

-2

слабый

-3

0,107143 0,119048 0,071429 0,071429 0,142857 0,261905
+2

+1

0

-1

-2

тёмный

-3

0,309524 0,130952 0,202381 0,071429 0,083333 0,059524 0,142857

Показатели распределились по шкалам следующим образом:
параметр плохой с индексом -3 (29%);
параметр слабый с индексом -3 (26%);
параметр светлый с индексом +3 (31%).
Стимул старость воспринимается испытуемыми как нечто
плохое и слабое, однако светлое. Можно считать наиболее
стереотипизированными реакции плохой – слабый – светлый с
максимальными показателями -3, -3, +3.
В этом эксперименте оказались заполнены все показатели шкал – как
положительные, так и отрицательные. Были выделены наиболее активные
из них, однако реакции распределены практически равномерно между
положительными и отрицательными индексами, что свидетельствует о
семантической насыщенности концепта в сознании школьников.
Параметр хороший – плохой представлен индексами:
индекс +3 (0,25 = 25%);
индекс +2 (0,107143 = 11%); индекс 0 (0,083333 = 8%);
индекс +1 (0,095238 = 10%);

Данные распределились практически
положительным и отрицательным значениям.
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Параметр сильный – слабый:
индекс +3 (0,22619 = 23%);
индекс +2 (0,107143 = 11%); индекс 0 (0,071429 = 7%);
индекс +1 (0,119048 = 12%);

индекс – 1 (0,071429 = 7%);
индекс – 2 (0,142857 = 14%);
индекс – 3 (0,261905 = 26%);

Параметр светлый – тёмный:
индекс +3 (0,309524 = 31%);
индекс +2 (0,130952 = 13%); индекс 0 (0,071429 = 7%);
индекс +1 (0,202381 = 20%);

индекс – 1 (0,083333 = 8%);
индекс – 2 (0,059524 = 6%);
индекс – 3 (0,142857 = 14%).

Результаты эксперимента показывают количественную близость
крайних, разнополюсных реакций: хороший – плохой +3 (25%) / -3(29%);
сильный – слабый +3(23%) / -3(26%); только при применении параметра
светлый – тёмный наиболее ярко выражена оценка +3(31%), тогда
как -3(14%) – т.о. реакции испытуемых распределились практически
равномерно от (+) к (-). Тем не менее по наиболее ярким показателям
индексов эмоционально-чувственная составляющая лексемы старость
складывается из параметров плохой, слабый и светлый.

Выводы
Наложение данных САЭ и СЭ свидетельствует о том, что в
сознании реципиентов (школьников г. Омска и Омской области)
процессы концептуализации феномена старость активно задействуют
эмоционально-чувственную сферу, что приводит к формированию
амбивалентного
эмоционально-оценочного
сектора
(эмотивночувственного значения (Мягкова, 2000), в котором есть отрицательные
и положительные составляющие. Их наличие выявляется и в ходе
свободного ассоциирования, ив процессе семантической рецепции.
Возрастная специфика проявилась в небольшом количестве словреакций ядра, количественном и качественном наполнении когнитивных
слоев ассоциативного поля стимула.
Сопоставление данных, полученных экспериментальным путем, с
данными, содержащимися в базе обратной части Русского ассоциативного
словаря (ССШ), полученными саратовскими лингвистами на региональном
уровне с информантами этой же возрастной категории, показывает, что
в сознании саратовских школьников больше всего с данной реакцией
соотнесены субъектные стимулы, связанные с антропоморфным
воплощением пожилого возраста (причем мужское воплощение
традиционно разнообразно): бабушка (38), дед (32), старик (15),
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старец (11), стимулы, передающие период жизни человека и возраст:
юность (33), возраст (14) (ССШ: 737-738).
Информанты взрослой возрастной категории (студенты) сибирского
региона чаще всего со старостью соотносят физическую беспомощность
и смерть (немощь 57, умереть 3), субъектов (бабушка 15, старик 7),
физические, психические, психологические состояния (болезнь 4,
одиночество 4, беспечность 2, бедность, безумие, отчуждение, давление),
положительные / отрицательные качества и проявления человека
(мудрый 4, агрессивный, инициативный, одинокий, нищий), чувства и
эмоции, которые испытывает человек по отношению к носителю данного
возраста (жалость, радость, сострадание) (СИБАС: режим доступа
http://adictru.nsu.ru/dictback#).
Результаты проведенных экспериментов следует рассматривать как
начальный этап исследования. Необходимо расширение экспериментальной
базы в качественном (возрастном, гендерном) и количественном
отношении, чтобы выявить дальнейшие тенденции концептуализации.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется концептуализация старости невзрослыми
носителями современного русского языка. Актуальность исследования
обусловлена активным интересом современной лингвистики к содержанию
сознания и способам его описания, необходимостью психолингвистического
интерпретирования возрастного периода старости как концептуального
феномена, интересом к сознанию невзрослых носителей русского языка. Автор
сравнивает результаты собственных психолингвистических экспериментов,
базы данных «Сибирского ассоциативного словаря», «Русского ассоциативного
словаря. Ассоциативные реакции школьников I–XI классов». На основе концепции
слова как достояния индивида моделирует смысловой состав, эмотивночувственное значение слова «старость» как компонента ментального
лексикона учащихся школ г. Омска, Омской области, делает выводы о
возрастных и региональных особенностях семантики, когнитивной структуре
ассоциативного поля. Установлено, что в сознании реципиентов процессы
концептуализации феномена старость активно задействуют эмоциональночувственную сферу, что приводит к формированию амбивалентного
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эмоционально-оценочного сектора, в котором есть отрицательные и
положительные составляющие. Их наличие выявляется и в ходе свободного
ассоциирования, и в процессе семантической рецепции. Возрастная специфика
состава ассоциативного поля проявилась в небольшом количестве словреакций ядра, количественном и качественном наполнении когнитивных
слоев ассоциативного поля стимула. Когнитивный состав ассоциативного
поля включает шесть когнитивных слоев, среди которых преобладают слои
субъектов, характеристики и последствий старости, что связано так же с
возрастом реципиентов: невзрослые носители русского языка ассоциируют
феномен старости в первую очередь с немолодыми людьми. Рецептивный
эксперимент выяви преобладание негативного эмоционально-оценочного
отношения к стимулу. Он воспринимается испытуемыми как нечто плохое и
слабое, однако светлое (именно по этим шкалам были получены максимальные
показатели. Информанты этой же возрастной группы из другого региона
выбираю в качестве реакции лексему старость чаще всего для стимулов,
связанных с антропоморфным воплощением пожилого возраста, названиями
периода жизни человека и возраста.
Ключевые слова: возраст, старость, пожилой человек, значение, смысл,
концептуализация
Бутакова Лариса. Старість як концептуальний феномен: регіональний і
віковий аспекти асоціативної семантики
АНОТАЦІЯ
У статті аналізується концептуалізація старості недорослих носіїв
сучасної російської мови. Актуальність дослідження обумовлена активним
інтересом сучасної лінгвістики до змісту свідомості й способів її опису,
необхідністю психолінгвістичного інтерпретування вікового періоду старості
як концептуального феномена, інтересом до свідомості недорослих носіїв
російської мови. Автор порівнює результати власних психолінгвістичних
експериментів, бази даних «Сибірського асоціативного словника», «Російського
асоціативного словника. Асоціативні реакції школярів I–XI класів». На основі
концепції слова як надбання індивіда моделює смисловий склад, емотивночуттєве значення слова «старість» як компонента ментального лексикону
учнів шкіл м. Омська, Омської області, робить висновки про вікові й регіональні
особливості семантики, когнітивної структури асоціативного поля.
Встановлено, що в свідомості реципієнтів процеси концептуалізації феномена
старість активно задіюють емоційно-чуттєву сферу, що призводить до
формування амбівалентного емоційно-оцінного сектора, в якому є негативні
й позитивні складові. Їх наявність виявляється і в ході вільного асоціювання,
і в процесі семантичної рецепції. Вікова специфіка складу асоціативного поля
проявилася в невеликій кількості слів-реакцій ядра, кількісному та якісному
наповненні когнітивних пластів асоціативного поля стимулу. Когнітивний
склад асоціативного поля включає шість когнітивних пластів, серед яких
переважають пласти суб’єктів, характеристики й наслідків старості, що
пов’язано також з віком реципієнтів: недорослі носії російської мови асоціюють
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феномен старості в першу чергу з літніми людьми. Рецептивний експеримент
виявив переважання негативного емоційно-оцінного ставлення до стимулу.
Він сприймається піддослідними як щось погане й слабке, проте світле (саме
за цими шкалами були отримані максимальні показники). Інформанти цієї ж
вікової групи з іншого регіону вибирають у якості реакції лексему старість
найчастіше для стимулів, пов’язаних із антропоморфним утіленням похилого
віку, назвами періоду життя людини й віку.
Ключові слова: вік, старість, літня людина, значення, зміст, концептуалізація.
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ABSTRACT
The present article analyses the idea of semi-spontaneous speech, comparing it
to spontaneous and prepared types of speech; studies and describes the prosodic
characteristics of semi-spontaneous speech, implemented in the genre of interview;
studies the role of speaker’s level of preparedness to the communication act in respect
of prosodic speech behaviour and differentiates proportion of the preparedness in
spontaneous, prepared and semi-spontaneous speech; distinguishes a specific genre
of mass media discourse – «star interview», its structure and differential features,
designating the role and functions of the interviewer in «speaker – interviewer – target
mass audience» link. The studied material involves audio recordings of interviews
with three popular British musicians: Phil Collins, Sting and George Michael. Separate
monological statements taken from interviews were analyzed with a particular focus
on prosodic characteristic, taking into consideration the matters under discussion, the
speaker’s wish to elaborate upon a theme or shunt the conversation on another topic.
Auditorial and acoustic analyses covered the research of such prosodic parameters
as: the nature of the intonational scale, terminal tone and pausation peculiarities in
the speakers’ speech. The central focus of the present research is on differentiation
elements that characterize semi-spontaneous speech. The article describes essential
aspects that have influence over the main prosodic characteristics of oral speech:
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experience in public speaking, individual characteristics of the speaker, physical and
mental state, awareness of the topic discussed, desire to cover particular issues.
Keywords: semi-spontaneous speech, prosodic characteristics, genre of interview,
communicative act, intonation, terminal tone, pauses.

Introduction
Current research in sociolinguistics is aimed at studying language
socialization, including a set of factors that regulate the realization of oral
communication. Language socialization is based upon a methodological and
theoretical framework that provides insights into dynamic shifting processes
involving speakers and cultures, the process of their socialization into and
through the language (Duff 2010; Morita, 2000; Ochs, 2012). Sociolinguistic
analysis of the pronunciation characteristics of speech, considering social
factors, gives linguists the opportunity to identify features of speech
production in different communicative situations and appropriate repertoire
of pronunciation styles; to consider and generalize the features of literary,
colloquial, dialectal and other linguistic forms of speech of various social
groups’ representatives; to identify a set of differential marks that distinguish
the speech of representatives of one social group from another (sociolect);
to determine the speech variation of male and female within one or more
social dialects; to establish dynamic features of the language variability
at the pronunciation level within one idiolect during a long period of time
(Galyashina, 2003).
The aim of the present article is to analyze semi-spontaneous speech by
describing its prosodic characteristics in the genre of interview, and to compare
semi-prepared speech with spontaneous, prepared and quasi-spontaneous
speech. In particular, the present paper focuses upon intonation, terminal tones,
and pauses in semi-prepared speech. The materials involve audio recordings
of interviews with such famous British musicians as Phil Collins, Sting, and
George Michael, respectively. The research methods involve acoustic analysis
by computer program PRAAT 5.3.8 (Weenink and Boersma, 2012), and an
auditorial perceptive analysis of separate speakers’ statements.

Theoretical Background
Previous research indicates that a significant number of extralinguistic
variables affect implementation of oral speech indifferent communicative
situations (Galyashina, 2003). For instance, these variables are the relationship
between the speaker and the listener, time factor, external conditions, speaker’s
and interviewer’s intentions etc. One of the most important variables influencing
the prosodic features of speech is the level of its preparedness. For example,
© Olena Bialyk
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Galyashina (2003) suggests the following scale of spontaneity of speech:
1) spontaneous speech (spontaneous dialogue, spontaneous monologue);
2) semi-spontaneous speech (interview, story on a given topic, reproduction
of someone else’s speech, deliberate speech according to a pre-compiled plan,
stereotyped speech on a template text); prepared speech (retelling and reading
aloud) (Galyashina, 2003).
Semi-spontaneous and spontaneous types of speech are of particular
interest, since the speakers most often resort to their favorite speech patterns,
whereas the process of reading is influenced by graphs, reading techniques, the
speaker’s familiarity with the text, visual acuity, illumination, and other extralinguistic factors. Physical variables in the semi-spontaneous speech are of less
importance, however psycho-emotional variables are significant.
Spontaneous speech due to its unpreparedness and situational
conditioning is characterized by a number of distinctive features, which to
a certain extent can be regarded as deviations from the norms of prepared
speech. One of the characteristics of spontaneous and quasi-spontaneous
conversational speech is affectivity or emotional intensity. Previous research
indicates that emotionality refers to «the expression of feelings, moods,
subjective relationships» (Ahmanova, 2004: 211). However, Brandes (2004)
suggests that emotionality in casual speech involves a complex synthesis
of different types of emotions that arise as a result of specific and detailed
content, emotional-evaluative coloring, subjective coloring of different nature
and visual images (Brandes, 2004).
Previous research literature is suggestive of the following variables
involved in semi-prepared speech, 1) uneven pausing; 2) uneven compression
of the content of the utterance, elision at all levels; 3) compression and
redundancy, commitment to stereotyping, the use of speech clichés on the
one hand, and individual manner on the other; 4) the phenomenon of «nongrammaticality» (inconsistency, use of voids fillers, self-interrupting, correction
of utterance under the influence of feedback) (Duff, 2010).
As far as the present research is concerned, it is important to determine
the main difference between semi-spontaneous and spontaneous speech. One
of the main differences is a certain proportion of the preparedness of semispontaneous speech act, since the act of communication in this case is
often planned in advance and is aimed not only at the direct participants of
communication, but also at a certain audience. The semi-spontaneous speech
may involve unprepared speech, but pronounced on a predictable and wellknown for the speaker topic.
The present research is focused on semi-spontaneous speech, realized
in the genre of the interview. Modern interview studies are characterized
by a complex nature and involvement of several disciplines, such as
42
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psycholinguistics, sociolinguistics, stylistics, communicative linguistics, etc.
Such a broad spectrum of research is quite reasonable, since the genre of
the interview is of a specific communicative and cognitive nature, playing an
important role in human speech activity, and is undoubtedly effectively used in
foreign languages teaching.
There exist different definitions and interpretations of the word
«interview». One of them is «a conversation, in most cases with a well-known
person, on a certain topic or about the interviewee, which is broadcast on the
radio or television or printed in the press» (Duden, 2010: 604).
Currently, there are two approaches towards the genre of interview.
In particular, according to one approach, interviews are regarded as a dialogue.
In another approach, however, they are seen as a set of monologue utterances
by the speaker. Soboleva (2010) notes that the features of interview as
a form of communication act give grounds to define it as a «monologised
dialogue». The interview is characterized by comprehensive utterances, by the
completeness of the topics discussed, and the formulation of the conclusions
of the informant (Soboleva, 2010). This concept is of current concern for our
work, since the implementation of the interview, despite the presence of an
interviewer, is aimed primarily at a mass audience of listeners.
The above-mentioned notion is supported by other linguists who indicate
that the interview can not belong directly to the dialogic genre of speech,
since the possibility of sharing role functions is too limited and the microtexts of the interview tend to be auto-semantic (Syresina, 2013). Consequently,
the peculiarities of the structural and semantic organization of the interviews
allow to define it as a special type of speech text with peculiar role relations
codification, which are reflected in its compositional structure.
Syresina (2013) shares a similar opinion, pointing out that regardless of
the type of genre, each text involves dialogical and monological components
that can dominate alternately on certain fragments. The respondent’s complex
of responses is organized by a multitude of monologues in which the speaker’s
position manifests itself. The set of interviewer’s questions is considered as
a hidden monologue that implements a certain strategy. Depending on the
strategy, the interviewer asks questions and sets a goal to build a model for
the development of dialogue. Thus, despite the dominance of the monologue
in the interview, there is a hidden dialogue and a direct clash of opinions of
the interlocutors (Syresina, 2013: 51).
The interview, as a special communicative act, provides complex
connection between the interviewer, speaker and potential listener. An important
sign of the actualization of television and radio interviews is the existence of
a form of dialogue, which illustrates the development of thought, while the
content of this thought reaches the potential audience in its physical reality.
© Olena Bialyk
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Accordingly, the factor of presence of the listener/viewer has a strong influence
on the speech of interview participants. The message of the conversation is not
the only important thing for radio and television interviews, it is also important
what prosodic models the informant uses, how quickly he reacts to changing
situations (Lukina, 2003).
As for communicative aspect, the interview has specific properties,
such as the spontaneity of the reactions, the connection of the standard and
the expression, the absence of direct feedback from the audience, the quasispontaneous nature of the speech, the presence of direct contact with the
listener-interviewer, and the lack of professional oratorical skills of the
participants in communication.
The present research is focused on a special type of interview, which
can be defined as «star interview». It is a genre of mass media discourse,
where information operations are carried out in the «interviewer-intervieweeaudience» chain. The task of the interviewer is to get as much information
about the «star» as possible. The goal is achieved by asking a large number of
personal questions. This explains the fact that «star» interviews in most cases
are less informative in the socio-political aspect. It should be mentioned that
«star» interview is a type of improvised conversation. The interviewer then
follows the respondent’s answers, his questions arise spontaneously in the
course of the conversation. However, while preparing for the interview, the
interviewer outlines a certain range of topics that are discussed in the form of
an improvised conversation. The interviewer acts as intermediary between the
speaker and the target mass audience.
The present article involves prosodic peculiarities of semi-spontaneous
speech within the genre of interview. The most important function of prosody
is the division of the speech stream into its components and their integration
into a single whole. Such prosodic organization of oral speech ensures the
success of communicative act, allowing the speaker to transmit a message
and the recipient – to adequately perceive it. The subject of discussion is
an important factor in the choice of prosodic means as it can influence an
individual prosodic behaviour of the speaker. Individual prosodic behavior can
be demonstrated by pausing, tonal modifications, loudness, speech tempo, as
well as by individual ways of accentuation of key words, semantic centers.

The present study
The auditory analysis in the present study was carried out by three
experienced lecturers of English department nr2 of the National University
«Odesa Maritime Academy». The analysis involved such prosodic parameters
as the character of the intonation scale, terminal tone and pausing peculiarities
of the informants’ speech. The acoustic analysis was conducted by computer
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program PRAAT 5.3.8 (Boersma & Weenink, 2012) that facilitated acoustic
analysis by means of intonograms, automatically registered by the computer
program PRAAT. The informants were represented by famous British singers
Phil Collins, Sting, and George Michael. Separate monological statements
taken from interviews were analyzed.
Pausing peculiarities play a special role in the rhythmic organization
of public speech. A pause in public speech can be used as a rhetorical
device, imitating unprepared speech and also as a means of attracting
listener’s attention to the key message of the statement or to a particular idea
(Gussenhoven, 2004). Special attention should be paid to hesitation pauses
that are represented as an integral part of speech production. Constant control
over own speech provides its clear rhythmic organization. Particularly, it is
demonstrated in the character of syntagmatic division (tendency to a measured,
precise in terms of periodicity and duration division of the speech stream into
syntagmas), as well as in the pausing peculiarities. Semi-spontaneous speech
cannot be constantly controlled that way due to lack of preparedness and
potential unexpected questions form the interviewer.
As far as pauses are concerned, pause durations are thought of as an
essential criterion for their classification. It is worth noting that pause duration
is of particular importance in spontaneous and semi-spontaneous speech.
It depends on many variables, such as complexity and style of the statement,
individual manner of the speaker, relations between the speaker and interviewer
etc. In the present research, we suggest the following pause gradation:
Extra-long – more than 2000 milliseconds (|||||)
Long – 500 – 2000 ms (||||)
Medium – 300 – 500 ms (|||)
Short – 100 – 300 ms (||)
Extra-short – up to 100 ms (|)

Results and Discussion
The results of the analysis of the present corpus have been summarized
in Table 1 below:
Table 1. Duration of pauses in speakers’ speech (%)
Speaker

Extra-long
Pauses

Long Pauses
(mec)

Medium
Pauses

Short
Pauses

Extra-short
Pauses

Total,
%

George Michael
Phil Collins
Sting

11
12
15

26
24
19

23
26
30

23
26
27

17
14
9

100
100
100

© Olena Bialyk

45

Просодичні особливості квазіспонт анного мовл ення

Pausing peculiarities of informants depend on the topics they speak
on. As for well-familiar subject matters, the informant may avoid using filled
pauses of hesitation, the speech flow in this case is even with predominance of
medium and short pauses. For example:
(1) I think the music is is more to my soul, |||| (1102 ms) I make music
because || (202 ms) this is own reward, || (172 ms) I’m not actually
thinking about commercial success, || (225 ms) it’s nice to have a record,
it’s nice to get royalty and all of that stuff ||| (494 ms) but music feeds
my soul ||| (335 ms) and it does so increasingly. [Sting]
The temporal characteristic of the same speaker totally change after the
unexpected question:
(2) Would I give up my current job to be a teacher? ||||| (2575 ms) No, ||
(118 ms) Music is my vocation, em... ||||| (2460 ms) at the same time
I still think teachers should be paid more, ||| (423 ms) I think the best
people in society that need to do one of the most important jobs in
society | (85 ms) and we need to attract those best people by paying
them. [Sting]
In the beginning the singer is surprised by the question and needs
time to think over the idea, as a result filled and unfilled extra-long pauses
of hesitation occur. After a short time, the singer summons up thoughts and
continues the pattern speaking calmly and confidently with almost no pauses
at all. The speech is controlled, that is demonstrated in the even division of
the voice stream into syntagmas.
Another speaker Phil Collins demonstrates similar criteria:
(3) Um… I don’t know what the next step is, ||||| (3310 ms) the next step
is going home to bed, um... |||| (1800 ms) no I’m not sure what the
next step is, || (205 ms) I’m not really sure there is a next step, you
know, ||| (495 ms) I’m gonna do everything I can to make this record
erm... ||| (384 ms) people aware of this record, because I’m very proud
of it… [Phil Collins]
The utterance by Phil Collins shows the same temporal chain as the
previous speaker: the unexpected question – extra-long and long pauses of
hesitation – finding necessary words – even speech flow.
It stands to mention that pausation is significant for oral speech
comprehension, as the listener reconstructs rhythmic and intonationalpausal variations of the speaker, the pauses allow to interpret the perceived
information and make predictions as for the potential development of an idea.
As for melodic characteristics, the prevailing intonational scale is
the stepping one, which is mostly combined with a falling terminal tone.
Statements sound confident.
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The combination of stepping intonation scale and falling terminal tone
is typical in prepared thought-out speech. The use of these tonal combinations
in semi-spontaneous speech is explained by the narrative character of analyzed
monologic statements. The given example illustrates the singer’s ability to
simultaneous narration/recollection, maintaining steady speech pattern.
The combination of a stepping intonation scale and a low and medium
falling terminal tone provides the informant’s speech with a confidently
measured tone. Even if the speaker hesitates and uses many pauses, he still
sounds calm due to the usage of descending stepping scale:

The given above example implies how the universal combination
stepping intonation scale + falling terminal tone eliminates inconsistency of
narration, notwithstanding congestion of pauses the statement sound confident
and convincing. The semantic center is distinguished by a decrease in the tonal
level, an increase in the steepness of the angle of tone incidence.
That can be explained by the fact that the speakers have much
experience in public speaking and the intonation scale is used automatically
even if the person is in doubt or contemplates. Prosodic characteristics are of
particular importance for constructing a statement as well as for an adequate
perception of the key speaker’s message, especially for the genre of interview.

Conclusions
The conducted research shows that semi-spontaneous speech, which is
an «intermediate link» between spontaneous and prepared types of speech, is
characterized by prosodic features of both – spontaneous and prepared speech.
As the task of the interviewer within a «star interview» is to get as much
information about the «star» as possible and the goal is achieved by asking
© Olena Bialyk
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a large number of personal questions, the speaker can often predict those
feasible questions and aspects to be discussed during the interview. Semispontaneous speech cannot be constantly controlled by the speaker due to lack
of preparedness and potential unexpected questions form the interviewer, that
results in a number of pauses of hesitation. Pauses appear in semi-spontaneous
speech, when the formation of thought occurs simultaneously with speech
expression. Hesitation pauses are used by the speakers to find the desired word
or expression, the desired word order, to give speech to feelings. The frequency
of hesitation pauses usage depends on the individual characteristics of the
person, their physical and mental state, how well the speaker understands the
content, etc. One and the same speaker can practically avoid using hesitation
pauses, when setting out well-known material, while in a situation where he or
she needs to fathom the topic discussed, more pauses of uncertainty will occur.
Otherwise, the combination of a stepping intonational scale and a low and
medium falling terminal tone that are predominant is speakers’ speech – are
markers of prepared speech. It is сontemplated that the mentioned combination
is used automatically due to the speakers’ great experience in public speaking.
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АНОТАЦІЯ
Cтаттю присвячено аналізу поняття квазіспонтанного мовлення у порівнянні
зі спонтанним та підготовленим типами мовлення; у роботі вивчені та описані
просодичні характеристики квазіспонтанного мовлення виражені у жанрі
інтерв’ю; досліджено вплив рівня підготовленості мовця до комунікативного
акту на просодичну поведінку та розмежовано пропорцію підготовленості
у спонтанному, підготовленому та квазіспонтанному типах мовлення;
висвітлено окремий специфічний жанр мас медійного дискурсу – «зіркове
інтерв’ю», його структуру та диференційні ознаки, визначаючи роль та
функції інтерв’юера у комунікативному ланцюгу «мовець – інтерв’юер – цільова
масова аудиторія». Матеріалом дослідження слугували аудіо записи інтерв’ю із
трьома популярними британськими музикантами: Філом Колінзом, Стінгом та
Джорджем Майклом. Було проаналізовано окремі монологічні висловлювання
мовців під час інтерв’ю з точки зору просодичних особливостей мовлення,
приймаючи до уваги теми, що обговорюються, бажання мовця поглибитися
у тему чи, навпаки, щонайшвидше змінити тему на більш пріоритетну для
спікера. Аудиторський та акустичний види аналізу націлено на дослідження
таких просодичних параметрів, як: інтонаційна шкала, термінальний тон та
особливості паузації мовлення досліджуваних представників британської поп
культури. В центрі уваги даного дослідження знаходяться диференційні ознаки,
що характеризують квазіспонтанне мовлення. Представлена стаття описує
основні аспекти, що впливають на основні просодичні характеристики усного
мовлення, а саме: володіння мовцем досвіду публічного говоріння, індивідуальні
характеристики мовця, його психологічний та фізичний стан, ознайомленість
із темами, що обговорюються, особисте бажання освітити певні аспекти.
Ключові слова: квазіспонтанне мовлення, просодичні характеристики, жанр
інтерв’ю, комунікативний акт, інтонація, термінальний тон, особливості
паузації.
Бялик Елена. Просодические особенности квазиспонтанной речи
АННОТАЦИЯ
Cтатья посвящена анализу квазиспонтанной речи в сравнении со спонтанной
и подготовленной типами речи/ В работе детально изучены и описаны
просодические характеристики квазиспонтанной речи, выраженные в
жанре интервью; исследовано влияние уровня подготовки говорящего
к коммуникативному акту на просодическое поведение, а также
разграничено пропорцию подготовленности в спонтанной, подготовленной и
квазиспонтанной речи; освящено отдельный специфический жанр медийного
дискурса – «звездное интервью», его структуру и дифференциальные
признаки, определяя роль и функции интервьюера в коммуникативной цепочке
© Olena Bialyk
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«говорящий – интервьюер – целевая массовая аудитория». Материалом
исследования послужили аудиозаписи с тремя популярными британскими
музыкантами: Филлом Коллинзом, Стингом и Джорджем Майклом. Были
проанализированы отдельные монологические высказывания говорящих
в процессе интервью с точки зрения просодических особенностей речи,
принимая во внимание темы, которые обсуждаются, желание говорящего
углубиться в тему или же, наоборот, как можно быстрее сменить тему на
более предпочтительную для интервьюируемого. Аудиторский и акустический
виды анализа направлены на исследование таких просодических параметров:
интонационная шкала, терминальный тон и особенности паузации в речи
исследуемых представителей британской поп культуры. В центре внимания
данного исследования находятся дифференциальные признаки, которые
характеризуют квазиспонтанную речь. Представленная статья описывает
основные аспекты, которые имеют влияние на основные просодические
характеристики устной речи, а именно: наличие у говорящего опыта публичной
речи, индивидуальные характеристики говорящего, его психологическое и
физическое состояние, ознакомленность с обсуждаемыми темами, личное
желание освящать определенные аспекты.
Ключевые слова: квазиспонтанная речь, просодические характеристики,
жанр интервью, коммуникативный акт, интонация, терминальный тон,
особенности паузации.
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ABSTRACT
The paper focuses on the model of situation concept – a representation that constitutes
the basis for comparison (tertium comparationis) in contrasting the semantics of
lexical items in related and non-related languages. The expediency of using the
model of situation concept as the basis for comparison agrees with an assumption
of universality and uniqueness of situation conceptualization. From this viewpoint,
the content of a linguistic item’s semantics is viewed within the dialectics of relations
between the universality of human cognition and the uniqueness of conceptualization.
The model of situation concept is analyzed as a propositional function in which
the arguments represent the conceptualization of a perception object, whilst the
predicate – a cognitive conception of the conceptualization itself. From this perspective,
the model of situation concept represents the content of a lexical item as the
realization of relations between the basic participants of a given situation. The concept
of situation is represented as a configuration of semantic linguistic dimensions –
the characteristics of lexical items’ planes of content that encode information on
a certain aspect of a situation or its fragment conceptualization. The relevance of the
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model being a representation of multidimensional semantic space is verified based
on the results of the subjective scaling procedure. It has been ascertained that the
lexical items’ semantics of contrasted languages encode and distribute information
among four semantic linguistic dimensions: representational, sentential, relational,
and epidigmatic. It is posited that the representational semantic dimension encodes
information on cognitive values of situation participants, the sentential one – on
a set and relations of situation participants, the relational one – on the degree of
positional activities or salience of situation participants, the epidigmatic one – on the
mechanisms and strategies of a situation concept extension. In order to ascertain the
content of situation concept and to establish the ways the information is encoded and
distributed in the semantics of lexical items, a directed associative experiment has
been used. In reproducing the specificity of the worldview, the expediency of further
psycholinguistic research of lexical semantic models in cognitive, functional, and
comparative aspects is claimed.
Keywords: semantic models, semantic dimensions, model of situation, concept
of situation, participant, tertium comparationis, method of subjective scaling,
associative experiment.

Вступ
Сучасна лінгвістична семантика обстоює пріоритет динамічного
підходу до вивчення значення мовних одиниць. Такий підхід декларує
необхідність і доцільність моделювання змісту мовної одиниці або класу
мовних одиниць за зразком концепту ситуації багатовимірного типу, який
відтворює динаміку концептуалізації світу дискурсу (певної ситуації або
якогось її фрагмента) в перспективі різних варіантів світосприймання
людини. Презумпція багатовимірного влаштування світу декларується
сьогодні багатьма науками, причому вже не лише як загальнонаукова
методологічна рамка, а й як необхідна передумова поступу та досягнення
бажаного результату, особливо в тих сферах, які мають справу з
багатовимірним образом світу, багатовимірною реальністю. «Прогрес
у психології та когнітивних науках пов’язаний як із точністю, так і з
плюралізмом, широким баченням ситуації, яка допускає існування великої
кількості якісно різних «сутностей», що не утворюють абсолютної
єдності» (Величковский, 2006: 335).
За останні десятиліття динамічний підхід стає одним із провідних
напрямів досліджень лінгвістичної семантики (Падучева, 2004). Частково
це зумовлене появою нової наукової парадигми, когнітивно-дискурсивна
спрямованість якої не стільки засвідчує, скільки обстоює пізнавальний
(пов’язаний із когніцією людини) характер природної мови. «Динамічний
метод, що найбільш послідовно застосовується при побудові динамічних
моделей мови, не автономізує мовну здатність людини, не протиставляє
її іншим можливостям, а розглядає як окремий вияв загальної
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здатності людини до доцільної (керованої прагматичними цілями)
поведінки» (Кибрик, 1992: 34).
Актуальність обраної теми зумовлена загальним антропоцентричним
спрямуванням сучасних семантичних теорій, тенденцією до поглибленого
вивчення динаміки мовних одиниць, що пов’язано з усвідомленням і
визнанням факту функціональної та когнітивної природи мови.
У перспективі побудови динамічної моделі значення розробка
конфігурації змісту мовної одиниці орієнтується на розмаїття підходів,
кожний з яких представляє свою незалежну методику семантичного
опису. Як динамічний феномен мовна семантика вже є предметом
досліджень різних мовознавчих напрямів: 1) комбінаторного підходу,
який, наголошуючи на варіативності компонентів значення слова,
визнає існування різних точок зору (альтернатив) у тлумаченні слова
(концепції Дж. Лайонза, Дж. Катца, М. Бірвіша та ін.); 2) ситуативного
підходу, який обстоює ідею моделювання мовного значення в аспекті
узгодження словникової та граматичної інформації (концепції Р. Ван
Валіна, Дж. Бреснан, А. Мустайокі та ін.); 3) топологічного підходу,
який описує значення слова у форматі певної метасхеми (концепції
Р. Ленекера, Дж. Лакоффа, Л. Талмі та ін.); 4) конструкційного підходу,
який визнає семантичним центром мовної одиниці конструкцію, комплекс,
упорядкований у форматі пропозиції (концепції Ч. Філлмора, А. Голдберг,
У. Крофта та ін.); з іншого боку, актуальним постає розгортання зіставного
підходу, який має на меті ідею встановлення відповідностей (подібностей
та відмінностей) семантичних явищ і процесів у споріднених та
неспоріднених мовах (концепції Е. Вайганд, К. Вашакової, О. Селіванової
та ін.). Очевидним є факт, що кожний такий підхід намагається тлумачити
феномен семантики у контексті загальної доктрини чинної парадигми,
що на тлі існуючих парадигм створює передумову для альтернативних
евристик аналізу мовного матеріалу.
Мета розвідки – схарактеризувати модель концепту ситуації як
основи зіставлення семантики лексики.
Мета дослідження зумовлює необхідність розв’язання таких завдань:
1) обґрунтувати модель семантичного опису лексики; 2) встановити
методологічну релевантність використання в ролі tertium comparationis
моделі концепту ситуації; 3) схарактеризувати модель концепту ситуації
як основу зіставлення семантики лексики споріднених та неспоріднених
мов; 4) визначити перспективи подальших досліджень моделювання
семантики лексики.

Методи та методики дослідження
Для характеристики моделі концепту ситуації використано метод
моделювання. Застосування методу дає можливість скласти уявлення про
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специфіку концептуалізації певної ситуації або її фрагмента, особливості
реалізації унікальних чуттєвих і ціннісних стратегій людини на тлі її
універсальної сенсорно-перцептивної організації. Для встановлення
релевантності моделі концепту ситуації як основи зіставлення семантики
лексики та визначення специфіки кодування і розподілу інформації в
семантиці лексики скористаємося результатами методики суб’єктивного
шкалювання. Для опису змісту наповнення концепту ситуації та
визначення специфіки кодування і розподілу інформації в семантиці
лексики застосовано спрямований асоціативний експеримент.

Результати дослідження
Ми обстоюємо позицію, що будь-яка модель семантичного опису
є самодостатньою в аспекті метамовної експлікації значення мовної
одиниці та лексики зокрема. Вияв такої самодостатності, на нашу
думку, зумовлений не стільки характером діючої парадигми, скільки
теоретико-емпіричною поставою дослідника. Така постава регламентує
теоретичне обґрунтування об’єкта дослідження чинником емпіричного
досвіду. Свідченням подібного обґрунтування є теорії редукціонізму
та нередукціонізму (Croft, 2001: 47). Редукціоністська теорія стоїть на
позиціях того, що примітивні теоретичні конструкти є атомарними.
З цієї перспективи основним конструктом моделі значення в межах
редукціоністського підходу визнаються атомарні примітивні одиниці,
поєднані у більш комплексні одиниці. Модель семантичного опису, яку
декларує нередукціоністська теорія, навпаки, орієнтується на певний
комплексний конструкт. Очевидно, що протиставлення редукціоністської
та нередукціоністської моделей семантичного опису не є доцільним і
в межах динамічного підходу, ймовірно, засвідчуватиме їх обопільну
релевантність щодо моделювання такого теоретичного конструкта, як
семантика мовної одиниці.
Динамічна модель описує лінгвістичний зміст як багатовимірний
феномен, реалізований через ієрархічну множинність семантичних
вимірів. Об’єднавчим чинником, атрактором, що забезпечує стабільність
конфігурації вимірів, є пропозиція багатовимірного типу. Реалізуючи
змістовий аспект певного виміру, такого типу пропозиція характеризує
семантику мовної одиниці в перспективі численних параметрів, які
засвідчують когнітивну та / або комунікативну цінність учасників
ситуації. Зазначимо, що коли йдеться про «концепт ситуації», то до уваги
береться «не ситуація з реального життя, тобто не стан справ у світі, а
ситуація, взята у строгому вигляді, в якому вона передається мовою і
відображається у допустимих вживаннях лексеми» (Иорданская, Мельчук,
2007: 53). Ситуація – це результат осмислення певного фрагмента
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дійсності. «Задати якусь концептуалізацію і значить, у певному сенсі,
створити саму ситуацію (ситуація і фрагмент дійсності – не одне й те ж)»
(Падучева, 2004: 156). Орієнтуючись на позицію мовця, представники
функціонального синтаксису використовують у цьому випадку поняття
«стан справ (state of affairs)», наголошуючи, що «ситуація має лише
непряме відношення до того, що мовець хоче висловити, оскільки він
завжди обмежує і тлумачить ситуацію, враховуючи свої комунікативні
потреби» (Мустайоки, 2006: 26).
Ми обстоюємо ідею використання моделі концепту ситуації як
tertium comparationis у зіставленні семантики лексики споріднених
та неспоріднених мов. При зіставному аналізі модель концепту
ситуації має метамовний характер і виступає певним ідеальним типом,
інструментом порівняння. Модель концепту ситуації – це еталон, на
основі якого визначається реалізація концепту певної мовної ситуації.
Пор. «Описати мову можна лише певною послідовністю моделей,
можливо, навіть нескінченною. Надзвичайно важливо, однак, що різні
мови по-різному відрізняються від певної заданої моделі. Тим самим
модель стає об’єктивним еталоном для порівняння між собою окремих
мов» (Ревзин, 1962: 18).
Як метамовний конструкт модель концепту ситуації виявляє ознаки
пропозиціональної функції, в якій аргументи представляють результат
осмислення суб’єктом сприйняття об’єкта сприйняття, а предикат –
когнітивне уявлення про сам акт цього осмислення. З цього погляду
модель ситуації представляє зміст лексики як реалізацію відношень
ключових учасників заданої ситуації.
Доцільність використання моделі концепту ситуації як основи
зіставлення зумовлена чинником універсальності концептуалізації
будь-якої ситуації, її схематизації в аспекті базових когнітивних
стратегій виокремлення, виділення, фокусування уваги тощо. «При
будь-якій концептуалізації фрагмента дійсності одні аспекти реальності
акцентуються, актуалізуються, інші затушовуються, йдуть у фон:
відбувається схематизація реальної дійсності» (Падучева, 2004: 157). При
цьому варто відзначити етнопсихолінгвістичну зумовленість кінцевого
результату концептуалізації, яка засвідчує мовно-специфічний характер
вивершення плану змісту мовної одиниці. З цього погляду семантика
мовної одиниці осмислюється як така, що відображає діалектику
співвідношення універсальності людської когніції з унікальністю
процесу концептуалізації. Пор. «З одного боку, сприйняття, членування
та концептуалізація світу відображаються в існуванні універсальних
поняттєвих категорій, властивих різним мовам. Ці категорії відображають
те, що ми бачимо. З іншого боку, в кожній окремій мові є система
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специфічних понять, властивих саме цій мові і невластивих іншим – у цих
поняттях, як правило, відображається те, як ми бачимо світ. У першому
випадку маємо справу з сприйняттям як психофізіологічним процесом
об’єктивного порядку, в другому випадку йдеться про суб’єктивований
процес накладення концептуальних структур (своєрідної модальної рамки)
на предмети, що сприймаються» (Кравченко, 1996: 16).
Зміст співвідношення «універсальне vs. унікальне» у зіставленні
семантики лексики визначають критерії характеристик основних
учасників заданої ситуації: а) сенсорно-перцептивна здатність суб’єкта
сприйняття (семантика лексики кодує інформацію про візуальні,
тактильні, слухові і т. ін. стратегії суб’єкта сприйняття); б) психофізична
природа об’єкта сприйняття (семантика лексики кодує інформацію про
стимульні (орієнтовані на суб’єкта) властивості об’єкта сприйняття);
в) феноменологічна природа об’єкта сприйняття (семантика лексики кодує
інформацію про інтенціональні (орієнтовані на об’єкт) стратегії суб’єкта
сприйняття); г) «вибірна» природа суб’єкта сприйняття (семантика
лексики кодує інформацію про пріоритетні стратегії суб’єкта сприйняття);
ґ) «ситуативна» природа об’єкта сприйняття (семантика лексики кодує
інформацію про фонову характеристику об’єкта сприйняття).
Названі критерії визначають зміст наповнення концепту ситуації.
Ми обстоюємо позицію, що концепт ситуації упорядкований у вигляді
конфігурації семантичних мовних вимірів, кожний із яких відображає
певний аспект концептуалізації ситуації або її фрагмента. Семантичні
мовні виміри – це характеристики плану змісту мовної одиниці, які
кодують інформацію про певний аспект концептуалізації ситуації
або її фрагмента.
Семантика лексики може кодувати та розподіляти такого
типу інформацію між чотирма семантичними мовними вимірами:
репрезентативним (інформація про пізнавальну цінність учасників
ситуації), сентенційним (інформація про набір та характер відношень
учасників ситуації), реляційним (інформація про ступінь позиційної
активності або важливості учасників ситуації) та епідигматичним
(інформація про стратегії розширення концепту ситуації).
Для встановлення релевантності моделі концепту ситуації як
основи зіставлення семантики лексики та визначення специфіки
кодування і розподілу інформації в семантиці лексики скористаємося
результатами методики суб’єктивного шкалювання. Експеримент
передбачав оцінювання стимулів (номінацій на позначення концепту
ситуації «стан холоду») в межах п’ятибальної шкали. Обсяг концепту
ситуації «стан холоду» є максимально широкий і охоплює семантичні
зони: а) потенційного фізіологічного стану (Холодно); б) загального
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фізіологічного стану (Я відчуваю холод); в) актуального фізіологічного
стану (Мене трусить (від холоду)); г) емоційного стану (Сумно і холодно
стало мені жити). За результатами експерименту створена первинна
групова матриця (див. Табл. 1), яка демонструє пріоритетність відбору
респондентами (25 студентів-філологів) номінацій, що корелюють із
певним семантичним виміром.
Таблиця 1. Первинна групова матриця результатів суб’єктивного
шкалювання (номінації на позначення концепту ситуації «стан холоду»)
Стимул \ Оцінка

1

2

3

4

5

Холодно

1

3

4

5

12

Я відчуваю холод

2

6

9

7

1

Мене трусить (від холоду)

3

2

2

10

8

Сумно і холодно стало мені жити

12

3

5

3

2

Експеримент довів релевантність моделювання концепту ситуації
за зразком багатовимірного семантичного простору, позаяк респонденти
реагували на всі стимули. Оцінка реакцій на стимули засвідчує рівномірну
реалізацію семантичних стратегій із тенденцією до репрезентативного та
реляційного вимірів. Середній груповий бал для стимулу «Холодно» – 3,96;
для стимулу «Я відчуваю холод» – 2,96; для стимулу «Мене трусить (від
холоду)» – 3,72; для стимулу «Сумно і холодно стало мені жити» – 2,2.
Схарактеризуємо модель концепту ситуації в аспекті семантичних
вимірів лексики споріднених та неспоріднених мов.
Репрезентативний семантичний вимір кодує інформацію про
пізнавальну цінність учасників ситуації, відображену в плані змісту
(простого або похідного) слова. Основна функція виміру зводиться до
характеризації пізнавальної цінності учасника ситуації відповідно до
принципу середньовікових логіків «objectum specificat actum ‘об’єкт
визначає дію’» (Арутюнова, 1976: 125). Пізнавальна цінність учасника
передбачає його репрезентативність в одному з гносеологічних варіантів:
перцептивному, аксіологічному, ідентифікаційному тощо. Будь-який із цих
варіантів кваліфікується як специфічний спосіб осмислення об’єктного
учасника в обсязі певної концептуальної структури. Концептуальна
структура задає перспективу бачення учасника, пізнавальну цінність якої
кодує концептуальна структура у форматі елементарних семантичних
ролей. Такий підхід узгоджується з одним із тверджень лексикофункціональної граматики про те, що «семантичні ролі суть відображення
(descriptions) певних аспектів когнітивної концептуалізації» (Falk,
2001: 99). З цієї позиції елементарні семантичні ролі приписуються
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учасникам не з огляду на актантну позицію, яку він займає відносно
предиката, а в перспективі його співвіднесеності з певним когнітивним
конструктом. Пор.: «Семантична роль характеризує учасника з точки
зору його місця у когнітивній структурі» (Падучева, 1998: 93). Приміром,
ситуація, яку позначають перцептивні номінації, укр. запах «те, що
сприймається органами нюху», пол. zapach «odczuwana powonieniem
właściwość ciał lotnych (lub substancji zawierających ciała lotne)» та англ.
smell «the quality of a thing that is or may be smelled», характеризує об’єкт
сприйняття як властивість, яка виявляє себе (відчувається) у внутрішніх
системах суб’єкта сприйняття. В українській та англійській мовах
зазначений об’єкт може додатково осмислюватися як об’єкт потенційно
каузативної (стимульної) дії, пор.: запах «властивість предметів, речовин
діяти на органи нюху» та smell «that property of things which affects
the olfactory organ».
Сентенційний семантичний вимір кодує інформацію про набір
та характер відношень учасників ситуації, відображену в плані змісту
вершинного дієслова певного тематичного класу – групи слів із спільним
семантичним компонентом. Семантика таких слів задає набір учасників та
відображає характер їх відношень у контексті певної базової ролі, функція
якої зводиться до діагностики тематичного класу на рівні синтаксису.
Ідентифікація базових ролей цілковито залежить від предиката,
актантну позицію якого займає учасник. Так, учаснику, вираженому
іменною групою неприємний запах при дієслові повного охоплення
типу заповнити, приписується роль Тема, пор.: Неприємний запах
заповнив кімнату, при каузативних дієсловах – роль Причина, пор.: Мене
нудить від неприємного запаху, або Каузатор, пор.: Неприємний запах
ударив йому в ніс.
У перспективі міжмовних досліджень сентенційний вимір засвідчує
еквівалентність на рівні співвіднесення семантичних і синтаксичних
актантів в аспекті: діатетичних перетворень (актантних деривацій),
зміни таксономічної категорії дієслова, таксономічного класу учасника
тощо. Зокрема, неперехідні дієслова тематичних класів звуку, світлового
випромінювання, запаху та смаку типу resound, eco, buzz, twitter, creak,
flame, glow, flicker, reek, smell, taste тощо в англійській мові реалізують
дві сентенційні конструкції: агентивну (Agent-Subject Form), пор.: Music
resounded in the hall, та локативну (Location-Subject Form), пор.: The
hall resounded with music (Dowty, 2001: 171). Діатетичний зсув, який
спостерігається в цьому випадку, тлумачиться в термінах так званої
гіпотези динамічної текстури: речення із локативною конструкцією
описують ситуацію заповнення (охоплення) простору перцептивним
об’єктом. Рівномірно охоплюючи весь простір, такий об’єкт набуває
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формату «динамічної текстури» («texture of movement»), що створює
передумову перцептивного виокремлення цього об’єкта. Пор.: «Якщо
внаслідок контакту одного предмета з іншим цей інший предмет зазнає
впливу ніби повністю, то цей новий статус предмета слугує достатнім
підґрунтям для включення його у перспективу речення» (Fillmore,
1977: 79). Саме через це близьким еквівалентом локативного resound у
польській мові є дієслово rozbrzmiewać «wypełniać się hałasem, napełniać
sie dźwiękami, wrzawą, hałasem itp.»: Sala rozbrzmiała oklaskami i okrzykami,
а в українській мові – дієслово наповнюватися (про звук) «ставати
заповненим чим-небудь», пор.: Зала наповнилася музикою (оплесками,
співом тощо).
Реляційний семантичний вимір кодує інформацію про ступінь
позиційної активності або важливості учасників ситуації, відображену в
плані змісту заданих граматичною конструкцією синтаксичних відношень.
Синтаксичні відношення кваліфікуються як «засіб співвіднесення
іменних аргументів предиката з різними синтаксичними позиціями,
ієрархічно упорядкованими відповідно до ступеня їх синтаксичної
активності або важливості» (Кибрик, 2005: 134). Пояснювальна сила
реляційного виміру зводиться до встановлення особливостей позиційних
(морфолого-синтаксичних) характеристик учасників ситуації, що в
аспекті заданої конструкції декларує релевантність міжмовного аналізу
за параметрами: морфологічного (відмінкового) кодування семантичних
ролей ядерних актантів, комунікативного ранжування учасників, їх
таксономічного класу тощо.
Зокрема, в українській, польській та англійській мовах логічне
числення типів кодування актантів суб’єкта сприйняття (Експерієнцера)
та об’єкта сприйняття (Стимулу) у вихідних діатезах представлене такими
позиціями (нотація позицій: А – канонічне кодування через Агенс; Р –
через Пацієнс; РН – периферійне кодування; ЕХР – семантична роль
суб’єкта сприйняття; ST – семантична роль об’єкта сприйняття): А (ЕХР) /
Р (ST), пор.: Ja słyszę głosy; А (ЕХР) / РН (ST), пор.: I have a sensation of
cold; Р (ST) / РН (ЕХР), пор.: З вікна мені видно гору; А (ST) / РН (ЕХР),
пор.: Увесь час їй ввижалися дракони; РН (ЕХР / ST), пор.: Мені жарко
від спекотного сонця; А (ST) / Р (ЕХР), пор.: The sun warms me; Р (ЕХР) /
РН (ST), пор.: Ona posiniała ze złości.
Епідигматичний семантичний вимір кодує інформацію про
механізми і стратегії розширення концепту ситуації (явище семантичної
деривації). Відповідність семантичного розширення лексики зіставлюваних
мов встановлюється на основі дериваційних відношень конверсивного
(комунікативне ранжування учасників), актантного (зміна складу, типу
учасників або їх референційних характеристик), імплікативного (залучення
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учасника із суміжної зони концепту ситуації за ознакою наслідку
зміни перцептивного стану справ) та категоріального (специфікації
таксономічного класу учасника за ознаками зміни таксономічної категорії
дієслова або зміни тематичного класу дієслова) типів.
Зокрема, в аспекті актантних дериваційних відношень номінацій
української, польської та англійської мов відзначено розбіжності в
зоні концепту учасника nomina anatomica. В українській мові можливе
розширення концепту ситуації дискомфортних відчуттів на основі
топікалізації названого учасника, пор.: укр. Голова паморочиться від
голоду → Як згадаю, що треба повертати в лікарню, то паморочиться в
голові. У польській мові таке розширення блокується, пол. Kręci mi się
w głowie po tej odrobinie siwuchy → *Głowa mi się kręci. Перцептивні
номінації ментального руху в українській та польській мовах також
блокують розширення в зоні концепту учасника nomina anatomica,
пор.: укр. І щось миготіло в моїй голові й тонко → *Моя голова
миготіла чимось; пол. Сoś mignęło ті w myśli → *Moja myśl mignęla
czymś. Натомість в англійській мові названі номінації допускають таке
розширення, пор.: A strange thought flashed through her mind → Her mind
flashed back to the day of their divorce.
Аналіз семантичних мовних вимірів засвідчує, що змістове
наповнення концепту ситуації як репрезентації багатовимірного
семантичного простору визначають учасники та їх відношення, реалізовані
в межах певної ситуації.
Для верифікації змістового наповнення концепту ситуації
скористаємося результатами спрямованого асоціативного експерименту,
покликаного з’ясувати особливості учасників і їх відношень в
межах концепту ситуації «холод». Експеримент передбачав оцінку
реакцій на слово-стимул холод, яке кодує інформацію про одного з
ключових учасників концепту ситуації. Реакціями респондентів були
як парадигматичні, так і синтагматичні асоціації, які характеризували
учасника холод: (а) за певною семантичною ознакою (парадигматичні
асоціації); (б) за актантною позицією певного предиката (синтагматичні
асоціації). Парадигматичні асоціації покликані розкрити особливості
кодування та розподілу інформації в межах репрезентативного
та епідигматичного вимірів, а синтагматичні асоціації – в межах
сентенційного та реляційного вимірів.
Експеримент засвідчив нерівномірний розподіл та кодування
інформації про ситуацію «холод» в межах семантичних вимірів. В
межах репрезентативного виміру інформація розподіляється між
семантичними зонами: (а) низька температура навколишнього середовища
(мороз – 19 респондентів); (б) час, пора, що відзначається низькою
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температурою повітря (осінь, зима, ніч тощо – 19); (в) фізичне відчуття
або фізіологічний стан (відчуття холоду, заціпеніння, переохолодження
тощо – 11); (г) місце з низькою температурою повітря (гуртожиток,
кімната, вулиця, підвал тощо – 8). Сентенційний вимір кодує інформацію
про базові ролі учасника холод: (а) Причина (трусити, дрижати, мерзнути,
синіти тощо – 18); (б) Стимул (відчувати, відчуватися, переносити
тощо – 12); (в) Каузатор (пронизувати, дратувати, щипати тощо – 11);
(г) Тема (віяти, наближатися, розповсюджуватися, стелитися тощо – 10);
(ґ) Контрагент (грітися, одягатися, воювати, перемагати тощо – 5);
(д) Місце (гуляти, рибалити, полювати – 2); (е) Зміст (прогнозувати,
зрозуміти – 2). Репрезентативний вимір характеризує позиційну
активність учасника холод (див. вище): (а) А-кодування (пронизувати,
вбивати, охоплювати тощо – 12); (б) Р-кодування (відчувати, переносити,
проявлятися тощо – 16); (в) РН-кодування (тремтіти, мерзнути, червоніти
тощо – 19). Епідигматичний вимір засвідчує розширення концепту ситуації
«холод» до меж семантики: (а) емоцій (сум, злість, страх тощо – 8);
(б) ідентифікацій (бурулька, сніг, сніжинка, вітер, дощ, лід тощо – 15);
(в) оцінок (дискомфорт, байдужість, неприязнь тощо – 7); (г) асоціацій
(смерть, чистота, безгрошів’я, алкоголь, сім’я, серце, усмішка, думка,
кінець, лезо, безлюдний острів, мрія, без батьківського тепла, війна, зброя,
в’язані шкарпетки, пустка, хвороба, втома, плед тощо – 15).

Висновки
Стан розроблення проблем, пов’язаних із моделюванням семантики
в сучасному мовознавстві, засвідчує виразну тенденцію до витлумачення
змісту мовної одиниці в перспективі когнітивно-функціонального (такого,
що обстоює ідею функціональної та когнітивної зумовленості мовного
значення) підходу. Такий підхід декларує необхідність і доцільність
моделювання змісту мовної одиниці за зразком концепту ситуації
багатовимірного типу, який відтворює динаміку концептуалізації світу
дискурсу (певної ситуації або її фрагмента) в аспекті різних варіантів
світосприймання людини.
Модель концепту ситуації становить основу порівняння (tertium
comparationis) у зіставленні семантики лексики споріднених та
неспоріднених мов. Концепт ситуації упорядкований у вигляді конфігурації
семантичних мовних вимірів – характеристик плану змісту мовної
одиниці, які кодують інформацію про певний аспект концептуалізації
ситуації або її фрагмента. Семантика лексики зіставлюваних мов кодує
та розподіляє інформацію між чотирма семантичними мовними вимірами:
репрезентативним (інформація про пізнавальну цінність учасників
ситуації), сентенційним (інформація про набір та характер відношень
© Oleh Demenchuk

61

Мод ель конц епту ситуації як основа зіст авл ення семантики

учасників ситуації), реляційним (інформація про ступінь позиційної
активності або важливості учасників ситуації) та епідигматичним
(інформація про механізми і стратегії розширення концепту ситуації).
Психолінгвістичні
експерименти
засвідчили
релевантність
застосування моделі концепту ситуації як основи зіставлення семантики
лексики, встановили особливості стратегій кодування і розподілу
інформації в семантиці лексики. У перспективі міжмовних досліджень
експерименти покликані виявити пріоритетність застосування семантичних
стратегій, а також особливості змістового наповнення концепту ситуації
(учасників і їх відношень) у мовах зіставлення.
Моделювання семантики лексики визначає доцільність подальших
досліджень у когнітивно-функціональному та зіставному аспектах.
Вибір аспектів зумовлений тенденцією сучасних семантичних студій до
поглибленого аналізу динаміки семантичних класів слів. Такий аналіз
ставить за мету з’ясувати закономірності організації лексикону, характер
кодування і способи розподілу інформації в семантиці лексики, механізми
розширення та розвиток семантичної парадигми лексичних одиниць у
споріднених і неспоріднених мовах.
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АНОТАЦІЯ
У розвідці схарактеризовано модель концепту ситуації – репрезентацію, яка
становить основу порівняння (tertium comparationis) у зіставленні семантики
лексики споріднених та неспоріднених мов. Доцільність використання
моделі концепту ситуації як основи зіставлення узгоджено з положенням
про універсальність та унікальність мовної концептуалізації ситуації.
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Мод ель конц епту ситуації як основа зіст авл ення семантики
З цього погляду зміст наповнення семантики мовної одиниці розглядається
в аспекті діалектики співвідношення універсальності людської когніції та
унікальності процесу концептуалізації. Модель концепту ситуації аналізується
як пропозиціональна функція, в якій аргументи представляють результат
осмислення об’єкта сприйняття, а предикат – когнітивне уявлення про сам
акт цього осмислення. З цієї позиції модель концепту ситуації представляє
зміст лексики як реалізацію відношень ключових учасників заданої ситуації.
Концепт ситуації представлено у вигляді конфігурації семантичних
мовних вимірів – характеристик плану змісту мовної одиниці, які кодують
інформацію про певний аспект концептуалізації ситуації або її фрагмента.
Релевантність моделі концепту ситуації як репрезентації багатовимірного
семантичного простору верифіковано за результатами методики
суб’єктивного шкалювання. З’ясовано, що семантика лексики зіставлюваних
мов кодує та розподіляє інформацію між чотирма семантичними мовними
вимірами: репрезентативним, сентенційним, реляційним та епідигматичним.
Обстоюється ідея, що репрезентативний семантичний вимір кодує
інформацію про пізнавальну цінність учасників ситуації, сентенційний – про
набір та характер відношень учасників ситуації, реляційний – про ступінь
позиційної активності або важливості учасників ситуації, епідигматичний –
про механізми і стратегії розширення концепту ситуації. Для визначення
змісту наповнення концепту ситуації та встановлення особливостей
кодування і розподілу інформації в семантиці лексики застосовано спрямований
асоціативний експеримент. В перспективі відтворення специфіки національномовної картини світу визначається доцільність подальших психолінгвістичних
досліджень семантичних моделей лексики в когнітивно-функціональному та
зіставному аспектах.
Ключові слова: семантичні моделі, семантичні виміри, модель ситуації,
концепт ситуації, учасник, tertium comparationis, метод суб’єктивного
шкалювання, асоціативний експеримент.
Олег Деменчук. Модель ситуации как основа сопоставления семантики
лексики
АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризована модель концепта ситуации – репрезентация,
составляющая основу сравнения (tertium comparationis) в сопоставлении
семантики лексики родственных и неродственных языков. Целесообразность
использования модели концепта ситуации как основы сопоставления
согласуется с положением об универсальности и уникальности языковой
концепуализации ситуации. С этой позиции содержание наполнения
семантики языковой единицы рассматривается в аспекте диалектики
соотношения универсальности человеческой когниции и уникальности
процесса концептуализации. Модель концепта ситуации анализируется как
пропозициональная функция, в которой аргументы представляют результат
осмысления объекта восприятия, а предикат – когнитивное представление
о самом акте этого осмысления. С этой точки зрения модель концепта
ситуации представляет содержание лексики как реализацию отношений
ключевых участников заданной ситуации. Концепт ситуации представлено в
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виде конфигурации семантических языковых измерений – характеристик плана
содержания языковой единицы, кодирующих информацию об определенном
аспекте концептуализации ситуации или ее фрагмента. Релевантность
модели концепта ситуации как репрезентации многомерного семантического
пространства верифицирована по результатам методики субъективного
шкалирования. Установлено, что семантика лексики сопоставляемых языков
кодирует и распределяет информацию между четырьмя семантическими
языковыми измерениями: репрезентативным, сентенциальным, реляционным
и эпидигматическим. Отстаивается идея, что репрезентативное
семантическое измерение кодирует информацию о познавательной ценности
участников ситуации, сентенциальное – о наборе и характере отношений
участников ситуации, реляционное – о степени позиционной активности
или важности участников ситуации, эпидигматическое – о механизмах и
стратегиях расширения концепта ситуации. Для определения содержания
наполненности концепта ситуации и установления особенностей кодирования
и распределения информации в семантике лексики применен направленный
ассоциативный эксперимент. В перспективе воссоздания специфики
национально-языковой картины мира определяется целесообразность
дальнейших психолингвистических исследований семантических моделей
лексики в когнитивно-функциональном и сопоставительном аспектах.
Ключевые слова: семантические модели, семантические измерения, модель
ситуации, концепт ситуации, участник, tertium comparationis, метод
субъективного шкалирования, ассоциативный эксперимент.
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ABSTRACT
The article advances linguistic synergetics as a novel research methodology by focusing
on applicability of synergetic principles to language development studies. Synergetics
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Language Development as a Change of the Parameter Pattern...
is a name for the science of complexity that deals with principles of emergence, selforganisation and self-regulation of complex systems. From the perspective of the
synergetic approach, a human language is considered an open, dynamic, non-linear,
self-organizing system with all its hierarchical subsystems and elements coherently
interconnected and controlled by governing parameters. The latter are considered to
be principles of grammatical structure imposing constraints on the range of structural
variation permitted in a given language. Any human language, as a synergetic system,
has its own set of parameters to characterize peculiarities of its structural organization.
It is parameters that highlight grammatical differences between languages. From this
angle language development is understood as a change of the parameter pattern of
a given language system, which causes the latter to self-organize into a new state. It is
assumed that at any given moment the system of a language has its own parameter
pattern. Any change within this pattern is but a signal of changes of the whole
synergetic system. The article focuses on the following four parameters peculiar to Old
English, namely: The null subject parameter, The head directionality parameter, The
reflexive domain parameter, and The question movement parameter. The article shows
that the typological shift of English is based on the mechanism of changes within the
parameter pattern of the language. As a result, the Old English synthetic language
became the Modern English analytical language. A close examination of historical
dynamics of English within its different language levels indicates that language never
changes chaotically but has an underlying order determined by certain grammatical
parameters of the language system. Mechanisms of self-organization of a complex
system lie in the changes within its parameters. By contrast, the structural stability of
the language is provided by stability of a great number of control parameters of the
language mega-system.
Keywords: complex systems, linguistic synergetics, language development, evolution,
parameter, a history of the English language, a typological shift.

Introduction
The early years of the 20th century witnessed a great number of
scientific discoveries, the rise of new scientific disciplines (such as genetics
in biology, thermodynamics and quantum mechanics in physics, and others),
as well as rapid development of new technologies, which brought about
significant changes into our understanding of the system and its ubiquity.
The outer world began to be seen as a dynamic conglomeration of systems –
biological, chemical, physical, social, etc. Researchers were eager to construct
a comprehensive scientific view of the world based on laws common for
both organic and inorganic nature, or put differently, to create a new complex
systems paradigm. New scientific theories were suggested (such as General
Systems Theory, Instability Theory, Dynamic Chaos Theory, Catastrophe
Theory, Phase-Transition Theory, the Theory of Bifurcations, etc.) within
which new concepts and methods of investigation were developed, which
later on provided a foundation for synergetics as a unified approach to various
complex systems study.
© Tetiana Dombrovan, Kateryna Oleksandrenko
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The term ‘synergetics’ (from Greek ‘coherent action’) was coined by
the German physicist Hermann Haken in the mid-1970s to name a science
of complexity, dealing with principles of emergence, self-organisation and
self-regulation of complex systems of various ontology – either human-made
(artificial) or natural (self-organized).
Successful application of concepts and methods of the synergetic
approach to the description of biological, physical, historic, social, and
even economic phenomena has revealed similarity, if not universality, of
principles of evolution of complex systems. As a result, synergetics has made
it possible to launch a wide variety of interdisciplinary interrelationships,
among them mathematical physics, mathematical history, social government,
neurosynergetics, meteorology, geodynamics, prognostics, to mention just a
few. The new disciplines, in their turn, require specialists with a profound
knowledge of complex systems methodology. Otherwise, as Cliff Hooker points
out, people whose education does not include relevant competency in complex
systems are excluded from science, policy and large scale business or find
themselves increasingly dependent on those who have it (Hooker, 2011: 6).
Nowadays, the necessity of integration of different sciences calls for
no argument and most scholars agree that the future of science lies within
interdisciplinary research of complex systems.
The key concepts of synergetics are parameters, integration, synthesis,
co-operation, coherence, non-linearity, dynamism, and evolution. They can
be used to describe various complex systems, including language. Expansion
of synergetic methods into new areas of research is effective for highlighting
self-development of a system – its main stages and phase-shifts, fluctuations,
bifurcation zones, parameter changes and other features. Since a human
language is an open self-developing complex system, a synergetic approach
to the study of various aspects of its structure and functioning is not only
possible, but seems absolutely necessary.
The purpose of the article is to advance linguistic synergetics as
a novel research methodology by focusing on applicability of synergetic
principles to language development studies. It is argued that from a synergetic
perspective the essence of language development should be seen in a change
of the parameter pattern of the language under analysis. This change triggers a
process of self-organization of the system into a new state.
The material that is subjected to analysis was selected from Old and
Middle English poetry and prose. The samples were to illustrate the action
of this or that parameter of the English language system. Methods of the
investigation are determined by the purpose, the material and the theoretical
approach of the article. They include the methods of observation, analysis
and description of linguistic phenomena, their changes and functions. The
68
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deductive method is employed to verify the theoretical theses on the factual
material. The synthesis of evolutionary and synergetic paradigms together with
the functional and cognitive paradigms is seen as essential for language study.
The practical value of the given research is seen in the advisability of
implementation of the obtained results in teaching the history of the English
language for university students. The approach suggested in the article can
be employed in the historical analysis of other languages. The theory of
parameters is regarded useful in further research in the domain of diachronic
linguistics to disclose the architecture of the system’s states through a variety
of dynamic types in different periods of the system’s development.
The article starts with defining language as a synergetic system. Then,
we turn on the problem of parameterization of the linguistic system. Finally,
grammatical organization of the Old English language (OE) will be briefly
considered through the prism of the parameter theory.

Language as a synergetic system
Synergetic systems are multi-component systems characterized by
complex behaviour of their parts and sub-systems. From the perspective of
the synergetic approach, a human language is considered an open, dynamic,
non-linear, self-organizing system with all its hierarchical subsystems and
elements coherently interconnected and controlled by governing parameters.
A degree of complexity of any synergetic system is determined not only by
a great number of its parts, but also by a wide range of links and interactions
among them within the system, as well as by their ability to establish new
(e.g. paradigmatic, syntagmatic, etc.) relations with other components and to
fit in the existing links. The system’s complexity is closely connected with its
flexibility and dynamism.
It is obvious that language is always dynamic and undergoes outer
and inner influence. The language mega-system consisting of hierarchically
structured and interconnected systems and subsystems is only relatively
stable as some parts of it can be in equilibrium at a given moment, while the
other parts are not.
The language system is flexible and is open to changes. However, its
subsystems change at a different rate. A history of the English language proves
that phonetic processes are of highest dynamics, while grammatical structures
tend to remain more or less stable in the course of time.
The open character of language manifests itself in reflecting the social,
economic, political and cultural life of the society, as well as the scientific
and technological advances of the time. Besides reflecting, language transmits
the new notions by saving them in its lexical depository. Language contacts,
as a rule, result in various lexical borrowings. Nowadays, mass media and
© Tetiana Dombrovan, Kateryna Oleksandrenko
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the global net have considerably accelerated information exchange. Under the
conditions of multinational society and global migrations of the population
language cannot but change, though only to a certain degree, for any system,
including language, seeks self-preservation. To retain its form and functioning,
the system may only allow insignificant fluctuations, i.e. such deviations in
the dynamics of its components that do not lead to disorder and chaos but
preserve the subordination of the system’s components.
Linguistic synergetics is seen as a new methodological approach to
the investigation of language as an open self-regulating system (Dombrovan,
2018: 29). The system’s equilibria are fully described within conventional
linguistics and its branches, while linguistic synergetics aims at the study
of language at the change point, in the situations of restructuring and
reorganisation caused by external influence.
Language is known to undergo changes constantly; however, its various
levels and subsystems are changing at a different rate (Lass, 1997; McCully,
2009; Saraceni, 2012). In spite of any changes, language remains capable
of performing its communicative functions in a society not only among
contemporaries, but also between generations. Consequently, the main task of
linguistic synergetics is to reveal and describe the inner dynamic structure of
a language and explain mechanisms of its changes using research principles of
synergetics as a paradigm of complexity. Diachronic synergetics, in particular,
aims at modelling and interpretation of phase-shifts of the system, as well as
at projecting possible variants of its change depending upon many-directional
bifurcations and a variety of potential attractors.
The main idea of diachronic synergetics lies within multi-directional
non-linear evolution of language system. The concept of non-linearity is the
most essential for language development. It is generally assumed that language
evolution and development involve changes of multitude of units (that what
evolves) and levels (loci where evolution takes place) (Gontier, 2017: 12). It is
the non-linear character of changes within various units and on different levels
of language that contributes to non-linear dynamics of the whole system.
A close examination of historical changes in English within different
language levels indicates that language never changes chaotically but has
an underlying order. The latter is a result of the ‘work’ of so-called order
parameters of the language system.

Parameterization of language change
A system’s unity, functionality and safeness are determined by the form
of its organization, particularly by the so-called order parameters of the given
system. It is assumed that when at least one parameter is changed, the system
may go through a phase of instability and finally to a new equilibrium state.
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As is shown in synergetics, especially by H. Haken (2000), at such
an instability point, in general just a few collective modes become unstable
and serve as ‘order parameters’ to describe the macroscopic pattern. At the
same time these macroscopic variables, i.e. order parameters, govern the
behaviour of the microscopic parts by the ‘slaving principle’: «In this way the
occurrence of order parameters and their ability to enslave allows the system
to find its own structure. When control parameters are changed over a wide
range, systems may run through a hierarchy of instabilities and accompanying
structures» (Haken, 2000: 13–14).
The assumption that language is a synergetic system provides a natural
way of accounting for the fact that language functioning and/ or development
is also determined by inner properties of the system.
The principles-and-parameters theory of language was first advanced
by Noam Chomsky in the 1980s. It includes a set of universal principles of
grammatical structure and a set of structural parameters imposing constraints
on the range of structural variation permitted in a given language and thus
reflecting grammatical differences between languages.
A linguistic theory of parameters as regulating principles maintains that
all grammar discrepancies between languages are caused by a limited number
of discrete factors. Any human language, being a synergetic system, has its
own set of parameters to characterize peculiarities of its structural organization.
Linguistic synergetics aims at highlighting parameter changes as a mechanism
of self-organization of a complex system.
Mark Baker (2001) calls parameters a salient property of human
language and strongly believes that they can play the same foundational role
in scientific theories of linguistic diversity that atoms play in chemistry. He
defines parameters in the following way: «The atoms of linguistic diversity;
a choice point in a recipe for language, permitted by universal grammar.
Different choices about how to do things at this point lead to different types
of language» (Baker, 2001: 106).
However close conceptual parallels might be, parameters differ from
atoms, and vice versa. In M. Baker’s words, ‘atoms are little chunks of matter,
whereas parameters are parts of some kind of mental knowledge structure that
constitutes our linguistic abilities. They are like steps in a recipe or blocks of
code in our internal programming for language» (ibidem, p. 71).
Using data from about fifty different languages of the world, M. Baker
lists a number of parameters, among them are: The null subject parameter;
The head directionality parameter; The subject placement parameter; The verb
attraction parameter; The serial verb parameter; The polysynthesis parameter;
The subject polysynthesis parameter; The extended polysynthesis parameter;
© Tetiana Dombrovan, Kateryna Oleksandrenko
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The agreement principle; The adjective neutralization parameter; The reflexive
antecedent parameter; The reflexive domain parameter; The question movement
parameter; The topic-prominent parameter, and some others.
M. Baker compares parameters to loose rocks on a mountain slope:
«All rocks have the same basic structure, but those located near the top of the
slope may cause an avalanche of effects, whereas those near the bottom have
no such opportunity». This analogy suggests the possibility of a useful order
for the parameters: «They could be presented in terms of their placement on
this metaphorical slope of cause and effect. This placement need not be seen
in temporal terms, as reflecting the order in which parameters are used as our
minds process language» (ibidem, p. 71).
Human languages differ in their parameter patterns. Moreover, during its
lifetime, any language may undergo a change (or changes) in the parameter
pattern. We find M. Baker’s theory of parameters especially useful for
diachronic research. At any given moment of its existence, a language system
is characterized by a certain parameter pattern. This pattern is not fixed once
and for ever. On the contrary, it is alterable and variable. It may be compared
to a kind of skeleton of the system in which parameters not only co-exist but
interact with each other. Any innovation within the pattern may indicate certain
changes of the structural organization of language.
Language as a complex synergetic system includes numerous subsystems, each of which can be represented as a hierarchical unity. Obviously,
parameters differ in the scale of their ‘activity’. That’s why it seems necessary
to distinguish between macro-parameters controlling the whole system and
micro-parameters having a limited function. For instance, valence of suffixes
can be regarded as a micro-parameter, while order of words, such as verb
placement SVO, SOV, OVS etc. should be considered as a macro-parameter.
Any level of a language system has a certain set of parameters
interconnected with one another and hierarchically interacting with those of
other levels. Arrangement of parameters according to their functional load can
help to define their importance in the structural organization of the system.

Grammatical organization of the Old English language through
the prism of the parameter theory
a. Let us consider THE NULL SUBJECT PARAMETER. Mark Baker
(2001: 28) formulates it in the following way:
In some languages every tensed clause must have an overt subject noun
phrase. OR: In other languages tensed clauses need not have an overt subject
noun phrase.
Obviously, the English language belongs to the group of languages with
an obligatorily explicit subject. In other words, the initial – subject – slot in
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an English sentence must always be filled with the corresponding component.
Structurally, the latter can be of four types:
– simple, i.e. expressed by a single word (e.g. a noun, a personal /
indefinite /interrogative pronoun, etc.): You can never tell.
– a word combination, i.e. a phrase (usually, a noun phrase): Great
Britain has long-standing traditions;
– a complex, i.e. expressed by a secondary structure of predication
with an infinitive or a participle as a secondary predicate: For him to act so is
a shame!
– a clause, i.e. a primary structure of predication which enters the
subject slot of another primary structure of predication: What he said was
offensive.
However, structurally bulky subjects (i.e. those expressed by a complex
or by a clause) tend to be placed at the end of sentence, while the emptied
initial slot is filled with the so-called formal subject – it, that, there.
Thus, formal it is used in impersonal sentences to describe the
environment (time, weather, date, etc.), as in: It was late. It was late morning.
It is Sunday. It is raining. Anticipatory it (or a less common alternative that) is
used instead of a clausal subject or a complex that are usually extraposed, e.g.
It is a shame for him to act so. That he acted so is a shame. It was offensive
what he said. It is no use crying over spilt milk. Formal there introduces
situations of existence, hence the other name for this sham subject – existential
there. There is no place like home. There is safety in numbers.
Modern English belongs to nominative languages, i.e. languages in
which the subject is expressed by the Nominative case of a noun or a pronoun.
However, diachronic research shows that in Old English already there existed
a group of so-called impersonal verbs that did allow a logical subject in an
objective case, as in:
(1) þa ðuhte him nyttre & betre, þæt he ðær Godes word bodade &
lærde,... [Bede]. – He then thought that it was better and more useful to
announce and teach the word of God.
Such constructions were common in Middle English, e.g.
(2) Me lykes þat I schal fange at Þy fust Þat I haf frayst here
[Sir Gawain, l. 390-1];
(3) Ne lust him nu to none unrede [The Owl and the Nightingale, l. 212];
(4) John knew the wey, him neded no gyde [Chaucer, The Canterbury
Tales, The Prologue of the Reves Tale, line 166].
It is noteworthy that in Old English the so-called impersonal verbs could
also function as personal, for they were used with the subject in the Nominative
case. In Middle English and later on, because of simplification and unification
of case inflections, any word used prepositively to the predicate verb became
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to be interpreted as a subject of the latter. The actual subject parameter so
to say reshaped sentences with impersonal verbs by filling the subject slot:
(12) he thought…; (13) I like...; (14) he doesn’t lust for…; (15) he needed … .
In other words, the order parameter (in our case, it is the subject
parameter) influenced the outer structure of the impersonal sentences in such
a way that they were transformed into two-member predication-structured
sentences. The outer form of impersonal sentences became the same as that of
personal sentences. Thus, the formula S – Vp corresponds now to the syntactic
structure of semantically different sentences, e.g. It rains. Time flies. Similarly,
the structure with a compound nominal predicate S – Vlink + Cs allows various
grammatical subjects (formal or notional): It is Sunday. Silence is golden.
In Middle English and Early New English, another syntactic pattern
developed intensively, namely the one with initial there (There – Vp – S)
in which adverb there attracted a predicate verb and moved it towards the
sentence beginning before the subject. It is well known that on the syntactic
level adverbs enter the structure of modification where they modify verbs (as
a rule) or other adverbs/adjectives. The verb contains in itself a condensed
structure of predication, adverb there denotes spatial coordinates of the
situation which is expressed by the predication structure. A verb’s movement to
a front position in an existential sentence can be explained by a close semantic
cohesion between the verb and the adverb, the latter further developed into a
structural component.
In Old English with its relatively free order of words, the use of adverbial
of place there in the initial slot was common. This involved movement of the
predicate verb to the second slot – between the adverbial and the subject. Such
sentences had the following structure Adv – Vp – S. For instance:
(5) <…> and Þær bi∂ swý∂e manig burh, <…>
(«And there are very many towns»);
and Þær bi∂ swý∂e mycel hunig and fisc[n]a∂; <…>
(«And there is very much honey and fish»);
Þær bi∂ swý∂e mycel gewinn betwēōnan him
(«there is much struggling between them»);
And ne bi∂ Þær nænig ealo gebrowen mid Estum, ac Þær bi∂ medo
genoh. And Þær is mid Estum ∂ēāw, <…>
(«and there is no ale brewed by Estonians, as there is enough mead.
And there is among Estonians a custom, <…>») [Ohthere’s and
Wulfstan’s Story];
(6) Þǽr wæs on blōde brim weallende («there was water surging with
blood») [Beowulf, 847].
When the SVO pattern was fixed in the English sentence, the initial element
there began to function as a formal (structural) subject. The fact that there
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did widen the range of its functions manifested itself in the formation of
a disjunctive question: the subject slot in the tag began to be occupied by
there. E.g. There is no time like present, is there? There is safety in numbers,
isn’t there?
To sum up, the interaction between the subject parameter and the
word order parameter predetermined further changes within the structural
organization of the sentence in Middle English and Early New English.
b. One more parameter that also underwent certain changes in
the course of time is THE HEAD DIRECTIONALITY PARAMETER. In
M. Baker’s (2001: 33) book it is stated as follows:
Heads follow phrases in forming larger phrases (in Japanese, Lakhota,
Basque, Amharic, and certain other languages). OR: Heads precede
phrases in forming larger phrases (in English, Edo, Thai, Zapotec, and
certain other languages).
It means that in Modern English, for example, verbs precede direct objects,
prepositional phrases, and embedded clauses to which they are semantically
related, but in Japanese they come after. In an English prepositional noun
phrase it is a preposition that comes first. However, it follows a phrase
in Japanese.
In Old English, due to an elaborated system of inflections, the given
parameter allowed certain variations. Thus, for instance, it was possible to
place head words distantly from their dependent phrases, as in:
(7) Ne mæg ic hēr leng wesan [Beowulf, 2801] («I can hold out
no longer»),
as well as to change their sequence, e.g.
(19) Tō Þām wīfe cwæ∂ God ēac swelce:<…> [The Fall of Man
(Genesis 3:33)] (lit.«to that woman said the God likewise: <…>»);
(20) Þā hē Þā sē cyning Þās word gehīerde, <…> [Bede] (lit.: «When
he then the king those words heard, <…>»);
(21) ond eac swylce leafnesse sealde, þæt heo mosten Cristes geleafan
bodian & læran. – (Lit.: and also likewise permission granted that they could
Christ-GEN faith preach& teach.) «and he gave his permisson for them to
preach and teach the faith of Christ». [Bede] with the SOV pattern.
Yet we are to note a considerable stability of the head directionality
parameter in Old English already. According to estimates, during the period
from X c. to late XI c. the number of sentences with VO pattern increased
twice and made up 63,4% (Мороховский, 1980: 51). E.g.
(22) ‘<…> and sē cyning and Þā rīcostan men drinca∂ myran meolc
and Þā unspedigan and Þā Þēōwan drinca∂ mede’ [Ohthere’s and Wulfstan’s
Story] («and the king and those richest men drink mare’s milk and those poor
and those servants drink mead»).
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Another sentence contains a verb followed by a prepositional phrase V–PrepP:
(23) <…> Þæt hē wære on Truso on syfan dagum and nihtum’
[Ohthere’s…] (‘that he was on Truso for seven days and nights’).
Like in Modern English, an OE preposition precedes the noun phrase:
(24) <…> flota wæs on ý∂um, bāt under beorge. [Beowulf, 210–11]
(«the boat was on water, in close under the cliffs»).
The head directionality parameter also demands that a subordinate
conjunction precede a subordinate clause, which was common in Old
English already:
(25) He cwæ∂ Þæt nān man ne būde benor∂an him [Ohthere’s and
Wulfstan’s Story, 317] («he says that no man lived to the north of him»).
(26) Hīe oncnēowon Þā Þæt hīe nacode wǽron [The Fall of Man
(Genesis 3:15)] («they knew then that they were naked»).
If we compare the grammatical organisation of Old English with that of
Modern English, we may conclude that in V–XI cc. the language system was
well ordered and was governed by a certain set of parameters. That was, so
to say, an order of a synthetic type. As a result of numerous factors, including
extra-lingual ones, the grammatical system of the English language, being
a self-regulated synergetic complex system, entered a chaotic and disordered
state, which was revealed in changes of standard morphological forms and in
violation of syntagmatic relations. A re-arrangement of parameters was brought
about, which in its turn pushed the system to seeking a new equilibrium state
and finally led the whole system to a qualitatively new level of organisation
with other dominating order parameters.
However, the transition to a new state was not accompanied by changes
of all the parameters of the system. The typological shift took a few centuries
(XII–XIV cc). Although the described period is characterised by intensive
changes on all language levels, nevertheless, the language preserved its
functions, the most important of them being that of communication between
people of the same or of different generations. The structural stability of the
language (and, to a certain extent, its identity) was provided by stability of
a great number of control parameters of the language mega-system.
Let us mention some of them.
c. Thus, THE QUESTION MOVEMENT PARAMETER underwent no
changes. It is stated as follows (Baker, 2001: 80):
Interrogative phrases must move to the front of the clause (English).
OR: Interrogative phrases appear in the same positions as other noun
phrases (Japanese).
In Modern English, a special question starts with a WH-word (hence,
another name for this type of question – a WH-question). In Old English,
special questions also had an interrogative word in the initial slot. However,
in Old English, interrogative words began with HW, as in:
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(27) Hwanon ferigea∂ gē fætte scyldas,
græge syrcan ond grīmhelmas,
heresceafta hēap? [Beowulf, lines 333-335]
(Where do you come from, carrying these
Decorated shields and shirts of mail,
These cheek-hinged helmets and javelins? [Beowulf, A Verse Translation,
2002: lines 333–335]).
(28) Adam, hwǣr eart Þū?
(Adam, where are you?’) [The Fall of Man (Genesis 3:20)].
(29) Hwӯ dydest Þū Þæt?
(Why did you (do) that?) [The Fall of Man (Genesis 3:26)].
(30) Hwider mæƷ ic nu faran? (Where can I go now?) [ibidem].
d. Now we would like to consider one more parameter, called by
Mark Baker THE REFLEXIVE DOMAIN PARAMETER. It is formulated
as follows:
A reflexive pronoun must refer to the same thing as some other noun
phrase that is contained in the same clause (English). OR: A reflexive
pronoun may refer to the same thing as a noun phrase outside its clause
(Chinese) (Baker, 2001: 82).
It is well known that in the Old English language the meaning of reflexivity
was conveyed either with the help of personal pronouns in the Objective case
or by the lexeme self (sylf) that agreed with its antecedent in number and case.
Example:
(31) <…> Þā behýdde Adam hine, and his wīf ēac swā dyde
[The Fall of Man (Genesis 3: 18–19)] – «then Adam himself hid, and his
wife did so»;
(32) <…>and cwæð, ‘Ic swerie Þurh mē selfne, sæġde se
Ælmihtiga, <…> [Abraham and Isaac (Genesis, 22: 72)] – selfne: ACC.sing.,
masc. «and said, I swear, by myself, said the Lord, <…>»;
(33) Hīe hīe selfe fēdaþ [A Colloquy on the Occupations, line 121] –
selfe: ACC.pl.masc. «They feed themselves»;
(34) <…> swā swā hī wīston him sylfum. [Ælfric’s Life of St.Edmund,
line 326]. – sylfum: DAT.pl.masc. – «as they knew themselves».
Although reflexive pronouns were organized into a separate word-class only
in Middle English, even in OE they always followed their antecedent closely.
To put it differently, the reflexive domain parameter manifested its activity in
Old English already.

Conclusion
The theory of parameters is highly promising and particularly useful in
further research in the domain of diachronic linguistics. It may help to model
the architecture of the system’s states taking into account a variety of its
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dynamic types in different periods of the system’s development, as well as to
outline potential limits of variations within parameters, so to say a threshold of
changes beyond which there is a phase shift, i.e. transition of the system to a
new state. A historical dynamics of the parameter pattern of language levels,
as well as the problem of mutual interaction between the system’s parameters
may help us to approach the essence of changes that have already occurred
and are taking place in the system at present, and to cast a novel look at
origin of quantitative changes in the system caused by instability of one or
other parameter of a synergetic system.

References

Morokhovskiy, A.N. (1980). Slovo i predlozheniy v istorii angliyskogo yazyka [Word and
Sentence in History of English Language]. Kyiv: Vyshcha shkola. [in Russian].
Aitchison, Jean. (2000). The Seeds of Speech. Language Origin and Evolution. Cambridge:
Cambridge University Press.
Baker, Mark (2001). The Atoms of Language: The Mind’s Hidden Rules of Grammar. N.Y.:
Perseus Books, Inc.
Baugh, A.C. & Cable, T. (2006). A History of the English Language. London: Routledge.
Chomsky, Noam. (1989). Lectures on Government and Binding. Foris, Dordrecht.
Crystal, David (2005). The Stories of English. 2nd ed. (1st ed. 2004). Ldn.: Penguin Books Ltd.
Crystal, David. (2008). Two thousand million? Updates on the statistics of English. English
Today 93. Vol. 24. 3–6.
Dombrovan, Tetiana (2018). An Introduction to Linguistic Synergetics. UK: Cambridge Scholars
Publishing.
Haken, Hermann (2000). Information and Self-organization: A Macroscopic Approach to
Complex Systems. 2nd enlarged ed. (Springer Series in Synergetics). Berlin: SpringerVerlag.
Hooker, Cliff (2011). INTRODUCTION TO PHILOSOPHY OF COMPLEX SYSTEMS: A. IN:
HOOKER, CLIFF (ED.) Philosophy of Complex Systems [Handbook of the Philosophy
of Science. Vol. 10]. Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, etc.: Elsevier B.V. 3–90.
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52076-0.50001-8
Hughes, Geoffrey (2000). A History of English Words. Oxford: Blackwell Publishers.
Gontier, Natalie. (2012). Applied evolutionary epistemology: a new methodology to enhance
interdisciplinary research between the human and natural sciences. Kairos Journal of
Philosophy & Science (Center for Philosophy of Sciences of Lisbon University), 4, 7–49.
Gontier, Natalie. (2017). What are the levels and mechanisms/processes of language evolution?
Language Evolution: Focus on Mechanisms. Language Sciences, 63, 12–43.
Lass, Roger. (1997). Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge
University Press.
McCully, Chris (2009). The Sound Structure of English: An Introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
Saraceni, Mario (2012). The Relocation of English: Shifting Paradigms in a Global Era.
Basingstoke; N.Y.: Palgrave Macmillan.
Vieira, Antonio B (2017). Evolutionism and Common Sense. Kairos Journal of Philosophy &
Science (Center for Philosophy of Sciences of Lisbon University), 19, 15–35.
DOI 10.1515/kjps-2017-0009

Sources

Abraham, & Isaac (Old Testament) (1997). In: Mitchell, Bruce, and Fred C. Robinson, (pp. 178–
181). A Guide to Old English. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

78

© Тет яна Домброван , Катерина Ол ександренко

Language Development as a Change of the Parameter Pattern...
Ælfric’s Life of St.Edmund (1997). In: Mitchell, Bruce, and Fred C. Robinson. A Guide to Old
English. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 195–203.
The Anglo-Saxon Chronicle. Available at: Mode of access: http://www.britannia.com/history/
docs/asintro2.html
Bede’s Account of the Poet Cædmon (1997). In: Mitchell, Bruce, and Fred C. Robinson,
(pp. 220–225). A Guide to Old English. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Beowulf. Mode of access: http://www.fordham.edu/halsall/basis/Beowulf-oe.asp
Beowulf: A Verse Translation (by Seamus Heaney) / Ed. by Daniel Donoghue. N/Y.:
W.W. Norton & Co.Inc., 2002.
Chaucer, Geoffrey (1996). The Canterbury Tales. A Selection. Ldn.: Penguin Books, 348 p.
The Complete Corpus of Anglo-Saxon Poetry. Mode of access: http://www.sacred-texts.com/
neu/ascp/
The Fall of Man (Old Testament) (1997). In: Mitchell, Bruce, and Fred C. Robinson, (pp. 174–
177). A Guide to Old English. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
The Lord’s Prayer in English. Mode of access: http://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/
history/paternoster.html
The Lord’s Prayer (modern). Mode of access: http://www.lords-prayer-words.com/
The Owl and the Nightingale (1997). In: Burrow, John Antony and Thorlac Turville-Petre,
(pp. 81–95), A Book of Middle English. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers.

АНОТАЦІЯ
У статті зроблено акцент на використанні принципів синергетики як
нової міждисциплінарної дослідницької методології для вивчення проблем
розвитку мовлення. Синергетика визначається як наука про складність,
що досліджує принципи емерджентності, самоорганізації та саморегуляції
складних систем різної онтології (живої чи неживої природи, природних чи
створених людиною систем). Ключовими поняттями синергетики виступають
параметри, синтез, когерентність, нелінійність, динамічність, фазовий
перехід. З позиції синергетичного підходу запропоновано розглядати мову як
відкриту, динамічну, нелінійну систему, що здатна до самоорганізації та в
якій всі ієрархічно організовані підсистеми і компоненти когерентно пов’язані
і контролюються керівними параметрами. Під останніми розуміють принципи
граматичної організації, які обмежують структурну варіативність конкретної
мови. Мова належить до синергетичних систем, а тому також має певний
набір параметрів, які детермінують особливості її структурної організації.
Граматичні розбіжності між мовами визначаються дією керівних параметрів
цих мов. У статті запропоновано розглядати історичний розвиток мови як
зміну параметричного патерну певної мовної системи та її наступний перехід –
через стадії хаосу та самоорганізації – у новий, динамічно врівноважений
стан. Автори припускають, що в кожний момент свого існування система
конкретної мови характеризується певним параметричним патерном,
будь-яка зміна якого служить сигналом про зміни в синергетичній системі
в цілому. Як приклад у статті проаналізовано чотири керівних параметри,
характерні для давньоанглійської мови, а саме – параметр нульового підмета,
параметр розташування вершини, параметр сфери зворотного займенника і
параметр побудови запитання. Доведено, що типологічний зсув в організації
англійської мови (від синтетичного типу до аналітичного) ґрунтується
на механізмі зміни його параметричного патерну. Навпаки, стабільність
структурі мови забезпечується стабільністю керівних параметрів конкретної
мовної мегасистеми.
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Домброван Татьяна, Олександренко Екатерина. Развитие
изменение параметрического паттерна языковой системы

языка

как

АННОТАЦИЯ
В статье делается акцент на использовании принципов синергетики как
новой междисциплинарной исследовательской методологии для изучения
проблем развития языка. Синергетика определяется как наука о сложности,
рассматривающая
принципы
эмерджентности,
самоорганизации
и
саморегуляции сложных систем различной онтологии (живой или неживой
природы, естественных или созданных человеком систем). Ключевыми
понятиями синергетики выступают параметры, синтез, когерентность,
нелинейность, динамичность, фазовый переход. С позиций синергетического
подхода предлагается рассматривать язык в качестве открытой,
динамической, нелинейной, самоорганизующейся системы, в которой все
иерархически организованные подсистемы и компоненты когерентно
сопряжены и контролируются управляющими параметрами. Под последними
понимаются принципы грамматической организации, ограничивающие
структурную вариативность данного языка. Являясь синергетической
системой, язык имеет набор параметров, определяющих особенности его
структурной организации. Грамматические несоответствия между языками
определяются действием управляющих параметров этих языков. В статье
предлагается рассматривать историческое развитие языка как изменение
параметрического паттерна данной языковой системы и её последующий
переход – через стадии хаоса и самоорганизации – в новое, динамически
устойчивое состояние. Предполагается, что в каждый данный момент своего
существования система конкретного языка характеризуется определенным
параметрическим паттерном, любое изменение в котором служит сигналом
об изменениях в синергетической системе в целом. В качестве примера
в статье анализируются четыре управляющих параметра, характерные
для древнеанглийского языка – параметр нулевого подлежащего, параметр
расположения вершины, параметр области возвратного местоимения
и параметр построения вопроса. Показано, что типологический сдвиг в
организации английского языка (от синтетического типа к аналитическому)
базируется на механизме изменений его параметрического паттерна.
Напротив, стабильность структуры языка обеспечивается стабильностью
управляющих параметров данной языковой мегасистемы.
Ключевые слова: сложные системы, лингвистическая синергетика, развитие
языка, эволюция, параметр, история английского языка, типологический
переход.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of persuasiveness and suggestiveness as well as
ways of their manifestation. The phenomenon of persuasiveness has become the center
of attention for many scientists lately, especially since nowadays the ways of influence
on public opinion have become more complex and not so obvious. And furthermore,
suggestiveness is the new trend in linguistic research. That is why it is important to
analyse, on the one hand, how persuasiveness and suggestiveness are manifested on
the linguistic level and, on the other hand, how they influence the arrangement of the
language means in the texts of legal discourse. The goal of the research was achieved
with the help of such scientific methods as: linguistic observation and analysis as well
as cognitive method, critical discourse analysis method, pragmatic analysis method.
ISSN 2309-1797 (print) / 2415-3397 (online)
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The type of discourse (either persuasive or suggestive) determines both the
choice of language means and their arrangement. Fronting, discourse markers,
sentences with introductory there and it as well as extraposed sentences are widely
used in the suggestive type of discourse while nominalisation and transferred negation
are inherent in the persuasive type. In the texts of persuasive discourse neutral lexical
means are primarily used, whereas emotionally charged adjectives and adverbs,
idioms and intensifying words are characteristic of the suggestive discourse. From the
point of arrangement, the persuasive type is clearly structured and can be presented
in the form of scheme. The suggestive type has no clear logical construction. More
detailed analysis of the legal discourse (persuasiveness and suggestiveness in writing)
is the prospect of further research studies.
Keywords: persuasiveness, suggestiveness, linguistic means, discourse markers,
extraposition, fronting, transferred negation, nominalisation.

Introduction
Recently, there has been a growing interest in the problems of
communication in terms of impact on the audience. The first thing that is
necessary’ for those who have to convince the audience is ability to be
persuasive. The phenomenon of persuasiveness has become the center of
attention for many scientists, for example, Timothy A. Borchers (2012).
Moreover, nowadays the ways of influence on public opinion have become
more complex and not so obvious. Anthony Pratkanis and Elliot Aronson in
their book «Age of Propaganda: the Everyday Use and Abuse of Persuasion»
ascertain that in the era of «more sophisticated uses of propaganda techniques,
it is important, especially in a democracy, that citizens become informed about
these devices, the psychological dynamics of what makes them effective,
and how to counteract their effectiveness» (Pratkanis & Aronson, 2007). All
this resulted in the appearance of new theories of influence, for example,
suggestiveness and even manipulation. The notion of suggestiveness is an
interdisciplinary one which originated in psychiatry. Psychotherapists John
Grinder and Richard Bandler in the 1960–1970s developed so called neurolinguistic programming, which is considered to be a kind of suggestive
psychotherapy. It aimed at changing person`s behavior through verbal
influence. Suggestiveness is discussed in detail by sociologists, psychologists,
journalists. However, the first serious work on suggestive linguistics, «Начала
суггестивной лингвистики» by I. Cherepanova, was published in 1995
(Cherepanova, 1995). Now, suggestiveness is the new trend in linguistic
research. In our view, it should be given careful and due consideration.
Thus, even a brief description of the problems of modern
communications allows us to speak about the topicality of the research.
Further, we find it appropriate to analyse, on the one hand, how persuasiveness
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and suggestiveness are manifested on the linguistic level and, on the other
hand, how they influence the arrangement of the language means in the texts
of legal discourse. These issues have become the goal of this paper.
To achieve the goals, we define the following objectives: to set the
grammatical and lexical means of expressing persuasiveness and suggestiveness
in the texts of legal discourse, to characterise the arrangement of the language
means in the texts of legal discourse.
In this paper, for the first time, an attempt has been made to ascertain
language means that realize suggestive and persuasive functions as well as to
prove the difference between the arrangement of language means in texts of
persuasive discourse and in texts of suggestive discourse. The novelty of the
research comes from the above.
Creating and delivering a speech to judges and jurors is a hard work
that requires much effort, knowledge, skills. This is especially true for
lawyers. A lawyer should be persuasive as well as be influential when arguing
in court, when negotiating a contract, when writing a memo proposing a
course of action to a client. In all these situations, the key elements of a
strong argumentation are the same: 1) a clear statement of the issue and your
position on that issue; 2) the presentation of evidence and reasoned arguments
to support your position; 3) the rebuttal of opposing standpoints or arguments
(Krois-Linder, 2008: 154).
In order to be persuasive and to have an influence on the audience
it is essential that any speaker should be aware of the following: to have
good communication skills and to use his body language properly. Body
language analysis is not an objective in this paper. As to the first point (good
communication skills) any speaker should consider the fact that a lot of
people, if not the majority, will also try to refute the speaker’s statements.
There will definitely be individuals who initially cannot accept or understand
the speaker’s view, which explains why each speaker needs to learn how to
respond appropriately. They also have to find the right words and arrange them
properly to best suit the situation (Borchers, 2012).

Research Methods and Techniques
To carry out our research, we selected and described the language
material which was used in the 5 speeches (62,000 symbols including blanks)
delivered by the prosecutor (Mr. Eric Warner) and by the attorneys (Mr. James
Culleton, Mr. Stephen Worth, Mr. Bennett Epstein, Mr. Steven Brounstein). The
speeches are opening statements which were presented during the Diallo case
trial (April 26, 2004). In the process of investigation, the following research
methods were used: linguistic observation and analysis as well as cognitive
method, pragmatic analysis method, critical discourse analysis method. We’d
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like to emphasise the method of discourse analysis. It investigates the language
not merely as a way to create and convey meanings of words. This is a
strategy that people use purposefully to achieve a certain effect. According to
M. Stubbs, discourse is concerned with the «... organization of language above
the sentence or above the clause and therefore... larger linguistic units such as
conversational exchanges and written texts» (Stubbs, 1983: 1). Thus, linguistic
structures that are larger than the boundaries of a sentence or utterance are
the focus of research. It implies that discourse analysis is also concerned with
language use in social contexts, and in particular with interaction or dialogue
between communicants. So, discourse analysis is ahead of the text of the study
because it investigates how the language is used, why, when and by whom. Our
analysis has given cause for a clear delineation between the speeches. While
the speech presented by the prosecutor belongs to the persuasive discourse
with some elements of suggestiveness, the speech presented by the attorney is
an example of suggestive discourse with some elements of argumentation.

Results and Discussion
Resources of Grammar in Creating Persuasiveness/Suggestiveness
Convincing the jury is the most important task for both lawyers. They
tend to be persuasive and influential at the same time. Persuasive discourse is
essentially based on a logical argumentation that is strong enough to change
the audience’s opinion to agree with the speaker’s conclusion. That is why
there are a lot of discourse markers in the legal discourse. In Practical English
Usage Michael Swan defines a «discourse marker as a word or expression
which shows the connection between what is being said and the wider context»
(Swan, 2005: 38–145).
Traditionally, some of the words or phrases that were considered
discourse markers were treated as «fillers» or «expletives»: words or phrases
that had no function at all. But nowadays most linguists believe that they
fulfill a variety of functions: establishing a sequence, expanding on a point,
contrasting, referring to the past, drawing a conclusion or inference through
reasoning, emphasising, giving an example, summarising (Muller, 2005). The
classification of discourse markers proposed by D. Schiffrin (1987) served as
the basis for this paper. First, the researcher provides a thorough analysis of
such expressions as «and, because, but, I mean, now, oh, or, so, then, well,
and y’know» and then she suggests a number of other cases which bear
consideration as discourse markers: perception verbs such as see, look, and
listen, deictics such as here and there, interjections such as gosh and boy,
meta-talk such as this is the point and what I mean is, and quantifier phrases
such as anyway, anyhow, and whatever (Schiffrin, 1987: 328). We also take
into consideration the classification given by M. Swan (Swan, 2005), by
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B. Fraser (Fraser, 1999) and by G. Vishnevskaya. G. Vishnevskaya, inter alia,
singles out one more group of discourse markers: masking markers that are
used to affect the conscience of the recipient (Vishnevskaya, 2014: 256).
Our research makes it possible to state that in the prosecutor’s speech
there are significantly fewer discourse markers in comparison with the
attorneys’ speeches. The explanation for this is subject to dispute, but from
our point of view, it is quite obvious: the prosecutor deals in facts while the
attorney deals in opinions and assumptions. The facts speak for themselves.
The prosecutor does not need to prove their coherence. In contrast, the
attorneys dealing in assumptions has to prove their reasonableness and logic.
Let’s compare the excerpts from the speech delivered by the prosecutor
(1) and the speeches delivered by the attorneys (2), (3), (4), (5). Here and
throughout the article excerpts from the speech delivered by the prosecutor
will be marked as (1); from the speeches delivered by the attorneys will be
marked as (2), (3), (4), (5).
(1) these four defendants acted recklessly and with depraved indifference
to … Diallo’s life and the lives of the people who lived there. For that, they
are guilty of murder… (for that is a conclusion marker that gives grounds for
drawing conclusion).
(2) First, I want to thank you for your patience and attention so far;
And we can see how seriously you have been taking this case;
Well, I have to tell you; and I guess I’m going to have to wait a little
longer; And then finally a charge of reckless endangerment… (first and finally
are structuring markers; and – an additive marker that conveys an adversative
relation; then is a conclusion marker; well – a pause marker referring to the
other person’s expectations (Swan, 2005); I guess – a masking marker).
(3) So it is a stupid and inappropriate and improper charge, but
nonetheless it is here. But you will have the right to rule on that and render
a verdict as to that charge; So I hope you will forgive me (so – a conclusion
marker; but – a contrastive marker; I hope – a masking marker).
(4) In furtherance of that, we as a society; at night, I’m sorry, to
6:00 a.m. (in furtherance of that – an additive marker; I’m sorry – a masking
marker).
(5) And, as I said, this was a tragedy…; Well, Richard Murphy is going
to testify; But his conduct was based upon palatable real factors, what he
observed of Mr. Diallo and his fellow officers (and – an additive marker that
conveys an adversative relation; as I said – a marker of cohesion; well – a
pause marker referring to the other person’s expectations; but is a contrastive
marker (Opening Statement, 2004).
Despite the fact that the attorneys try to use the discourse markers
to persuade the listeners through the power of logicality. But, indeed,
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they only create that illusion because the attorneys make false allegations
that are connected in a way that they lead to and support the conclusion.
And furthermore, they frequently use masking markers in order to
affect the conscience of the recipients (jurors). So, it is the discourse of
suggestiveness, mostly.
In texts of legal discourse, such a linguistic device as nominalisation is
widely used. Nominalisation fulfils the functions of emphasising and linking
but also «Because a lot of information can be packed into a noun group, it
can make sentences shorter and leave the rest of the sentence free to add new
information» (Side & Wellman, 2002: 204). It is the most prevalent view on
nominalisation. But some linguists claim that nominalisation plays a significant
part in realising the persuasive function of the text: «In persuasive text, one
common technique is to objectify opinion by nominalizing it, so as to make
it more difficult for the reader or hearer to disagree with it» (Thompson,
2014: 250). Moreover, the information due to nominalisation appears more
objective and factual (Thompson, 2014: 250), because through nominalisation
of actions «the human agency» is lost (Huddleston & Pullum, 2002: 111).
We can observe it in the texts investigated in the article, especially in the
prosecutor`s speech (1): They made the conscious decision; The evidence will
show; Each shot required a separate pull; One bullet went through his chest;
Another bullet broke the bone; … during jury selection you heard some talk
about justification (Opening Statement, 2004).
With the help of the nominalisation an arguable process changes into
something that is more difficult to question, and less contestable. In the
attorneys` speeches nominalisation is used rather rarely. And that is possible,
first, because the speaker leads the jurors to perception of the defendant as a
real person; second, the speaker is not quite sure about his client’s actions.
On the syntactic level the phenomenon of fronting plays a significant
role. R. Side and G. Wellman give the following definition of fronting:
«Fronting involves moving an object, verb or adverbial phrase to a position
before the subject (Side & Wellman, 2002: 198). They explain the reasons
for using fronting. So, fronting changes the emphasis, provides a link of
the previous information with what comes before, signals that «what we
are about to say is important» (Side & Wellman, 2002: 19). The examples
below have been taken (1) from the prosecutor’s speech and (2–5) from the
attorneys` speeches:
(1) Physically, he was not an imposing man (the function of
emphasising); But when they got out of the car… (the function of emphasising);
(2–5) Again he is looking for Ed… (linking); Now, despite …assertions
(emphasising); Just one other aspect I want to talk to you about (emphasising)
(Opening Statement, 2004).
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Using introduction phrases by the attorneys has attracted our attention
during research. Maybe, it can be explained by the following fact: the
prosecutor gives references accompanied by evidence while the attorneys often
make assumptions. Their aim is to present them as something of paramount
importance. So, there appears necessity of signaling and drawing the jurors`
attention to the discussion:
(2–5) But the fact of the matter is…; … the truth of the matter is…;
The first possibility is just that…; The second possibility is…; And the third
possibility is the following; The only thing that matters is … (Opening
Statement, 2004).
The next issue we are going to cover in this paper concerns so called
transferred negation or neg raising. It takes place when a negative element
moves out of the subordinate clause into the main clause that leads to an
important change of emphasis. So, the prosecutor states (1): We do not believe
that these four defendants woke up that morning … with the intent to kill
Amadou Diallo or anybody else. We don’t say it. We don’t believe it (Opening
Statement, 2004). The conclusion is: though we do not believe, the defendants
seemed to have the intent. In the first example the real blame lies on the
defendant because the prosecutor, albeit indirectly, accuses the defendants
of committing the crime. It is obvious that the position of the negation
determines the semantic interpretation, though it sits at the boundary of logic
and language. The transfer of the negative particle to the main part of the
sentence accentuates this premeditation of the actions of the police.
There is one more syntactic device encountered when attempting to
characterise the attorneys’ speeches (2–5): sentences with the anticipatory
pronoun it and cleft sentences. Despite their similarity they have different
functions in the texts of legal discourse.
Extraposition takes place when the sender of the speech removes an
element from its normal position to the end of the sentence (Quirk, 1985) with
the help of the pleonastic pronoun it. In this case, the principle of end-weight
and end-focus work together (Quirk, 1985). Such transformation helps a) to
increase «communicative dynamism» by redistributing the information over the
sentence in a more balanced way because the most significant information is at
the end of the sentence and b) to include an evaluative element by introducing
the evaluative comments sentence-initially (Rowley-Jolivet & Carter-Thomas
2005: 52). For example, (2–5): But it so rarely happens because it took
a series of events to all go wrong at one time, much like in a plane crash or
in a train wreck or in a power failure where human beings were involved.;
So it is a stupid and inappropriate and improper charge.; It was arrogant; …
it turned out later that Mr. Diallo did not have a gun.; it is important for me
to impart to you that our position is that Mr. Diallo broke no laws. Though,
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one viewpoint expressed in linguistics is that extraposition results in indirect
and wordy sentences.
Pseudo-cleft sentences are often used in the attorneys’ speeches. A cleft
sentence or pseudo-cleft sentence is «a special construction which gives …
focal prominence to a particular element» (Quirk, 1985), and highlights new or
contrastive information expressed by the sender of the speech (2–5): what is
important, and I say this from my heart, is that all human life unquestionably
is precious and important.; what he saw and heard was not a gun.; What
happened on February 4, 1999, at about 12:40 a.m. in the vestibule of 1157
wheeler Avenue in Bronx County, it was a terrible, terrible tragedy.
From our investigating the speeches we think it necessary to point out
one more specific syntactic feature which proved to be problematic for texts of
legal discourse. It is emphasis with there. According to conventional wisdom,
emphatic there is used to create a more impersonal style in formal English.
But during our research we noticed that such sentences serve as imperative
assertions (2–5): And there is no doubt that this is a tragedy. There is no
doubt that losing a son who is 21 years old is a tragedy. There is no doubt
that Ahmed Diallo did not deserve to die; There is a major difference between
those guys and the rest of us; There are no villains seated in this courtroom.
Lexical Resources in Creating Persuasiveness/Suggestiveness
From the point of view of the lexical component we should point out
to emotional and expressive vocabulary, idioms and intensifying words. The
choice of lexical means depends on their role in the process of implementing
one of the functions of the language: communicative, informative or influential.
«Legal professionals lead the recipients to specific perceptions of events and
actions by careful selection of words and phrases» (Huddleston & Pullum,
2002: 109). As a whole, the prosecutor’s speech can be defined as persuasive
with certain elements of suggestiveness, therefore, neutral lexical means are
primarily used to convince the recipient in terms of logic. Some elements
of suggestiveness mentioned above are expressed by emotionally charged
adjectives and adverbs (1): We ask you to find these defendants guilty of their
intentional, depraved, reckless, unreasonable and unnecessary conduct…; …
these four defendants acted recklessly and with depraved indifference…; they
are guilty of murder and reckless endangerment (Opening Statement, 2004).
Also, worthy in this connection is the fact that some of them have
become emotionally charged in the context and due to enumeration. So,
they have acquired emotiveness in the specific context. Some linguists, for
example V. Teliya, note that expressiveness is the result of such a pragmatic
use of language, the main purpose of which is the expression (emotionally
positive or negative) of the relation of the speaker to the subject of speech and
transference of such an attitude to the recipient (Teliya, 1997).
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As opposed to the prosecutor’s speech, in the attorneys` speeches there is
an abundance of expressive means (2–5): …belittles or denigrates the precious
lif …; compunction; his overriding mission; a frantic voice; natural feelings of
sympathy; face a threat of violence every day…; the most dangerous job; …
to end Murphy`s nightmare…; …who prey on the citizens…; …good, decent,
reasonable, honorable police officer…; … the kind of dedicated officer…
(Opening Statement, 2004).
Also, in the attorneys’ speeches (2–5) we can observe: a) euphemisms
which substitute more dysphemic expressions. It should be noted that those
words are contextual synonyms: a) a mistake, incident, a tragic accident,
a tragedy instead of crime or murder; a victim instead of criminal; in a dimly
lit vestibule, in a dangerous area instead of the vestibule of an occupied
apartment building where people lived in the early morning hours; five good
men, four New York City police officers instead of defendants; b) idioms:
step inside his shoes, Monday morning quarterback; to turn back the hands
of time; c) intensifying words: extremely controversial; a terrific so; they had
suffered greatly; few terrible seconds; deadly threat; very, very brief moment in
time; one of the most dangerous jobs; violent criminals; palatable real factors;
concern yourself solely; desperately like to turn back (Opening Statement,
2004). Having carefully selected language means the attorneys establish a
conceptual framework that is employed to personalise the defendant, to capture
the imagination of the jury members (Huddleston & Pullum, 2002: 111) and to
convince them through such an impact.
Arrangement of Language Means in Legal Discourse
The speaker is supposed to think over the choice of language means
as well as their arrangement. In the first part of his speech, the prosecutor
describes the plaintiff using lexical means that have a common seme (1)
«an ordinary person who does not pose a threat to society»: not an imposing
man, simple life, worked 10 to 12-hour days, sold videotapes and things like
that, spoke with his roommate about their utility bill, unarmed, minding his
own business and doing nothing wrong (Opening Statement, 2004).
Then an abrupt segue takes place which is expressed by the word
dead (1): Less than an hour later, Amadou Diallo would be dead. The
culmination in the speech occurs when the addressee states explicitly that the
policemen took an informed decision to shoot a person: But when they got
out of the car, we will prove when they got out of the car in front of Amadou
Diallo’s home in the early morning of February 4 they made the conscious
decision to shoot him. They made the conscious decision to shoot a man
standing in a confined space of a vestibule that was not much bigger than
an elevator. They made the conscious decision to shoot into the vestibule
of an occupied apartment building where people lived in the early morning
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hours, when most of them would be home (Opening Statement, 2004). It can
be identified as the second part of the speech.
In the third part, the sender of speech uses lexical means that have a
common seme «evidence» (1): One bullet went through Amadou Diallo’s
chest, his aorta, his left lung, his spine, and his spinal cord, his spleen, his
left kidney and his intestines, his left hip, causing perforations of his pelvis
and his intestines, the left side of his back, his spine, his spinal cord, his liver,
and his right lung. Another bullet broke the bone in his right arm above the
elbow. Another bullet fractured both bones in his left shin. Another bullet went
through his thigh, exited his groin and grazed the scrotum. Another bullet went
into his right leg, traveled upward and lodged behind his knee. Nine more
bullets struck him from the torso to toe (Opening Statement, 2004).
Subsequently, the prosecutor takes a clear position in the following
excerpt (1): When all of the evidence is in it will be clear to all of you
beyond a reasonable doubt that these defendants… guilty of their intentional,
depraved, reckless, unreasonable and unnecessary conduct that jeopardized
the lives of Amadou Diallo’s neighbors and destroyed Amadou Diallo’s life
(Opening Statement, 2004).
All that was set out above can be presented in the form of scheme:
simple life – conscious decision – evidence.
The way the attorneys arrange lexical means in their speeches contrasts
with the aforementioned example. There is no clear logical construction in
their speeches, because they appeal to the emotions of the audience (pathos),
not mind (logos). The attorneys usually describe their defendants as good
cops, then that a tragedy happened, after that they assure the audience of the
officers` innocence:
(2) All of the evidence … will lead you to know with a feeling beyond a
reasonable doubt that these officers were justified in their shooting. Thank you.
(3) And the evidence will show that Sean Carroll deserves a much
better fate than being charged with a crime for being put into a situation that
is every good cop’s nightmare and is now his…
(4) This is a tragedy, not a crime. No crime was committed. At the end
of this case I will stand before you again and ask you to return a verdict
of not guilty.
(5) Well, I’m going to ask you …to look into your hearts, to wait
until you hear all the evidence, to follow the law. I’m going to ask you to
end Richard Murphy’s nightmare-and send him back to his family (Opening
Statement, 2004).
It is justified by the type of discourse: either persuasive discourse with
some elements of suggestiveness or suggestive discourse with some elements
of argumentation.
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Conclusions
The type of discourse (either persuasive or suggestive) determines the
choice of language means. So, if it is the attorneys’ speeches which we refer
to the suggestive type, they are replete with discourse markers. On the one
hand, the defence lawyers deal in opinions that should be logically organised
to support their conclusions, on the other hand, they try to affect the recipient’s
conscience. The same is true for fronting. The attorneys present their opinions
as something of paramount importance to get the audience’s attention.
Sentences with introductory there and it as well as extraposed sentences are
widely used in the suggestive type, because they allow the speakers not only
to evaluate the information given but also to influence the recipient’s opinion.
Having analysed lexical means, we can assert that the attorneys promote their
point of view with the help of emotionally charged adjectives and adverbs,
idioms and intensifying words.
Unlike the attorneys, the prosecutor uses such linguistic device as
nominalisation and transferred negation. On the one hand, with the help of
the nominalisation an arguable process changes into something that is more
difficult to question, and less contestable, on the other hand, an act of
depersonalisation occurs. The transfer of the negative particle to the main
part of the sentence accentuates the fact that the actions of the police were
intentional. In the prosecutor’s speech neutral lexical means are primarily used.
He tries to convince the recipient in terms of logic. Based on the results of the
research, the prosecutor’s speech belongs to the persuasive type of discourse.
The type of discourse influences the arrangement of the language means.
The persuasive type (prosecutor’s speech) is clearly structured and can be
presented in the form of scheme: simple life – conscious decision – evidence.
The suggestive type (attorneys` speeches) has no clear logical construction:
there is an appeal to the emotions of the audience (pathos), not mind (logos).
So, it seems reasonable to suggest that the type of discourse influences not
only grammatical and lexical resources but also their arrangement in the text.

References

Borchers, T. (2012). Persuasion in the Media Age. Waveland Press, Inc. from https://books.
google.com.ua/books?id
Cherepanova, I. (1995) Dom kolduni: Nachala suggestivnoy lingvistiki [Witch’s Home: Basics of
Suggestive Linguistics]. Perm : Izd-vo Permskogo un-ta [in Russian].
Fraser, B. (1999). What are discourse markers? Journal of Pragmatics, 31, 931–952 from http://
www.gloriacappelli.it/wp-content/uploads/2009/05/dm.pdf
Grinder, J., & Pucelik, F. (2012). The Origins of Neuro Linguistic Programming. Crown House
Publishing Limited from http://codenlp.ru/wp-content/uploads/2013/12/2012-The_Origins_
of_Neuro_Linguistic_Pprogram_-_John_Grinder.pdf
Huddleston, R., & Pullum, G. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language.
Beccles: William Clowes Ltd. from http://bookre.org/reader?file=2234794
Krois-Linder, A. (2007). International Legal English. Cambridge University Press.

© Margarita Zaitseva, Iryna Lypko

91

Ознаки персуазивності т а сугестії в юридичному дискурсі
Muller, S. (2005). Discourse Markers in Native and Non-native English Discourse (Pragmatics
and Beyond. New Series). John Benjamin’s Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia
from http://bookre.org/reader?file=1070703&pg=19
Opening Statements. The Amadou Diallo Killing from criminaldefense.homestead.com/diallo.htm
Pratkanis, A., & Aronson, E. (2007). Age of Propaganda: the Everyday Use and Abuse of
Persuasion. Holt. from http://bookre.org/reader?file=1273850
Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., & Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the
English language. London: Longman. from http://bookre.org/reader?file=777220
Rowley-Jolivet, E., & Carter-Thomas, Sh. (2005). Genre Awareness and Rhetorical Appropriacy:
Manipulation of Information Structure by NS and NNS. Scientists in the International
Conference Setting. English for Specific Purposes 24, 41–64. from http://booksc.org/
book/16583365/90f5b8
Schiffrin, D. (1987). Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.
Side, R., Wellman G. (2002). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and
Proficiency. Pearson Educational Limited.
Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press.
Teliya, V.N. (1997). Ekspressivnost [The expressiveness]. Russky yazyk: Entsiclopediya –
Russian language: Encyclopedia (4th ed.), (pp. 637–638). Moscow [in Russian].
Thompson, G. (2014) Introducing Functional Grammar. Third edition. London; New York:
Routledge from http://www.academia.edu/10910807/Thompson_Introducing_Functional_
Grammar
Vishnevskaya, G., & Kremen, N. (2014). O funkcionirovanii diskursivnyh markerov v ustnoj
politicheskoj rechi [Discourse Markers in Oral Political Discourse]. Gosudar stvennoe
upravlenie. Elektronnyj vestnik – State administration. E-Bulletin (45th ed.), (pp. 247–
263). Moscow, MGU [in Russian].

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено проблемі персуазивності та сугестивності, а також
способам їх організації. Останнім часом феномен персуазивності став
центром уваги для багатьох вчених, особливо з того часу, як способи впливу
на громадську думку стали більш складними і не такими очевидними. Отже,
поняття сугестії – це нова тенденція в лінгвістичних дослідженнях. Ось чому
ми вважаємо важливим проаналізувати, з одного боку, як персуазивність
і сугестивність виявляються на мовному рівні, а з іншого боку, як вони
впливають на організацію мовних засобів в текстах юридичного дискурус
(на прикладі судових промов). Мета дослідження була досягнута за
допомогою таких наукових методів, як: лінгвістичне спостереження і аналіз,
а також когнітивного методу, методу критичного аналізу дискурсу, методу
прагматичного аналізу. Окреслені методи дали змогу переконливо довести, що
тип дискурсу (або персуазивний, або сугестивний) обумовлює не тільки вибір
мовних засобів, але й їхню організацію. Значне місце у роботі приділяється
граматичним засобам. Слід зазначити, що переміщення, дискурсивні маркери,
речення з вступними it або there, а також речення з екстрапозицією
притаманні сугестивному типу дискурсу, тоді як номіналізація та перенесене
заперечення є більш вживаними в персуазивному дискурсі. Аналіз лексичних
засобів показав, що нейтральні лексичні одиниці є ознакою персуазивності,
а емоційно й експресивно забарвлені прикметники, прислівники разом з ідіомами
та словами-інтенсифікаторами – ознакою сугестивності. З точки зору
організації мовних засобів, персуазивний тип дискурсу чітко структурований
і може бути представлений у вигляді схеми. Сугестивний тип не має чіткої
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логічної побудови. Докладніший аналіз юридичного дискурсу (персуазивного та
сугестивного в письмовій формі) – це перспектива подальших досліджень.
Ключові слова: персуазивність, сугестія, лінгвістичні засоби, дискурсивні
маркери, екстрапозиція, переміщення, перенесене заперечення, номіналізація.
Зайцева Маргарита, Липко Ирина. Особенности персуазивности и суггестии
в юридическом дискурсе
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме персуазивности и суггестивности, а также
способам их проявления. В последнее время феномен персуазивности стал
центром внимания для многих ученых, особенно с тех пор, как способы
воздействия на общественное мнение стали более сложными и не столь
очевидными. Так, понятие суггестии – это новая тенденция в лингвистических
исследованиях. Вот почему мы считаем важным проанализировать, с
одной стороны, то, как персуазивность и суггестивность проявляются
на языковом уровне, а с другой стороны, как они влияют на организацию
языковых средств в текстах юридического дискурса (на примере судебных
выступлений). Цель исследования была достигнута с помощью таких научных
методов, как: лингвистическое наблюдение и анализ, а также когнитивного
метода, метода критического анализа дискурса, метода прагматического
анализа. Указанные методы дали возможность убедительно доказать,
что тип дискурса (либо персуазивный, либо суггестивный) определяет не
только выбор языковых средств, но и их организацию. Значительное место
в работе уделяется грамматическим средствам. Следеует отметить, что
перемещение, дискурсивные маркеры, предложения с вводными it или there,
а также предложения с экстрапозицией характерны для суггестивного
типа дискурса, в то время как номинализация и перемещенное отрицание в
основном используются в персуазивном дискурсе. Анализ лексических средств
показал, что нейтральные лексические единицы являются характеристикой
персуазивного дискурса, а эмоционально и экспрессивно окрашенные
прилагательные, наречия вместе с идиомами и словами-интенсификаторами –
характеристикой суггестивного дискурса. С точки зрения организации
языковых средств, персуазивный тип дискурса четко структурирован и
может быть представлен в виде схемы. Суггестивный тип не имеет четкого
логического построения. Более подробный анализ юридического дискурса
(персуазивный и суггестивный в письменной форме) – это перспектива
дальнейших исследований.
Ключевые слова: персуазивность, суггестия, лингвистические средства,
дискурсивные маркеры, экстрапозиция, перемещение, перенос отрицания,
номинализация.

© Margarita Zaitseva, Iryna Lypko

93

Psycholinguistics (2018), 23(2), 94–106

DOI 10.5281/zenodo.1204994

УДК 81’23

Psycholinguistic Computerized Tools of Linguistic
and Translation Studies Discourse Analysis
Психолінгвістичні комп’ютерні інструменти
лінгвістичного та перекладознавчого аналізу дискурсу
Serhii Zasiekin 1
Ph.D. in Philology,
Assistant Professor

Сергій Засєкін 1
кандидат філологічних наук,
доцент

E-mail: s.zasyekin@gmail.com
orcid.org/0000-0001-9453-3534
Scopus Author ID: 35112194200
ResearcherID: C-3094-2016
Yuliia Rosenhart 1
Postgraduate student
1

Юлія Розенгарт
аспірантка

Lesya Ukrainka East European
National University,
Ukraine
 13, Volya Pr., Lutsk,
Volynskya oblast, 43023

1

1

Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки,
Україна
 пр. Волі, 13, м. Луцьк,
Волинська область, 43023

Original manuscript received February 24, 2018
Revised manuscript accepted March 14, 2018

ABSTRACT
Recently, researchers in the field of linguistics, psycholinguistics, psychology of
language, translation studies and other related fields have shown an increased
interest in studying linguistic features of discourse. An increasing amount of studies
on deception, means of suggestion and manipulation in discourse clearly indicate
that there is a relationship between the use of function words, discourse cognitive
compexity and speakers’ emotional states, his/her hidden intentions. Function words
as ‘style words’ (Tausczik & Pennebaker, 2010) including pronouns, conjunctions,
prepositions, articles are processed automatically due to their procedural meaning. This
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paper is focused on the application aspects of two computerized methods – Linguistic
Inquiry and Word Count (LIWC), and Textanz that are sensitive to function words.
Designed by J. Pennebaker, social psychologist from University of Texas in Austin, and
his colleagues (Pennebaker et al., 2007), LIWC as a text analysis program that counts
words in linguistic and psychological categories helps a researcher detect meaning in a
wide variety of experimental settings, including to demonstrate information distortion
in political discourse and translation. Our previous investigation on deception validated
LIWC’s potential in identifying information distortion in English political discourse.
The current study was aimed at verifying the above mentioned programs’ ability to
detect deviations in translating. The authors found that such translation universals as
simplification, normalization, and explicitation are markers of information distortion,
or the «third code» (Frawley, 1984), in the target versions. Another important finding
was that they can be easily traced in English-Ukrainian parallel and comparable
corpora through the use of LIWC and Textanz – reliable detectors of linguistic means
with mostly procedural meaning.
Keywords: computerized research methods, Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC),
Textanz, translation universals, discourse, information distortion.

Вступ
Будь-які флуктуації в мовній матерії, викликані емоційними
сплесками, психологічними станами, когнітивними зрушеннями,
нещирістю мовця тощо непросто зафіксувати неозброєним оком
(вухом), адже в мовленні актуалізуються певні мовні одиниці, що
цілковито або почасти неусвідомлено перероблюються людським
мозком. Це створює добре підґрунтя для засобів прихованого впливу –
маніпулювання. Наприклад, у політичній площині практика маніпуляції –
це цілеспрямоване дистанціювання суспільства від соціально-політичної
дійсності, що особливо яскраво виявляється в політичному дискурсі,
оскільки в образі політичного лідера відображаються національні
цінності та ідеали, якими має керуватися суспільство. Успішному процесу
маніпуляції сприяє промовиста риторика політиків і глибокі знання про
людську психіку, що дає досвідченим політичним керівникам можливість
надихати аудиторію і переконувати її щодо прийняття того чи того
рішення (Парастаев, 2012). Спотворення інформації – засіб маніпуляції,
тому нехтувати його наслідками/ впливом на індивідуальну та масову
свідомість адресата не варто. Через те, що ця проблема лежить у площині
інформаційно-психологічної безпеки людини, висуваються нові вимоги до
інструментарію його ідентифікації. В основу такого виду інструментарію
має бути покладено методи, що первинно базуються на виокремленні
специфіки суб’єкт-суб’єктних відношень, які дають змогу дослідити
питання інформаційного впливу на індивідуальну, групову та масову
свідомість (Стариш, 2004: 321).
© Serhii Zasiekin, Yuliia Rosenhart
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Більшість одиниць у дискурсі, що здатні спотворювати інформацію,
бувши інструментами маніпулювання, можна зафіксувати, використовуючи
комп’ютерні методи психолінгвістичного аналізу. Витоки сучасного
автоматизованого психолінгвістичного аналізу дискурсу базуються на
спостереженні за людською (не)вербальною поведінкою. Підвалини
цього підходу закладали багато вчених, серед яких З. Фройд, який
своїми дослідженнями звернув увагу на так звані обмовки, коли очевидні
мовні помилки приховували справжні інтенції особи. Г. Роршах та
колеги розробили проективні тести для виявлення людських думок,
намірів та мотивів на основі способу опису особою чорнильних плям
(Rorschach, 1921). Д. Макклеланд із групою дослідників тематичних
аперцептивних тестів з’ясував, що розповіді, вигадані людьми на основі
рисунків, могли дати важливі ключі щодо розуміння потреб осіб у
професійній належності, владі, досягненнях (McClelland, 1979).
Першу програму комп’ютеризованого аналізу тексту було
розроблено групою вчених під керівництвом Ф. Стоуна (Stone et al.,
1966), які побудували кодові схеми інтерпретації тексту, адаптувавши ідеї
Макклеланда. Програма під назвою «General Inquirer» будувалася на серії
алгоритмів, використовуваних під час визначення психічних розладів,
оцінюванні мовлення, вимірюванні особистісних шкал. Одним із перших
автоматизованих способів текстового аналізу був також метод лікаря
за професією В. Вайнтрауба (1989), який звернув увагу на те, як люди
використовували артиклі та займенники. Учений вручну рахував слова в
текстах, серед яких були політичні промови, медичні інтерв’ю, вивівши
загальні закономірності щодо зв’язку між уживанням займенника першої
особи однини в різних відмінках (я, мій, моє, моїм, мого) та рівнем
депресивності досліджуваного. Проте досить довгий час його робота
залишалася поза увагою вченого світу.
Особливої популярності питання створення автоматизованих
інструментів аналізу мовлення набуло у 1980-х роках. Однією з
ініціативних груп, яка займалася виявленням в дискурсі інформантів
лінгвальних аналогів їхніх психологічних станів, була команда фахівців
під керівництвом соціального психолога з Техаського університету
в Остіні Дж. Пенебейкера (Pennebaker et al., 2007). Групі експертів
давали завдання провести кореляцію між тим, що вони бачили в тексті
інформантів, та тим, як ті розповіді були організовані. Особливу увагу
привертали когерентність, емотивні маркери, оптимізм, аргументованість
тощо. Інструкція для досліджуваних експериментальної групи була
така: упродовж 15 хвилин написати про життєві травматичні події, які
й досі їх хвилювали, не замислюючись над можливими граматичними,
стилістичними чи орфографічними помилками. Для досліджуваних
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контрольної групи тема була інша: описати, наприклад, свій сніданок,
взуття тощо. Експеримент тривав чверть години протягом чотирьох
сесій щодня. Як з’ясувалося згодом, після закінчення експерименту
в учасників відбулися позитивні емоційні зрушення й покращення у
фізичному здоров’ї (Pennebaker & Beall, 1986). Робота експертів полягала
в оцінюванні змісту текстів і зіставленні вербальних маркерів. Не всі
експерти групи однаково оцінювали тексти: на заваді ставав чинник
їхнього психоемоційного перевантаження, що призводив до повільності
в роботі, самі фахівці ставали більш депресивними після прочитання
наративів про психічні травми. Саме тому було вирішено полегшити
їхню роботу, звернувшись до комп’ютерної розробки оцінювання тексту,
метою якої було виявлення та підрахунок слів із психологічних категорій.
Учені розробили комп’ютерну програму Linguistic Inquiry and Word Count
(LIWC), яка полегшила роботу експертів. Суть її роботи зводилася до
спостереження й фіксації лексичної неоднорідності мовних одиниць.
Програма LIWC виявляє питому вагу слів із кожної категорії, яких
у версії 2015 року налічується понад вісімдесят, установлюючи відсоток
їхнього використання в тексті. В останній версії програми 2015 року
словник налічує понад 10 тис. слів, кожне яких згруповано навколо
змістових категорій, наприклад, граматичних категорій, психологічних
конструктів, категорій соціальних відношень типу «work», «religion»,
«family», «home», «leisure» і т.ін. Програму побудовано таким чином, що,
зафіксувавши в тексті конкретне слово, машина приписує його до однієї
чи декількох відповідних категорій.
LIWC містить два блоки – блок обробки та словники. Кожне слово
в певному тексті корелює зі словом-відповідником зі словника. Слова
класифіковано за їхньою належністю до функціональних (стильових)
та повнозначних (змістових). До перших належать займенники, артиклі,
прийменники, сполучники. До других – дієслова, іменники, прикметники,
прислівники. Зацікавленість у дослідженні саме стильових слів
пояснюється, наприклад, тим, що хоча пересічний носій мови в середньому
має, скажімо, словник зі 100 тис. слів, лише 500 слів (приблизно 0,05%)
складають функціональні слова. Проте саме ці слова складають близько
половини всіх слів у його актуальному мовленні. Із психолінгвістичної
перспективи, функціональні слова відбивають те, як люди спілкуються,
а змістові слова передають те, що вони говорять. Тому стильові слова є
лінгвопсихометричними індикаторами вимірювання змісту соціального та
психологічного світів мовця (Tausczik & Pennebaker, 2010).
Функціональні слова здатні позначати просторові відношення, що
слугують первинними організувальними віхами в структурі картини світу
(Касевич, 2013: 38). Говорячи про простір у сприйнятті індивідом, слід
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розмежовувати принаймні ті просторові параметри, які можна назвати
проксимальними/ дистальними. Що вище щільність (частотність) ужитих
займенників першої особи, то вищий ступінь правдивості повідомлюваної
інформації: самореференція показує, що мовець щирий сам із собою
(Shapiro, 1996). Лінгвістично це виражено проксимальними словами,
семантика яких «ближча» до мовця, наприклад: my mom, my dad.
Наприклад, присвійний займенник my показує, що позначуваний ним
іменник чи об’єкт належить агенсу чи стосується його (проксимальний
аспект). Дистальна мова базується на понятті відносності щодо агенса.
Водночас, послуговування присвійним займенником their свідчить, що
іменник чи об’єкт стосується інших (дистальних) осіб. Тому займенники –
приклади дейктичних виразів, позаяк їхнє (проксимальне чи дистальне)
значення залежить або співвіднесено з дискурсивним агенсом.
Описані в нашій попередній публікації (Розенгарт, 2017) результати
аналізу політичного дискурсу за допомогою комп’ютерної програми
LIWC 2015 засвідчили, що спотворення інформації маркує стратегія
дистанціювання мовця від змісту своїх повідомлень, менша кількість
самореференцій, натомість більша кількість референцій на інших
осіб. Існує висока ймовірність того, що мовці, які схильні частіше
вживати дистантні референти, наприклад: college friend, that guy, there,
кажуть неправду.
Використання слів із негативною семантикою може бути викликано
відчуттям провини мовця через саму неправду чи через речі, про які йому
доводиться казати нещиро. Унаслідок емоційної напруги (cf.: Яновець,
2014) та провини через нещирість, мовець недовільно може висловлювати
більше негативних емоцій, що фіксується у збільшенні в його мовленні
заперечних конструкцій та часток (negate).
Наступним психолінгвальним маркером спотворення інформації
є низький ступінь когнітивної складності: зазвичай комуніканти схильні
говорити про себе (правду) і тому таке комунікативне завдання не
складне, не потребуючи залучення й докладання інтенсивних когнітивних
зусиль. Такий дискурс насичений маркерами когнітивних процесів
(cogproc), – когнітивними (діє)словами, наприклад, індикаторами
когнітивно складнішого мовлення, якому властивий вищий ступінь
обґрунтованості, конкретності: (be)cause, know, ought. Проте коли завдання
ускладнюється під час реалізації інтенції спотворення даних, потребуючи
залучення вищого ступеня когнітивних зусиль, мовлення втрачає
когнітивну складність, насичуючись дієсловами «руху» (motion), доступ
до яких за цих умов полегшений. Під час цього маніпулятору доводиться
вдаватися до ширшого фонду знань, тобто зміщувати фокус на інших, що
виявляється у збільшенні показників із категорій shehe, they, distal.
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Високий ступінь ймовірності повідомлення неспотвореної інформації
також марковано збільшеною кількістю слів, довжина яких перевищує
шість букв (sixltr) та слів із семантикою винятковості, або «ексклюзивних»
слів (exclus). Отож серед них сполучники but, however, although тощо,
прийменники without, дієслово exclude вживані (з нейролінгвістичного
погляду) тоді, коли мовець намагається здійснити продумані логічні
операції розмежування того, що належить до певної категорії, а що ні
(Newman et al., 2003).

Методи дослідження
Якщо в попередньому дослідженні із застосуванням LIWC у фокусі
уваги були аспекти спотворення інформації в політичному дискурсі,
метою цього дослідження було емпірично встановити девіації у мовних
показниках інформаційного середовища перекладу із залученням двох
програм – LIWC та Textanz. У комплексі ці дві програми допомагають
дослідникові-перекладознавцеві якісніше встановити розбіжності у
великих за обсягом двомовних паралельних корпусах текстів (Zasiekin,
2014; 2016). Програма Textanz фіксує, з-поміж іншого, обсяг тексту,
лексичне розмаїття, коефіцієнт читабельності тощо. Отже, до уваги
бралися такі показники: обсяг тексту у словах (WC), середній розмір
речень (WPS), кількість слів, більших за 6 букв (sixltr), лексичне розмаїття
(lexvar), кількість займенників першої особи однини (I) і множини
(we), другої особи (you), третьої особи однини (shehe), третьої особи
множини (they), заперечних конструкцій (negate), слів із семантикою
безвинятковості (exclus), дистальні дейктики типу that, there (distal), слова,
що позначають когнітивні процеси (cogproc), дієслова руху (motion),
коефіцієнт читабельності (readability), питома вага слів із тематичної
групи «релігія» (relig) (див. табл. 1).
Для прикладу перекладозначого аналізу було взято уривок із
оповідання «Френні» повісті «Френні і Зуї» Дж. Селінджера обсягом
1325 слів та його переклад, виконаний Ю. Покальчуком (Salinger
1961; Селінджер, 1984). Для спрощення аналізу діалогічного дискурсу
з оригінального й цільового текстів було вилучено було репліки
персонажів.

Обговорення результатів
У площині перекладу спотворення / неправдивість відтворюваної
інформації доцільно, на наш погляд, аналізувати в термінах «етики
перекладу» (van Wyke, 2010). Системне вивчення «перекладної мови»
(translationese) – продукту перекладачів – у зіставленні з неперекладною
мовою, відбитою в текстах – продуктах її носіїв, переконує в реальності
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існування «третього коду» (Frawley, 1984), що різнить більшість
перекладів незалежно від операційних мов, бувши наслідком прояву, або
«видимості» (visibility) (Venuti, 2004) перекладачів у текстах перекладу.
Перекладачі несвідомо лишають свій деформувальний слід на стадії
розкодування тексту першоджерела, не «стерши» його під час кодування
тексту цільовою мовою. «Деформувальні тенденції» (Berman, 1999),
або перекладацькі універсалії, серед яких симпліфікація, експліцитація,
нормалізація, чинять негативний уплив на перебіг інтерпретації дискурсу
кінцевим адресатом – носієм цільової мови. Саме вони слугують
трасерами «видимості» (здійснених операцій) перекладача, виказуючи
його присутність у цільовій версії. Виходячи з того, що джерельний та
цільовий тексти можуть мати різну мету, вони, врешті-решт, можуть
різнитися між собою, іноді досить суттєво (Vermeer, 2004: 229), що
суперечить усталеним етичним принципам перекладацької діяльності.
Спрощувати те, що було автором першотвору сказано не так
просто, додавати те, що письменник зберігав між рядків, нормалізувати
в перекладі те, що, приміром, характеризувало авторський ідіостиль,
вирізняючи його з-поміж інших майстрів слова, – ці ознаки також можна
визнати фабрикуванням мовних даних. Етичність перекладача перебуває в
такому разі під питанням, адже етичний перекладач – той, хто «має лише
один обов’язок, а саме: відтворити з абсолютною точністю весь текст,
і нічого крім тексту» (Nabokov, 2004: 212). Відтак з’ясування різниці в
питомій вазі функціональних слів, у когнітивній складності та зсувах
дейктичної «осі» в перекладному дискурсі слугує свідченням на користь
наявності «третього коду» в перекладній версії, що становить інтерес із
погляду перекладацьких універсалій.
Обраний для аналізу уривок діалогу між Лейном Кутелом та
Френні щодо книги «Шлях прочанина» містить велику кількість спільних
функціональних слів, – займенників, сполучників, прийменників,
дискурсивних маркерів. Як засвідчили дослідження М. Айрленд і колег
(Ireland et al., 2011), що більше в мовленні співрозмовників однакових
функціональних слів, то вищим є ступінь інтимізації комунікантів. Тому
будь-які відхилення від їхньої питомої ваги в перекладних репліках
персонажів твору неминуче спотворюють правдивість розповіді Френні й
щирість у стосунках між комунікантами. Ці чинники потрібно враховувати
під час перекладу ще й задля досягнення схожого естетичного ефекту
на українського читача. Разом із тим, беремося стверджувати, що
якщо перекладач зберігає спільність цих одиниць із ВТ у цільовій
версії, це може свідчити на користь вищого ступеня його «інтимізації»,
зближення й психотипової сумісності з автором першоджерела. Зіставний
психолінгвістичний аналіз із застосуванням LIWC і Textanz демонструє те,
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що досвідчений перекладач загалом вправно виконав завдання перекладу,
хоча й залишив свій ледь помітний «слід» у тексті перекладу:
та

relig

readability

motion

cogproc

distal

exclus

negate

shehe

lexvar

оригінальної

TT

1342

26.36 10.41 0.52 2.68 0.14 2.00 3.65 0.44 2.90 3.50 0.06 14.00 6.97 6.19 6.70

they

14.49 11.83 0.30 4.68 0.15 4.00 3.47 0.38 2.19 3.55 0.08 14.72 1.74 2.47 3.62

you

1325

we

ST

I

WC

WPS

аналізу

Text

Sixltr

Таблиця 1. Результати психолінгвістичного
перекладної версій на основі LIWC і Textanz

Як засвідчили дані комп’ютерної обробки із застосуванням
програм LIWC 2015 i Textanz, дискурс персонажів у ВТ характеризує
доволі високий ступінь правдивості: низькі показники дистальності
(distal), займенників третьої особи (they) та когнітивних одиниць
(cogproc), високі показники використання займенника першої особи
однини, «ексклюзивних» слів, що збережено в перекладі. Водночас
простежуємо в ПТ симпліфікацію: зменшено майже вдвічі питома вага
займенника першої особи однини, проте збільшилася кількість дієслів
«руху», що негативно корелює зі ступенем правдивості інформації
(див. Tausczik & Pennebaker, 2010). Симпліфікація відбулася і на
рівні дейксису з займенником 2-ї особи you, що також зазнав «втрат»
наполовину, що змінює дейктичну вісь і спрощує ПТ. Перекладний
дискурс виявився когнітивно складнішим на лексичному рівні: коефіцієнт
читабельності зріс у два з половиною рази, що свідчить про тенденцію
до експліцитації. Зафіксовано також експліцитації і на синтаксичному
рівні: незначно збільшився відсоток заперечних конструкцій (2,19 vs.
2,90). На синтаксичному рівні зафіксовано також симпліфікацію: середній
розмір речень у ПТ знизився до 10,41, порівняно з 11,83 в оригіналі.
Згідно з даними О.С. Кушніра і колег (2016), середня довжина речення
в українському корпусі художніх текстів становить 13,1 слів. Оскільки
довжина слова та його частота негативно скорельовані (Кушнір і кол.,
2016), збільшення кількості довгих слів збільшує коефіцієнт лексичного
розмаїття. Він становить у ПТ 0,52, що набагато перевищує показник
ВТ (0,30), що свідчить про нормалізацію, оскільки український текст
тяжіє до словникового збагачення. Отже, як бачимо, загалом непомітні
на перший погляд відхилення в перекладі здатні змінити сприйняття
вихідний текст у цільовій версії для українських читачів.
© Serhii Zasiekin, Yuliia Rosenhart

101

Психолінгвістичні комп’ютерні інструменти лінгвістичного ...

Висновки
На основі комп’ютерного аналізу вербальних даних установлено
мовленнєві маркери спотвореної інформації в перекладі – експліцитацію,
симпліфікацію, нормалізацію. Підкреслимо, що йшлося про лінгвальні
одиниці з процедурним значенням, що минають свідому обробку мозком
реципієнта-читача, проте чинять конкретний уплив на цілісне розуміння
ним описуваних у тексті подій. Відхилення в показниках маркерів
когнітивних процесів, флуктуації питомої ваги займенників, коефіцієнтів
читабельності, середнього розміру речення-висловлення, лексичної
різноманітності й щільності дискурсу є вербальним проявом «третього
коду», спотвореної інформації. Поряд із буквалізмом (див. Швачко, 2014)
і етикою перекладу, ця проблема, на наш погляд, актуальна і потребує
профілактики й уключення до порядку денного перекладознавчих дискусій
сьогодення. Через те, що виявити перекладацькі універсалії у великому
масиві двомовних паралельних та одномовних зіставлених корпусів доволі
складно, досліднику доцільно скористатися комп’ютерними інструментами
LIWC і Textanz. Ці програми автоматизованої психолінгвістичної обробки
даних дають змогу чітко з’ясувати розбіжності в мовній матерії тексту
оригіналу та його версії цільовою мовою. Потрібність таких комп’ютерних
детекторів спотвореної інформації диктує й питання навчання майбутніх
перекладачів у ВНЗ.
У перспективі вважаємо за доцільне здійснювати подальші
лінгвістичні та перекладознавчі дослідження із застосуванням LIWC
та Textanz разом із іншими комп’ютерними програмами семантичного
аналізу дискурсу з елементами статистики на основі Textanalyst, SPSS.
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АНОТАЦІЯ
Дослідники в галузі лінгвістики, психолінгвістики, психології мови,
перекладознавства та інших суміжних галузей дедалі частіше виявляють
інтерес до вивчення мовних особливостей дискурсу. Значна кількість
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досліджень, присвячених неправдивості, засобам сугестії та маніпуляції в
дискурсі засвідчують про існування зв’язку між уживанням функціональних слів,
когнітивної складності та емоційними станами й прихованими інтенціями
мовця. Функціональні слова як «стильові» (Tausczik & Pennebaker, 2010), що
включають займенники, сполучники, прийменники, артиклі, перероблюються
автоматично й несвідомо через їхнє процедурне значення. Цю статтю
присвячено прикладним аспектам двох комп’ютерних методів, що здатні
встановлювати функціональні слова, – Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC)
і Textanz. Створена соціальним психологом із Техаського університету в Остіні
Дж. Пенебейкером і колегами (Pennebaker et al., 2007) програма аналізу тексту
LIWC, що рахує слова з лінгвістичних та психологічних категорій, допомагає
досліднику встановлювати значення в різних експериментальних умовах,
включаючи спотворення інформації в політичному дискурсі та перекладі. Наше
попереднє дослідження мовних засобів уведення в оману довело валідність
потенціалу LIWC у виявленні цих засобів у англомовному політичному дискурсі.
Це дослідження мало за мету перевірити здатність згаданих програм
установлювати відхилення в перекладі. Автори з’ясували, що перекладацькі
універсалії симпліфікації, нормалізації та експліцитації – маркери спотворення
інформації, або «третього коду», в цільовій версії. Їх можна чітко простежити
в англійсько-українському паралельному та зіставленому корпусах на основі
застосування LIWC і Textanz – надійних детекторів мовних одиниць із переважно
процедурним значенням.
Ключові слова: комп’ютерні методи дослідження, Linguistic Inquiry and Word
Count (LIWC), Textanz, перекладацькі універсалії, дискурс, спотворення інформації.
Засекин Сергей, Розенгарт Юлия. Психолингвистические компьютерные
инструменты лингвистического и переводного анализа дискурса
АННОТАЦИЯ
Исследователи в области лингвистики, психолингвистики, психологии языка,
переводоведения и других смежных отраслей все чаще проявляют интерес
к изучению языковых особенностей дискурса. Значительное количество
исследований, посвященных лжи, средствам суггестии и манипуляции в
дискурсе, свидетельствуют о существовании связи между употреблением
функциональных слов, когнитивной сложностью и эмоциональными
состояниями и скрытыми интенциями говорящего. Функциональные слова как
«стилевые» (Tausczik & Pennebaker, 2010), включающие местоимения, союзы,
предлоги, артикли, перерабатываются автоматически и бессознательно по
причине их процедурного значения. Данная статья посвящена прикладным
аспектам двух компьютерных методов, способных устанавливать
функциональные слова, – Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) и Textanz.
Созданная социальным психологом из Техасского университета в Остине
Дж. Пеннебейкером и коллегами (Pennebaker et al., 2007) программа анализа
текста LIWC, подсчитывающая слова из лингвистических и психологических
категорий, помогает исследователю устанавливать значение в различных
экспериментальных условиях, включая искажение информации в политическом
дискурсе и переводе. Наше предыдущее исследование языковых средств ввода
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в заблуждение доказало валидность потенциала LIWC для выявления этих
средств в англоязычном политическом дискурсе. Настоящее исследование
имело целью проверить способность упомянутых программ устанавливать
отклонения в переводе. Авторам удалось установить, что переводческие
универсалии симплификации, нормализации и эксплицитации являются
маркерами искажения информации, или «третьего кода», в целевой версии. Их
можно четко проследить в англо-украинском параллельном и сопоставленном
корпусах на основе применения LIWC и Textanz – надежных детекторов
языковых единиц с преимущественно процедурным значением.
Ключевые слова: компьютерные методы исследования, Linguistic Inquiry and
Word Count (LIWC), Textanz, переводческие универсалии, дискурс, искажение
информации.
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ABSTRACT
The article defines the conceptual style as the object of linguistic analysis; two main
conceptual styles – the analytical and the relational ones – have been described.
The analytical conceptual style is associated with formally organized families, while
the relational conceptual style is characteristic for the people, who originate from
the families, not formally organized. It has been proved that the conceptual style
of G. Bush Jr. is analytical, the conceptual style of B. Obama is relational. The main
tactics of suggestion influence strategies, namely, the tactics of information deletion
and information generalization, have been singled out. The main language means of
information deletion realization, which we call suggestogens, namely, nominalizing
elements, non-specific nouns, non-specific pronouns, passive constructions,
comparative / superlative constructions, have been analysed. The main language
means of information generalization realization, which we call suggestogens, namely,
universal quantifiers, modal operators of possibility / necessity, intensifiers, have been
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analysed. It has been proved that typical suggestogens, used by the US Presidents,
serve as markers of their conceptual styles. In the political discourse of G. Bush Jr.
non-specific nouns, non-specific pronouns, modal operators of possibility / necessity
prevail, as individuals with analytical style tend to excessively use abstract lexemes
and in their speech verbs are more frequent. In the political discourse of B. Obama
intensifiers and comparative/superlative constructions are more frequent, as in the
speech of individuals with relational style emotional information prevails over cognitive
one and adjectives are more frequent.
Keywords: conceptual style, analytical style, relational style, information deletion,
information generalization, suggestogen.

Вступ

Аналізу когнітивних стилів присвячено чимало праць вітчизняних
та зарубіжних дослідників (Безребра, 2007; Романовська, 2005; Granena,
2016; Griffiths & Görsev, 2016; Kozhevnikov, 2007; Tenenbaum & Filho,
2014 та ін.). Науковці послуговуються термінами «когнітивний стиль»,
«індивідуальний стиль автора», «ідіостиль», «ідіолект», які часто
функціонують як синоніми. Чіткого розмежування між наведеними
дефініціями немає.
Дослідження
когнітивного
стилю,
передусім,
проводяться
на матеріалі художнього дискурсу (Брославська, Шевченко, 2012;
Романовська, 2005), в межах когнітивної поетики (Безребра, 2007; Сухих,
Зеленська, 1998), проте поняття концептуального стилю значно ширше,
ніж поняття когнітивного стилю.
Домінуючий спосіб концептуальної організації особистості –
концептуальний стиль (далі КС) – пов’язаний та залежний від панівного
характеру відносин у сім’ї, який визначається способом розподілу
обов’язків серед членів родини та має стійкий вплив на когнітивні
здібності індивіда. Концептуальний стиль, згідно з визначенням Р. Коен, –
це складний конструкт, який інкорпорує когнітивні стилі особистості,
принципи відбору мовних засобів, організацію мовлення, ставлення до
себе та навколишнього середовища (Cohen, 1969: 832).
Услід за Р. Коен, ми виокремлюємо два провідні КС – аналітичний
та реляційний. Аналітичний КС асоціюється із формальним стилем
організації у сім’ї, тобто головні функції та обов’язки закріплені за
членами родини залежно від статусу, яким вони володіють (formally
organized family). Реляційний КС характерний для особистостей, які
походять із сімей, де обов’язки не закріплені за певними членами родини,
а періодично виконуються або розподіляються між усіма. Згідно зі
спостереженнями Р. Коен, аналітичний КС більш характерний для білих
американців, реляційний КС асоціюється переважно із афро-американцями
(Cohen, 1969: 831–832).
108

© Діана Каліщук

Psycholinguistic Methods of Suggestion Strategies Realization...

Ми припустили, що КС Дж. Буша мол. є аналітичним, а КС
Б. Обами – реляційним. Проведений аналіз фрагментів їх політичного
дискурсу підтвердив нашу гіпотезу.

Методи та методики дослідження
У нашому дослідженні ми використовували метод дискурсивного
аналізу, котрий застосовано для аналізу лексичних значень одиниць,
що вживаються у дискурсі (сукупність імплікацій, інтрадискурсивних
відношень) та критичного дискурс-аналізу, який дає змогу розкрити
вплив дискурсивних структур на ментальні репрезентації; метод
контент-аналізу, який було використано для виокремлення параметрів та
маркерів концептуальних стилів. Для встановлення кількісних і якісних
характеристик дискурсу, на основі яких виокремлено параметри й маркери
концептуальних стилів, а також для виокремлення та підрахунку мовних
засобів, що виконують функцію сугестогенів у досліджуваних фрагментах
дискурсів, використано програмне забезпечення Textanz.

Результати та дискусії
Реляційний та аналітичний спосіб концептуальної організації
особистості відображають низку розбіжностей, частина з яких полягає у
відмінностях відбору лексики та організації мовлення, інші стосуються
широкого розмаїття міжособистісних та соціальних патернів поведінки
та набутих цінностей та вірувань. КС є, по суті, комплексною системою
правил щодо відбору та організації чуттєвих даних, які ми називаємо
параметрами. Поведений аналіз емпіричного змогу дав змогу виокремити
низку лінгвальних, соціо-лінгвальних та психолінгвальних параметрів КС.
Наше дослідження сфокусоване на аналізі психолінгвальних параметрів
КС – тактик реалізації сугестивних стратегій.
У межах дослідження сугестії як різновиду впливу виокремлюються
процеси опущення (вилучення) та узагальнення інформації як тактики
реалізації сугестивної стратегії (Соколова, 1987: 9; Гируцкий, 2010: 157).
Як універсальні закони моделювання, транспоновані у площину
мовленнєвої діяльності, процеси узагальнення – генералізації та опущення –
вилучення услід за Т.Ю. Ковалевською розуміємо як експлікацію лише
певної частини інформації, що міститься в глибинній структурі (редукція
інформації), вербалізацію її спрощеної версії (неадекватність інформації)
та подання її у вигляді гіпотетичної, суб’єктивованої, що і зумовлює
нетотожність між глибинною інформативністю повідомлення та його
репрезентованою версією (Ковалевська, 2001).
Процеси генералізації та вилучення інформації співвідносні з певними
мовними універсаліями, які реалізуються через вживання конкретних
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мовних засобів, які ще називають сугестогенами (Соколова, 1987).
Найтиповішими сугестогенами, які слугують засобами реалізації тактики
вилучення інформації слугують номіналізаційні елементи, неспецифічні
(абстрактні) іменники, неспецифічні (абстрактні) займенники, дієслова
у пасиві, компаративні та суперлативні конструкції. Ми проаналізували
масиви промов обох політиків та виявили, що частотність використання
сугестогенів у їхніх дискурсах різниться, що пов’язане із особливостями
їх КС. Розглянемо використання сугестонів Дж. Бушем мол. та
Б. Обамою детальніше.
Номіналізаційні елементи (або віддієслівні іменники), використання
яких призводить до негативного ефекту, який можна пояснити редукцією
процесуальної динаміки поняття через коригування його семантики до
рівня статики, та до значної смислової невизначеності повідомлення,
належать до слів із дифузною семантикою (Ковалевська, 2001: 242).
Розглянемо приклад фрагменту дискурсу Б. Обами, який ілюструє
цей феномен:
What’s stopped us from meeting these challenges is not the absence
of sound policies and sensible plans. What’s stopped us is the failure of
leadership, the smallness of our politics – the ease with which we’re distracted
by the petty and trivial, our chronic avoidance of tough decisions, our
preference for scoring cheap political points instead of rolling up our sleeves
and building a working consensus to tackle big problems (Obama, 2007).
Використання Б. Обамою віддієслівних іменників failure, avoidance,
preference та герундіальних форм scoring, rolling up, building, meeting є
прикладом процесу вилучення інформації, що демонструє виключення з
поверхневої репрезентації певних значущих частин глибинної структури
та знижує динаміку мовлення. Оскільки дієслово є не закликом до дії, а
власне дією, то використання віддієслівних іменників чи герундіальних
форм надає тексту штучної статики.
Процес вилучення інформації фіксується також у використанні
так званої «неспецифічної» лексики, що є виявом прагнення створити
позитивний ефект за його практично повної відсутності, і це також
є прикладом семантичної дифузності. До таких одиниць належать
«неспецифічні» дієслова (пасивні конструкції), які нівелюють інформацію
про суб’єкт дії; неспецифічні номени – абстрактні іменники, семантична
специфіка яких уможливлює різновекторність сприйняттєвих тлумачень;
займенники, що деконкретизують суб’єкт комунікації (Соколова, 2001: 9).
Розглянемо фрагмент політичного дискурсу Дж. Буша мол., у якому він
послуговується цими сугестогенами:
Our aim, like the United States, is step by step to move control to
the Iraqi authorities, to the Iraqi government, and to its security forces, as
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progress is made. And we’ve moved from combat to over watch in the fourth
province, and that decision will be made on the military advice of our
commanders on the ground. Whatever happens, we will make a full statement
to parliament when it returns (Bush 1, 2007).
Використання Дж. Бушем мол. пасиву у такому висловленні як
decision will be made робить неможливим ідентифікувати виконавця
задекларованої дії, що дозволяє у випадку її невиконання уникнути
критики. Іменник progress, топонім the United States у цьому випадку
можна віднести до «неспецифічних» номенів, оскільки тлумачення
їх можуть бути дуже широкими. Займенники most, some, whatever у
дискурсах обох політиків також викликають недовіру до повідомлення,
оскільки невідомо більшість із скількох конкретно названа лексемою
most чи яка конкретна кількість позначена займенником some (деякі), а
займенник whatever допускає нескінченну кількість тлумачень.
Поряд із тенденцією до послаблення номінативної функції
політичного дискурсу характерною його рисою є атрибутивна корекція
природної семантики компонентів політичного мовлення, при якій
прикметникове акцентування, часто надмірне, надає номінаціям іншої
сенсової спрямованості (Ожеван, 2012). Використання компаративних та
суперлативних конструкцій, у яких зумисно редукується один із членів
порівняння, у результаті чого семантичне обгрунтування такої конструкції
залишається нечітким і провокує значну смислову розшарованість, теж є
прикладом процесу вилучення інформації. Наведемо фрагмент дискурсу
Б. Обами, у якому ми зафіксували використання вказаних одиниць:
We have the most innovative economy in the world. We have the freest
of free-enterprise systems. We know what we are doing. We want to unleash
the free-enterprise system (Obama 1, 2011).
Використання Б. Обамою найвищого ступеня порівняння у виразі
the most innovative, а особливо the freest, якого не існує в англійській мові
і який утворений спеціально для аудиторії з метою підсилення важливості
повідомлення, проте без будь-якого обґрунтування правильності думки, є
прикладом корекції природної семантики.
Результати проведеного аналізу дискурсів Дж. Буша мол. і
Б. Обами відображені у таблиці 1, яка унаочнює відсотковий розподіл
виокремлених сугестогенів.
Загальну кількість виявлених сугестогенів ми взяли за 100%. Як
свідчать наведені у таблиці результати, значні відмінності простежуються
лише у частотності використання обома політиками таких сугестогенів
як «неспецифічні» (абстрактні) іменники – у Дж. Буша мол. частотність
їх використання більш ніж удвічі перевищує частотність використання у
Б. Обами (26,2% проти 12% від загальної кількості відповідно). Натомість
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частотність використання Б. Обамою компаративних та суперлативних
конструкцій є майже удвічі вищою, ніж у Дж. Буша мол. (30,6% проти
15,4% від загальної кількості відповідно). Ці показники суголосні з
дослідженням Р. Коен та дають змогу стверджувати, що мовлення
Дж. Буша мол. тяжіє до аналітичного КС, мовлення Б. Обами – до
реляційного КС.
Таблиця 1. Засоби реалізації тактики вилучення інформації у дискурсах
Дж. Буша мол. і Б. Обами
Сугестогени

Дж. Буш мол.

Б. Обама

номіналізаційні елементи
неспецифічні (абстрактні) іменники
неспецифічні займенники
дієслова у пасиві
компаративно-суперлативні конструкції

17,5%
26,2%
34,2%
6,7%
15,4%

18,2%
12%
32,1%
7,1%
30,6%

Всього

100%

100%

Процес генералізації відображає заміщення цілої категорії
явищ певним елементом, наявність якого в заміщуваній категорії
є лише одиничним випадком (Бендлер, Гриндер, 1995). Мовні
універсалії, співвідносні із процесом генералізації (узагальнення)
інформації, реалізуються через використання так званих універсальних
квантифікаторів, модальних операторів можливості / необхідності
(Соколова, 1987: 9) та слів-інтенсифікаторів.
При використанні слів із генералізованим референтним індексом,
до яких відносяться універсальні квантифікатори, спостерігається
наскрізна семантична дифузність. Вони спричиняють втрату об’єктної
ідентифікації, невизначеність локально-темпоральних меж повідомлення
і неактуальність особистісних аксіорепрезентацій у його смисловому
континуумі. Якщо твердження розширене до такого ступеня, що воно
перекриває чи спростовує всі можливості та не допускає винятків, то
це унеможливлює подальше розгортання та динаміку смислу, надаючи
тексту штучної статики (Ковалевська, 2001: 242). Проведений аналіз дає
змогу стверджувати, що і Дж. Буш мол., і Б. Обама послуговуються цією
тактикою у їхньому мовленні, проте частотність використання сугестогенів
має певні відмінності.
Розглянемо приклад дискурсу Дж. Буша мол., який ілюструє
використання названих феноменів:
And the extremists are doing everything in their power to bring down
these new democracies. … And every civilized nation has a responsibility to
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stand with them. Every civilized nation has a responsibility to stand up for the
people … (Bush, 2008).
У наведеному прикладі використані займенникові номени з
невизначеним референтним індексом everything, every, які функціонують
як універсальні квантифікатори, об’єднані наявністю так званого
квантора спільності. Вони допомагають Дж. Бушу мол. створити
враження залучення усіх без винятку до певної діяльності, що не дає
реципієнту права вибору.
Використання елементів, семантика яких характеризується
відсутністю чітких локально темпоральних меж, є прикладом процесу
інформаційної генералізації, так само як і використання модальних
операторів можливості / необхідності, які фіксують універсальні
модальнісні аспекти суб’єктивної мапи мовця (Соколова, 1987: 9) та
роблять неможливою варіативність поведінки особистості. Проаналізуємо
приклад фрагменту дискурсу Б. Обами, у якому зафіксовані
описані одиниці:
… every nation in Europe must have the chance to choose … we
need a strong European Union … we must reject the Cold War mind-set of
the past … Together we must forge trade …This is the moment we must help
answer the call … My country must stand with yours… it must abandon its
nuclear ambitions. We must support the Lebanese … this is the moment when
the world should support the millions of Iraqis… (Obama, 2008).
Насиченість промови Б. Обами модальними дієсловами must,
need, should, які позначають необхідність, обов’язковість, зобов’язання,
програмує аудиторію на те, що альтернативних рішень немає,
пропонований варіант є єдиним правильним та обов’язковим для всіх.
Модальні оператори не мають значення істинності. Використання
таких операторів є суб’єктивним і допомагає мовцю досягнути саме
того результату, який запланований. Очевидно, що за допомогою
сильних тверджень з модальними дієсловами зі значенням необхідності,
зобов’язання have to, must мовець може обмежити поведінкові реакції
адресата, оскільки їх семантика скеровує внутрішні карти людини в єдино
можливому напрямку, що максимально звужує варіативність та рамки
світоглядних позицій.
До модальних операторів можливості / необхідності, через
використання яких реалізується процес інформаційної генералізації,
належать також деякі частки як аналітичні синтаксичні лексеми, що
акцентують на предикатній інформації. Проте проведений аналіз свідчить,
що частотність використання атрибутивів, прислівників та часток у
функції модальних операторів є надзвичайно низькою у порівнянні з
кількістю модальних дієслів. Це можна пояснити тим, що дієслово є не
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просто закликом до дії, а власне дією, і тому використання дієслів додає
тексту динаміки, що сприяє досягненню цілі – спонукати адресата до дії.
Процес інформаційної генералізації реалізується також через
використання
слів-інтенсифікаторів,
які
модифікують
значення
висловлення і підвищують вплив сказаного на мовця Підсилення – це всі
відмінності, які зводяться до категорій кількості, якості, розміру, цінності,
сили і т. д. Їх використання повинне сприяти досягненню мовцем
перлокутивної мети, що є обов’язковою умовою для вдалою реалізації
усієї комунікації.
Ми виокремили інтенсифікатори у дискурсах Дж. Буша мол. й
Б. Обами та проаналізувати частотність їх використання. Дж. Буш мол.
використовує різноманітні інтенсифікатори у своєму мовленні, наприклад:
Yet one question has surely been settled: that to win the war on terror,
we must take the fight to the enemy (Bush 2, 2007).
У наведеному прикладі мовець використовує лексему surely, яка
також відноситься до інтенсифікаторів впевненості у висловленні.
Дискурс Б. Обами, проте, характеризується доволі частотнішим
використанням інтенсифікаторів, як, наприклад, у наведеному
нижче фрагменті:
That’s really the long-term potential significance of what the President
announced today; and the fact that he did something that only a President can
do – he got all these people together …(Obama 2, 2011).
У цьому прикладі Б. Обама використовує інтенсифікатор really,
який, проте, є не єдиним, яким він послуговується.
У фрагментах дискурсів Б. Обами та Дж. Буша мол. були виявлені
усі вище перелічені сугестогени, який слугують засобами реалізації
тактики інформаційної генералізації. Відсотковий розподіл їх у дискурсах
обох політиків поданий у таблиці 2. Загальну кількість виявлених
сугестогенів у дискурсі кожного із політиків ми взяли за 100%.
Таблиця 2. Засоби реалізації тактики інформаційної генералізації у
дискурсах Дж. Буша мол. і Б. Обами
Сугестогени

Дж. Буш мол.

Б. Обама

універсальні квантифікатори
модальні оператори можливості/необхідності
інтенсифікатори

31,9%
31,7%
36,4%

25,7%
17,6%
56,7%

Всього:

100%

100%

Як свідчать подані у таблиці дані, у Б. Обами частотність
використання інтенсифікаторів на понад 20% вища, ніж у Дж. Буша
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мол., що можна пояснити більшою експресивністю Б. Обами як
носія реляційного концептуального стилю. Частотність використання
універсальних квантифікаторів у Б. Обами є дещо нижчою, ніж у
Дж. Буша мол. – 25,7% та 31,9% відповідно. Частотність модальних
операторів у дискурсі Дж. Буша мол. майже удвічі перевищує їх
частотність у дискурсі Б. Обами, що можна обґрунтувати такою
характеристикою мовлення осіб із аналітичним КС як використання
більшої кількості дієслів порівняно із мовленням осіб із реляційним КС
та тяжінням до полюса duty, яке проілюстроване високою частотністю
модальних операторів необхідності.

Висновки
Реалізація
сугестивних
тактик
вилучення
інформації
та
інформаційної генералізації здійснюється шляхом використання певного
набору сугестогенів, на вибір яких впливає концептуальний стиль
автора політичного дискурсу. Дж. Буш мол. як особа із аналітичним
концептуальним стилем схильний до використання формальної, абстрактної
лексики, що зумовило вищу частотність неспецифічних іменників та
займенників як засобів реалізації тактики вилучення інформації у його
дискурсі, ніж у дискурсі Б. Обами – 15,3% та 19,9% проти 6% та 15,7%
відповідно. У дискурсі Б. Обами зафіксована значно вища частотність
використання суперлативних та компаративних конструкцій, а саме 30,6%
проти 15,4% від загальної кількості відповідних сугестогенів у дискурсі
Дж. Буша мол., що зумовлено вищою експресивністю його мовлення.
Серед сугестогенів тактики генералізації значно частотнішими у
дискурсі Дж. Буша мол. є модальні оператори можливості / необхідності,
що зумовлене тяжінням носіїв аналітичного концептуального стилю до
полюса duty. Їх кількість майже удвічі більша, ніж кількість відповідних
сугестогенів у дискурсі Б. Обами – 31,7% проти 17,6% відповідно.
У дискурсі Б. Обами значно частотнішими є інтенсифікатори. Їх кількість
складає 56,7% проти 36,4% у дискурсі Дж. Буша мол. Схильність
Б. Обами до вживання компаративних і суперлативних конструкцій та
інтенсифікаторів пояснюється такими характеристиками мовлення носіїв
реляційного концептуального стилю як експресивність, афективність,
переважання
експресивної
інформації
над
когнітивною,
вища
частотність прикметників.
Серед перспективних напрямів дослідження політичного дискурсу
назвемо можливість вивчення концептуальних стилів інших відомих
політиків та дипломатів, гендерний аспект таких досліджень, а також
зіставлення мовленнєвих стратегій носіїв інших мов.
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АНОТАЦІЯ
У статті визначено поняття концептуального стилю як об’єкта
лінгвістичного аналізу; описано два провідні концептуальні стилі – аналітичний
концептуальний стиль та реляційний концептуальний стиль. Кожен стиль
характеризується певним набором параметрів. Аналітичний концептуальний
стиль переважно асоціюється із сім’ями з формальною організацією побуту,
реляційний концептуальний стиль, натомість, притаманний особам, що
походять із сімей з неформальною організацією побуту. Доведено, що
концептуальним стилем Дж. Буша мол. є аналітичний, а концептуальний
стиль Б. Обами – реляційний. Виокремлено основні тактики реалізації
стратегії здійснення сугестивного впливу, а саме: тактика вилучення
інформації та інформаційної генералізації. Проаналізовано основні мовні
засоби, що застосовуються для реалізації тактики вилучення інформації,
які ми називаємо сугестогенами, зокрема: номіналізаційні елементи,
неспецифічні іменники, неспецифічні займенники, пасивні конструкції, а також
компаративні / суперлативні конструкції. Розглянуто основні мовні засоби,
що застосовуються для реалізації тактики інформаційної генералізації,
які ми називаємо сугестогенами, а саме: універсальні квантифікатори,
модальні оператори можливості / необхідності, інтенсифікатори. Було
доведено, що типові сугестогени, якими послуговуються американські
Президенти у їхньому мовленні, слугують маркерами їх концептуальних
стилів. У політичному дискурсі Дж. Буша мол. переважають такі сугестогени
як неспецифічні іменники, неспецифічні займенники, модальні оператори
можливості / необхідності, оскільки особи з аналітичним стилем схильні
до надмірного використання абстрактних лексем та у їхньому мовленні
дієслова є частотнішими. У політичному дискурсі Б. Обами переважають такі
сугестогени як інтенсифікатори та компаративні / суперлативні конструкції,
оскільки у мовленні осіб із реляційним стилем емоційна інформація превалює
над когнітивною, а прикметники є частотнішими, ніж у мовленні осіб із
аналітичним концептуальним стилем.
Ключові слова: концептуальний стиль, аналітичний стиль, реляційний стиль,
вилучення інформації, інформаційна генералізація, сугестоген.
Калищук Диана. Психолингвистические средства реализации суггестивных
стратегий как маркеры концептуальных стилей президентов США
Дж. Буша мл. и Б. Обамы
АННОТАЦИЯ
В статье определено понятие концептуального стиля как объекта
лингвистического анализа; описаны два главных концептуальных стиля –
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аналитический концептуальный стиль и реляционный концептуальный стиль.
Каждый из стилей характеризируется некоторым набором параметров.
Аналитический концептуальный стиль, в основном, ассоциируется с семьями с
формальной организацией быта, в то время как реляционный концептуальный
стиль характерен для личностей из семей с неформальной организацией
быта. Доказано, что концептуальным стилем Дж. Буша мл. есть
аналитический, а концептуальный стиль Б. Обамы – реляционный. Выделены
главные тактики реализации стратегии осуществления суггестивного
влияния, а именно: тактика пропуска информации и информационная
генерализация. Проанализированы главные языковые средства, которые
используются для реализации тактики пропуска информации, которые
мы называем суггестогенами, такие как номинализационные элементы,
неспецифические существительные, неспецифические местоимения, пассивные
конструкции, а также компаративные / суперлативные конструкции.
Рассмотрены главные языковые средства, которые используются для
реализации тактики информационной генерализации, которые мы называем
суггестогенами: универсальные квантификаторы, модальные операторы
возможности / необходимости, интенсификаторы. Было доказано, что
типичные суггестогены, которые американские Президенты используют в
своей речи, служат маркерами их концептуальных стилей. В политическом
дискурсе Дж. Буша мл. преобладают такие суггестогены как неспецифические
существительные, неспецифические местоимения, модальные операторы
возможности / необходимости, поскольку личности с аналитическим стилем
склонны к чрезмерному употреблению абстрактных лексических единиц
и в их речи глаголы более частотны. В политическом дискурсе Б. Обамы
преобладают такие суггестогены как интенсификаторы и компаративные /
суперлативные конструкции, поскольку в речи личностей с реляционным
стилем эмоциональная информация превалирует над когнитивной, а имена
прилагательные более частотны, чем в речи личностей с аналитическим
концептуальным стилем.
Ключевые слова: концептуальный стиль, аналитический стиль, реляционный
стиль, пропуск информации, информационная генерализация, суггестоген.
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ABSTRACT
The paper focuses on the potential of psychological and linguistic analysis of new
media – the media that use various means of content delivery (for instance, online
and offline versions of newspapers) and include social networks, blogosphere services,
etc.; it has been proved, that technologization and manipulative techniques applied
to Internet discourse, which is defined as the format of new media realization, are
of great importance under the conditions of hybrid war and establishing social
control. Technologization of new media discourse is performed by means of various
psycholinguistic tools: NLP techniques, linguistic and cognitive mechanisms of
Imagineering, inspiration, engagement into communication, framing of situations,
creating a «circle of insiders», amalgamation, drifting of notions, etc. The importance
of these technologies is enhanced by communicative capabilities of cyberspace.
The research demonstrates the possibilities of psychological and linguistic
analysis (description) of the technologized Russian-language media discourse in
Germany, in particular the method of defining the information interests and values
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of different social groups by the information interests matrix, the intent-analysis
and the method of evaluative differentiation for specifying the level of importance
of a particular social group (network) on the Internet, communicants’ values, as
well as identifying psycholinguistic technologies of influence, with the help of which
communication dominance of certain players is provided.
We came to the conclusion that Russian-language media actively use
psycholinguistic technologies for the implementation of social cyber-attacks –
attacks on the consciousness of information consumers by means of the release
of a manipulative signal in the social network or through manipulation of an
existing signal with the aim of achieving the desired results – chaos, panic and
mass disorders.
The consequences of this type of attack are purely psychological. Such a result
is achieved by means of a number of technologies: the creation of attractive content,
the use of new methods for the dissemination of traditional content; the creation of
influential platforms, the horizontal broadcast of narratives, the influence of public
figures on global audiences, the intensifying of information by every communicator
who supports and accordingly spreads certain ideas.
Keywords: technology discourse, new media, the information interests matrix, the
intent-analysis and the method of evaluative differentiation.

Вступ
Нові медіа – нова парадигма існування людства ХХІ століття. Війна
дискурсів, інтенсифікація й технологічне конструювання дискурсу, «битва
наративів» – усі ці комунікативні події відбуваються в нових медіа і
формують соціально-політичну реальність.
На відміну від традиційних медіа, які представлені друкованими
виданнями, телебаченням, радіо, нові медіа використовують різні засоби
доставки контенту (наприклад, онлайнова та офлайнова версії газет) та
містять у тому числі й соціальні мережі, сервіси блогосфери тощо.
Технологізація та маніпулятивізація інтернетного дискурсу як
формату реалізації нових медіа набуває актуальності за умов гібридної
війни та встановлення соціального контролю. «Технологічний дискурс
стає економічним механізмом, оскільки перетворюється на засіб, який
дозволяє отримувати економічні переваги безпосередньо від власне
дискурсу, без додаткових капіталовкладень, і перемагати конкурентів, які
не використовують такий дискурс» (Плотникова, 2011: 9).
Технологізація дискурсу нових медіа здійснюється за допомогою
різноманітного психолінгвістичного інструментарію: прийомів НЛП,
лінгвокогнітивних механізмів імаженірингу, інспірації, позиціювання,
залучення до комунікації, фреймування ситуацій, створення «кола своїх»,
амальгамування, дрейфування понять тощо. Впливовість цих технологій
посилюється комунікативними можливостями кіберпростору, який, за
моделлю Д. Кларка, має чотири рівні організації (Clark, 2012).
© Larysa Kompantseva
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1. Фізичний: апаратні пристрої, які включають маршрутизатори,
перемикачі, носії, супутники, датчики та інші технічні з’єднувачі,
як дротові, так і бездротові. Фізична інфраструктура географічно
розташована в «реальному просторі», і, таким чином, є предметом різних
національних юрисдикцій.
2. Логічний: код, який містить як програмне забезпечення.
3. Контентний: вся інформація (знання, що стосуються об’єктів,
наприклад, факти, події, процеси або ідеї), що зберігається та обробляється
в кіберпросторі.
4. Соціальний: фактичний інтернет людей і потенційних взаємин.
Соціальний шар включає уряди, приватний сектор, громадянське
суспільство й суб’єкти технічного співтовариства. Якщо в «реальному»
житті люди можуть бути ідентифіковані за їх унікальним кодами
ДНК, атрибуція в мережі набагато складніша. Люди в кіберпросторі
мають більше можливостей для створення множинної ідентичності. І в
альтернативі, одна віртуальна особистість може мати кілька людських
користувачів (наприклад, той же онлайн-акаунт офісу газети «Нью-Йорк
Таймс» використовується різними працівниками). Це має не тільки
важливе значення з погляду захисту безпеки або авторських прав, але
також порушує цікаві питання про те, як кіберсвіт позиціонується в
реальному світі.
Технологізований дискурс було досліджено низкою фахівців у
галузі психолінгвістики, зокрема: Т. Якобою (технологізований дискурс
у соціальних перетвореннях ХХІ століття) (Якоба, 2017), Т. Гончаровою
(дискурс футбольних фанатів крізь призму соціально-політичних
відношень) (Гончарова, 2017); Г. Прищепою («мова ненависті» як
психолінгвістичний маркер війни дискурсів) (Прищепа, 2017), О. Холодом
(психолінгвістична експлікація вербальної агресії) (Холод, 2017),
Б. де Кок, С. Дж. Ариас (інтернет-дискурс у парадигмі Я-Інші) (Cock &
Arias, 2018) тощо.
Водночас,
технологізований
дискурс
соціальних
мереж
психолінгвісти лише починають усвідомлювати як новітній об’єкт
досліджень, що й зумовлює актуальність цієї статті.
Психолінгвістичний аналіз (опис) дає змогу знайти відповіді на
низку питань щодо спрямованості технологізованого дискурсу нових
медіа, зокрема у сфері забезпечення державної безпеки: чи міститься в
дискурсі певних медіа, зокрема соціальної мережі, наклеп – навмисне
поширення явно недостовірних відомостей, що ганьблять честь і гідність
іншої особи? чи містяться в дискурсі образливі вислови – неправдиві,
видумані (або дійсні) ганебні оцiнки особи, ганебні характеристики? яка
мета таких висловлювань? чи розпалюється в нових медіа національна,
релігійна ворожнеча? який психолінгвістичний портрет персонажів, що
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здійснюють деструктивні комунікації? чи використовуються сугестивні
засоби для маніпулювання думкою відвідувачів? які засоби залучення
нових відвідувачів до комунікацій застосовуються?
Мета статті – продемонструвати можливості психолінгвістичного
аналізу (опису) технологізованого дискурсу нових медіа, зокрема методу
визначення інформаційних інтересів та ціннісних орієнтацій різних
соціальних груп за матрицею інформаційних інтересів, інтент-аналізу й
методу оцінної диференціації, для визначення рівня впливовості певної
соціальної групи (мережі) в інтернеті, ціннісних орієнтації комунікантів,
а також визначення психолінгвістичних технологій впливу, за допомогою
яких забезпечується комунікативне домінування певних акторів.

Методи і методика дослідження
До питань вироблення комплексної методики психолінгвістичного
аналізу звертаються вчені різних шкіл і країн (Стернин, Рудакова, 2011;
Компанцева, 2018; Chemla, 2016; Cremers & Chemla, 2016; Rákosi, 2017).
У цій статті як методику дослідження було використано
психолінгвістичний опис, під яким розуміється 1) «сукупність семантичних
компонентів, визначених або верифікованих експериментальними
прийомами різного типу, ранжованих по відносній яскравості в мовній
свідомості носіїв мови» (Стернин, Рудакова, 2011: 15); 2) методика
дослідження дискурсу/тексту із застосуванням різних психолінгвістичних
методів аналізу з метою метамовної інтерпретації певних ментальних
одиниць, що формують ключові смисли й цінності дискурсу/тексту.
Методика психолінгвістичного опису передбачала використання
низки методів дослідження дискурсу соціальних мереж для визначення
його впливовості на цільові аудиторії: метод визначення інформаційних
інтересів та ціннісних орієнтацій різних соціальних груп за матрицею
інформаційних інтересів; інтент-аналіз; семантичний аналіз сугестивних
одиниць дискурсу.
Метод визначення інформаційних інтересів та ціннісних орієнтацій
різних соціальних груп передбачає дослідження рівня впливовості певної
соціальної групи (мережі) в інтернеті, ціннісних орієнтацій комунікантів
і проблем комунікацій між різними акторами, а також створення
матриці інформаційних інтересів різних соціальних груп у нових медіа.
Показники матриці дають змогу встановити індекс інформаційної рівності
(нерівності), або присутності в віртуальному просторі певної соціальної
групи. Індекс інформаційної рівності (ІІР) визначається за формулою:
ІРН

Питома вага публікацій (повідомлень/посилань) про соціальну групу/
соціальну мережу (%)
Питома вага соціальної групи/соціальної мережі в інтернет-просторі,
зокрема національному (%)
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Одиницями аналізу вважаються: повідомлення в соціальній мережі,
гіперпосилання на мережу, публікації з визначеним авторством у нових
медіа, коментарі, блогові записи, що мають конкретного автора.
Цей метод передбачає, що, з одного боку, представники певних
соціальних мереж є виразниками думки мережевої спільноти (пряме
відображення респондентського судження), з іншого – є героями певних
публікацій (опосередковане відображення респондентського судження).
Отримані результати відображаються в позитивному й негативному
індексах, що є свідченням ступеня представленості інтересів певних
соціальних груп (СМ), окремих особистостей в інтернет-просторі в
теперішньому часі.
Інтент-аналіз – метод виявлення та об’єктування неявних форм
словесних впливів; виявлення прихованих переконань та інтенцій людини.
Інтенції становлять глибинний психологічний зміст мовлення
суб’єкта. Їх реалізація в дискурсі передбачає: позначення об’єкта
(будь-який об’єкт світу); ставлення до нього мовця або пишучого
суб’єкта; різноманітність, нестандартність форм вираження; можуть бути
як прямими, відкритими, так і непрямими, неявними; містять оцінну
інформацію. Завдання інтент-аналізу – з’ясування не лише того, що
формально повідомив суб’єкт у соціальні мережі, але і того, що він хотів
сказати, чи мав на увазі.
Ключові питання інтент-аналізу:
1. Які істотні риси психологічного стану мовця знайшли
відображення в його дискурсі?
2. Яким чином для вираження різноманітних мінливих суб’єктивних
станів (вражень, думок, емоцій) людина використовує мову?
3. Які сторони мовленнєвого механізму є найважливішими для
мовця, щоб висловити ці стани?
4. Які умови обмежують здатність мовця адекватно і повно
вербалізувати суб’єктивний стан?
5. Які
умови
обмежують
здатність
слухача
адекватно
зрозуміти мовця?
6. Який спосіб регулятивного впливу є найефективнішим?
7. Які комунікативні характеристики адресата?
Можливі інтенції:
Метод оцінної диференціації передбачає визначення позитивної
або негативної оцінки висловлювання, визначення його маніпулятивної
спрямованості. Зокрема метод оцінної диференціації передбачає
визначення лексичних прийомів сугестії: номіналізації (іменників, що
означають «упредметнений процес»); неспецифічних дієслів (вуалюють
процес, що відбувається); неуточненого референтного індексу (повідомлень
124

© Лариса Компанц ева

Psychological and Linguistic Description of Technology Discourse...

про чиюсь позицію, без уточнення того, чия це позиція); конкретних та
образних ключових слів (повторюваних ключових слів, що програмують
адресата) тощо.

Результати дослідження
Психолінгвістичний опис російськомовного контенту нових медіа
Німеччини дав змогу дійти таких висновків.
Російськомовна група емігрантів Німеччини становить близько 3 млн
осіб – 3,6% від загальної кількості населення (81 млн 330 тис 670 осіб –
дані http://countrymeters.info). У період 01–09.05.2017 р. контент
російськомовних нових медіа в Німеччині містив 40,5% матеріалів
проросійського пропагандистського характеру.
ІРН= 40,5%:3,6%=11.25 (+)
Цей показник свідчить про активний вплив російської пропаганди на
російськомовних емігрантів Німеччини, просування ідеї «співвітчизників
за кордоном».
Ці результати підтверджуються результатами інтент-аналізу
російськомовного інтернет-ТВ, доступного в пакетах німецького
кабельного телебачення, що лояльно ставляться до Кремля (Первый
канал, Россия-1, РЕН-ТВ, НТВ). Ці канали доступні в пакетах німецького
кабельного телебачення з рекламними блоками для німецького ринку, але
без фільтрування політичних повідомлень і репортажів. В аналізований
період порушувалися такі теми:
• в Німеччині немає свободи слова (http://bit.ly//1KxN5dN –
на 33:24 хв.);
• прибуття біженців у Німеччину планувалося США з наміром
змінити німецький менталітет і перетворити німців на лібералів та
космополітів (http://bit.ly/1pgS51V – на 47:04, 47:12, 48:03 хв.);
• влада Німеччини пригнічує своїх громадян, якщо вони проводять
публічні протести проти іммігрантів, які вчинили злочини проти
європейців (http://bit.ly/2fiRig – на 14:15 хв.);
• мета вкладу Німеччини в присутність НАТО в країнах Балтії –
напасти на Ленінград (http://bit.ly/2pdiiQAx – на 20:11 хв.);
• канцлер Ангела Меркель має комплекси східнонімецької жінки;
вона та її партія поширюють антиросійську істерію (http://bit.ly/2hiw8wI –
на 07:40 хв.);
• уряд Німеччини підтримує неонацизм в Україні (http://bit.
ly/2pNtzY9 – на 1:21:20 хв.);
• Німеччина допомагає Україні в розробці ядерної зброї (http://bit.
ly/2з9bdQV – на 11:37 хв.);
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• німці знищили історію Росії, оскільки в кінці XVII століття вони
підмінили російського царя Петра Великого на іншу людину (http://bit.
ly/2p48yH);
• з 1945 р. Німеччина – переможена держава без суверенітету
(http://bit.ly/1U2HWy – на 15:22 хв.).
У названих програмах було реалізовано такі інтенції:
аналіз (–): заснований на певних фактах розгляд, розбір
теми, ситуації, що передбачає вираження негативного ставлення
до дійових осіб;
безособове обвинувачення, при якому винуватці невідповідних дій
або вчинків не зазначаються: Німеччина допомагає Україні в розробці
ядерної зброї; мета вкладу Німеччини в присутність НАТО в країнах
Балтії – напасти на Ленінград;
брехня: німці знищили історію Росії, оскільки в кінці XVII століття
вони підмінили російського царя Петра Великого на іншу людину;
дискредитація – приведення фактів та аргументів, які
підривають довіру до певних осіб: канцлер Ангела Меркель має
комплекси східнонімецької жінки; вона та її партія поширюють
антиросійську істерію;
звинувачення – приписування лідерам Німеччини низки провин:
уряд Німеччини підтримує неонацизм в Україні; прибуття біженців у
Німеччину планувалося США з наміром змінити німецький менталітет і
перетворити німців на лібералів і космополітів.
Актуалізація зазначених інтенцій спрямована на розмежування
німецько- і російськомовного населення Німеччини, розпалювання
протистояння російськомовного населення Німеччини та її уряду;
розпалювання ворожнечі між Німеччиною, США, Туреччиною, Україною.
Ці висновки підтверджуються й оцінною диференціацією гіперпосилань.
Так, тема щодо геноциду вірмен набула широкої маніпулятивної
представленості в дискурсах нових медіа РФ. Поштовхом до її обговорення
стало майже одноголосне визнання Бундестагом факту геноциду вірмен із
боку турків у 2015 році. У відповідь Туреччина відкликала свого посла
з Німеччини.
Оцінна диференціація дозволила визначити низку лексичних
сугестивних прийомів, що спрямовані на формування думки відвідувачів
нових медіа, зокрема:
• метафора на рівні образів фіксує конфлікт між Туреччиною і
Німеччиною (Молния ударила между Турцией и Германией. – http://www.
youtube.com/watch?v=tRmre_VgQ; Немцы наступили на больную мозоль
Эрдогану и остальным адептам пантюркизма. – https://www.youtube.com/
watch?v=gQ8gx-zbrxI);
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• прецедентний текст асоціативно закріплює реальний зміст
конфлікту як такого, що триватиме до моменту виникнення спільних
фінансових інтересів (Служебный роман – Германия и Турция. – http://bit.
ly/1U2HWy);
• модальні
оператори
можливості/бажання
в
наступних
гіперпосиланнях актуалізують причини, за яких Німеччина буде
підтримувати добрі стосунки із Туреччиною (К 2023 году Турция хочет
войти в «десятку» лучших экономик мира. – http://www.youtybe.com/com/
watch?v=gxnyvOgagku);
• генералізація (понадузагальнення) у гіперпосиланнях-питаннях
формує картину тотального протистояння держав, залучаючи відвідувача
нових медіа прийняти певну позицію (Мир ничего не знает о геноциде
армян. – https://www.youtube.com/c; Почему Германия признала геноцид
армян? – https://www.youtube.com/watch?v=-xqwczt682o. – Знаете
почему США не признают геноцид армян? – https://www.youtube.com/
watch?v=jg_5xfs9vli; Почему Израиль не признал до сих пор геноцида
армян? – https://www.youtube.com/results?search_query);
• посилання на відомих особистостей як референтний індекс
сприяє формуванню активного обговорення теми і формування «кола
своїх» – лідерів думки, що підтримують певну думку (Владимир Соловьев
о геноциде армян. – https://www.youtube.com/watch?v=0jtLmantwdo;
Александр Проханов к годовщине Геноцида армян. – https://www.youtube.
com/watch?v=a_FEyFn0C4w; Владимир Познер о геноциде армян:
удивительно, что этот народ еще существует. – https://www.youtube.
com/watch?v=rkcwm20Chks; русский священник об армянах. – https://www.
youtube.com/watch?v=lvR-sDB7fzk);
• втрачений перфоматив як основа формування опозиції свої –
чужі (Президент Турции возмущен речью Путина о геноциде армян. –
https://www.youtube.com/watch?v=GW1rHCindJQ). Наведене посилання
не відповідає контенту новини, де повідомлялося про візит Путіна до
Єревана і відвідування ним меморіального комплексу, присвяченого
пам’яті вірмен-жертв геноциду. У контенті новини відсутня інформація
щодо позиції президента Туреччини і висловленого ним незадоволення;
• комплексне використання лексичних сугестивних прийомів
для створення когнітивного дисонансу в отримувача інформації. Так,
гіперпосилання «Россия может и не лучший друг, но всегда придет на
помощь» (https://www.youtube.com/watch?v=YvM5razawg0) містить кілька
прийомів, зокрема: опущення інформації (за яких умов – «не лучший друг»
та до кого «всегда придет на помощь»), генералізацію (всегда придет на
помощь); частку НЕ, яка не фіксується свідомістю – читач сприймає фразу
як «Россия – лучший друг, всегда придет на помощь»; емоційно забарвлені
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лексеми (лучший друг, всегда придет на помощь). Гіперпосилання
відсилає до інтерв’ю російського журналіста В. Соловйова вірменській
телекомпанії «Шант» і прес-службі Союзу вірмен Росії щодо ситуації у
Нагірному Карабасі, ключова ідея цього інтерв’ю представлена словами:
«в России все отлично понимают, что Армения – самый надежный
союзник, а Азербайджан не раз проделывал антироссийские шаги.
В.Соловьев напомнил об антироссийском голосовании в ООН, в которой
Армения высказалась против, а Азербайджан поддержал осуждающий
Россию законопроект. Он также считает, что недовольство армян
в связи с тем, что Россия открыто не называет виновную сторону,
хотя это и очевидно, объяснимо. По его словам, это рано или поздно
произойдет». Таким чином, текст інтерв’ю підтверджує позиційований
зміст гіперпосилання – хто підтримує РФ – її друг, хто ні – її ворог.
Отже, на рівні гіперпосилань щодо певної події російські нові
медіа формують певний наратив, де визначається опозиція свої – чужі
(Німеччина – Туреччина, Німеччина – США), можливі союзники (Ізраїль,
Німеччина), герої (Путін), антигерої (Ердоган), проводяться певні аналогії
з подіями, що спотворені РФ (геноцид вірмен – Крим, Донбас, Сирія).
Формування такого наративу має ґрунтовне психолінгвістичне підґрунтя –
на рівні підсвідомості формується нова картина світу як російськомовного
населення Німеччини, так й інших російськомовних цільових аудиторій,
згідно з якою до категорії чужі належать усі ті, хто є потенційним
противником РФ, відповідно до категорії свої – РФ, її уряд, армія тощо.

Висновки
Комплексний
психолінгвістичний
аналіз
технологізованого
дискурсу нових медіа набуває особливої актуальності за умов
гібридних інформаційних впливів РФ на свідомість як української, так і
міжнародної спільноти.
Сьогодні нові медіа, зокрема російські, активно використовують
психолінгвістичні технології для здійснення соціальних кібератак, одну з
яких було проаналізовано в цій статті, – атак на свідомість споживачів
інформації шляхом випуску маніпулятивного сигналу в соціальну мережу
або маніпулювання сигналом для досягнення бажаних результатів –
хаосу, паніки, масових розладів. Наслідки цього типу атаки є суто
психологічними. Досягається цей результат за рахунок низки технологій:
створення привабливого контенту (зображень, інтернет-телебачення,
відеоігор, музичних відео тощо); використання нових методів для
поширення традиційного контенту; створення впливових платформ,
зокрема провідних телеканалів; горизонтального транслювання наративів;
глобального охоплення аудиторії; впливу публічних особистостей на
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глобальні аудиторії; підсилення інформації кожним комунікантом, який
підтримує і відповідно поширює певні ідеї.
Оскільки в нових медіа переважно збираються люди близьких
поглядів, їхні думки легше поляризувати, оскільки кожна особа впливає
на свідомість групи, і навпаки, група сприяє обранню людиною певної
лінії поведінки. Особа приймає соціально визначену правду, а потім стає
її пропагандистом, допомагаючи іншим досягти тих самих висновків.
Отже, психолінгвістичні дослідження мають звернутися до вивчення
технологізованого дискурсу, вироблення прикладних методик аналізу
і попередження негативних впливів на свідомість громадян України,
формування рекомендації у сфері інформаційної й комунікативної безпеки
суспільства та держави.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто можливості психолінгвістичного аналізу нових медіа –
медіа, що використовують різні засоби доставки контенту (наприклад,
онлайнова й офлайнова версії газет) та містять у тому числі й соціальні
мережі, сервіси блогосфери тощо; доведено, що технологізація та
маніпулятивізація інтернетного дискурсу як формату реалізації нових медіа
набуває актуальності за умов гібридної війни та встановлення соціального
контролю. Технологізація дискурсу нових медіа здійснюється за допомогою
різноманітного
психолінгвістичного
інструментарію:
прийомів
НЛП,
лінгвокогнітивних механізмів імаженірингу, інспірації, позиціювання, залучення
до комунікації, фреймування ситуацій, створення «кола своїх», амальгамування,
дрейфування понять тощо. Впливовість цих технологій посилюється
комунікативними можливостями кіберпростору.
У дослідженні продемонстровано можливості психолінгвістичного
аналізу (опису) технологізованого дискурсу російськомовних медіа Німеччини,
зокрема методу визначення інформаційних інтересів та ціннісних орієнтацій
різних соціальних груп за матрицею інформаційних інтересів, інтент-аналізу
й методу оцінної диференціації, для визначення рівня впливовості певної
соціальної групи (мережі) в інтернеті, ціннісних орієнтацій комунікантів, а
також визначення психолінгвістичних технологій впливу, за допомогою яких
забезпечується комунікативне домінування певних акторів.
Зроблено висновок щодо активного використання російськомовними
медіа психолінгвістичних технологій для здійснення соціальних кібератак –
атак на свідомість споживачів інформації шляхом випуску маніпулятивного
сигналу в соціальну мережу або маніпулювання наявним сигналом для
досягнення бажаних результатів – хаосу, паніки, масових розладів.
Наслідки цього типу атаки є суто психологічними. Досягається цей
результат за рахунок низки технологій: створення привабливого контенту,
використання нових методів для розповсюдження традиційного контенту;
створення впливових платформ, горизонтального транслювання наративів,
впливу публічних особистостей на глобальні аудиторії, підсилення інформації
кожним комунікантом, який підтримує і відповідно поширює певні ідеї.
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описание

технологического

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможности психолингвистического анализа новых
медиа – медиа, использующих различные средства доставки контента
(например, онлайновая и офлайновая версии газет) и включающих в том числе
и социальные сети, сервисы блогосферы и пр.; доказано, что технологизация
и манипулятивизация интернетного дискурса как формата реализации
новых медиа приобретает актуальность в условиях гибридной войны и
установления общественного контроля. Технологизация дискурса новых
медиа осуществляется с помощью разнообразного психолингвистического
инструментария: приемов НЛП, лингвокогнитивных механизмов имаженирингу,
инспирации, позиционирования, привлечения к коммуникации, фреймирования
ситуаций, создания «круга своих», амальгамирования, дрейфования понятий
и пр. Влиятельность этих технологий усиливается коммуникативными
возможностями киберпространства.
В
исследовании
продемонстрированы
возможности
психолингвистического анализа (описания) технологизированного дискурса
русскоязычных медиа Германии, в частности метода определения
информационных интересов и ценностных ориентаций различных социальных
групп на основе матрицы информационных интересов, интент-анализа
и метода оценочной дифференциации, для определения уровня влияния
определенной социальной группы (сети) в интернете, ценностных ориентаций
коммуникантов, а также определения психолингвистических технологий
воздействия, с помощью которых обеспечивается коммуникативное
доминирование определенных акторов.
Сделан вывод об активном использовании русскоязычными СМИ
психолингвистических технологий для осуществления социальных кибератак –
атак на сознание потребителей информации путем выпуска манипулятивного
сигнала в социальную сеть или манипулирования имеющимся сигналом для
достижения желаемых результатов – хаоса, паники, массовых расстройств.
Последствия этого типа атаки являются чисто психологическими.
Достигается этот результат за счет ряда технологий: создания
привлекательного
контента;
использования
новых
методов
для
распространения
традиционного
контента;
создания
влиятельных
платформ; горизонтальной трансляции нарративов; влияния публичных
личностей на глобальные аудитории; усиления информации каждым
коммуникантом, который поддерживает и, соответственно, распространяет
определенные идеи.
Ключевые слова: технологический дискурс, новые медиа, матрица
информационных интересов, интент-анализ, метод оценочной дифференциации.
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ABSTRACT
The article presents the features of the predicative organization of English action
songs taking into account the biovitality factor. The object of the study is the
English action songs, and the subject is their predicative organization, taking
into account the biovitality factor. The methods of induction and deduction,
analysis and synthesis, abstraction and concretization, methods of observation,
classification and systematization, as well as elements of quantitative calculations are
used in the article.
Genre specificity of English action songs is a three-dimensional format:
concept – word – action. These texts are inalienable in the child’s cognition of the
world, because it is action that helps to describe and show the phenomena of the
environment, and song poetry reinforces imagery and plot. Predicative organization
of English action songs should be described with the help of temporal, modal and
personal nets. The productive tense forms in these texts revealed the present indefinite
and the past indefinite, which indicates the importance of regular, repetitive actions in
the life of the child and marking the sequence of events. English action songs exclude
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the past continuous, present, past and future perfect and perfect-continuous actions.
The modal net is divided into internal and external, where the imperative mode
predominates to designate instructions, commands and orders for a certain action
for the implementation of which there is a huge number of language opportunities,
and modal verbs are used to indicate the possibility / ability to perform an action,
which is justified by the first attempts of movements of a child, the cognition of the
possibilities of his / her organism – the focus on accentuation of speech intentions,
the illumination of certain actions, transforming real world into unreal one. A personal
net is distinguished by the use of the third person singular to describe the action,
character and quality of another person or object. In English action songs, there is
a tendency to emphasize a specific action that is inherent only to a certain subject,
which is necessary to distinguish one subject from another.
Keywords: English active song, predicative organization, temporality, modality,
personality, network.

Вступ
Мовленнєва організація художньо-поетичного тексту привертає увагу
багатьох дослідників (Мамедова, 2008; Наконечна, 2012; Остапченко,
2016 та ін.) з різних кутів погляду: текстологія (Longacre, 2000; Sandig,
2006 та ін.), лінгвопсихологія (Бакіна, 2003; Белоусов, 2005 та ін.),
жанрологія (Бикова, 2012; Гнідець, 2011 та ін.), когнітивна лінгвістика
(Semino, 2004; Stockwell, 2002 та ін.), психолінгвістика (Алексєєва,
Яшина, 2000; Виготський, 1984; Ельконін, 2007; Піаже, 1969; Урунтаєва,
2001 та ін.) тощо, однак залишається недостатньо вивченим такий жанр,
як англомовні дійові пісні для дітей дошкільного віку (АДП), а особливо
їх граматична своєрідність, яка розкриває «таємниці» думок людинидитини, презентуючи їх у потоці мовлення, що посилює актуальність
наявного дослідження. Для занурення у світ АДП слід опанувати їх
предикативний устрій з урахуванням особливостей психологічного
сприйняття світу у дошкільному віці. Об’єктом дослідження є англомовні
дійові пісні, а предметом – їх предикативна організація з урахуванням
фактору біовітальності. Біовітальність розглядається як віковий фактор
ментального розвитку людини, який впливає на психоемоційне сприйняття
навколишнього середовища, когнітивне осмислення інформації, засвоєння
досвіду попередників, формує специфічну поведінку, висловлення
думок, що відображається у мовленні людини певної вікової категорії.
Мета – опис біовітальної специфіки темпоральної, модальної та
персональної мереж англомовних дійових пісень. Задачі – визначити
та обґрунтувати частотність використання часових форм, розглянути
та пояснити особливості зовнішньої та внутрішньої модальності АДП,
схарактеризувати преферентні властивості персональної мережі.
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Методи та методики дослідження
Вибір методів зумовлено лінгвокомунікативним підходом до мовних
і мовленнєвих явищ, який, ґрунтуючись на загальнонаукових методах
індукції та дедукції, аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації,
передбачає комплексне застосування таких методів лінгвістичного
аналізу, як теоретичне узагальнення (для осмислення основних
наукових поглядів), описовий (для виокремлення та систематизації
мереж АДП), функціонально-граматичний (для усвідомлення шляхів і
способів морфологічного та граматичного аранжування АДП). Також
лінгвопсихологічний підхід до розгляду проблеми зумовив добір таких
методів, як лонгітюдний (для спостереження компонентів мовленнєвої
діяльності дітей дошкільного віку в АДП), обробка та інтерпретація (для
підведення статистичних даних та їх опису). Як допоміжні дослідницькі
методи в роботі застосовувалися прийоми спостереження, класифікації та
систематизації, а також елементи кількісних підрахунків.
Тексти дібрано з англомовних збірок віршів для дітей дошкільного
віку (Briggs, 2012; Greenaway, 1972; Rackham, 2013; Scheffler 2007 та ін.),
найвідомішою серед яких є серія «Mother Goose», що систематично
оновлюється та доповнюється новими текстами.

Результати та дискусії
Відмінності у практиці дитячого виховання у різних народів
призводить до формування своєрідних рис характеру, адже діти, які
виросли в одному й тому ж самому культурному середовищі, отримують
одні й ті ж психологічні травми, відмінні від тих, які отримують діти,
виховані в інших соціокультурних середовищах (Мельникова, 2003: 6–7).
Світоглядні настанови людини складаються у процесі освоєння культурноісторичного досвіду і мають вирішальне значення в пізнанні світу.
Вони визначають потреби й мотиви особистості, вибір цінностей та
поведінкової тактики, впливають на життєвий уклад і життєву позицію
особистості. Найзагальнішим принципом пізнання дитиною світу та
себе у ньому є принцип єдності філо- та онтогенезу, згідно з яким у
процесі свого індивідуального розвитку дитина повторює основні етапи
історичного розвитку культури. Цей принцип обґрунтовано Г. Холлом,
який довів, що розвиток кожної дитини відображає історію людського
роду (Холл, 1996). Формування дитини як особистості в дошкільному
віці спирається щонайменше на три передумови: закріплення емоційної
саморегуляції, становлення моральної саморегуляції, формування ділових
особистісних якостей. Таким чином, пізнаючи довкілля, дитина виробляє
свою власну систему поглядів на світ, свою власну картину світу.
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З одного боку, формування такої системи поглядів підлягає загальним
закономірностям, з іншого, – відображає специфіку реальної життєвої
практики. Правила поведінки в ситуаціях взаємодії з іншими людьми,
розуміння мови спілкування, зумовлені стереотипом певного культурного
співтовариства (Куликовская, 2002: 82). Співпідлеглість мотивів, засвоєння
норм і цінностей утворюють специфічні психологічні новотвори віку, які
спричинені низкою особливостей розвитку дитини (Яшкова, Сухарева,
2009) – сферами рухливості, пізнання, особистості, соціальності.
З поліпшенням координації рухливості частин тіла та пізнання
тіла; покращенням навичок крупної моторики, переходу від зовнішніх,
практичних перцептивних дій до внутрішніх, розумових; розвитку
орієнтування у просторі та часі; засвоєнням норм та форм поведінки;
появою моральних рис особистості у спілкуванні; формуванням високих
почуттів тощо (Яшкова, Сухарева, 2009), поглиблюються знання, уявлення
про такі явища, як живе і неживе, добро і зло, реальне і вигадане.
Дитяча психіка сформована так, що дитина співвідносить з собою
усі дії будь-яких літературних героїв. «Дитина не співчуває іншому, а
радше відчуває себе цим іншим» (Кон, 1975: 65). Щодо мовного розвитку
дитини, то він не зводиться до одного лише наслідування і репродукування
мовлення дорослих (Крайг, 2000: 72), а залежить від взаємодії здібності
до оволодіння мовою та мовного середовища. Значну роль у процесі
дитячого пізнання відіграє поезія, одним з жанрів якої є дійова пісня.
Дійові пісні (action songs, плясові вірші, вірші-ігри) є ще
малодослідженим жанром, але популярність таких текстів серед дітей
від цього не зменшується. Жанрова специфіка АДП пов’язана з їх
призначенням, адже вони є піснями, що виконуються як акомпанемент
до гри або певних рухів, тому увага в них концентрується не лише
на тексті, а й на ритмічному виконанні дії. Особливо відчутно це у
тих характерних для народної пісенної поезії віршах, які втрачають
сюжетність і образність. Деякі з них описують дії, що мають виконувати
учасники гри, бо текст пісні визначає розвиток гри. Ці тексти невід’ємні
з погляду психології на етапі пізнанні світу дитиною: оскільки у віці
трьох-чотирьох років вона має опановувати монологічне мовлення,
описувати події та явища розгорнуто, то така форма викладення, як вірш,
котрий супроводжується ще й рухами, є найвлучнішою. Завдяки цьому
розширюється уявлення дитини про оточуючий світ у тривимірному
форматі: поняття – слово – дія.
Диференційною особливістю цього жанру є те, що створення
художнього образу відбувається не лише у поєднанні слова та наспіву,
але й шляхом додавання третього елементу – дії. У цьому сенсі вони
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наближаються до хороводних пісень і драматизуються. При цьому
драматизування обмежується виконанням реальних дій, які зазначені
у тексті (перебіг з місця на місце, поцілунок гравців, синхронне
виконання рухів тощо). Пор.: Put your little foot, | Put your little foot, |
Put your little foot right there, | Put your little foot, | Put your little foot, |
Put your little foot right there. | Walk and walk and walk | And walk and
turn. Попри це, англомовні дійові пісні виявляються дещо віддаленими
від власне драми (порівняно з хороводними піснями). Натомість вони
більшою мірою спрямовані на розвиток пантомімики, бо рухи учасників
гри мають зображувати події тексту: Eensy weensy spider | Went up the
water spout | Down came the rain | And washed the spider out | Out came
the sun and dried up all the rain | Now the eensy weensy spider | Went up
the spout again.
Предикативне аранжування, яке найбільш доцільно описують у
вигляді (інтра)текстової мережі – сукупності морфологічних засобів, які
забезпечують орієнтацію читача в часовому, модальному і референтному
шарах тексту (Ноздрина, 1997: 28). Відповідно, виокремлюють такі
текстові мережі, як темпоральна, модальна, персональна та ін. (Ноздрина,
1997: 30). О.І. Москальська зазначає, що з точки зору лінгвістики тексту
темпоральна, персональна, модальна та ін. структури є основними
текстовими актуалізаторами, через які художній текст співвідноситься з
позатекстовою реальністю (Москальская, 1981: 97).
Продуктивним засобом вираження часових відношень є, перш
за все, граматичний час, який співвідносить дію з моментом мовлення.
Відношення між моментом дії та моментом мовлення може мати різний
характер: дія може збігатися з моментом мовлення, передувати йому або
відбуватися після нього (Вилкулова, 2014: 48; Дымарский, 2013: 81–86).
Найбільш продуктивними в англомовних дійових піснях є
неозначені видо-часові форми, які відбивають три сфери – неозначене
теперішнє, неозначене минуле та неозначене майбутнє, що у своїй
сукупності охоплює 95% текстів. Неозначеність використовується тут
для констатування факту в теперішньому, минулому чи майбутньому, не
вказуючи ані на завершеність, ані на тривалість дії.
Темпоральна мережа АДП у більшості випадків побудована на
основі теперішньої неозначеної часової форми (Present Simple), що
становить понад половину (58%) усіх використаних часових форм (ЧФ),
що пояснюється відображенням у них розмовного регістру, де превалюють
презентні форми, які «зберігають традиційність мови» (Кучма, 2009: 319).
Це свідчить про важливість регулярних, повторюваних дій, які
відбуваються в житті дитини: He rides and rides each day; | Sometimes
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his horse goes very slow, | For Baby, that’s okay. Теперішня неозначена ЧФ
використовується для передачі буденних вчинків власне дитини і членів
її сім’ї: This is the way the baby goes: | Clappity clap! Snappity snap! |
This is the way the baby goes: | Peek-a-boo! I see you!; явищ природи та
довкілля When the wind blows his trumpet, | See them whirling around. |
Autumn leaves when they’re tired, | Settle down in a heap, | At the foot of the
old tree, | Soon they’ll all fall asleep. Теперішня неозначена ЧФ відображає
одночасність дії з моментом мовлення (Halliday, 2005: 220–225). З одного
боку, вона виражає дії, які дійсно співвідносяться з моментом мовлення,
а з іншого, – змальовує події в АДП, які мають тривалий (панхронічний)
характер і які можна вважати природними, а також події, що відбувалися
незалежно від людини. Теперішня неозначена ЧФ презентує в подібних
ситуаціях достатньо високий рівень узагальнення.
Минула неозначена ЧФ (Past Simple) представлена у АДП рідше
(29%). У своїй первинній функції вона змальовує дію до певного моменту
в минулому (Вилкулова, 2014: 48). Про який саме момент йдеться, можна
судити на основі контексту, що, як правило, містить темпоральні лексичні
маркери. Past Simple сигналізує в АДП завершеність подій у минулому:
A sailor went to sea sea sea | To see what he could see see see | But all that
he could see see see | Was the bottom of the deep blue sea sea sea. Така
ЧФ ніби служить для часової орієнтації, утворюючи певні часові межі та
маркуючи послідовність подій.
Маловживаними є ЧФ – майбутнього неозначеного (7%),
теперішнього (2%) та майбутнього (1%) тривалого, теперішнього (2%)
та минулого (1%) доконаного. Уникають дійові пісні минулої тривалої,
теперішньої, минулої та майбутньої доконано-тривалої дій. Такі ЧФ є
складними для когнітивного-психологічного сприйняття та усвідомлення
часової локалізації, тому що вони поєднують у собі три логічні категорії:
передбачення дії, тривалість дії, завершеність дії.
Також припускаємо, що така ситуація зумовлена ще не повною
мірою розвиненим артикуляційним апаратом дитини – ці ЧФ є складними
не лише для свого осмислення з психологічного погляду, а й для вимови.
Тож не дивно, що при швидкому плині думок дитина уникає використання
довгих у вимові ЧФ.
Модальна мережа. Модальна мережа АДП конституюється як
характеристика у ракурсі реальності – нереальності, об’єктивності –
суб’єктивності, дійсності – припустовості, можливості – необхідності
тощо. Модальність явно або неявно висловлює в тексті додаткову
інформацію про ступінь обґрунтованості, про його регулятивну або
оцінну характеристики, про його логічний або фактичний статус
(Смущинська, 1999: 79).
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Ми дотримуємося традиційного поділу модальності на внутрішню
(об’єктивну) та зовнішню (суб’єктивну), які в кількісному відношенні
складають, відповідно, 68% і 32%, що засвідчує тяжіння АДП до
простоти, лаконічності, економності при модальному аранжуванні
інфантичних повідомлень.
Внутрішня модальність АДП знаходить своє відображення у
двох способах: дійсному (indicative/індикатив) і наказовому (imperative/
імператив). Ці терміни пов’язані не лише з морфологічними чинниками
(дієслівний спосіб), але й з синтаксичним: індикативна модальність –
синтаксичний індикатив, імперативна модальність – синтаксичний оптатив
(Столярова, 1985). Їх представленість в АДП є доволі специфічною.
Зокрема, найменш вживаним тут є індикатив (24%), а найбільш –
імператив (76%). Суб’юнктив не є характерним для АДП, адже вони
не спрямовані на умовне передбачення, а адресовані реальним гравцям
і базуються на домовленостях щодо правил гри. Ці жанри уникають
обговорення минулих подій і розгляду неможливих ситуацій. Вони несуть
конкретику, точність і зрозумілість для всіх, хто бере участь у грі.
Імперативний модус виражає значення інструкції, вказівки,
розпорядження щодо певної дії, для здійснення якої існує величезна
кількість мовних можливостей (Прибыток, 2008: 37–45). Будучи
однією з форм вираження нереальної модальності, імператив позначає
нереалізованість дії в момент вираження волевиявлення. Матеріал
засвідчує домінування в АДП імперативності у другій особі (you):
Beanbag, beanbag, | Play a game of beanbag! | Toss it first to Laura Lee, |
Then to Jenny, then to me. | Beanbag, beanbag, | Play a game of beanbag!
Доволі дискусійним питанням стосовно англійського імперативного
речення залишається питання наявності в його структурі явного/
прихованого підмета. Р. Квірк вважає, що відсутній підмет інтуїтивно
відновлюється за допомогою займенника 2-ої ос. одн., зазначаючи, що
безпідметові імперативні речення, звернені до 2-ої ос., найбільш поширені
(Quirk, 1974: 403–405). Проте в АДП нерідкі випадки експліцитного
підмета 2-ої ос. в наказових реченнях: Run, run, you dear little mouse, |
Run quickly ‘round the house, | For kittycat is catching up, | And she might
eat you for her sup!
Група дієслів, використовуваних в імперативних реченнях, кількісно
обмежена, бо важливо, щоб лексичне значення таких дієслів було
сумісним зі значенням спонукання: to catch, to come, to go, to jump, to
look, to tell, to take, to give, to get, to guess, to learn, to listen, to play, to
run, to see, to sit, to swing, to watch та ін., що належать до дієслів руху,
зорового та слухового сприйняття, а також до лудичних дієслів, що
коментують ігрові дії.
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Особливе значення в АДП має система поглядів, думок і знань
дитини, тому тут має місце й така стратегія викладу, як індикативний
модус. Існування дійсного світу є об’єктивною реальністю, дійсний світ
виступає критерієм правдивості пропозиції (Зеленщиков, 1997: 220). Для
переконання в реальності повідомлюваного в АДП використовуються
конструкції з дієсловом to know типу We know its task is done. | You
may blow this candle out, |And that leaves none! Узгоджуючи присудок з
підметом у 1-й ос. мн., мовець «нав’язує» адресату своє ставлення до
ситуації, видаючи його за об’єктивне.
Зовнішня модальність АДП (32%) спирається на модальні дієслова
та окремі лексичні одиниці. Психологічне осмислення дійсності дитиною
відбувається й у термінах здібності, повинності та ймовірності основними
засобами вираження якої є модальні дієслова to be able to, can, could, have
to, may, might, must, shall, should, would, would rather. Подібне домінантне
вживання модальних дієслів на позначення змоги / здатності до виконання
дії можна пояснити тим, що дитина вчиться виконувати свої перші рухи,
пізнає можливості свого організму та оточуючого середовища.
Завдяки модальним дієсловам мовець висловлює власне ставлення
до виконуваної дії, що свідчить про існування в АДП суб’єктивної
(внутрішньої) модальності, представленої модальними дієсловами на
позначення здатності, обов’язку, рекомендації, дозволу.
Натомість існують модальні дієслова та звороти, не властиві АДП,
серед яких – need, had better, to be to, to be supposed to, to be permitted to, to
be allowed to. Їхній багатокомпонентний склад і когнітивне навантаження
викликають труднощі у психологічному сприйнятті та вимові через
недовершеність артикуляційного апарату та нестачу енциклопедичних
знань дитини.
Поряд із зазначеними дієсловами зовнішню модальність
представляють слова, словосполучення, вигуки, що висловлюють
емоційний стан людини і тим самим її ставлення до того, про що йдеться
(Ноздрина, 1997: 382).
Серед лексичних засобів вираження модальності в АДП
використовуються слова сумніву maybe, perhaps: Perhaps a slice of
wedding cake) та впевненості у сказаному surely, to be sure, really: Say the
bells of Stepney | I’m sure I don’t know | Says the great bell of Bow. Такі
слова виказують в АДП ставлення мовця до змісту повідомлюваного як
передбаченої можливості. Модальні слова посилюють висловлювання на
предмет його емоційної підтримки та впевненості у сказаному.
Загалом же, лексична модальність втілена у досліджуваному
матеріалі досить одноманітними формами. Відповідно до цього її частка
складає лише 2% від усіх видів модальності АДП.
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Таким чином, структура модальної мережі АДП «працює»
на акцентування мовленнєвих інтенцій, підкреслення певних дій,
переміщення з реального світу в ірреальний.
Персональна мережа. Персональна мережа тексту охоплює
всі засоби, що мають ознаки особи чи посилання на неї (Ноздрина,
1997: 27). Вона передає систему відношень між учасниками спілкування –
адресантом й адресатом (Захарова, 2000: 56). На будь-якому рівні ця
мережа обов’язково експлікує один із своїх елементів, що вказує на
особу / особи як предмет мовлення (Halliday, 2005: 221–228), серед яких
найбільш уживаними є особові та присвійні займенники, особові (фінітні)
форми дієслів, імператив та ін.
Співвідношення персональності в АДП виглядає так: перша ос. одн.
складає 15%, перша ос. мн. – 5%, друга ос. одн. – 12%, третя ос. одн. –
49%, третя ос. мн. – 19%. Тож можна виокремити найбільш поширені для
АДП персоналізаційні властивості.
Вживання третьої особи однини дає можливість описувати дії, якості
та властивості іншої особи чи предмета. Пор.: Kitty white so slyly comes |
To catch the mousie gray, | But mousie hears the kitty come, | And quickly runs
away! Домінування третіх осіб в АДП, від імені яких здійснюється опис
подій, закономірне тому, що головними персонажами в них є оточуючі
люди, тварини, рослини, предмети чи явища. Більш того, в таких текстах
існує тенденція до підкреслення тієї характерної чи специфічної дії, яка
властива лише певному суб’єкту. Це потрібно для того, щоб дитина була
у змозі відрізняти один суб’єкт від іншого на ментальному рівні. Третя
особа однини вживається у 49% дійових пісень.
Персональність у третій особі множини також описує події, якості
та властивості тих осіб / предметів, яким вони притаманні. Пор.: All God’s
creatures have a place in the choir, | Some sing low, some sing higher, | Some
sing out loud on the telephone wire, | Some just clap their hands, or paws, or
anything they’ve got now! АДП містить 19% дієслів 3 ос. мн., що пов’язане
зі специфікою дитячого сприйняття, яке спрямоване радше на особливості
окремих речей і явищ, а не на їх узагальнення в певних множинах.
Активна дія в АДП відбувається не лише від 3-ї ос., а й сам мовець
як 1-а ос. одн. може виконувати певні дії, бути їх учасником: Follow me |
Wherever I go, | And do what I do | When I tell you so. Використання дієслів
1-ї ос. одн. становить 15%. АДП може представляти собою оповідь, яку
веде мовець – головна діюча особа. Саме тому особовий займенник «І»
виступає як основний наратор, очима якого й сприймаються події. При
цьому 1-а ос. мн. складає всього 5%. При цьому, як правило, до множини
об’єктів виявляється включеною і дитина-мовець, тобто і наратора є
складовою колективного we, де останнє постає у двох іпостасях: або як
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сім’я дитини, або як коло її друзів-однолітків. Пор.: And then we skip, |
And then we will jump | With a clip, clip, clip! | Now we’ll run | A merry
race | And then we will STOP! | Ev’ryone, stay in place! Друга особа в
АДП також не є поширеною (12%). Загалом вона використовується для
вказівок, рекомендацій, команд і порад. Це пояснює переважне вживання
2-ї ос. саме в екшен-віршах, призначених для інструктування якоїсь гри:
You put your right hand in, | You put your right hand out, | You put your right
hand in | And you shake it all about. | You do the Hokey Pokey | And you
turn yourself around, | That’s what it’s all about.

Висновки
Як і будь-який інший текст, англомовні дійові пісні постають як
цілеспрямована мовленнєва дія, як основний спосіб комунікативної
взаємодії людей, у якому відображено специфіку мислення, риси
характеру, особливості виховання, менталітет та культура людини –
дитини дошкільного віку, яка є активним користувачем цього виду
текстів. Функціонально-семантична організація англомовних дійових
пісень пов’язана насамперед з їхнім специфічним аранжуванням
граматичними засобами. Предикативна організація англомовних дійових
пісень спирається на темпоральну, модальну та персональну мережі.
Темпоральна мережа англомовних дійових пісень базується переважно на
часових формах теперішнього неозначеного, тоді як тривалі та доконані
форми є маловживаними, а доконано-тривалі взагалі нехарактерними.
Подібне характеризує важливість повторюваних дій, які відбуваються
в житті дитини. Уникання складних часових форм пояснюється не
повною мірою розвиненим артикуляційним апаратом дитини. Модальна
мережа англомовних дійових пісень конституюється на основі засобів
внутрішньої та зовнішньої модальності з превалюванням першої, яка
постає у трьох своїх виявах – імперативному та індикативному. При
цьому найбільш затребуваним тут є імператив, а в ньому – наказові
речення з to let. Зовнішня модальність трапляється в англомовних дійових
пісень утричі рідше, а дитячий лексикон оперує переважно словами на
позначення впевненості/переконаності, припущення/сумніву та схвалення/
несхвалення. У модальній мережі висвітлено наміри, підкреслюється
переміщення думок дитини з реального світу в ірреальний. Переробка
дійсності відбувається й у термінах спроможності, повинності та
можливості. Персональна мережа англомовних дійових пісень оформлена
третьою особою однини, чверть – першою особою множини, що свідчить
про важливість для дитини опису дії, якості та властивості іншої особи
чи предмета, а також приєднання себе до кола оточуючих (однолітків,
друзів, родини).
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Запропонований комунікативний погляд на зміст і форму
англомовних дійових пісень може стати в перспективі основою для
мультипарадигмального
(психолінгвістичного,
лінгвопоетичного,
лінгвосинергетичного,
лінгводискурсивного)
вивчення
не
тільки
цих текстів, а й, по-перше, інших жанрово-мовленнєвих різновидів
малоформатних віршів для дітей, а, по-друге, не лише на матеріалі
англійської, а й інших природних мов. З іншого боку, феномен ‘англомовна
дійова пісня’ може бути й джерелом для поглиблених епістемічних
рефлексій з боку суміжних гуманітарних наук – психології, соціології,
культурології тощо.
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АНОТАЦІЯ
У статті представлено особливості предикативної організації англомовний
дійових пісень з урахуванням чинника біовітальності. Об’єктом дослідження
слугували англомовні дійові пісні, а предметом – їх предикативна організація
з урахуванням фактору біовітальності. У статті примітно методи індукції
та дедукції, аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, прийоми
спостереження, класифікації та систематизації, а також елементи
кількісних підрахунків.
Жанровою специфікою англомовних дійових пісень є тривімирний формат:
поняття – слово – дія. Ці тексти невід’ємні у пізнанні світу дитиною, оскільки
саме дія допомагає описати та показати явища навколишнього середовища, а
пісенна поезія посилює образність та сюжетність. Предикативну організацію
англомовних дійових пісень доцільно описувати за допомогою темпоральної,
модальної та персональної мереж. Продуктивною видо-часовою формою у цих
текстах визначено теперішню неозначену та минулу неозначену, що свідчить
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про важливість регулярних, повторюваних дій у житті дитини та маркування
послідовності подій. Виключають англомовні дійові пісні минулу тривалу,
теперішню, минулу та майбутню доконано-тривалу дії. Модальна мережа
поділяється на внутрішню та зовнішню, де превалюють імперативний
модус на позначення інструкції, вказівки, розпорядження щодо певної дії, для
здійснення якої існує величезна кількість мовних можливостей та модальні
дієслова на позначення змоги/здатності до виконання дії, що виправдовується
першими спробами рухів дитини, пізнанням можливостей свого організму,
що спрямовано на акцентування мовленнєвих інтенцій, висвітлення певних
дій, переміщення з реального світу в ірреальний. Персональна мережа
відрізняється перевагою у вживанні третьої особи однини для опису дії, якості
та властивості іншої особи чи предмета. В англомовних дійових піснях існує
тенденція до підкреслення специфічної дії, яка властива лише певному суб’єкту,
що необхідне для змоги розрізняти один суб’єкт від іншого.
Ключові слова: англомовна дійова пісня, предикативна
темпоральність, модальність, персональність, мережа.

організація,

Кузьменко Анастасия. Фактор биовитальности в предикативной организации
англоязычных действенных песен
АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности предикативной организации англоязычных
действенных песен с учетом фактора биовитальности. Объектом
исследования послужили англоязычные действенные песни, а предметом – их
предикативная организация с учетом фактора биовитальности. В статье
применены методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, абстрагирования
и конкретизации, приемы наблюдения, классификации и систематизации, а
также элементы количественных подсчетов.
Жанровой спецификой англоязычных действенных песен является
трехмерный формат: понятие – слово – действие. Эти тексты
неотъемлемые в познании мира ребенком, поскольку именно действие
помогает описать и показать явления окружающей среды, а песенная
поэзия усиливает образность и сюжетность. Предикативную организацию
англоязычных действенных песен целесообразно описывать с помощью
темпоральной, модальной и персональной сетей. Продуктивной видовременной формой в этих текстах выявлено настоящую неопределенную и
прошлую неопределенную, что свидетельствует о важности регулярных,
повторяющихся действий в жизни ребенка и маркировки последовательности
событий. Исключают англоязычные действенные песни минувшие длительные,
настоящие, прошлые и будущие совершенно-длительные действия. Модальная
сеть делится на внутреннюю и внешнюю, где превалируют императивный
модус для обозначения инструкции, указания, распоряжения, относительно
определенного действия, для осуществления которого существует огромное
количество языковых возможностей, и модальные глаголы для обозначения
возможности/способности к выполнению действия, что оправдывается
первыми попытками движений ребенка, познанием возможностей своего
организма – направленность на акцентирование речевых интенций, освещение
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определенных действий, перемещения из реального мира в ирреальный.
Персональная сеть отличается преимуществом в употреблении третьего
лица единственного числа для описания действия, качества и свойства
другого лица или предмета. В англоязычных действенных песнях существует
тенденция к подчеркиванию специфического действия, присущего только
определенному субъекту, что необходимо для возможности отличать один
субъект от другого.
Ключевые слова: англоязычная действенная песня, предикативная организация,
темпоральность, модальность, персональность, сеть.
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ABSTRACT
The article provides an analysis of modern English-language advertising discourse,
taking into consideration the paralingual components of communication. Attention
is drawn to its heterogeneous and differentiating features. Sample advertisements
are displayed in which both linguistic and paralingual components are utilized in the
construction of sentences. Substantiation is provided for the correlation between the
linguistic and paralingual components which now operate in tandem within advertising
discourse and serve as a powerful mechanism of influence on its recipients.
The role and the semiotic load of paralinguals are illustrated using specific
examples, and the reasons for their involvement and their communicative and
pragmatic loading are highlighted. The psycholinguistic features of advertising
discourse are considered in the light of its prevailing tendency to semiotic
convergence. The study suggests that English-language advertising discourse is
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characterized by a deviation from established syntactic norms. However, this pattern
does not impede the understanding and perception of the product or service that is
advertised; on the contrary, it is designed to activate visual receptors, and in that
way, to more rapidly reach the side desired by the producer by increasing its revenue
and inducing the recipient to use the advertised item, even if the latter initially had no
intention of doing so.
The paper also demonstrates that this method of presenting information
is indicative of the most recent trends in English-language expression-syntactic
symbiosis. This leads recipients to consider such combinations not only as an aesthetic
polysemiotic formulation, but as a new form of interaction which is intended to
establish itself in the long-term memory of the recipients, appealing to the brain
receptors through the visual channel.
The changes demonstrated at the syntactic level signal the transformational
processes that are occurring in modern English. This testifies to the fact that now,
for some reason, successful dialogue between the producer and the recipient is not
always possible using linguistic means exclusively, and that paralinguals are not only
interesting and successful in fulfilling their seemingly insignificant role, but that they
are leading modes, which, unlike linguistic ones, are the key visually-oriented bases of
influence on the recipient.
Keywords: influence, manipulation, semiotic resources, syntactic compatibility,
advertising, linguistic and paralingual components.

Вступ
Сучасний англомовний рекламний дискурс – це складний
полісеміотичний гетерогенний анклав, який формують лінгвальні та
паралінгвальні складники. Функціонування різнорідних модусів у рамках
одного інформаційного блоку свідчить про його мультимодальний
характер. Рекламний дискурс – це саме те середовище, в якому
співіснування кількох різних семіотичних ресурсів найбільш очікуване
з боку реципієнта. Це своєрідна сполучна ланка між продавцями та
покупцями, замовниками й виконавцями у сфері торгівлі та послуг.
Однією з диференційних ознак рекламного дискурсу є його
довільність, подекуди «розкутість», відхилення від усталених правил
орфографії, синтаксичних норм. Це можна пояснити тим, що реклама –
комерційний продукт. Відтак рекламодавець відчуває певну свободу і
може дозволити собі щось інтригуюче, неординарне. Закономірно, що
сучасний світ – це світ конкурентів, тому не всім вдається на належному
рівні конкурувати з аналогічними установами, які пропонують клієнтам
широкий спектр альтернативних товарів та послуг.
Будь-яка реклама справляє позитивне чи негативне враження на
реципієнта, тому навряд чи можна знайти один оптимальний варіант
репрезентації товару чи послуги, що зміг би заволодіти прихильністю всіх
читачів. Це пов’язано з когнітивними механізмами людського мозку. Той
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факт, що рекламодавці прагнуть знайти якомога більше клієнтів, котрі
скористаються певною послугою чи придбають товар, беззаперечний. Як
їм вдається досягнути бажаного? Які засоби приходять на допомогу в
цих випадках? Як відбувається встановлення зв’язку між рекламодавцем
та реципієнтом? «Встановлення бажаного контакту» та реалізація
поставлених цілей в англомовному рекламному дискурсі відбувається за
допомогою різних засобів – і лінгвальної, і паралінгвальної природи. Вони
апелюють до наших органів чуттів, активізують роботу мозку, впливаючи
в такий спосіб на наші дії та поведінку.
Дослідженню рекламного дискурсу присвячені роботи багатьох
науковців, зокрема Зірки (2014), Лузіної (2011), Lester (2006),
Мєдвєдєвої (2008) та інших. Взаємозв’язку та взаємозалежності
лінгвальних та паралінгвальних компонентів присвячено поліаспектні
розвідки Azuma (2016), Bateman (2016), Bezemer (2008), Domahs (2017),
Kauschke (2017), Kress (2008), O’Halloran (2016), Papadopoulos (2017),
Pham (2016), Tan (2016), Vande Moere (2016) та Tat (2016). Проте досі
є низка відкритих питань, які стосуються модальної сумісності різних
семіотичних ресурсів і ступеня їх кореляції, що й зумовлює актуальність
обраної проблематики.
Мета розвідки – обґрунтувати психолінгвістичні особливості
модусів вербальної та невербальної природи, встановивши їх конвергенцію
на синтаксичному рівні. Досягнення поставленої мети передбачає
розв’язання таких завдань: окреслити диференційні ознаки рекламного
дискурсу; виявити специфіку паралінгвальних модусів; схарактеризувати
модальну сумісність лінгвальних і паралінгвальних одиниць; обґрунтувати
причини залучення паралінгвальних засобів до продукування речень;
проаналізувати їх вплив на потенційну аудиторію; висвітлити причини їх
залучення та потенційні можливості в спілкуванні.

Методи та методики дослідження
Проведення ґрунтовного й різнобічного аналізу співфункціонування
лінгвальних та паралінгвальних семіотичних ресурсів здійснено на основі
низки лінгвістичних методів та методик. Використання загальнонаукових
методик дослідження (індукції, дедукції, аналізу та синтезу) дало змогу
виявити основні критерії та ознаки паралінгвальних модусів. Метод
семіотичного аналізу застосовано для з’ясування взаємозалежності
лінгвальних
елементів
із
паралінгвальними
в
англомовному
мультимодальному рекламному дискурсі; метод функціонального аналізу –
для виявлення особливостей функціонування графічних елементів на
синтаксичному рівні. Метод компонентного аналізу дав змогу виокремити
паралінгвальні компоненти, що входять до одного речення, та встановити
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їхні семантико-прагматичні характеристики. Комплексний дискурсний
підхід застосовано із метою встановлення специфіки використання
паралінгвальних ресурсів для здійснення комунікативних стратегій і
тактик спілкування. Лінгвопрагматичний та психолінгвістичний аналіз
сприяли виявленню ступеня впливу паралінгвальних компонентів на
цільову аудиторію.

Результати та дискусії
Майже вся реклама в англомовному комунікативному просторі
мультимодальна, оскільки є своєрідним сплавом лінгвальних та
паралінгвальних складників. У рекламному дискурсі зрідка натрапляємо
на мономодальні однорідні блоки (ті, що містять виключно знаки, що
формують одну семіотичну систему). Хоча згадані випадки майже
поодинокі, але це зовсім не означає, що такий різновид реклами не
вартий уваги. У ній також відбитий авторський задум. І така реклама
теж може привернути увагу читачів і спонукатиме їх замислитися
над побаченим.
Процес продукування та когніції будь-якого тексту передбачає
кілька послідовних етапів, які можна репрезентувати у вигляді ланцюжка
за допомогою інструментарію когнітивістики та психолінгвістики:
породження рекламного повідомлення (репрезентація) → кодування (вибір
семіотичних ресурсів) → канал передачі повідомлення (вибір каналу) →
пізнання (сприйняття з урахуванням екстралінгвальних чинників) →
обробка даних → інтерпретація повідомлення → відповідь (реакція
на прочитане).
Як свідчить проведений аналіз, часто в рекламі натрапляємо на два
аспекти крайнощів: коли реклама, начебто, занадто проста і, здавалось би,
зовсім не інтригуюча, ніщо не пробуджує якихось особливих почуттів чи
відчуттів у реципієнта, не викликає захоплення чи розчарування; йому,
так би мовити, байдуже; з іншого боку, вона перенасичена: у ній занадто
багато всього, і, тут, можливо, доречним був би мінімалізм.
У наших попередніх розвідках, здійснених на матеріалі
англомовного мас-медійного дискурсу, нами було виокремлено кілька
груп семіотичних ресурсів, у які ми об’єднали окремі модуси на основі
спільних ознак. Принагідно нагадаємо їх. Йдеться про сегментацію;
шрифт та колір; непіктографічні та нефотографічні графічні елементи;
іконічні елементи; інфографіку; додаткові графічні ефекти. Кожна з цих
груп має досить великий обсяг і містить низку складників.
Аналізуючи рекламний дискурс, приходимо до висновку, що
всі компоненти, які залучають до продукування того чи того блоку,
однаково важливі. Одні з них мають більше семіотичне навантаження,
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інші, вочевидь, менше, проте всі вони вагомі й семантично значущі.
В одному рекламному повідомленні крім лінгвальних засобів, одночасно
можуть бути використані компоненти різних груп. Це значно підсилює
ефективність реклами й уможливлює здійснити бажаний вплив на читача.
Уважаємо, що нема таких ресурсів, які можна вважати неважливими,
проте є ті, що з певних причин, на відміну від інших, виконують
другорядну роль. Усі компоненти здатні «говорити». Наскільки успішно
їм вдається це робити питання риторичне, оскільки все залежить не лише
від продуцента, а й від реципієнта (його фонових знань, світобачення,
уподобань, етнічної приналежності тощо).
У цій розвідці об’єктом нашого аналізу стали рекламні блоки,
синтаксична
сполучуваність
яких
вражає
розмаїттям
модусів.
Продукування аналізованих нами рекламних анклавів не обійшлося
без вербальних складників. Їх кількість досить велика, але, вони не
мають такого маніпулятивного потенціалу, яким наділені паралінгвальні
компоненти. Наприклад, колір, зображення та додаткові спецефекти
(варіювання шрифтом (розмір кеглю, насиченість тощо), зміна кольору,
локація тексту), які є невід’ємними складниками реклами в паперових чи
електронних періодичних виданнях.
У класичному розумінні, речення – це симбіоз вербальних засобів із
залученням знаків пунктуації як окремої категорії семіотичних ресурсів.
За необхідності, не виключеним є й використання додаткових символів,
цифр. Але ми спростуємо саме таке бачення і на матеріалі англомовного
медійного дискурсу продемонструємо зовсім протилежне. Виявляється,
що паралінгвальні компоненти можуть поруч із вербальними виконувати
альтернативні синтаксичні ролі. Вражаючими є їхні можливості,
а сукупність різних модусів у рамках одного рекламного боку виводить
спілкування на зовсім інший рівень. Паралінгвальні засоби відкривають
нові перспективи у спілкуванні. Їх спектр доволі широкий і навряд
чи може бути точно фіксованим, як і кількість варіантів можливої
сполучуваності.
Розглянемо означені аспекти докладніше на англомовних рекламних
блоках. Американська страхова компанія «Allstate» апелює до аудиторії
за допомогою різних візуальних графічних модусів, а саме: зображення
автомобіля, яке заміщує його реалістичний аналог, схематичної
конвенційної позначки, що умовно зображає осіб, котрі уособлюють
життя. Це своєрідне параречення також містить і математичні символи +
та = і трансформовану паралексему «save», перша параграфема якого –
позначка американської валюти ($) (рис. 1). Як бачимо, 75% цієї
паралексеми залишилися незмінними.
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Рис. 1. Allstate
Цей приклад наочно демонструє домінування паралінгвальних
модусів над лінгвальними в аналізованому нами реченні. Проте в
цьому конкретному випадку рекламодавці вирішили також і вербально
відобразити те, що спершу піддали п’ятимодусній репрезентації,
забезпечивши мультимодальність цього речення. Цікавим є те, що
інформація репрезентована двома способами. Фактично кожен елемент
одного речення перекликається з елементом іншого. Невербальній позначці
автомобіля відповідає абревіатура auto; + цілком збігається у двох
варіантах; life уподібнено схематичній позначці людей, котрі уособлюють
життя; паралексемі $AVE відповідає одиниця discount. Окрім цього, у них
також є елементи, які не збігаються в обох варіантах: у парареченні є
знак дорівнює (=), у реченні-дублікаті є назва компанії «Allstate».
Зауважимо, що і інша частина рекламного повідомлення (крім
аналізованого речення і параречення), у якій превалюють вербальні
складники, також містить і невербальні; той самий математичний знак «+»,
світлину представника компанії, номер телефону, логотип компанії, який
покликаний наблизити компанію до потенційного клієнта, оскільки саме
він символізує захист і спонукає зрозуміти, що саме ця компанія зможе
захистити всіх; а ті, що скористаються послугами, отримають знижку.
Саме такий вид реклами свідчить про те, що англійська графічна система
не замкнута, а невербальні модуси здатні виконувати ті ж самі синтаксичні
ролі, що й вербальні. Крім того, вони значно потужніші, адже науково
доведено й обґрунтовано, що «люди пам’ятають лише 10% із того, що
чують, 20% із того, що читають, та близько 80% того, що вони бачать та
роблять» (Connect, 2011).
Доніс А. Дондіс стверджує, що «у ЗМК візуальне домінує, а
вербальне аргументує. Друковане ще «не мертве», і ніколи «не помре»,
проте наша мовно-домінантна культура помітно рухається в напрямку
іконічного. Більшість того, що ми знаємо та про що дізнаємося, що ми
купуємо й в що віримо, що ми впізнаємо та чого бажаємо, визначає
зображення, яке виконує домінантну роль у людській душі. І така
тенденція превалюватиме в майбутньому» (Dondis, 1997: 6–7).
© Larysa Makaruk

153

Паралінгвальні засоби як механізми впливу т а маніпуляції...

Енн Марі Бері Сюарт наголошує на тому, що «силу кожного
зображення, чи воно продукується в мистецтві, фотоіндустрії чи в
уяві, можна розглядати як таке, що складається з низки фізіологічних
імплікацій, пов’язаних з різними чинниками змісту: кольором, освітленням,
кутом, фокусом, розміром, відстанню, формою, текстурою, фоном. Кожен
окремий елемент має свій власний вплив, і сукупно ці фактори чинники
певне відношення, яке впливає на кожну частину, оскільки кожна частина
впливає на ціле. Селективне сприйняття, минулий досвід, персональне
ставлення до чогось та культурне бачення й цінності – все це поєднується
різними способами з метою інтерпретації та активізації перцептивних
стимулів задля раціонального й емоційно значимого спілкування (Barry,
2007: 139–140). Як бачимо, візуальні графічні засоби мають значно
сильніший потенціал та створюють новий механізм впливу, який у
нашому корпусі ілюстративного матеріалу реалізується через сукупність
різних модусів, як складників кількох знакових систем.
Виникає закономірне питання щодо того, як такі змішані рекламні
продукти впливають на індивідів. Повертаючись до рисунку 1, додаткового
змісту рекламному повідомленню надає шрифт та колір. Кольорова гама
компанії «Allstate» – синьо-голуба. Це незмінний колір їхнього бренду. Як
відомо, він символізує спокій. З огляду на це, розуміємо обрану тактику
компанії. Адже психологічна атмосфера, яку він здатен створити, є саме
тією стратегією, на котру розраховують реципієнти. У цьому випадку
спокій асоціюється з безпекою, а безпека – гарантія спокою. Отже,
голубий колір налаштовує на внутрішні психолого-емоційні збалансовані
відчуття захищеності й емоційної рівноваги.
Щодо шрифту, то, як бачимо, одну і ту саму гарнітуру, але різний
кегль. Найбільший він у слові «discount». І це невипадково, така стратегія
покликана «впіймати потенційного читача на гачок», тому шрифт є
теж одним із механізмів впливу. Що більший кегль, його насиченість у
сполученні з відповідним кольоровим забарвленням, то важливішим є цей
елемент, а відтак, й комунікативно-прагматична апеляція. Що приваблює
потенційного клієнта? Звісно, запропонована знижка, адже майже кожен,
хоче щось придбати чи скористатися послугою за зниженою ціною.
Вартим нашої уваги вважаємо й другий і третій рекламні блоки тієї
самої компанії, яка пропонує клієнтам страхування життя та автомобіля,
заощадивши на цьому. Головний зміст цього повідомлення: що більше
ти застрахуєш усього, то більше ти заощадиш. Реципієнтам пропонують
також зробити певні заощадження, щоб достойно жити на пенсії. І тут
не обходиться без вербальних відповідників-дублікатів, але і без них
зрозуміло про що йтиметься. Локація об’єктів теж заслуговує на увагу.
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На рисунку 2 параречення репрезентовано лінійно, друге речення на
рисунку 3 має довільну локацію. Ледь помітна умовна лінія у вигляді
дуги. Це також заздалегідь добре обдумана тактика й стратегія впливу.

Рис. 2. Allstate

Рис. 3. Allstate

Передусім під вербальним реченням Protect your world, яке передає
загальну ідею реклами, є кілька вербальних лексем, представлених
жовтим кольором auto, home, life, retirement. Вони фактично докладно
демонструють, що у світі індивіда важливу роль відіграє автомобіль,
будинок, у якому він живе, життя і заощадження, які він може зробити.
На думку продуцента, усе це має саме таку пріоритетність. Хоча, як
відомо, немає нічого дорожчого, ніж людське життя. Саме таку локацію
можна пояснити й тим фактом, що страхування автомобіля – найбільш
популярне, тому авто посідає першу позицію. Як бачимо, розміщення
вербальних відповідників збігається з невербальними. Порядок вербальних
лексем та їхніх паравербальних відповідників аналогічний.
Обрана тактика розміщення цих елементів невипадкова, адже
протягом життя дорослому індивіду легше купити автомобіль, а маючи
певні заощадження, можна придбати або взяти у кредит житло. Третю
позицію посідає страхування життя, яке, як виявляється, страхують рідко.
Логічним та виправданим видається четвертий графічно репрезентований
елемент, оскільки скарбничка відповідає пенсійному заощадженню.
Зазвичай, люди відкладають певні кошти протягом усього життя і
в пенсійному віці витрачають їх. Зважаючи на найдрібніші деталі,
можемо стверджувати, що добре продуманим маніпулятивним кроком є
використання дуги, розміри якої поступово збільшуються. Вона найвужча
в тому місці, де на неї «накладено» автомобіль та будинок, ширша –
де йдеться про життя, і найширша там, де розміщено скарбничку. Це
свідчить про те, що «наповнення» скарбнички – зазвичай довготривалий
процес, а пенсійний вік – це вік зрілості індивіда, який може в пенсійному
віці розраховувати на те, що накопичив протягом життя. Це також можна
трактувати і як упевненість у тому, що його чекає завтра. Аналізована
дуга може також асоціюватися і з віком. Її ширина збільшується, коли
йдеться про збільшення віку.
© Larysa Makaruk

155

Паралінгвальні засоби як механізми впливу т а маніпуляції...

Реклама тієї ж самої установи (рис. 4) містить паралексемузображення, якому представники компанії надають вербальне англомовне
дешифрування «good hands». Майже один графічний семіотичний
ресурс заміняє дві звичні лексеми. It’s good to be in good hands – девіз
компанії. Її творці вважають цю позначку добре впізнаваною і не вартою
того, щоб бути лексично продубльованою. Паралінгвальний компонент
максимально наближає потенційного клієнта до того, що саме ця компанія
пропонує їм захист. Зображення рук уподібнено захисту від небажаних та
непередбачуваних ситуацій.

Рис. 4. Allstate
Ще одним важливим блоком вартим уваги є наступний (рис. 5), у
якому рекламна агенція пропонує дещо приховано скористатися їхніми
послугами. Таку тактику простежуємо за допомогою вербального
тексту, що супроводжують додатковими графічними ефектами. Окрім
прихованого змісту, репрезентованого вербальними засобами, сприйняття
та прочитання також дещо ускладнено через закреслення, як спецефектів,
зумисної трансформації літер, зміни інтервалу між ними на початку
речення, частковому, ледве помітному відображенню графеми «e» у
лексемі «under».



Рис. 5. Newspaper ads
Як бачимо, привернення уваги здійснюють за допомогою чітко
витриманої кольорової гами: червоного, синього, білого та чорного
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кольорів. Червоний домінує, і це зовсім не дивно, адже саме він є
впливовим механізмом на людську свідомість. Прихованість змісту,
так би мовити, подвійна, її створюють не тільки вербальні речення,
які натякають на те, що створювати рекламу складно «It takes lots of
Guts to Create Advertising». Вони також не приховують, що конкурувати
з іншими – завдання не просте, адже «заволодіти» ринком прагнуть
конкуренти. Це виражено так: «that grabs the market right from under
your competitors nose». Далі йому слідує «We have been doing successfully
over the years». Рекламна агенція не говорить відкрито, що саме вона
найкраща. Йдеться про те, що це непросто, але вони успішні у цій
сфері, їм вдається це робити. Прихований зміст також простежуємо й у
зображеній дошці для дартсу. Мовляв, обравши саме нашу компанію, Ви
влучите в ціль, а ціль – це апогей, найвища точка досягнення бажаного.
Це саме те, що Вам потрібно. Закреслення зі спецефектами тіні мають
додаткове навантаження.
Вербальний натяк на процес продукування реклами, як кінцевого
продукту, підлягає частковому маркуванню. Вони не приховують
складності, але й не говорять про це у повен голос, відкрито. Саме такі
закреслення проводять паралель між висловленим усно та написаним у
письмовій формі. Адже читаючи це повідомлення, потенційні реципієнти
напевно, зрідка роблять це вголос, здебільшого про себе. Беручи до уваги
друковані рекламні продукти, саме в паперових періодичних виданнях
рекламодавці не мають прямого зв’язку з можливими клієнтами. Тому
форма подачі, його наповненість – ті єдині і ключові засоби, які відіграють
вирішальну роль або встановити певний зв’язок із реципієнтом, або раз і
назавжди зруйнувати його.
Слушно також зазначити, що ці закреслення, з одного боку,
дещо символічні. З іншого ж, уявляючи самого рекламодавця можемо
припустити, що саме так рекламодавець звертається до клієнта, але
дещо зниженим тембром, тихіше промовляючи окремі частини. Мовляв,
це складно, але їм це під силу, щоб не відлякати потенційного клієнта.
Варто зауважити, що завдяки такому способу ми простежуємо певну
екстраполяцію, як усне мовлення поступово перетворюється на писемне
зі збереженням точних відтінків, які надає йому рекламодавець, бачачи
це саме так. Закреслення уподібнюється невисокому тембру, можливо,
навіть пришвидшеному темпу, адже те, що не зовсім приємне, навряд чи
потрібне рекламодавцю й реципієнту.
У цьому рекламному блоці (рис. 5) помічаємо ланцюжок,
що логічно з’єднує між собою всі ланки. Тісне сплетіння модусів
забезпечують успішність конвергенції і в сукупності створюють ваговий
механізм впливу.
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Ще більш неординарним є рисунок 6, який також складається
з одиниць, які належать до різних семіотичних систем. Це своєрідна
реклама автомобіля, яка не тільки привертає увагу реципієнтів, а й
викликає підкріплені візуальною основою асоціації, пов’язані з різними
типами доріг, дорожніми атрибутами та перешкодами на них, які здатен
подолати рекламований автомобіль. Показовою є і форма презентації
реклами, що нагадує дорогу та створює відчуття руху вперед.

Рис. 6. The Times (2008)
Уважно проаналізувавши цей рекламний блок, бачимо, що під
указаними позначеннями закодовано таке речення: The new Audi A4 Avant
sees things before you do. У межах цього ж рекламного повідомлення
використовують три цілком відмінні позначки, що замінюють графему «о»,
представлену за допомогою піктограм, котрі в системі дорожніх знаків
мають такі значення: в’їзд заборонено, круговий рух, ожеледиця. Усі ці
графічні елементи нагадують коло, яке легко ототожнити з графемою «о»,
тому така субституція зрозуміла та виправдана.
Крім того, такий спосіб репрезентації рекламованого автомобіля
покликаний максимально наблизити читача до того, з чим йому
доведеться зіткнутися будучи за кермом. Таке уподібнення «переносить»
реципієнта в середовище учасників дорожнього руху, частиною якого він
може стати за умови придбання цього автомобіля. Графічні позначки,
що відтворюють реальні піктограми й об’єкти такі реалістичні, що
здатні практично миттєво екстраполювати реципієнта в роль водія. Ця
стратегія на стільки обдумана та виправдана, що її вплив на свідомість
індивідів самоочевидний. Проте не можна залишити поза увагою те, що
семантика цього параречення (The new Audi A4 Avant sees things before
you do) певною мірою суперечить графічним відповідникам, які його
репрезентують. З одного боку, виглядає так, що автомобіль на стільки
хороший, що здатен випередити водія та приймати рішення замість нього.
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Він здатен «бачити», «реагувати», «належним чином діяти», а отже й
«мислити». Це яскравий приклад мультимодальної метафори. Як бачимо,
йому надають таких характеристик, які він не може виконувати, проте
його намагаються на стільки зблизити з реципієнтами, що це неможливо
не помітити та не відчути на собі.
Запропонований вище приклад також яскраво демонструє те, що
в межах одного рекламного блоку копірайтери залучають до одного
повідомлення кілька графічних одиниць, об’єднаних однією тематикою,
але різних за формою та структурою. Одній і тій самій графемі «е»
в різних словах відповідають різні позначки: крапки, які утворюють
літеру; світлофор; піктограма-трикутник (який має визначені межі, але
не є заповненим, хоча семантично вагомий); піктограма, що уособлює
наближення залізничної колії; велика друкована літера «E»; ідеограми, які
показують напрямок руху по смугах; маленька друкована графема «e».
Одну і ту саму графему «t» репрезентовано трьома варіантами; h – 2;
e – 6; n – 3; a – 3; s – 3; o – 3; d – 2. Усі решта – однією. З огляду
на це, можемо говорити про контекстуальну синонімію й асиметрію
графічних знаків, за якої одну й ту саму графему передають кількома
різними одиницями.
Порівнюючи алфавітні кодифіковані графеми з їх відповідниками,
так званими параграфемами, можемо однозначно стверджувати, що вони
значно відрізняються не лише зовнішнім виглядом та приналежністю до
відмінних семіотичних систем, а й семантикою, якою вони наділені й
маніпулятивними потенціями. З упевненістю можна сказати, що жодна
алфавітна графема не здатна передати той контент, який у змозі донести
до читача її паравідповідник. Особливим у цій репрезентації є те, що
аналізована паралексема утворена з низки параграфем, майже всі з яких
є самодостатніми і можуть функціонувати самостійно, передаючи при
цьому певний контент, не потребуючи жодних додаткових пояснень.
Зауважимо, що параграфеми можуть одночасно виступати й
паралексемами, не змінюючи при цьому свого вигляду, але кардинально
модифікуючи синтаксичну роль й спосіб прочитання. Проте, як бачимо, у
цьому випадку (рис. 6) їх поєднали зі знаками, що є частиною тієї самої
семіотичної системи. Як наслідок, будучи автономними, вони можуть
також бути використані в комбінаціях зі знаками різних семіотичних
систем, зокрема й з алфавітною. У жодному випадку вербальні одиниці
не мають таких можливостей, ні в семантичному плані, ні в психологоемоційному плані. Очевидним є те, що рекламодавці згодні на усе, аби
довести своїм клієнтам, що саме їхня продукція заслуговує на їхню
прихильність, шукаючи та застосовуючи при цьому всі можливі стратегії
й тактики впливу.
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Наступний рекламний блок (рис. 7) зроблений на замовлення
інтернет-магазину «Zappos.com», який став прибічником акції протесту,
спрямованого на підтримку заборони розмов по телефону під час
кермування автомобілем. Як бачимо, це параречення не містить жодного
вербалізатора. Машина й телефон – речі несумісні. Саме ця несумісність
репрезентована схематичною позначкою людського обличчя, так званим
емотиконом, який створено завдяки поєднанню знаків пунктуації, у цьому
разі – двокрапки й дужки. Будь-який освічений індивід зрозуміє про що
йдеться, і вербальні лексеми видаються зайвими.

Рис. 7. Don’t text and drive
Таке параречення можна трактувати як заклик, що нагадує
математичну рівність і змушує реципієнтів замислитися на тим, як
вони діють. Так, поєднавши всі елементи автомобіль + телефон = :(
у єдине ціле, реципієнти усвідомлюють, що розмови за кермом по
телефону можуть призвести до трагічних наслідків. З-поміж інших
елементів на жовтому фоні у вічі «кидається» емотикон, що має червоне
забарвлення, який репрезентує не лише поганий настрій, а й збігається
з кольором крові, нагадуючи реципієнтам про можливу небезпеку на
дорозі. Попри це, водії все одно нехтують правилами безпеки та стають
учасниками дорожньо-транспортних пригод. Будучи виділеним на фоні
інших елементів червоним, емотикон кидається у вічі, спонукаючи водіїв
замислитися над ціною власного життя.
Певною мірою можемо стверджувати, що саме такий компонент
є персуазивним та прокладає місток між дійсністю і когнітивними
механізмами людської свідомості й психіки, провокуючи мозкові
рецептори діяти відповідно до закону та правил дорожнього руху.
З одного боку, на відміну від лінгвальних елементів, крізь призму
семіотичних ресурсів невербальної природи продуцентам вдається
закарбувати в пам’яті реципієнтів ключові та життєво важливі концепти,
які допомагають їм значно довше пам’ятати те, що є насправді важливо
задля їхнього життя. З іншого ж, паралінгвальні засоби слугують не лише
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важливою візуальною основою для закріплення інформації у просторі й
часі, а й вагомим ресурсом, що здатен відображати культуру етносу, його
цінності, реалії, життєвий досвід.

Висновки
Рекламний дискурс – це синтез лінгвальних та паралінгвальних
складників, які успішно співфункціонують у сучасному англомовному
комунікативному просторі. Залучення семіотичних ресурсів невербальної
природи невипадкове, а зумовлене тим, що саме вони миттєво апелюють
до внутрішнього світу реципієнта, закладаючи міцні підвалини для
успішної реалізації планів та задумів продуцента. Спектр візуальних
складників, якими послуговуються під час продукування рекламних
блоків, широкий та необмежений. Їх вибір та сполучуваність залежить від
тих, хто їх створює. Нині не існує жодних правил, які б підтверджували,
чи спростовували їх сумісність або несумісність. Проте очевидним є те,
що вони значно потужніші у плані впливу, ніж їх вербальні замінники.
На основі наведених рекламних блоків доведено, що паралінгвальні
семіотичні ресурси також здатні формувати завершені й логічні речення
та функціонувати у складі паралексеми, будучи при цьому параграфемами
з відповідною семантикою. Перспективними видаються подальші розвідки
спрямовані на дослідження паралінгвальних ресурсів, які уможливлять
сфокусуватися на ключових варіантах сполучуваності на різних рівнях,
що дозволить виявити ступінь їх впливу на аудиторію з урахуваннях
специфіки мультимодальної перцепції.
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Paralinguistic Devices as Mechanisms of Influence and Manipulation...
АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасний англомовний рекламний дискурс з
урахуванням паралінгвальних компонентів комунікації. Звернуто увагу на його
гетерогенність і диференційні ознаки. Продемонстровано рекламні блоки, у
яких під час продукування речень використано лінгвальні та паралінгвальні
складники. Обгрунтовано кореляцію гетерогенних елементів, які нині успішно
співфункціонують у рекламному дискурсі та слугують потужним механізмом
впливу на реципієнтів.
Проілюстровано на конкретних прикладах роль і семіотичну специфіку
паралінгвальних засобів, висвітлено причини їх залучення та комунікативнопрагматичне навантаження. Окреслено психолінгвістичні особливості
рекламного дискурсу з огляду на його схильність до семіотичної конвергенції.
Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що англомовному рекламному
дискурсу притаманне відхилення від усталених синтаксичних норм. Проте, така
тенденція не ускладнює розуміння та сприйняття рекламованого продукту чи
послуги, а, навпаки, покликана активізувати зорові рецептори і завдяки цьому
значно швидше досягнути бажаного з боку продуцента, збільшивши його
капітал, та спонукаючи реципієнта скористатися рекламованим, навіть якщо
останній не мав наміру цього зробити. У роботі також продемонстровано,
що такий спосіб представлення інформації свідчить про новітні тенденції
в англомовному спілкуванні, зокрема синтаксичний симбіоз. Це змушує
реципієнтів розглядати такі комбінації не лише як естетичне полісеміотичне
утворення, а як нову форму інтеракції, що має на меті на довго закріпитися в
пам’яті реципієнтів, апелюючи до них через візуальний канал.
Продемонстровані зміни на рівні синтаксису сигналізують про
трансформаційні процеси, які відбуваються в сучасній англійській мові. Це
свідчить про те, що нині, з одного боку, з певних причин побудувати успішний
діалог між продуцентом та реципієнтом не завжди можливо за допомогою
виключно лінгвальних засобів. З іншого ж, паралінгвальні засоби не тільки
цікаві й виконують, здавалося б, непритаманну їм синтаксичну роль, а є
провідними модусами, які, на відміну від лінгвальних, є ключовими візуальнозорієнтованими засобами впливу на реципієнта.
Ключові слова: вплив, семіотичні ресурси, синтаксична сполучуваність,
реклама, лінгвальні та паралінгвальні засоби.
Макарук Лариса. Паралингвальные средства как механизмы влияния и
манипуляции в современном англоязычном мультимодальном рекламном
дискурсе
АННОТАЦИЯ
В статье проанализирован современный англоязычный рекламный дискурс с
учетом паралингвальных компонентов коммуникации. Обращено внимание
на его гетерогенность и дифференциальные признаки. Продемонстрированы
рекламные блоки, в которых во время создания предложений использованы
лингвальные и паралингвальные составляющие. Обоснованна корреляция
лингвальных и паралингвальных составляющих, которые сейчас успешно
функционируют вместе в рекламном дискурсе и служат мощным механизмом
воздействия на реципиентов.
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Проиллюстрированы на конкретных примерах роль и семиотическая
нагрузка паралингвальных средств, освещены причины их привлечения
и
коммуникативно-прагматическая
направленность.
Определены
психолингвистические особенности рекламного дискурса, учитывая его
превалирующую склонность к семиотической конвергенции.
Проведенное
исследование
позволяет
утверждать,
что
для
англоязычного рекламномного дискурса характерно отклонение от
установленных синтаксических норм. Однако такая тенденция не затрудняет
понимание и восприятие рекламируемого продукта или услуги, а, наоборот,
призвана активизировать зрительные рецепторы и, таким образом,
значительно быстрее достичь желаемого со стороны продуцента, увеличив
его капитал, и побуждая реципиента воспользоваться рекламируемым, даже
если последний не собирался этого сделать. В работе также показано, что
такой способ представления информации свидетельствует о новейших
тенденциях в англоязычном общении, а именно о синтаксическом симбиозе.
Это заставляет реципиентов рассматривать такие комбинации не только
как эстетическое полисемиотическое образование, а как новую форму
интеракции, что имеет целью надолго закрепиться в памяти реципиентов,
аппелируя к мозговым рецепторам через визуальный канал.
Продемонстрированны изменения на уровне синтаксиса сигнализируют
о трасформационных процессах, которые происходят в современном
английском языке. Это свидетельствует о том, что сейчас, с одной стороны,
по определенным причинам построить успешный диалог между продуцентом
и реципиентом не всегда возможно с помощью лингвальных средств, с другой
же, паралингвальные средства не только интересные и выполняют, казалось,
присущую им роль, а являются ведущими модусами, которые, в отличие
от лингвальных, выступают ключевыми визуально-ориентированными
средствами воздействия на реципиента.
Ключевые слова: влияние, манипуляция, семиотические ресурсы, синтаксическая
сочетаемость, реклама, лингвальные и паралингвальные средства.
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ABSTRACT
This paper focuses on the study of discursive transformations of the notion of
REFUGEE in comparison with the data of Ukrainian and German lexicographic sources.
By means of psycholinguistic analysis, the article aims at specifying the changes in the
semantic composition of «refugee/Flüchtling» lexemes, which are caused by the latest
discursive social and political practices.
The psycholinguistic analysis consisted of two parts – lexicographic
analysis and the receptive experiment, which allowed for the comparison of the
lexicographic (historically formed) meaning of «refugee/Flüchtling» lexemes with their
psycholinguistic (discursive semantic modifications caused by social and political events
of the 21st century) meaning. Lexicographic meaning is understood as the dictionary
definition, whereas psycholinguistic meaning – as the interpretation of experimental
data, allowing you to specify the meanings associated with the word in the minds of
native speakers of the languages studied.
Comparison of lexicographic meanings and those obtained during the receptive
experiment showed a number of significant differences: in the minds of native
speakers, unlike lexicographic sources, the reasons for refugeeism (fear of becoming
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victims of persecution, natural disaster, catastrophes, life threats) are detailed;
semantic components identified by means of the receptive experiment are more
emotionally coloured (search of safety, free labour, spiritual causes of refugeeism,
discrimination); in the minds of native speakers etymological meanings reappear
(‘the one in need of protection’, ‘the one who has lost everything’, ‘fugitive / exile’);
the receptive experiment contributed to the elicitation of social causes of refugeeism
represented in native speakers’ minds (hunger, unemployment, privation, low standard
of living, poverty, economic crisis); the receptive experiment made it possible to
elaborate external circumstances predetermining refugeeism (war, terror, external
aggression, occupation, dictatorship, violence, conflicts).
Psycholinguistic meaning of «refugee/Flüchtling» lexemes turned out to be
much closer to the native speakers’ linguistic consciousness than lexicographic one,
although it is possible to admit that in any experiments, there are always semantic
components that are not actualized by certain interviewees during the experiments.
Keywords: psycholinguistic analysis, «refugee/Flüchtling», lexicographic analysis, seme
analysis, receptive experiment.

Вступ

Визначення сутності поняття БІЖЕНЕЦЬ набуває в теперішній
час особливої актуальності для України, що передбачає використання
психолінгвістичного
інструментарію
для
вирішення
нагальних
соціальних завдань.
До сутності поняття БІЖЕНЕЦЬ (нім. Flüchtling) зверталися науковці
різних галузей знань, зокрема соціології та юриспруденції. Більшість
сучасних наукових досліджень, присвячених аналізу міжнародноправового статусу біженців, презентує переважно західну наукову думку
(Л. Барнетт, М. Белл, Г. Борхельт, С. Вайдліх, Дж. Вернант, Р. Дженнінгс,
С. Едмінстер, Т. Кларк, Дж. Макадам, К. Мусало, Р. Хансен та ін.).
Останніми роками українські науковці теж зробили значний внесок
у розробку норм міжнародного права щодо статусу біженців, а саме:
М. Буроменський, С. Бритченко, О. Гончаренко, Д. Іванова, Т. Квашилава,
О. Малиновська, В. Новік та ін. Напрямки міграції та спроби категоризації
мігрантів досліджували такі науковці, як Л. Ази, А. Алексєєнок,
О. Брайчевська, С. Єфимова, О. Комарова, Н. Марченко, А. Піскун,
Ю. Риманенко, А. Ручко, В. Стешенко, А. Шлєпаков; проблеми окремих
груп мігрантів (депортованих, біженців, шукачів притулку) вивчено
у роботах А. Габриеляна, В. Євтуха, А. Каблова, Є. Малиновської,
Ю. Олефира, С. Пирожкова; форми і методи соціальної роботи з
біженцями та вимушеними переселенцями розглянуто у дисертаційних
працях С. Астраханцевої, Н. Прокушевої; аналіз правових документів,
що регулюють міграційні процеси в Україні, здійснено у дослідженнях
С. Бритченка, Я. Кондратьєва, В. Новика, Т. Петрова, І. Прібиткової,
В. Суботенко, О. Шамшура.
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Лінгвістичні праці, в яких осмислюється поняття БІЖЕНЕЦЬ,
малочисельні, хоча цей напрям досліджень набуває особливої актуальності
в умовах глобалізації та сучасних реалій гібридної війни, було вивчено такі
питання: поняття БІЖЕНЕЦЬ у німецьких медіатекстах та особливостей
висвітлення проблеми біженців у німецьких ЗМІ (Мальцева, 2016);
«мова ненависті» як технологія ведення гібридної війни у контексті
військового конфлікту на Сході України й дискримінації переселенців
(Прищепа, 2017); сутність поняття БІЖЕНЕЦЬ (нім. Flüchtling) у мовній
свідомості носіїв німецької мови (Eppert, 1963; Böke, 1996; Schulze, 1987);
вживання поняття БІЖЕНЕЦЬ у внутрішньополітичному дискурсі
Німеччини (Bymman, 2012).
До застосування термінів «поняття», «значення», «лексикографічний,
семантичний та психолінгвістичний аналіз» зверталися О. Ахманова,
В. Звегінцев, В. Карасик, А. Кубрякова, А. Вержбицька, С. Воркачов,
З. Попова, Й. Стернін, А. Рудакова, Н. Слєпіна та ін., в роботах
яких знаходять своє відображення дослідження дискурсу у зв’язку з
культурою народу, кореляції семантичного простору мови народу, що є
інформаційною базою його свідомості, мислення й менталітету.
Мета статті – за допомогою психолінгвістичного аналізу визначити
зміни значеннєвого складу лексем «біженець/Flüchtling», що зумовлені
новітними дискурсивними соціально-політичними практиками.

Методи та методика досліджень
В основу психолінгвістичного аналізу поняття БІЖЕНЕЦЬ
покладено дослідження синхронних модифікацій семного складу лексем
біженець/Flüchtling у порівнянні даних лексикографічних джерел та
психолінгвістичного (рецептивного) експерименту.
Словникові дефініції містять ознаки, із яких утворюється слово,
і забезпечують майже готовою інформацією про компонентний склад
його значення. Семеми однієї лексеми співвіднесені між собою як
такі, що мають спільні і відмінні семи (Попова, Стернин, 2010: 65).
Сема є елементарним компонентом значення, а також одиниці, що є
компонентом семеми, і відображує певні ознаки предмета чи об’єкта
(Попова, Стернин, 2010: 48). Семний аналіз дозволив описати значення
як сукупності сем (тобто компонента значення, який відображає окрему
ознаку предмета номінації). Психолінгвістичний експеримент сприяв
представленості змісту слова як психолінгвістичної реальності, виявленню
таких семантичних компонентів, які не фіксуються іншими методами та
прийомами семантичного аналізу. Лексикографічне і психолінгвістичне
(психологічно реальне) значення відображають мовну свідомість носія
мови – тобто, свідомість, яка відображена, зафіксована, актуалізована у
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значеннях мовних знаків. Психолінгвістичне значення більш конкретне
і визначене; це значення, яке реально функціонує у мовній свідомості
носіїв мови, і яке виявляється і описується відповідно до результатів
експерименту (Стерин, Рудакова, 2011: 13, 99, 100).
У цьому дослідженні під лексикографічним значенням розуміється
словникове тлумачення, під психолінгвістичним – інтерпретація
експериментальних даних, яка дозволяє визначити значення, пов’язані зі
словом у свідомості носіїв мов, що досліджуються; під лексикографічним
описом – логічно сформульований лексикографами мінімум ознак для
розпізнавання слова, ядерні семи; під психолінгвістичним – сукупність
семантичних компонентів, які виявлені і співставлені за допомогою
експериментального прийому та розподілені за тематичними групами і
відповідною яскравістю у мовній свідомості носіїв мови.
Лексикографічний аналіз лексем біженець/Flüchtling в українськота німецькомовних словниках дозволив визначити суттєві відмінності
у тлумаченні актуального для сучасного глобального дискурсу поняття
БІЖЕНЕЦЬ, психолінгвістичний – зафіксувати виникнення нових значень
у мовній свідомості носіїв німецької та української мов, не представлених
у лексикографічних джерелах.

Результати досліджень
Психолінгвістичний аналіз складався з двох етапів. На першому було
зроблено семний аналіз за даними 8 україномовних, та 9 німецькомовних
словників, на другому – проведено рецептивний експеримент щодо
визначення поняття БІЖЕНЕЦЬ носіями української та німецької мов.
Найбільш
показовими
україномовними
лексикографічними
визначенями були такі: «БІЖЕНЕЦЬ див. біженці, БІЖЕНЦІ, -ів, мн.
(одн. біженець, -нця, ч.; біженка, -и, ж .) 1. Люди, що залишають місце
свого проживання під час війни або стихійного лиха. 2. Люди, які
внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками расової, національної належності тощо залишають місце свого
проживання» (Бусел, 2005: 80); «Біженці та переміщені особи – категорії
осіб, які після подій Другої світової війни були спеціально саме так
визначені документами Організації Об’єднаних Націй. «Біженець» – це
особа, яка покинула країну, громадянином якої вона є, чи попереднє
звичне місце свого проживання, або особа, яка перебуває поза межами
своєї країни чи звичного місця свого проживання і яка, незалежно від
того, зберегла вона своє громадянство чи ні, стала жертвою нацистського
чи ін. режимів, що брали участь у II світ. війні на боці гітлерівців, чи
жертвою режимів, які допомагали Німеччині та її сателітам. Проблема
біженців існувала і до II світ. війни, однак статус біженця не був
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юридично оформленим. Біженцями вважалися і вважаються нині також
особи, які опинилися поза межами країн походження чи постійного місця
проживання з причин расового, релігійного або етнічного характеру чи
внаслідок політичних переконань» (Литвин, 2003: 271).
У німецькомовному словнику «Duden» (Duden) щодо лексеми
Flüchtling зафіксоване таке тлумачення: «Person, die aus politischen,
religiösen, wirtschaftlichen oder ethnischen Gründen ihre Heimat eilig
verlassen hat oder verlassen musste und dabei ihren Besitz zurückgelassen
hat» – (переклад – наш, «особа, яка через політичні, релігійні, економічні
чи етнічні причини поспішно покинула або вимушена покинути
свою батьківщину, і при цьому залишила місце свого проживання»).
Специфічними у німецькій лінгвокультурі є тлумачення у «Zielwörterbuch
europäischer Rechtssprache» (Кöbler, 2004): «Flüchtling ist der Mensch,
der aus seiner jeweiligen Umgebung flieht. Er ist grundsätzlich Feind, kann
aber als Gast aufgenommen werden» – (переклад – наш, «Біженець – це
людина, яка втікає із свого певного місця проживання. Вона є за своєю
сутністю ворогом, однак може бути прийнятою як гість (прибулець,
приїжджий») та у «Goethe-Wörterbuch» (Goethe-Wörterbuch): 1) «im
Krieg, bei politischer oder persönlicher Verfolgung; als Schutzbedürftiger,
aber auch in negativer Akzentuierung als zurückweichender marodierender
Soldat und Unheilbringer» – («під час війни, через політичні чи особисті
переслідування; той, хто потребує захист, але також і в негативному
акцентуванні як солдат-відступник, мародер та той, що приносить
страждання (нещастя, зло»); anthropomorphisierend von einem fliehenden
Tier («антропоморфізований з літаючої тварини»); 2) «der besten privaten,
wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen Entweichende; einmal absolut
in einer Selbstcharakterisierung Fausts (wohl Anspielung auf den unstet
wandernden Ewigen Juden)» – («той, що зрікається найкращих особистих
інтересів, економічних та соціальних благ; абсолютна характеристика
особистості Фауста (в контексті «вічно блукаючого єврея»); für einen
sozialen Renegaten («щодо соціального ренегата, відступника»).
У «Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart»
(Adelung, 1793–1801) зафіксоване таке тлумачення: «1) Ein entflohener
Mensch, so wohl in gutemVerstande, Exul. Als auch im Nachtheiligen.
Die Flüchtlinge (Deserteurs) von der Armee aufhalten. 2) Ein flatterhafter,
leichtsinniger Mensch» (переклад – наш; «1) утікач, у хорошому розумінні,
вигнанець (протестанти-вигнанці із Богемії і Зальцбурга у 17–18 ст.).
А також у негативному значенні: біженці (дезертири), які ухиляються від
армії. 2) легковажна, непостійна (вітряна) людина»).
Проведений семний аналіз лексем біженець/Flüchtling на основі
дефініцій із лексикографічних джерел (загалом – 17; україномовні: 1 –
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(Бусел, 2005: 80); 2 – (Словник української мови, 1970: 179) – (Тлумачний
словник української мови); 4 – (Яременко, Сліпушко, 2008: 104); 5 –
(Енциклопедія історії України, 2003: 271); 6 – (Карасевич, Шачковська,
2016: 253); 7 – (Енциклопедичний словник з державного управління,
2010: 64–65); 8 – (Андрєєва, 2013: 216–217); німецькомовні: 9 – (Duden);
10 – (DWDS-Wörterbuch); 11 – (Köbler, 2004); 12 – (Goethe-Wörterbuch);
13 – (Wikiwörterbuch); 14 – Adelung, 1793–1801); 15 – (Online-WortschatzInformationssystem Deutsch); 16 – (Politik Lexikon für junge Leute); 17 –
(Großes Wörterbuch der deutschen Sprache: Rechtschreibung), дав змогу
виявити 55 значеннєвих компонентів даної лексеми і виділити їх за
тематичними групами, що подані у таблиці 1.
Таблиця 1. Тематичні групи сем в українській та німецькій мовах

Тематичні групи сем

Людина/особа
особа, що залишає/
покидає (місце свого
проживання)
особа, що залишає/покидає:
місце свого проживання
особа, що покидає/залишає/
втікає: під час/внаслідок
певних подій
особа, яка після подій
Другої світової війни була
спеціально визначена як
біженець документами
ООН

Укр. мова
Словникові
дефініції за
номерами
джерел

Кількість
відповідей/%

Нім. мова
Словникові
дефініції за
номерами
джерел

Кількість
відповідей/%

1–8

52/86%

9–17

42/70%

1–5

12/20%

9, 11, 13,
15, 16, 17

6/10%

1–5

8/13%

9,11

6/10%

1–4

4/6%

12, 17

3/5%

5

–

–

–

За допомогою семного аналізу лексем біженець/Flüchtling
та відтворення на основі частотності фіксації її компонентів у
лексикографічних джерелах (всього 55 компонентів), визначено спільні та
відмінні семи в українській та німецькій мовах.
Спільні семи для української та німецької мов: `людина/особа, що
залишає/покидає (місце свого проживання)`, `особа, що тікає/змушена
тікати`, `особа, що покидає/залишає/втікає (місце свого проживання)`,
`особа, що покидає/залишає/втікає (місце свого проживання під час/
внаслідок певних подій`, `внаслідок обґрунтованих побоювань стати
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жертвою переслідувань за ознаками (через причини)`, `внаслідок
обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками
расової належності`, `побоювання через релігію, віросповідання`,
`побоювання через національну належність`, `побоювання через
належність до певної соціальної групи`, `побоювання через політичні
переконання`, `побоювання через причини етнічного характеру`, `утікач/
вигнанець (позит.)`.
Семний аналіз лексеми біженець в українсько- та німецькомовних
словниках довів суттєві відмінності у тлумаченні актуального для
сучасного глобального дискурсу поняття БІЖЕНЕЦЬ. Домінуючими в
українській лінгвокультурі є семи, пов’язані, передусім, із визначенням
міжнародного, правового та соціального статусу людей, які залишають
місце свого проживання через побоювання з різних причин. Специфічною
є сема `жертви нацистських чи інших режимів, що брали участь у
ІІ світовій війні на боці гітлерівців, чи які допомагали Німеччині та її
сателітам`, яка відображає історію українського народу. Унікальними
для німецької лінгвокультури є семи із негативною конотацією: `людина
із нестійким, легковажним характером; безтурботна людина`, `солдатвідступник`, `мародер`, `той, що завдає страждань (нещастя, зло)`, `той,
що зрікається особистих інтересів, економічних та соціальних благ`,
`соціальний ренегат`, `дезертир, який ухиляється від армії`; а також,
представлені у вигляді метафор, філософські характеристики людини:
`антропоморфізований із літаючої тварини`, `характеристика Фауста
(в контексті «вічно блукаючого єврея»)`.
Лексикографічний аналіз поняття біженець дозволив описати його
значення на підставі словникових дефініцій, однак обмежив виявлення
сем, які не входять у словникові тлумачення. Отже, лексикографічний
аналіз словникових дефініцій – це суб’єктивно визначений мінімум ознак
терміну, тому лексикографічне значення розглядається як сукупність
основних, ядерних сем значення (Стерин, Рудакова, 2011: 99–100).
Психолінгвістичний аналіз семантики є набагато глибшим, він
дозволив визначити значеннєві компоненти поняття БІЖЕНЕЦЬ у мовній
свідомості носіїв української та німецької мов.
Проведений рецептивний експеримент полягав у наступному: у
соціальній мережі Facebook носіям української (60 осіб) та німецької
(60 осіб) мов було запропоновано дати визначення поняття біженець/
Flüchtling за конструкцією «Біженець – це…/ Flüchtling das ist… »,
отримані відповіді було розподілено за тематичними групами, які співпали
з тими, що були виокремлені в результаті лексикографічного аналізу.
Відмінності полягали у деталізації даних тематичних груп. Зокрема,
значно розширилася тематична група «Причини біженства» (Таблиця 2).
© Аndrianna Milio

171

Трансформація понятт я «біженець» в українській т а німецькій...

Таблиця 2. Тематична група «Причини біженства»

Тематична группа

особа, що покидає/залишає/
втікає: під час/внаслідок
певних подій
під час війни
терористичні атаки/
терор*
евакуація
збройний військовий
(міжнародний/внутрішній)
конфлікт
масові заворушення
під час стихійного лиха/
природні катастрофи
кліматичні катаклізми
внаслідок
обгрунтованих
побоювань стати
жертвою переслідувань
за ознаками (через
причини:
расової належності
релігії, віросповідання
національної належності
громадянства (підданства)
належності до певної
соціальної групи
політичних переконань
ідеологічних переконань
етнічного характеру
через економічні причини
через соціальні проблеми
(низький рівень життя,
скрутне становище,
безробіття, голод, злидні,
нестатки)
через особисті
переслідування
через культурні причини
через духовні причини

172

Укр. мова
Словникові
дефініції за
номерами
джерел

Кількість
відповідей/%

Нім. мова
Словникові
дефініції за
номерами
джерел

Кількість
відповідей/%

1–4

4/6%

12, 17

3/5%

1–4

22/36%

11, 16

26/43%

–

3/5%

–

–

–

1/1,6%

–

–

3/5%

17

3/5%

–

1/1,6%

–

–

1–4

3/5%

–

4/6%

–

1/1,6%

–

–

1, 3, 5–8

16/26%

9, 12, 13,
16, 17

14/23%

1, 3, 5–8
5–8
1, 3, 6
6–8

5/8%
22/36%
4/6%
2/3%

16
9, 13, 16
16
–

3/5%
4/6%
1/1,6%
–

6–8

2/3%

16

–

5–8

13/21%

–
5
–

1/1,6%
–
5/8%

9, 12, 13,
16, 17
–
9, 13
9, 13

–

9/15%

17

16/26%

–

2/3%

12

4/6%

–
–

–
1/1,6%

15
–

–
–

12/20%
–
2/3%
8/13%
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через пригнічення
особистості
через страх бути
ображеним владою
диктатура
дискримінація
неспокій, горе, страждання
із-за третьої сторони
унаслідок зовнішніх
обставин
унаслідок складних
життєвих обставин
від безвихіддя у
навколишньому світі
через фізичну загрозу/
загрозу життю
через небезпечні/
надзвичайні обставини
через скоєний злочин
унаслідок зовнішньої
агресії
унаслідок окупації
унаслідок іноземного
панування
унаслідок масових
порушень прав людини
насилля
щоб жити в іншій країні/
знайти нову домівку
намагається знайти кращі
економічні умови для
життя
щоб знайти безпечну
батьківщину/безпечне місце
щоб врятувати своє
життя
азюль (право притулку)
здебільшого не з власної
волі
насильно вигнаний
тікає від чогось, в чому
особисто не винний

–

2/3%

–

–

–

1/1,6%

–

–

–
–
–
–

1/1,6%
1/1,6%
–
–

–
–
–
–

–
–
4/6%
1/1,6%

–

2/3%

–

4/6%

–

1/1,6%

–

3/5%

–

–

–

2/3%

–

3/5%

16

4/6%

–

1/1,6%

–

5/8%

–

–

–

1/1,6%

7

4/6%

–

2/3%

7

1/1,6%

–

–

7

–

–

–

7

2/3%

–

1/1,6%

–

–

–

2/3%

–

2/3%

15

–

–

1/1,6%

–

4/6%

–

1/1,6%

–

6/10%

–

1/1,6%

–

2/3%

–

1/1,6%

–

–

–

2/3%

15

3/5%

–

1/1,6%

–

2/3%

–

–

–

2/3%

*курсивом виділені нові, не зафіксовані у лексикографічних джерелах, семи.

Дослідження свідчить про те, що в актуальній мовній свідомості
носіїв української та німецької мов кількість значеннєвих компонентів
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лексеми біженець здебільшого співпадає з кількістю значень, поданих у
лексикографічних джерелах. Так, переважна більшість лексикографічно
зафіксованих значень лексеми біженець/Flüchtling в українській та
німецькій мовах знайшла психолінгвістичне підтвердження. З іншого боку,
виявлено значну кількість сем, які не зафіксовані у словниках, зокрема
в укр. мові: ‘духовні причини’, ’зміна генофонду нації’, ‘виродження
національної мови’, ‘негативні наслідки у суспільстві’, ‘обмеження
в’їзду з боку країн Єропи та США’, ‘використання біженців як дешевої
робочої сили’ тощо; у нім. мові: ‘расистське позначення’, ‘застаріле і
негативне позначення’, ‘позначення із зменшувальною і оцінювальною
конотацією’, ‘по відношенню до людини означає меншовартість і
другорядність’, натомість запропоновано вживання «Geflüchtete» («той,
що втікає»). Співставлення лексикографічних значень і тих, що отримані
під час рецептивного експерименту, продемонструвало низку суттєвих
відмінностей:
1. У свідомості носіїв мов, на відміну від лексикографічних джерел,
деталізуються причини біженства (страх стати жертвою переслідувань,
стихійне лихо, кліматичні катастрофи, загроза життю).
2. Значеннєві компоненти, отримані за допомогою рецептивного
експерименту більш емоційно окрашені (пошук безпеки, безкоштовна
робоча сила, духовні причини біженців, дискримінація).
3. У свідомості носіїв мов відбувається відродження етимологічних
значень (`той, хто потребує захист`, `той, хто все втратив`, `утікач/
вигнанець`).
4. Рецептивний експеримент сприяв виявленню соціальних причин
біженства, актуалізованих у свідомості носіїв мов (голод, безробіття,
нестатки, низький рівень життя, злидні, економічна криза).
5. Рецептивний експеримент дозволив деталізувати зовнішні
обставини, що зумовлюють біженство (війна, терор, зовнішня агресія,
окупація, диктатура, насилля, конфлікти).
Психолінгвістичний опис значення лексеми біженець/Flüchtling
розкриває семантику як одиницю психологічно реальної свідомості носіїв
української та німецької мов, включаючи велику семантичну периферію
значення, семантичні компоненти лінгвокультурного змісту, які виявлені
традиційними методами семантичного аналізу. Психолінгвістичне значення
лексем біженець/Flüchtling набагато ближче до мовної свідомості носіїв
мови, ніж лексикографічне, хоча можна допустити, що при будь-яких
експериментах завжди залишаються семантичні компоненти, не
актуалізовані конкретними опитуваними у проведених експериментах.
Разом з тим, психолінгвістичне значення слова з повним обґрунтуванням
можна розглядати як найбільш адекватну і достовірну модель системного
значення слова, яка відображає реальність мовної свідомості носіїв мови.
174

© Андріанна Мільо

Transformation of the Concept «Refugee» in Ukrainian and German...

Отже, лексикографічне значення поняття біженець/Flüchtling
відтворює мовну свідомість носіїв української та німецької мов, тобто
традицію, конкретне системне значення та картину світу, яка відображена
та актуалізована у значеннях мовних знаків. Психолінгвістичне значення –
це дискурсивні взаємозалежності змісту та соціально-політичних обставин,
актуалізованих у свідомості носіїв мови.

Висновки
Аналіз словникових дефініцій досліджуваних лексем свідчить, з
одного боку, про спільність фрагменту мовної та концептуальної картин
світу українського та німецького народів, з іншого боку – про певні
розбіжності у менталітеті народів. Домінуюча для українців ідея свободи і
незалежності, непримиримості до утисків, викликає зневіру та супротив, і,
як наслідок, призводить до біженства. Вислів канцлера Німеччини Ангели
Меркель під час прес-конференції 31 серпня 2015 щодо міграційної кризи
у Європі «Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das!» (Ми багато
чого зробили – ми осилимо і це) став слоганом, так званим саунд-байтом
«нової культури доброзичливості» (neuen Willkommenskultur), що є
свідченням політкоректності та толерантності німців (Wir schaffen das).
Таким чином, психолінгвістичні причини зміни семного складу
поняття БІЖЕНЕЦЬ (нім. Flüchtling) такі: а) люди, відчуваючи
побоювання, залишають місце свого проживання під час війни;
б) мобілізація сил людей під час кризових суспільно-політичних ситуацій
та стихійних лих; в) переслідування за ознаками: політичних переконань,
расової належності, релігії тощо. Сутність таких побоювань полягає в
тому, що страх мобілізує сили людини для активної діяльності, допомагає
запобігти помилок і зменшує ризик стати жертвою обставин, захищає,
оскільки є надзвичайно сильною мотивацією для пошуку безпечного місця
для існування, дозволяє людині моделювати свою майбутню поведінку.
Наслідком страху є втеча та порятунок.
Отже, лінгвокультурну історію лексем біженець/Flüchtling не
закінчено. Вбачаємо за доцільне продовжити дослідження, оскільки
сучасні виклики суспільства та процеси глобалізації призводять до
продукування нових понять та тлумачень сутності біженства.
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АНОТАЦІЯ
Cтаття присвячена вивченню дискурсивних трансформацій поняття БІЖЕНЕЦЬ
у порівнянні з даними українсько- та німецькомовних лексикографічних джерел.
Мета статті – за допомогою психолінгвістичного аналізу визначити зміни
значеннєвого складу лексем «біженець/Flüchtling», що зумовлені новітними
дискурсивними соціально-політичними практиками.
Психолінгвістичний аналіз складався з двох частин – лексикографічноо
аналізу та рецептивного експерименту, які дозволили порівняти
лексикографічне значення лексеми «біженець/Flüchtling» (історично сформоване)
із психолінгвістичним (дискурсивними значеннєвими модифікаціями, зумовленими
соціально-політичними подіями 21 століття). Під лексикографічним значенням
розуміється словникове тлумачення, під психолінгвістичним – інтерпретація
експериментальних даних, яка дозволяє визначити значення, пов’язані зі словом
у свідомості носіїв мов, що досліджуються.
Співставлення лексикографічних значень і тих, що отримані під час
рецептивного експерименту, продемонструвало низку суттєвих відмінностей:
у свідомості носіїв мов, на відміну від лексикографічних джерел, деталізуються
причини біженства (страх стати жертвою переслідувань, стихійне лихо,
кліматичні катастрофи, загроза життю); значеннєві компоненти, отримані
за допомогою рецептивного експерименту більш емоційно окрашені (пошук
безпеки, безкоштовна робоча сила, духовні причини біженців, дискримінація);
у свідомості носіїв мов відбувається відродження етимологічних значень
(`той, хто потребує захист`, `той, хто все втратив`, `утікач/вигнанець`);
рецептивний експеримент сприяв виявленню соціальних причин біженства,
актуалізованих у свідомості носіїв мов (голод, безробіття, нестатки, низький
рівень життя, злидні, економічна криза); рецептивний експеримент дозволив
деталізувати зовнішні обставини, що зумовлюють біженство (війна, терор,
зовнішня агресія, окупація, диктатура, насилля, конфлікти).
Психолінгвістичне значення лексем «біженець/Flüchtling» виявилося
набагато ближчим до мовної свідомості носіїв мови, ніж лексикографічне, хоча
можна допустити, що при будь-яких експериментах завжди залишаються
семантичні компоненти, не актуалізовані конкретними опитуваними у
проведених експериментах.
Ключові
слова:
психолінгвістичний
аналіз,
«біженець/Flüchtling»,
лексикографічний аналіз, семний аналіз, рецептивний експеримент.
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Мильо Андрианна. Трансформация понятия «беженец» в украинской и
немецкой лингвокультурах (пример психолингвистического анализа)
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению дискурсивных трансформаций понятия БЕЖЕНЕЦ
в сравнении с данными украинско- и немецкоязычных лексикографических
источников. Цель статьи – с помощью психолингвистического анализа
определить изменения смыслового состава лексем «беженец/Flüchtling»,
обусловленные
новейшими
дискурсивными
социально-политическими
практиками.
анализ
состоял
из
двух
частей
–
Психолингвистический
лексикографического анализа и рецептивного эксперимента, которые
разрешили сравнить лексикографическое значение лексемы «беженец/Flüchtling»
(исторически сформированное) из психолингвистическим (дискурсивными
смысловыми
модификациями,
обусловленные
социально-политическими
событиями 21 века). Под лексикографическим значением подразумевается
словарное толкование, под психолингвистическим – интерпретация
эксперементальных данных, способствующая определению значений, связанных
со словом у сознании носителей исследуемых языков.
Сопоставление лексикографических значений и тех, которые получены с
помощью рецептивного эксперимента, продемонстрировало ряд существенных
отличий: в сознании носителей языка, в отличии от лексикографичекских
источников, детализируются причины беженства (страх стать жертвой
преследований, стихийное бедствие, климатические катастрофы, угроза
жизни); смысловые компоненты, полученные с помощью рецептивного
эксперимента окрашены более эмоционально (поиск безопасности, бесплатная
рабочая сила, духовные причины беженцев, дискриминация); в сознании
носителей языка происходит возрождение этимологических значений (`тот,
кто нуждается в защите`, `тот, кто все потерял`, `беглец/изгнанник`);
рецептивный эксперимент посодействовал выявлению социальных причин
беженства, актуализированных в сознании носителей языка (голод,
безработица, недостатки, низкий жизненный уровень, нищета, економический
кризис); рецептивный эксперимент позволил детализировать внешние
обстоятельства, которые обусловливают беженство (война, террор, внешняя
агрессия, оккупация, диктатура, насилие, конфликты).
Психолингвистическое
значение
лексем
«беженец/Flüchtling»
оказалось намного ближе к языковому сознанию носителей языка, нежели
лексикографическое, хотя можно допустить, что при каких-либо экспериментах
всегда остаются семантические компоненты, не актуализированные
конкретными опрашиваемыми у проводимых экспериментах.
Ключевые
слова:
психолингвистический
анализ,
«беженец/Flüchtling»,
лексикографический анализ, семный анализ, рецептивный эксперимент.
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ABSTRACT
The article deals with highlighting systemic and creative aspects of translation on the
basis of psycholinguistic experiment. The topicality of the research is determined by
the switch form text-oriented to activity-oriented development of modern Translation
Studies which requires designing and implementing principally new methodological
instruments. Translators’ decisions which demonstrate the elements of systemic and
creative thinking were used as an object of the research while translation methods
and means employed for the objectification of these decisions in translated texts
served as a subject of the research. The aim of the research lies in an attempt to spot
and consequently demonstrate systemic and creative manifestations in the translation
of nonce formations which appear due to the coordination of translators’ decisions on
both horizontal (i.e., for the elements of one variety / type / category) and vertical
(i.e., for the elements of different varieties / types / categories) levels of textuality.
For the realization of this aim, a four-stage psycholinguistic experiment was conducted
in the course of which 95 semiprofessional informants translated the abstract from
V. Nestaiko’s fairy tale from Ukrainian into English and later commented on some of
their decisions. The conducted research allows to draw the conclusion that translators’
decisions concerning the methods and means of reproducing non-equivalent vocabulary
clearly demonstrate the indications of systemic and creative thinking that jointly aim
at providing for such emergent properties of translation as naturalness and fluency.
Methodologically, conducting psycholinguistic experiments with the participation of
MA students contributes to forming a more conscious approach to translation due to
the necessity to coordinate different strategies on the textual level which stands as
a main sign of systemic and creative thinking.
Keywords: creative thinking, decision, emergent property, means of translation,
psycholinguistic experiment, systemic thinking, translation.

Вступ
На перший погляд, поняття творчості й системності суперечать одне
одному, адже творчість на пересічному рівні асоціюється з натхненням
та інтуїцією, а системність, навпаки, – з методичністю, усвідомленістю
та прорахованістю дій. Втім, аналіз на глибиннішому рівні мотивації
перекладацьких рішень вказує на взаємопов’язаність цих понять, яка,
за нашою гіпотезою, і визначає діяльнісну сутність перекладу. Перехід
від текстоорієнтованого до діяльнісноорієнтованого перекладознавства з
акцентом на мотивації та механізмах перекладацьких рішень зумовлює
актуальність запропонованої розвідки.
Об’єктом нашого дослідження виступають перекладацькі рішення,
в яких проявляються елементи системного та творчого мислення, а
предметом аналізу є способи перекладу та мовні засоби, за допомогою
яких ці рішення об’єктивуються у друготворі.
Поняття
системності
у
традиційному
лінгвістичному
–
«мікролінгвістичному»
(Комиссаров,
1999)
–
перекладознавстві
пов’язується з перекладом тексту як цілісного мовно-мовленнєвого
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утворення. Втім, одним із парадоксів науки про переклад є те, що
більшість досліджень насправді мають справу не з аналізом повних
текстів, які вони начебто обирають за об’єкт, а з аналізом тих чи інших
елементів, що входять до їхнього складу. Можна припустити, що на
сучасному етапі ми просто не маємо методологічного інструментарію,
необхідного для здійснення такого масштабного проекту, як комплексний
(системний) опис перекладу повного тексту навіть на мовному рівні, не
кажучи вже про необхідність брати до уваги дію культурних, ситуативних,
соціологічних, когнітивних, особистісних та багатьох інших чинників,
вплив яких визначає кожне із множини перекладацьких рішень, що
супроводжують створення навіть невеличкого цільового твору. Виходячи
з цього, ми ставимо собі за мету побачити і показати як системність,
так і творчість перекладу навіть відносно окремих елементів тексту за
рахунок узгодженості перекладацьких рішень щодо їх відтворення на
горизонтальному (тобто для елементів одного виду / типу / категорії)
та вертикальному (тобто для елементів різних видів / типів / категорій)
рівнях текстуальності. Очевидною є також необхідність вийти за межі
системності перекладу у її традиційному семіотичному тлумаченні, яке
значною мірою спирається на системність тексту і мови, що є головними
«гравцями» в акті міжмовної комунікації.
Скористаємося загальнонауковим тлумаченням системності як такого
підходу до вирішення проблем, за якого будь-який об’єкт розглядається
як сукупність взаємопов’язаних елементів (компонентів), що мають вхід
(ресурси), вихід (мету), зв’язок із зовнішнім середовищем та зворотній
зв’язок. Взявши за об’єкт текст, за ресурси мову, за зовнішній зв’язок –
перекладача, а за зворотній зв’язок – реципієнта, ми, по-перше, побачимо,
що переклад цілком укладається у загальну схему системності, а по-друге,
характеризується подвійною системністю, враховуючи те, що і мова, і
текст традиційно вважаються системними утвореннями.
Важливо також розрізняти системність мови і системність
перекладу, які мають як спільні, так і відмінні характеристики. Оскільки
переклад здійснюється за рахунок операцій із різнорівневими одиницями
мови оригіналу і мови перекладу, він (принаймні частково) перебирає
на себе системні характеристики цих мов, але водночас набуває рис
іншого ґатунку – тих, що пов’язані із системним мисленням перекладача
як агента міжмовної та міжкультурної (взаємо)дії. Такі риси мають
емерджентний характер, тобто виникають тільки тоді, коли система
починає діяти, а, отже для їхнього усвідомлення немає потреби розуміти,
яким чином система зумовлює їхню появу (О’Коннор, 2006: 31). Так і в
перекладі, вірно підібрані перекладачем мовно-мовленнєві «інгредієнти»
забезпечують синергію перекладеного тексту, що вимірюється такими
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його рисами, як «природність» (naturalness) та «плавність» або «вільність»
(fluency) (Nida, 1982; Venuti, 2004). Отже, припускаємо, що саме
плавність / вільність і природність можуть вважатися емерджентними
властивостями перекладу як системи, причому як в його результативному,
так і в процесуальному стані.
Системне мислення дозволяє перекладачу вийти за межі того, що
видається ізольованими та незалежними подіями, та побачити структури,
що перебувають у їхній основі. Завдяки цьому він розпізнає зв’язок між
окремими рішеннями, що уможливлює реалізацію у перекладі таких
принципів організації будь-якої системи, як:
– цілісність, яка дозволяє розглядати систему водночас як єдине
ціле і як підсистему для вищих систем. В аспекті перекладу системою є
текст, в якому інтегровано об’єкти (одиниці) мовно-мовленнєвої природи,
і який, у свою чергу, підпорядковується вищим системам – жанру,
стилю, літературі, культурі (полісистемність перекладу). Цілісність тексту
перекладу можна тлумачити у різних сенсах, наприклад, як повне та
повноцінне відтворення набору текстових категорій оригіналу, або його
системи образів (для художнього тексту), або того й іншого. На цьому
ґрунтуються різноманітні моделі перекладу тексту, які здебільшого мають
гіпотетичний характер;
– ієрархічність побудови, тобто наявність множини (але принаймні
двох) елементів, розташованих на основі підпорядкування елементів
нижчого рівня елементам вищого рівня. Реалізація цього принципу
проявляється, знов-таки, в ієрархічності мовної системи, та в ієрархічності
самого тексту (як оригіналу, так і перекладу), яка визнається усіма, хоча
і тлумачиться по-різному. Принцип ієрархічності дозволяє перекладачеві
переходити з одного рівня на інший, якщо цього вимагає асиметричність
задіяних одиниць вихідної і цільової мовних систем. У перекладознавстві
такі переходи підпадають під визначення прийому компенсації;
– структуризація, яка дозволяє аналізувати елементи системи
та їхні взаємозв’язки у межах конкретної організаційної структури,
властивості якої зумовлюють процес функціонування системи в цілому.
Цей принцип є надзвичайно важливим для перекладу, оскільки вказує на
необхідність сполучати між собою складові тексту за різними параметрами:
стратегічно, синтаксично, морфологічно, семантично, стилістично, логічно,
композиційно тощо. Внаслідок реалізації цього сполучання виникає
ситуація динамічної складності, за якої елементи можуть вступати між
собою у різноманітні відносини (О’Коннор, 2005: 37). Структуризація
елементів системи породжує важливу закономірність їхньої поведінки, яку
можна порівняти з колами, що розходяться водою від кинутого каменю,
тобто відлуння ваших дій можуть вплинути на інші частини системи,
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а через них і на наступні, ще віддаленіші від точки первинних змін.
Припустимо, що агент перекладацької дії обирає певний спосіб відтворення
оригінального матеріалу, наприклад, асимілятивний. Це означає, що
в процесі розгортання перекладу в кожній новій ситуації вибору буде
з’являтися все більше елементів, які можуть бути охарактеризовані
як асимілятивні, в чому також «проявляються синергетичні ознаки
ієрархічності та детермінованості» (Селіванова, 2006: 453);
– множинність, яка дозволяє використовувати множину моделей
та методів для опису окремих елементів та системи в цілому та
множину способів та/або елементів для забезпечення її повноцінного
функціонування. У методичному сенсі множинність проявляється у
тому, що синтетичний характер сучасного перекладознавства не тільки
дозволяє, а й заохочує використання поряд із власними низки методів,
«запозичених» із суміжних дисциплін. У практичному сенсі проблема
множинності у перекладі має вивчатися у безпосередньому зв’язку з
аналізом креативних механізмів перекладацької діяльності.
У своїй гіпотезі ми припустили, що сутність перекладу визначається
наявністю зв’язку між системністю та творчістю як його невід’ємними
складовими. Цей зв’язок реалізується у тому, що задля створення
друготвору на засадах мовної та текстуальної системності (без яких не може
існувати жоден текст), перекладач має повсякчас залучати креативність,
що є психоментальною детермінантою та мотиваційно-потребною основою
його творчості. Переклад, таким чином, характеризується дивергентністю
за рахунок таких ознак, як варіативність, оригінальність і новизна.
Усвідомлення як системних, так і творчих аспектів перекладацької
діяльності, як правило, здійснюється перекладачами на власному досвіді,
тому упровадження дослідницьких методів, здатних виявити у свідомості
саме ці аспекти міжмовного посередництва (Bayer-Hohenwarter, 2009;
Hatzidaki, 2007), видається важливим кроком на шляху професійної
підготовки майбутніх перекладачів.

Методи та методики дослідження
Той факт, що системність та творчість перекладу є не тільки його
результативними, а й процесуальними характеристиками, вимагає нової
методології їхнього аналізу. Перспективними у цьому сенсі видаються
психолінгвістичні за своїм походженням експериментальні методи як
інтроспективного, так і ретроспективного аналізу, які сукупно з методами
(само)редагування перекладів сприяють екстеріоризації системно-творчих
дій перекладача.
Тож дозвольте перейти до опису проведеного експерименту та
аналізу його результатів. Експеримент тривав протягом трьох років, а
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його учасниками стали студенти-магістри 1 або 2 року навчання, тобто,
за існуючою класифікацією, напівпрофесійні інформанти, в яких вже
сформовано достатній рівень мовної та перекладацької компетентності,
але ще немає значного практичного досвіду, зокрема, у галузі художнього
перекладу, причому у напрямку з рідної мови на іноземну. Експеримент
відбувався у 4 етапи. На першому респондентам було запропоновано
перекласти уривок із твору українського письменника Всеволода Нестайка
«Казка про Жарт-птицю, про братів-чарівників, про Веселицю Прекрасну
та її сестер» загальним обсягом 3845 друкованих символів. Завдання
виконувалося у неконтрольованих умовах, що уможливило користування
будь-якими підручними засобами. На другому етапі учасникам було
запропоновано надати коментар стосовно перекладу окремих одиниць
в межах зазначеного відрізка. На третьому етапі керівник експерименту
здійснив аналіз перекладацьких рішень і визначив їхню обґрунтованість.
На четвертому етапі отримані результати обговорювалися спільно
з учасниками.

Результати та дискусії
Безпосереднім матеріалом експерименту стали три групи
оказіоналізмів, які було виокремлено за способом творення. До першої
групи віднесено одиниці «чаривізор» і «чарифон», утворені шляхом
субститутивного словотвору від узуальних лексем «телевізор» і «телефон».
Аналіз отриманих перекладів показує, що усі учасники експерименту тією
або іншою мірою вдалися до номінативної діяльності у перекладі задля
збереження авторського задуму, що демонструє максимально високий
рівень перекладацької творчості. 86 з 95 інформантів (91%), торуючи
шлях, вже прокладений автором, утворили дві одиниці, використовуючи
однаковий спосіб, модель та формант словотвору, що, у свою чергу, вказує
на домінування системного підходу у прийнятті ними відповідних рішень.
Серед запропонованих варіантів цілком закономірно значний відсоток
мають одиниці, побудовані з використанням основ fairy (наприклад:
fairyvision – fairyphone, fairy-show – fairy-phone, fairy iphone – fairy TV,
fairy-phone – fairy-TV, Fairyphone – Fairyvision, fairyphone – fairyvisor)
та magic / magi (Magic telephone – Magic TV, magiphone – magivivion,
magicphone – magicvisor, magiphone – magitelly, magic-telephone –
magic TV, magic-phone – magic-vision). Як можна побачити, інформанти
вдаються до різних варіантів правопису новоутворень-композитів, що
відповідає нормам англійського правопису; те ж саме стосується й
використання великих літер.
Другу групу утворюють оказіональні одиниці, утворені за допомогою
т. зв. зворотного словотвору, який особливо часто використовується задля
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продукування ефекту гри слів. У нашому випадку маємо оказіоналізм
«билиця», утворений за рахунок усічення префікса «не-» від узуальної
основи «небилиця» (така собі «небилиця» навпаки, тобто правдива
історія), та оказіоналізм «нечарівний», утворений, навпаки, за рахунок
додавання префікса «не-» до узуальної основи «чарівний» («нечарівний»,
таким чином, може бути інтерпретовано як «звичайний»). У випадку цих
двох одиниць, на відміну від попередніх, маємо значно нижчий відсоток
перекладацької творчості. Ситуацію з перекладом «билиці» ускладнив
вихідний контекст, в якому вона сполучається з лексемами «казка» і
«казковий». Фактично, словосполучення «казкова билиця» перетворюється
водночас на оксюморон і на синонім «казки»:
Сідайте зручніше, будь ласка. Розкажу я вам зараз казку, Розкажу
вам казкову билицю Про чарівну Жарт-Птицю (Нестайко, www).
Другий оказіоналізм характеризується низьким рівнем виразності,
через що взагалі не сприймається більшістю учасників експерименту як
індивідуально-авторське утворення. Тим не менш, 41 інформант (43%)
відтворив його за допомогою способу, ідентичного авторському. Для цього
було використано два префікси: un- та non- (unfairy, unfabulous, non-fairy,
non-magic, non-magical, non-fabulous, nonfantastic, unmagic, non-fantasy).
В аспекті системності перекладацького мислення оказіональна
одиниця «неказковий» становить особливий інтерес завдяки контексту:
Своїх казкових дітей вони не мали. І взяли вони собі на виховання
сімох звичайнісіньких неказкових хлопчиків.
В оригіналі означення «неказкові» протиставляється означенню
«казкові», перетворюючи новоутворення на частину стилістичного прийому
антитези, що додатково акцентує його статус перекладацької складності.
Сукупно зазначені чинники «підштовхують» перекладача до системного
підходу щодо відтворення однокореневої пари аналогічними, тобто так
само однокореневими, засобами. Підтверджуючи наше припущення, саме
такий шлях обирають 67 учасників експерименту (70%).
Отже, закінчуючи огляд перекладів другої групи оказіональних
інновацій В. Нестайка, доходимо висновку, що найбільший рівень
системно-творчого мислення показали ті учасники експерименту, які, поперше, відтворили обидві одиниці, створивши у цільовій мові оказіональні
відповідники за аналогічним способом та з використанням аналогічних
засобів; а, по-друге, зберегли стилістичні прийоми автора, що виступають
для них експресивним контекстом: оксюморон («казкова билиця») та
антитезу («казкові – неказкові»).
Переходимо до третьої групи оказіоналізмів – назв казкових
«професій», якими «оволоділи» герої українського казкаря: «ЧарівникБудівник»,
«Чарівник-Садівник»,
«Чарівник-Годівник»,
«Чаклун186
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Красотун», «Одівець-Кравець», «Майстер-Видумляйстер». У семантичному
аспекті, як вже було зазначено, їх об’єднує наявність архісеми – «назва
професії / роду діяльності». У структурному аспекті всі вони утворені
за рахунок словоскладання – поєднання іменників, утворених за
допомогою суфіксів зі значенням «виконавець дії, позначеної дієслівною
основою» (тобто, «чаклун» – «той, хто чаклує» тощо). Усі компаунди є
двохкомпонентними. До складу новоутворень входять як узуальні, так і
оказіональні компоненти («красотун», «одівець», «видумляйстер»). Три
компаунди мають основу «чарівник», яка римується з другим компонентом
слова, а ще один – синонімічну до неї «чаклун» (заміна «чарівника»
на «чаклуна» викликана бажанням зберегти риму). У функціональному
аспекті одиниці цієї групи є однорідними і характеризуються високим
рівнем оказіональності, яка має преференційний статус відтворення у
перекладі. Отже, зазначені семантичні, структурні та функціональні
параметри аналізованих лексем мають, на нашу думку, визначати перебіг
системно-творчого мислення перекладача.
При перекладі 84 інформанти (85%) системно підійшли до
відтворення перших трьох назв чарівних професій, використавши
однакову основу (переважно, magician або wizard, але також enchanter,
wonder, sorcerer, diviner) та порядок розташування компонентів.
Наприклад: Wizard-builder, Wizard-gardener, Wizard-feeder; або Wizard the
Builder; Wizard the Gardener; Wizard the Breadwinner; або Builder-Magician,
Gardener-Magician, Feeder-Magician тощо.
Якщо перейти до четвертого оказіоналізму, який відрізняється від
перших трьох синонімом першої основи, побачимо, що 64 інформанти
(67%) продовжили системний ланцюг новотворів, створивши відповідник
з тією ж самою основою, що й попередні три. Цей вражаючий показник
свідчить про неформальний підхід майбутніх перекладачів до свого фаху,
усвідомлення сутності художнього перекладу, в якому функціональні
чинники переважають над формальними. Цікаво, що результати
інтерпретації оказіональної основи «красотун» виявилися різними.
Хоча автор, вочевидь, мав на увазі того, хто робить красивими інших,
головною похибкою тут стало перенесення дії з об’єкта (сторонньої
особи / предмету) на її суб’єкта, про що свідчать, зокрема, такі номінації,
як: Handsome-Wizard, Wizard of Beauty, Magician-Beauty, Wizard-Charmer,
Wizard-Beauty, Wizard-Handsome man, Wizard-Hottie, wizard-pretty boy,
Wizard-Stunner, Sorcerer-Good-Looker, Wizard-Handsome man, Miracle man
Charming man, Wizard the Beautiful тощо.
Іншою прикметною рисою стало використання відповідників, що
виходять за межі жанрового канону, у нашому випадку, по-перше, це основи
іншомовного походження, не зовсім доречні в українській літературній
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казці з елементами фольклору (shaman-beautyman, Magician-Adonis, Magic
Dandy, Voodoo-Beautifoodoo, Magician-Apollo), а по-друге, основи на
позначення реальних професій у галузі індустрії краси, «сучасність» яких,
в принципі, сполучається із загальною тональністю твору: wizard-makeup
artist, magician-surgeon, Magician-esthetician, Wizard Stylist.
Наступний оказіоналізм, на відміну від попередніх, не містить
посилань на чарівність і складається з двох «професійних» основ –
оказіональної («одівець») та узуальної («кравець»). Очевидно, що
оказіональна основа створювалась В. Нестайком таким чином, аби
римуватися з узуальною. Натомість, 50 учасників експерименту (53%)
відійшли від авторського задуму на користь відтворення назви цієї
професії засобами, аналогічними до попередніх назв. Цілком закономірно,
більшість з них віддали перевагу основам magician та wizard (TailorWizard, Wizard-Tailor, Magician-Dresser-Tailor, Wizard the Tailor, WizardDesigner, magician-tailor, magician-designer, magic tailor-clothier, Magician
with Clothing Mission, Magician the Pencil-tailor, Wizard of Sewing, Wizard
of Needlework, Magic-Clothes-Maker).
Як можна побачити, «жертвою» системного підходу найчастіше
була перша – оказіональна – основа, оскільки узуальна «кравець» доволі
легко замінювалася на так само узуальний tailor або, у крайньому разі,
designer. З «одівцем», коли інформанти все ж таки намагалися його
відтворити, справи виявилися значно гіршими. Тут, як і у випадку з
«красотуном», спостерігаємо помилки семантичного характеру, пов’язані з
неспроможністю студентів до кінця розібратися зі значеннєвими нюансами
обраних відповідників:
The fifth was a Wizard-wearer. He could wear the whole world.
The fifth one became wizard dresser-tailor. He could make without stress
a very marvelous dress.
Врешті-решт, 44 респонденти (46%) обрали однаковий спосіб
творення та порядок розташування компонентів і для останнього
оказіоналізму «майстер-видумляйстер», в чому вбачаємо надзвичайно
високий рівень системності, а необхідність смислової узгодженості
між першою та другою основою компаунду, у свою чергу, вимагала
творчої інтерпретації як самої одиниці, так і контексту, в який необхідно
було вписати результат перекладацької номінації. Заради забезпечення
системності у передачі назв усіх казкових професій узуальну основу
«майстер» було замінено або на wizard, або на magician, тоді як
оказіональну основу «видумляйстер» у перекладі намагалися відтворити
як узуальними, так і оказіональними відповідниками (Inventor-Wizard,
Magician-extemporizer, wizard-engineer, magician-technician, wizard-dreamer,
Wonder-Innovator, Magician-Invetician).
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Цікавим є той факт, що під час загального обговорення на 4 етапі
експерименту деякі учасники зазначили, що вони взагалі «не помітили»
(а точніше, не надали значення) різниці між способом утворення перших
трьох та решти оказіоналізмів і діяли «спонтанно» та «інтуїтивно». Цей
прояв перекладацького автоматизму чекає на своє психолінгвістичне
тлумачення.

Висновки
Першим важливим висновком є те, що започаткований
психолінгвістичний підхід є показовим як потенційний прояв
міждисциплінарності сучасного перекладознавства, коли для вирішення
складних завдань необхідно об’єднання зусиль перекладознавців не тільки
з філологами чи теоретиками літератури, а й з психологами, фізіологами,
фахівцями з педагогіки та методики навчання тощо. Другий висновок має
теоретичний характер, адже експеримент наочно верифікував гіпотезу
дослідження про те, як поняття системності та творчості буквально
пронизують усю діяльність перекладача, особливо у складних ситуаціях
пошуку вирішення перекладацьких труднощів. Третім є висновок власне
методичного характеру, адже експерименти, подібні до описаного,
сприяють формуванню більш усвідомленого підходу до перекладу та
вказують на необхідність узгодження обраних стратегій у межах тексту,
що і є головним проявом системного мислення. Досягається такий
результат завдяки здійсненню подвійної рефлексії: перший раз на другому
етапі (висловлення власних коментарів, на думку багатьох учасників, є
складнішим за сам переклад), а другий на четвертому – під час загального
обговорення, коли учасники отримали можливість прокоментувати
рішення інших учасників.
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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено висвітленню системних та творчих аспектів перекладу
на основі психолінгвістичного перекладацького експерименту. Актуальність
запропонованої розвідки зумовлено переходом від текстоорієнтованого до
діяльнісноорієнтованого розвитку науки про переклад, що передбачає розробку
та упровадження принципово нових методологічних інструментів. Об’єктом
дослідження виступають перекладацькі рішення, в яких проявляються елементи
системного та творчого мислення, а предметом аналізу є способи перекладу
та мовні засоби, за допомогою яких ці рішення об’єктивуються у друготворі.
Мета роботи полягає у тому, аби побачити і показати прояви системності
й творчості при перекладі оказіональних одиниць за рахунок узгодженості
перекладацьких рішень щодо їх відтворення на горизонтальному (тобто для
елементів одного виду / типу / категорії) та вертикальному (тобто для
елементів різних видів / типів / категорій) рівнях текстуальності. Задля
реалізації поставленої мети проведено чотирьохетапний психолінгвістичний
експеримент, у перебігу якого 95 інформантів-напівпрофесіоналів здійснили
переклад англійською мовою уривку з казки В. Нестайка та прокоментували
окремі перекладацькі рішення. Проведене дослідження дозволяє зробити
висновок про те, що перекладацькі рішення щодо способів та засобів
відтворення безеквівалентної лексики демонструють ознаки системного та
творчого мислення, які сукупно скеровані на забезпечення таких емерджентних
властивостей перекладу, як природність та плавність. У методичному
аспекті, проведення психолінгвістичних експериментів із залученням студентівмагістрів сприяє формуванню в них більш усвідомленого підходу до перекладу
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за рахунок необхідності координувати обрані стратегії на рівні тексту, що і є
головним проявом системного та творчого мислення.
Ключові слова: емерджентна властивість, переклад, психолінгвістичний
експеримент, рішення, системне мислення, спосіб перекладу, творче мислення.
Ребрий Александр, Ребрий Инна. Системность и творчество в переводе:
психолингвистический подход
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению системных и творческих аспектов перевода
на основе психолингвистического эксперимента. Актуальность предложенной
разработки обуславливается переходом от текстоориентированного
к деятельностноориентированному развитию науки о переводе, что
предполагает разработку и внедрение принципиально новых методологических
инструментов. Объектом исследования выступают переводческие решения,
в которых проявляются элементы системного и творческого мышления, а
предметом анализа являются способы перевода и те языковые средства, при
помощи которых эти решения объективируются в переводе. Цель работы
заключается в том, чтобы увидеть и показать проявления системности и
творчества при переводе окказиональных единиц за счет согласованности
переводческих решений относительно их воспроизведения на горизонтальном
(т.е. для элементов одного вида / типа / категории) и на вертикальном (т.е.
для элементов разных видов / типов / категорий) уровнях текстуальности.
Для реализации поставленной цели был проведен четырехэтапный
психолингвистический эксперимент, в ходе которого 95 информантовполупрофессионалов осуществили перевод на английский язык отрывка из
сказки В. Нестайко и прокомментировали отдельные переводческие решения.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что переводческие
решения относительно способов и средств воспроизведения безэквивалентной
лексики демонстрируют признаки системного и творческого мышления,
которые совокупно направлены на обеспечение таких эмерджентных свойств
перевода, как природность и плавность. В методическом аспекте проведение
психолингвистических экспериментов с привлечением студентов-магистров
способствует формированию у них более осознанного подхода к переводу за
счет необходимости координировать выбранные стратегии на уровне текста,
что и является главным проявлением системного и творческого мышления.
Ключевые слова: перевод, психолингвистический эксперимент, решение,
системное мышление, способ перевода, творческое мышление, эмерджентное
свойство.
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ABSTRACT
The article is devoted to the linguistic and sociocultural features of the talk show
translation as a television discourse genre.
That issue studying has a great value for understanding of the national culture
specificity and the mechanisms of communicative acts influence on the linguistic world
picture of American representatives’ consciousness. In the article we have analyzed
basic sociocultural and linguistic features of the genre, and as a result we distinguished
specific and distinct features of American linguistic culture in entertaining TV talkshows, especially in the so-called «adult discussions» that are performed with invited
guests, with the talk-show musical form holding and with entertaining monologues
usage like a «stand-up» genre and with puns.
On the puns and monologues examples we have analyzed the jokes structure
psycholinguistic features and we have also shown the comic sense statements
creation features. That knowledge let explain the mechanisms of jokes influence on
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the consciousness and to understand why they are so funny for the Anglo-Saxon
culture representatives. Thematic preferences and the American linguistic culture basic
concepts are related to the universal extralinguistic features of talk-show genre that
take into account national and cultural communication specificity in American TV
show and in American culture.
In that direction the research is also a good practical tool, helping to understand
the complicated semantic structure of entertaining media text type and the different
aspects of personality’s communicative behavior.
Keywords: discourse, TV entertainment talk show genre, lingvo-sociocultural
peculiarities, mass media, communication, national specific.

Introduction
Linguistic studies of the last decade are devoted to the consideration of
issues of mass communication activities modeling, technology manipulation,
and strategy of mass media influence (MMC) on an audience. The mass
media discourse is the subject of the analysis (as a rule, the discourse of
printed publications). However, television discourse remains a little-studied
field. Studies conducted in this direction are experimental in nature or devoted
to the specifics of a small number of television genres such as television
interviews, gaming programs, TV debates. Talk shows, teleconference,
telegraph, television show, teleconference, tele-investigation, reality shows
and others are specifically television and very popular genres, mostly
borrowed from European and American media. These kinds of genres are
remaining beyond the scope of research. Consequently, the relevance of the
study is due to the insufficient resources of the TV discourse and its genre
specifics the comprehension of which is one of the perspective directions in
modern linguistics.
Foreign and domestic scholars, representatives of different sciences
such as Philosophy, Political Science, Psychology, Sociology and Journalism
were learning mass-media during the few decades and now they’re talking
about exclusive role of this social institute, which today becomes people’s
sociocultural life daily need, that have opportunities to affect the outlook,
national culture and language. There are well known names among the domestic
researchers of mass-media and press especially such as Y. Zasurskiy (2015),
V. Zdoroveha (2004), G. Kuznetsov (2002), G. Pocheptsov (2001),
Budaev (2006) and others. Among the foreign scholars we can highlight the
names of Lane R., K. King Lain W. (2011), L.J. Shrum (2004), Erik P. Bucy
and John E. Newhagen (2004) and others. However, the television discourse
remains little-studied field. Researches that were done in that sphere have
experimental nature (Artemieva, 2000: 15), or devoted to the specific of little
number of television genres: TV interview, game programs, TV debates. A lot
© Yuliia Rybinska
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of specific television and very popular genres remain out of bounds. They
are mostly borrowed from European and American media, made in genres of
TV talk-shows, telescope, TV game, TV shop, TV extreme, TV investigation,
reality-show etc.
The category of «discourse» belongs to special kind of scientific
terms, which Yu. Lotman calls the signs of heuristic science space (Lotman,
1971: 155). Discourse isn’t only linguistic and literary category, the term
«discourse» is actively used in Philosophy, Psychology, Sociology, Cultural
Studies, Journalism, in the whole complex of social sciences, that today
consider the discourse to be a methodological basis of scientific analysis.
Modern language scholars accept a wide majority of scientific interpretations
of the term «discourse». Active usage and ambiguity of that term interpretation
could be explained by the substitution (within the new world ontology) of
linguistic interests to the sphere of linguistic communication that inculcated
in the appearance of number of «binary» disciplines (linguocultural
studies, linguopaleontology, cognitive psycho-, ethno-, pragma-, socio- and
other linguistics).
The aim of the research is to identify linguistic and extra-linguistic
features that characterize the talk show as a television discourse genre of a
communicative complex, linguistic and sociocultural phenomenon.
To achieve the aim, the following research tasks need to be addressed: to
determine the type of communication underlying the TV discourse; to describe
peculiarities of the communication of television discourse genres; to analyze
the features of the talk shows genre as a linguistic and cultural phenomenon
that reflect the most significant values of American linguistic culture.

Material and Methods
According to the aim of the present work, we applied such general
scientific methods as methods of data collection and analysis and linguistic
method of contextual analysis. The mentioned methods were developed,
approbated, and make it possible to obtain valid data. We analysed five types
of TV shows on American TV such as: «The Phil Donahue Show», «The Late
Late Show» (CBS Television Studios, USA), «Drop the Mic» (show on TBS,
USA) hosted by James Kimberley Corden, «The Ellen DeGeneres Show»
hosted by Ellen DeGeneres (Warner Bros. Television, USA), «The Tonight
Show» hosted by Jimmy Fallon (show on NBC, USA).
As the fundamental grounds of the research is theoretical generalizations
of contemporary televisual language interactive nature that causes the
telecommunication specifics between communicants, the televisual language
style, the televisual discourse type and the communication type.
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Results
The appearance of talk-show genre is connected with the name of the
world-known journalist Phil Donahue, TV presenter of the TV show «The Phil
Donahue Show» on American television. The term «talk-show» (from Eng.»
talk» and «show») means spoken play, performance, that condition its specificity
as a linguistic genre. Talk-shows are considered to be the bright, dynamic
performance and its first features are also called: the ease of conversation, the
artistry of TV presenter and obvious audience presence. (Pember, 1974: 15).
In general, television discourse should be considered to interactive
(dialogical) type of discourse that has its special characteristics, the main of
them are: 1) оbvious presence of two members of communication process –
the sender and recipient; 2) interaction of TV presenter and TV audience;
(a) immediate – interpersonal (for example in studio, at the shooting area, on
the street etc.) (b) mediated (communication in interactive regime).
While analyzing the TV discourse of talk-show genre as a linguistic
and sociocultural phenomenon, first of all we are interested in its constructive
features of institutional and ritual communication, in which its national and
cultural features are taken into account. To the last we can consider the features
of people mentality, case-law texts, conceptual spheres, cultural concepts, value
features and dominant – the most significant characteristics of the discourse as
a cultural phenomenon, intertextual relations of the whole text (or its separate
parts), secondary texts, allusions, discourse types etc. The communication in
the genre of talk show has a range of peculiarities:
1) Talk-show represents the whole social-communicative situation, within
we can see the combination of interpersonal and mass communication; 2) talkshow could be characterized as brief communication, which main features are
informality and mobility; 3) interpersonal interaction in talk-show situation is
flexible, as close as possible approximate to everyday communication; 4) the
main feature of communication in talk-show genre distinguishing it from other
TV genres is a high level of the feedback to the audience.
In general, TV discourse should be considered to the status-oriented,
institutional type of discourse. V. Karasik considers the last to be represented
in a number of different types, that are distinguished in different societies by
the communication spheres and formed social institutes, for example: political,
business, scientific, pedagogical, medical, military, mass-informational, sport,
religious, legal and other types of discourse (Karasik, 2002).
Universal and differential extra-linguistic signs are based on
anthropocentric, organizational and technical factors. Linguistic features of the
genre of talk shows include thematic and stylistic certainty and compositionality
(universal features of talk shows as a speech genre) as well as features of the
talk show genre regarded as a linguistic phenomenon.
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We analysed the linguistic and sociocultural features of the talk
shows and distinguished the components, which are significant for American
linguistic culture: adult conversations, music segment, monologs, puns and
compound puns.
Adult conversations with famous guests. As far as the show is
broadcasted in late hours, adult conversations are there too. There is no vulgar,
word for word. For example, while listening the conversation with Mila Kunis
and Tom Hanks it is possible to learn grammar and new words (CBS, The late
late show with James Corden, 2015):
– Likewise: in the same way, also.
– Grammar: love + V- ing: I love being a mom and I love being
pregnant.
– Make an effort: do something even if you do not want to or you
find it difficult.
We make an effort not to talk about the baby.
– Take time (for sth): We take time for each other.
– Have sb do sth: when somebody does something for you.
We have them do monitor sitting for us.
– Caffeine deprived: not having coffee when it’s very important for you.
Another example is an interview with the president Donald Trump at
the period of his election complain in 2016. The interview is striking example
of Amarican mentality when the ability to laugh at himself and no fear to be
ridiculous are considered as positive personal quality: it was expressed through
his intonation, facial expressions, gestures and text (The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon, 2016).
– Get sombody to do something: to make ssomebody to do something
You will get Mexico to build the wall at the border. How do you plan
to do that?
– To run a business: to manage the business, to do business. I know
how to run a business.
Well off: rich, wealthy. Our country is gonna be well-off with me.
– To cut government spending: to reduce the government expenses.
We have to cut government spending.
Music segment. Music entertainment is very popular among American
citizen: form service in the church to the street rap battle. The including the
music segment in TV show is an effective tool to attract the audience attention.
We analysed the programs «Drop the Mic» and distinguished more
original music element of the show: James with guests throws rap words
around. Again, there are many slang words, which reflect the specific of
American language and the mentality of Americans (TBS, «Drop-themic»: TV show. James Corden Nicole Richie, 2017. Halle Berry vs James
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Corden, 2017), (CBS, The late late show with James Corden. Drop the mic:
Method Man, 2017).
– Air it out: talk about an issue openly.
– What do I do? = What should I do?
– Play hardball: act or work aggressively to get what you want.
– Blimey: (exclamation) used to express surprise, excitement, or alarm.
– I’m gonna bring it: I’m going to challenge you now.
– Go on and on: continue talking.
– Incapacitated: not able to act or respond.
Monologues. Monologues are typical or even obvious for the majority
of American shows. Traditionally, there are stand-ups about the latest news in
America almost all about policy.
The Tonight Show by Jimmy Fallon is one of the most popular shows
on American TV and some parts from this show, for instance, The Hashtag in
duet with Justin Timberlake even become the viral videos (The Tonight Show
by Jimmy Fallon, 2013). There are traditional monologues about the last news,
the interviews with the stars and also original segments such as Hashtag,
Thank You notes and so on.
The following examples are typical samples of linguistic and cultural
phenomenon that reflect the most significant values of American linguistic
culture. We decode what peculiarities of mentality are reflected with these
phrases and words in terms of world perceiving. The analysis allows to show
why Americans consider such phrases as jokes.
– Sunglasses (сонцезахисні окуляри), sun sounds the same as son.
And if there are son-glasses so, should be and, dad-glasses.
– 747 – is a plane (Boing 747), plain pizza – «simple» pizza with the
sauce and cheese.
– Dishes – with an accent it could sound like this is.
– To stand by: to take no action.
The examples of the monologue from another show «The Ellen
DeGeneres Show». A short monologue for «the topic of the day»: Ellen
Discusses Odd Shopping Habits (The Ellen DeGeneres Show, 2016).
– Be sick (of sth): to be fed up with (something). People in this
country are sick of talking about the election.
– o relate to sth: to understand something. I want to talk about
something that I think we can all relate to.
– To reach for sth: to drag on something.
– Belly button: пупок. And you are going to reach for something and
the shirt goes above your belly button.
– To try out: to test, to try on. We try out shoes like we’ve never
walked in our life.
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– Peer pressure: society’s pressure. It’s perfect. Your toes should be
jammed up against the end. So you buy ‘em. Peer pressure.
George Clooney would tell how he made his propose only for Ellen
(The Ellen DeGeneres Show, 2016). Moreover, students should also learn in
Ellen how to take an interview – with abandon humor and self-irony.
• To lure: to trap. We lured you in so many other ways.
• Let it go!: let go off, forget, don’t worry.
• Hard feelings: resentments. Let it go speaking of hard feelings, why
wasn’t I invited to your wedding?
• Adamant: unwavering, invincible. You were adamant about that. You
said you were not gonna get married.
• Pop the question: to propose. It was six months till I actually thought
I might pop the question.
• To plot out: to plan. I plotted the whole thing out.
• To hit it off: to go on, to find a common interest. For the minute we
met we just hit it off.
Puns and compound puns. The very prime example is the game «Never
Have I ever…» in the Ellen DeGeneres Show. When we play we have an
opportunity to learn some slang phrases and finally we will learn how to use
an inversion. Take to attention, is a statement starts with «Never ever», then
the word order will be as in a question.
• Never ever have I been arrested (=I have never been arrested.)
• The mile-high club: to have sex on an aircraft. Never ever have
I joined the mile-high club.
• Speeding ticket: the fine for driving faster than the speed that is
allowed in an area.
• Never ever have I gotten out of a speeding ticket by being
a celebrity.
• To sext: send sexual photographs or messages via mobile phone.
Never ever have I sexted.

Discussion and Conclusion
The analysis of the talk show genre as a linguistic phenomenon
(the study of its linguisticistic features) proves that the talk show genre can be
conventionally referred to «conversational» genres, because: a) in the public
speech of telecommunicants, the spoken language vocabulary and phraseology
makes up 8,8%, the stratum of extra-literary vocabulary (slang) – 0,7%;
b) at the syntax level, about half of the statements of the partners in the
television communication in the talk show are constructed using conversational
constructions. In addition, the analysis reveals linguistic features of the
television talk show genre.
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It is established that first of all the television discourse implements
the indirect type of communication (intentional and unintentional indirect
communication). In complex communication forms such as television, indirect
communication always coexist with direct communication, moreover the first
of them – meaningfully complicated communication – is secondary to the last.
The televisual discourse are mainly the dialogic type. First, it is an
interactive way of linguistic cooperation, which involves the obligatory
presence of the addressee in the process of television communication, his
direct or indirect participation in the creation of a television product. Secondly
is the impossibility of absolute differentiation of monologue and dialogue
(the monologue in one way or another is dialogic). Finally, the social essence
of communication becomes the evidence in favor of dialogicity of the
televisual discourse.
In our research, distinguished the components of the show, which are
significant for American linguistic culture: adult conversations with famous
guests, music segment, monologues, puns and compound puns.
Moreover, we described peculiarities of the communication of television
discourse genres and analyzed the features of the talk shows genre as
a linguistic and cultural phenomenon.
We propose to consider a talk show genre study as a linguistic,
communicative and linguistic and cultural phenomenon, which is based on
its linguistic and extra-linguistic features. While analysing it, we should take
into account the interactive nature of telecommunications and the national
and cultural specificity of communication of communicants in television
talk shows. We determined two types of communication underlying the TV
discourse and we identified that in the role of the subject could be both the
person and the audience in studio (1/the sender and recipient; 2/TV presenter
and TV audience).
This research provides for further developing and deepening the
comparative study of original and translated speech situations and relevant
discourses. In practical terms, the research is important because the results
could be used to develop the course of study of the translation of lingvosociocultural specific of talk show genre at the faculties of Translation and
Interpreting at Universities.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглядаються лінгво-соціокультурні особливості перекладу
розважального ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу. Вивчення даного
питання має істотне значення для усвідомлення специфіки національної
культури та механізмів розуміння впливу комунікативних актів на свідомість
представників англосаксонської мовної картини світу. В роботі проаналізовані
основні соціокультурні та лінгвістичні особливості даного жанру, в результаті
чого було виокремлено специфічні відмінні ознаки американської мовленнєвої
культури у телевізійних розважальних ток-шоу, а саме, так звані «дорослі
бесіди» із запрошеними гостями, поширеність включення музичної форми у
веденні ток-шоу, використання розважальних монологів, на кшталт жанру
«стенд-ап», словесні каламбури.
На прикладі каламбурів та монологів ми проаналізували психолінгвістичні
особливості побудови жартів та показали особливості породження
висловлювань жартівливого змісту. Такі знання дозволяють пояснити
механізми впливу жартів на свідомість та зрозуміти чому вони є смішними
для представників англосаксонської культури. Тематичні вподобання та
основні концепти американської мовної культури відносяться до універсальних
паралінгвістичних особливостей жанру ток-шоу, які враховують національну
та культурну специфіку спілкування в американському телешоу. в
американській культурі.
Дослідження у зазначеному напрямку також є практичним
інструментом, який допомагає розібратися у складній семантичній структурі
медіа тексту розважального типу та різних аспектах комунікативної
поведінки особистості.
Ключові слова: дискурс, жанр телевізійного розважального ток-шоу, лінгвосоціокультурні особливості, мас-медіа, комунікація, національна специфіка.
Рыбинская Юлия. Лингво-социокультурные особенности перевода ток-шоу
как жанра телевизионного дискурса
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются лингво-социокультурные особенности перевода
ток-шоу как жанра телевизионного дискурса. Изучение данного вопроса
имеет существенное значение для понимания специфики национальной
культуры и механизмов понимания влияния коммуникативных актов на
сознание носителей англосаксонской языковой картины мира. В роботе были
проанализированы основные социокультурные и лингвистические особенности
этого жанра, в результате чего мы выделили отличительные особенности
американской речевой культуры в телевизионных развлекательных ток-шоу,
а именно, так называемые «взрослые разговоры» с приглашенными гостями,
распространенность практики включения музыкальных форм в проведении
ток-шоу, использование развлекательных монологов, типа «стэнд-ап»,
словесные каламбуры.
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На примере каламбуров и монологов мы проанализировали особенности
построения шуток и показали особенности порождения высказываний
шутливо-развлекательного смысла. Такие знания позволяют объяснить
механизмы воздействия шуток на сознание и понять почему они являются
смешными для представителей англосаксонской культуры.
Тематические предпочтения и основные концепты американской
языковой культуры относятся к универсальным паралингвистическим
особенностям жанра ток-шоу, в которых учитывается национальная и
культурная специфика общения в американском телешоу.
Исследования в данном направлении также являются практическим
инструментом, который помогает разобраться в сложной семантической
структуре текстов масс-медиа и различных аспектах коммуникативного
поведения личности.
Ключевые слова: дискурс, жанр развлекательного ток-шоу, лингвосоциокультурные особенности, масс-медиа, коммуникация, национальная
специфика.
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ABSTRACT
The article enunciates the theory of the unity of phonetics and phonology as the two
equally functional aspects of one science, i.e. the science of human speech sounding.
The author gives the reasons in favor of such unity and offers a discussion on the
problem of the traditional division of this science into two levels – phonetics and
phonology, with the apportionment inside phonetics of two sublevels – the proper
phonetic sublevel and autonomously phonological (pre-phonological) sublevel. The
article also discusses a thesis, belonging to traditional phonology, that phonetics ends
and phonology begins where the substance starts to be considered from the functional
point of view. The author thinks that the study of the material side of sounds is
always conducted by a linguist with some functional, linguistic (psycholinguistic)
purpose. The equal rights of the discussed aspects and their equal importance for
the language functioning mechanism depend on two-in-one phonological action of
a sound unit – constitutional (forming) one and distinctive one. In the spirit of classical
(traditional) phonology only that sound quality was always considered to be functional
(phonological), which could differentiate the morphemes of a language. Nevertheless,
ISSN 2309-1797 (print) / 2415-3397 (online)
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in the author’s opinion, in order such a differentiation could exist, there should be not
less but even more fundamental condition fulfilled: there should be such sound quality
created, which is acceptable for a certain linguistic system (a language, a dialect,
a subdialect). Phonology can’t deal with incorrect speech. Just as following grammar
rules leads to a grammatically correct utterance, so phonology being functional
phonetics should be oriented to speech, which is correct in a certain language system.
Constitution of a phonological unit in the structure of a morph (or word) as a certain
language system unit with all its qualitative and quantitative features means nothing
else but distinction.
Keywords: phonetics, phonology, sounding speech, prosody, functional, constitutional,
distinctive, aspects.

Вступление
Традиционная лингвистика часто подходит к науке о звучании
человеческой речи с позиции разделения её на два уровня – фонетику
и фонологию и выделения внутри уровня фонетики двух подуровней –
собственно фонетического и автономно-фонологического или иначе
предфонологического. Такой подход к проблеме вносит свои специфические
акценты в общетеоретическую платформу самого понятия фонология,
которые, однако, представляются нам в некоторых существенных своих
чертах достаточно противоречивыми. Основные доводы выделения
указанных уровней и подуровней в фонетике и фонологии были изложены
довольно давно в чрезвычайно интересной, хотя и дискуссионной
статье Б.А. Захарьина (1978), с которым солидаризируются, однако, и
многие фонологи-традиционалисты сегодняшнего дня. Не изменились за
прошедшие десятилетия и взгляды самого Б.А. Захарьина (2002).
Интерпретация в указанной статье проблемы взаимоотношения
фонетики и фонологии ценна уже тем, что фонетика рассматривается
в ней как наука, и наука социальная, лингвистическая. Фонология же
определяется как специализированная фонетика – «это функциональная
или семиологически релевантная фонетика». Фонетика и фонология,
согласно данному автору, дисциплины сходные и «сходство обеих
дисциплин
покоится
на
дискретном
характере
и
счётности
операционных единиц», а кардинальные различия связаны «прежде
всего с функциональном в языке»; «...фонетика кончается, а фонология
начинается там, где субстанция рассматривается с позиции функции, как
сфера реализации последних» (Захарьин, 1978).

Методология исследования
В своей дискуссии по указанной проблеме мы будем опираться
на классические труды Н.С. Трубецкого, Фердинанда де Соссюра,
Р.О. Якобсона, А. Мартине, А.А. Реформатского и др.
204

© Ирина Румянц ева

Phonetics and Phonology as the Two Aspects of one Science...

Результаты и дискуссии
Нельзя, видимо, предположить, хотя последняя формулировка
Б.А. Захарьина и наводит на такую мысль, что фонетика, квалифицируемая
как наука, лингвистическая дисциплина, остаётся вообще за пределами
лингвистических функций, просто как уровень субстанциональный. Если
бы это было так, то фонетику нельзя было бы квалифицировать как
лингвистическую науку, она оставалась бы явлением субстанциональным,
объектом, не подлежащим лингвистическому изучению. Традиционные
фонологи определяют фонетику словами Н.С. Трубецкого «как науку о
материальной стороне (звуков) человеческой речи» (Трубецкой, 1960). При
этом остаётся неясным, что же это за наука о материальной стороне звуков
человеческой речи, каковы социальные, лингвистические ценности этой
науки: ведь изучение материальной стороны звуков всегда производится
лингвистом с какой-то функциональной, лингвистической целью. Другими
словами, определение фонетики как науки социальной предполагает
у неё свои социальные, лингвистические функции. Следовательно,
корректнее было бы определить различие между фонологией и фонетикой
не по критерию функциональности фонологии и нефункциональности
фонетики: ведь и в фонетике субстанция рассматривается с позиции
функции. Вся проблема заключается в том, какие именно функции следует
рассматривать как фонологические, а какие действуют в сфере фонетики
как уровне лингвистическом, но лежащем, по мнению традиционных
фонологов, этажом или двумя ниже фонологического.
В духе классической (традиционной) фонологии функциональным
(фонологическим) считается только то звуковое качество, которое
дифференцирует морфемы языка, но чтобы эта дифференциация могла
осуществиться, должно быть выполнено условие не менее, а может
быть более фундаментальное: должно быть создано звуковое качество,
приемлемое в данной языковой системе (языке, диалекте, говоре).
Фонология не может оперировать с речью, заведомо не правильной
в данной системе, акцентной по своему характеру. Подобно тому,
как выполнение правил грамматики на выходе даёт грамматически
правильные высказывания, так и фонология, будучи функциональной
фонетикой, должна быть ориентирована на речь, правильную в данной
системе. Классическая фонология, как известно, не была озабочена
проблемой правильности течи. Скорее, наоборот, она выросла на том,
что отбросила эту проблему за пределы понятия функционального,
фонологического, и тем самым себя обескровила, замкнулась на слишком
узком понимании функционального. Нелишне, видимо, будет здесь
напомнить, как в языкознание входило понятие формы (формального
признака), более широкое, чем только морфологическое. Нечто подобное
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205

Фонетика и фонол огия как два аспект а единой науки о звучании ...

наблюдается сейчас в фонологии. Понимание функционального
(социального, лингвистического) становится более широким, чем только
сама способность некой лингвистической единицы дифференцировать
морфемы языка. В принципе, можно было бы согласиться с разделением в
рамках одной науки понятий фонетика и фонология, если бы эти понятия
отражали лишь разные аспекты (разные значения) функционального,
лингвистического в звучании человеческой речи, а не возвращали
нас многими другими определениями этих понятий к традиционному
исходному рубежу: фонология функциональна, фонетика нефункциональна.
Получается, что когда лингвист с фонетических позиций изучает
звуковую субстанцию языка, он делает это не для того, чтобы выяснить
социальные (лингвистические и психолингвистические) функции тех или
иных звучаний, понять, что означает присутствие или отсутствие данного
признака в определённой качественной и количественной реализации, а
занимается некой наукой «о материальной стороне (звуков) человеческой
речи». Как будто исследование лингвистом признаков фонологической
единицы, формирующих её как единицу данной, а не какой-то другой
языковой системы, изучение её признаков в различных текстовых
позициях не есть занятие, направленное на выяснение именно социальной
функции звучания, причём такой социальной функции, которая лежит
в основе всех других функций, в том числе и смыслоразличительной
(морфодифференцирующей).
В традиции сложилось представление, что фонетика – это нечто
низшее по сравнению с фонологией; что фонология сложнее и значит
выше предфонологии и фонетики. Ссылаются обычно при этом на разные
уровни абстракции в фонетике и фонологии. Если и можно согласиться,
что фонетика ниже фонологии, то только в том смысле, что она является
основанием, фундаментом фонологии, который, разумеется, всегда ниже
любых этажей, но этажи на фундаменте держатся. Что же касается
уровней абстракции, то непонятно, как можно, например, считать разными
уровнями абстракции умозаключения о том, что данная единица в этом
языке – фонема, поскольку она дифференцирует морфы, а её реализации
в таких-то позициях – варианты (аллофоны) этой фонемы. И то, и
другое суждения (о фонеме и её варианте) принадлежат одному уровню
абстракции, как и любое другое заключение о функции или функциях
какого-либо признака, либо некоторого набора (пучка) признаков. Не ясно
также, почему понятие о звуковом качестве, дифференцирующем формы –
фонология, является более сложным, чем понятие о качествах, вводящих
данную единицу в систему языка – фонетика.
Если фонетика – наука, то все её единицы, которыми она оперирует,
как бы они ни назывались (звуки, фоны), так же как и в фонологии,
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должны быть единицами понятийными, абстрактными, они не могут
быть субстанциональными. Смешение уровня субстанционального,
относящегося к самому явлению – объекту исследования, с уровнем,
представляющем собой результат исследования – абстрактными понятиями
и моделями научного познания, наблюдается в языкознании весьма часто,
и это всегда приводит к путанице при интерпретации взаимоотношений
фонетики и фонологии. Поэтому уже на самом раннем этапе развития
фонологического учения наметилась тенденция к разграничению
самого явления – речи, и понятий науки, познающей это явление.
Фонетика, как известно, у многих лингвистов стала рассматриваться
не как наука, а как уровень собственно звуковой, субстанциональный
и психофизиологический. Лингвистическую, научную сферу стала
составлять фонология, призванная социально (функционально) объяснить
звуковые реализации, материально представленные в артикуляционных
и акустических образах – результатах тех или иных артикуляций (как
волновые колебательные явления в воздушной среде). Отсюда именно
происходит классическая дихотомия: звук – фонема. Разделение сфер –
материальной и научно абстрактной Ф. де Соссюр закрепил в известных
недвусмысленных формулировках о том, что фонический материал
представляет «...для языка нечто вторичное», и лингвистические
ценности «характеризуются свойством не смешиваться с осязаемым
элементом, служащим им в качестве субстрата» (Ф. де Соссюр, 1933).
Позже совершенно правильный тезис Ф. де Соссюра о несмешиваемости
лингвистических ценностей с осязаемым материальным субстратом
был истолкован некоторыми лингвистами, главным образом, в том духе,
что этот субстрат представляет для языка нечто вторичное, и с этим
вторичным фонолог может и не считаться, лишь бы фонологическая
модель была удобной, симметричной, экономной.
Тезис многих современных фонологов о так называемой
непосредственной невыводимости фонологических понятий, в частности,
понятия фонемы, дифференциального признака из данных фонетики
восходит, несомненно, к этому источнику. В действительности же придётся
признать, что все понятия фонологии выводимы из эмпирического
материала и не могут не быть невыводимыми из этого материала по
самой сути своей предназначенности. Они создаются исследователем
для объяснения того, как действует языковая система, устроенная на
звуковом материальном субстрате. Тезис Ф. де Соссюра о вторичности
фонического материала следует переформулировать: фонический материал
первичен, вторичны фонологические построения, функционально его
истолкование. Дедуктивный способ умозаключений при операциях
определения фонологических единиц и их дифференциальных признаков,
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установление функций этих единиц не означает того, что это выделение
и установление происходит без учёта свойств самого эмпирического
материала, механизмов его языковых действий. Не различая субстанцию
и науку, нельзя понять специфики дискретности, какая существует в
научных понятиях и в самой субстанции.
Так сложилось в языкознании, что с развитием фонологического
учения понятие фонетика оказалось дискредитируемым. Фонетика,
понимаемая то как наука о звуковой субстанции речи, то как сама
субстанция, превратилась в большую свалку всего того, что фонологическая
традиция, руководствуясь узким пониманием функционального, в
фонологию не включала. Заниматься фонетикой было не престижно. Эта
область языкознания в течение долгого времени почти исключительно была
сферой деятельности преподавателей-практиков. Фонологи, как правило,
не обращались к столь низкой материи. И сейчас, в сущности, дело
обстоит также. До сих пор практически никто из современных фонологов
так и не пытался разобраться в том, какие лингвистические ценности
фонетика представляет. Почти нет работ, открыто провозглашающих
лингвистическую равноценность фонологических и фонетических сфер
действия. Правда, теперь уже можно услышать редкие пока призывы
создать более полную многомерно действующую функциональную модель
человеческой речи, представить науку о звучании человеческой речи как
науку действительно единую, равно заинтересованную в выявлении всех
социально значимых её аспектов (Румянцев, 1982; 2002).
Всё, что было сказано выше, даёт общую картину взаимоотношений
фонетики и фонологии, так называемых сегментных звуковых средств –
вокализма и консонантизма. Просодические явления речи, такие как тон
(в языках изолирующей типологии), словесное ударение (ритмическое
устройство слова), синтагматическая и фразовая интонация, представляют
область ещё большей неясности и противоречивости. Просодии, по
справедливым словам Р.О. Якобсона, «остаются наиболее трудной и
противоречивой проблемой фонетических штудий» (Якобсон, 1985).
Функциональное истолкование просодических средств на материале
разных языков, в том числе восточных, начато фактически лишь в
середине ХХ века. Истолкование это по сравнению с сегментными
средствами неизмеримо более сложное и многоплановое.
Можно, видимо, признать, что просодических уровней (ярусов)
в языке пять: слог – слово – синтагма (ритмическая группа) – фраза –
текст. А просодические дифференциации в каждом из этих уровней
разные в разных языковых системах. Известно, например, что только
на слоговом уровне насчитывается до девяти дифференциаций (тонов).
В слове их минимум две (ударный – неударный слоги), в синтагме также
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минимум две (ударное слово – неударное), во фразе не менее пятишести дифференциаций (утверждение, вопрос, побуждение, восклицание,
завершённость-незавершённость). Во фразах и тексте полноправно
проявляются всякого рода модальные и эмоциональные дифференциации.
И все эти дифференциации во всех просодических уровнях закономерно
связаны друг с другом, одни проявляются в других и, в конечном счёте,
разыгрываются на гласных и согласных сегментах слога, являющегося
минимальной единицей просодических проявлений звуковых признаков.
Первые метаморфозы с гласными и согласными звуками происходят
тогда, когда они становятся элементами слога – центральными
либо периферийными; именно здесь, в слоге, осуществляется их
приспособление друг к другу в первичной произносительной единице.
Все последующие модификации сегментов являются результатом
разного рода просодических наложений, следствием стяжения слогов
в слова, слов в ритмические группы (синтагмы), предикативного
превращения синтагм во фразы, сверхфразовые единства и тексты. Тексты
реализуются говорящими в разных темпах, с разными эмоциями, и эта
экстралингвистическая (психическая) причина вызывает лингвистические
следствия – акустически деформирует звуковые единицы всех уровней
(Румянцева, 2004).
Схематически очерченные здесь механизмы взаимодействия
сегментного уровня с просодическими, функциональная разноплановость
самих просодических уровней представляет для лингвиста не чисто
академический интерес: без соблюдения правил взаимодействия названных
выше уровней нельзя получить приемлемую в данной языковой системе
речь. Овладение просодическим уровнем во всех его проявлениях,
его стыковкой с уровнем сегментным при изучении иностранных
языков всегда было и остаётся самой сложной, почти непреодолимой
практической задачей. Легче научить человека слышать и выполнять,
хотя бы и весьма приблизительно смыслоразличительные операции,
не путать слова, нежели научить его безакцентной речи. Этому учили
и учат с голоса, чисто подражательно. Другого метода пока и не может
быть: лингвисты всеми этими материями, как правило, не занимались.
А потому все эти тонкие и сложные явления остаются, по существу,
лингвистически не интерпретированными, механизмы просодических
различий не раскрытыми.
В просодических явлениях имеются функциональные аспекты
очень похожие на те, которые представлены в традиционной фонологии
сегментов: замена слогового тона на одной и той же сегментной базе
создаёт новую слогоморфему (морфему с другим значением), перенос
ударения в двусложном слове – создаёт новое слово, разные наборы
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интонационных признаков различают завершённость-незавершённость
высказывания, вопрос, повествование, побуждение.
В тоновых дифференциациях слоговых тонов, образовании разных
слов за счёт разной позиции ударного слога фонологическое правило
действует в принципе так же, как и правило сегментно-фонемное –
дискретно: либо одна фонема, либо другая, либо один тон, либо другой,
среднего не дано. Фонологически не может быть реализации средней
между, скажем, «б» и «п», между тоном восходящим и нисходящим.
Реально же в речи «средние» реализации не только возможны, но и
должны. Они возникают в результате акустической нейтрализации
фонологических признаков в тех или иных позициях слога и слова,
или как следствие других причин, связанных, как правило, с влиянием
на сегменты просодических наложений. Акустическая нейтрализация
фонологических признаков, качественная и количественная их
модификация происходит по законам данной языковой системы. В итоге
в каждом данном случае, в каждой позиции представленным оказывается
именно тот акустический образ звуковой единицы, какого требует
данная языковая система. На выполнение этих требований системы и
нацелен тот функциональный аспект, о котором разными словами мы
здесь всё время говорим. Не важно, как этот аспект называть. Можно, в
конце концов, оставить и традиционное название – фонетический, но с
обязательным утверждением статуса его функциональной равноправности
с аспектом смыслоразличительным. Эта равноправность рассматриваемых
аспектов и равная их важность в механизме языкового функционирования
обусловлена
двуединостью
фонологического
действия
звуковой
единицы – конститутивного (образующего) и различающего. Образование
(конституирование) фонологической единицы в составе данного морфа
(слова) как единицы данной языковой системы со всеми её качественными
и количественными признаками и означает ни что другое, как различение.
Образование на её месте другой единицы с другими качествами создаёт
другую морфему.
Жёсткая привязка понятий фонологического (функционального)
исключительно к морфологии не проходит, как известно, без больших
оговорок даже на сегментных средствах; существование Петербургской
(Ленинградской) фонологической школы – лучшее тому подтверждение.
Просодические же средства привязываются к морфологии ещё труднее.
Можно, по-видимому, даже утверждать, что просодии слова можно
рассматривать как явления во многих своих аспектах автономные по
отношению к его морфологической структуре, так же как и просодию
фразы – по отношению к её синтаксису. Прямой и полный перенос
понятий сегментной фонологии (в связи с её морфологической
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привязанностью) на явления просодические вряд ли может быть
перспективным. В просодической фонологии аналогии с сегментной
фонологией в принципе, конечно, возможны. Выше было показано, что
некоторые просодические различения похожи на различения сегментные.
Однако давно уже была замечена и большая специфика просодических
различений как по характеру своей дискретности (Мартине, 1963), так
и по предпочтительности выбора того или иного различения. Во многих
языках, например, просодия слова работает главным образом в аспекте
конститутивном, т.е. осуществляет функцию различения в межсистемном
(межъязыковом) плане, функция же различения слов внутри системы
осуществляется лишь в некоторых пластах лексики.

Выводы
Из всех изложенных выше теоретических посылок следует, что
мы не можем принять тезис о предфонологии ни в применении его
к средствам сегментным, ни супрасегментным, не можем признать
функциональным (фонологическим) только то звуковое качество, которое
дифференцирует морфемы языка. Такое понимание чрезвычайно сужает
сферу функционального, оставляя за пределами функционального
важнейший аспект языковой системы – конститутивный, направленный
на выявление артикуляторных и акустических механизмов звукового
«конституирования» различных единиц звуковых систем, выявление
(формулирование) правил их поведения (функционирования) в речи.
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АННОТАЦИЯ
Статья провозглашает единство фонетики и фонологии как двух
функционально равноправных сторон единой науки о звучании человеческой речи.
Автор приводит доводы в пользу такого единства и предлагает дискуссию по
вопросу о традиционном разделении указанной науки на два уровня – фонетику
и фонологию с выделением внутри фонетики двух подуровней – собственно
фонетического и автономно-фонологического (предфонологического). В статье
дискутируется и тезис традиционных фонологов о том, что фонетика
кончается, а фонология начинается там, где субстанция рассматривается с
точки зрения функции. Автор считает, что изучение материальной стороны
звуков всегда производится языковедом с функциональной, лингвистической
(психолингвистической) целью. Равноправность рассматриваемых аспектов и
равная их важность в механизме языкового функционирования обуславливается
двуединостью фонологического действия звуковой единицы – конститутивного
(образующего) и различающего. В духе классической (традиционной) фонологии
функциональным (фонологическим) считается только то звуковое качество,
которое дифференцирует морфемы языка. По мнению автора, однако,
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чтобы эта дифференциация могла осуществиться, должно быть выполнено
условие не менее фундаментальное: должно быть создано звуковое качество,
приемлемое в данной языковой системе (языке, диалекте, говоре). Фонология не
может оперировать с неправильной, акцентной речью. Так же, как выполнение
правил грамматики даёт грамматически правильные высказывания, так и
фонология, будучи функциональной фонетикой, должна быть ориентирована
на речь, правильную в данной системе. Образование (конституирование)
фонологической единицы в составе морфа (слова) как единицы данной
языковой системы со всеми её качественными и количественными признаками
и означает ни что иное, как различение.
Ключевые слова: фонетика, фонология, звучащая речь, просодия,
функциональный, конститутивный, смыслоразличительный, аспекты.
Румянцева Ірина. Фонетика і фонологія як два аспекти єдиної науки про
звучання людської мови
АНОТАЦІЯ
У статті проголошено єдність фонетики й фонології як двох функціонально
рівноправних сторін єдиної науки про звучання людського мовлення. Автор
наводить аргументи на користь такої єдності й пропонує дискусію з питання
традиційного поділу зазначеної науки на два рівня – фонетику і фонологію з
виокремленням всередині фонетики двох підрівнів – власне фонетичного й
автономно-фонологічного (передфонологічного). У статті дискутується й
теза традиційних фонологів про те, що фонетика закінчується, а фонологія
починається там, де субстанція розглядається з точки зору функції. Автор
уважає, що вивчення матеріальної сторони звуків завжди здійснюється
мовознавцем з функціональної, лінгвістичної (психолінгвістичної) метою.
Рівноправність розглянутих аспектів і рівня їх важливості в механізмі
мовного функціонування обумовлюється двоєдністю фонологічної дії звукової
одиниці – конститутивного (утворювального) й розрізнювального. В дусі
класичної (традиційної) фонології функціональним (фонологічним) уважається
тільки та звукова якість, яка диференціює морфеми мови. Проте, на думку
автора, щоб ця диференціація змогла відбутися, повинна бути виконана не
менш фундаментальна умова: має бути створена звукова якість, прийнятна
у відповідній мовній системі (мові, діалекті, говорінні). Фонологія не може
оперувати неправильним, акцентним мовленням. Так само, як виконання правил
граматики зумовлює граматично правильні висловлювання, так і фонологія,
будучи функціональною фонетикою, має бути зорієнтованою на мовлення,
правильне в даній системі. Утворення (конституювання) фонологічної одиниці
у складі морфа (слова) як одиниці даної мовної системи з усіма її якісними й
кількісними ознаками і означає ні що інше, як розрізнення.
Ключові слова: фонетика, фонологія, звучне мовлення, просодія, функціональний,
конститутивний, смислорозрізнювальний, аспекти.
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ABSTRACT
The article discusses the question of the formal-grammatical status and semantics
of the Russian adversative conjunction «zato» (eng. ‘but’) in its usage. According to
a number of linguists, the conjunctional function of this formal word is not obvious.
The semantics of the conjunction «zato» did not also receive a uniform description.
The author shows that some linguists find in the conjunction «zato» the reflection
of syncretism of different parts of speech (conjunction and adverb, conjunction and
pronominal particle, etc.) or refuse to consider it as the conjunction at all. Besides,
not all linguists agree that the semantics of compensation predominates in the use of
the conjunction «zato». The article presents a constructive experiment in which native
speakers had to compose and write down a sentence with the word «zato». It turned
out that in the usage «zato» performs the function of an adversative conjunction or its
component and has a semantic dominant – the meaning of compensation, indicating
the transition to the positive part of the message. The presence of a semantic
dominant in the conjunction «zato» gets a psycholinguistic explanation. According
to the author, the development of a semantic dominant in the conjunction «zato»
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is connected with the development of its formal, actually grammatical meaning of
compensation. In the experiment it is shown that in a number of sentences-reactions
the conjunction «zato» expresses such semantic relations as comparative, comparative
and adversative, and causal justification. However this semantic interpretation
of the conjunction «zato», not connected with the positive restriction, is poorly
supported in the usage. In the experiment another regularity is also revealed: if the
conjunction «zato» sometimes does not express the meaning of compensation, then
the conjunctional complexes formed with its participation never lose this semantics.
In addition, the article expressed a semantic hypothesis about the origin of the
conjunctional complex «no zato» (Eng. ‘but’). The author believes that the need for
creation of a complex marker of the compensatory relations has been caused, on the
one hand, by the causal and adversative syncretism of the conjunction «zato», and on
the other hand, by the low-expressiveness of the all-adversative conjunction «no» as
a marker of compensation.
Keywords: adversative conjunction, semantic dominant, semantics of compensation,
constructive experiment.

Вступление
Как известно, противительный союз зато, более двух веков назад
вошедший в сферу служебных слов, до сих пор остается предметом
дискуссий, касающихся, с одной стороны, его формально-грамматического
статуса, а с другой стороны, его семантики.
Кратко остановимся на том, как определяется статус слова зато в
формально-грамматическом аспекте. В специальной лексикографии зато
относят только и исключительно к противительным союзам (Морковкин,
1997: 128). В.В. Виноградов помещает зато среди «слов, подводимых
одновременно под категории союзов и наречий» (Виноградов, 1938: 537).
И.Н. Кручинина трактует зато как местоименную частицу, приобретшую
союзную функцию (Кручинина, 2009: 102–104). М.С. Милованова находит
у зато функции союза, частицы и семантического конкретизатора
(Милованова, 2015: 176). Е.Н. Ширяев вовсе исключает зато из союзного
«подданства» (Ширяев, 1986: 21–22).
Определение
формально-грамматического
статуса
зато
у
В.В. Виноградова и И.Н. Кручининой не отграничено от генезиса
этого слова: морфологически – предложно-местоименного сочетания,
синтаксически – обстоятельства со значением причинного обоснования
(отсюда его отнесение к наречиям, в своей базовой синтаксической
функции выступающим в качестве обстоятельств).
Е.Н. Ширяев отвергает союзность зато на том основании, что
это слово не обладает союзной функцией в операциональном контексте,
а именно не связывает соподчиненные придаточные предикативные
конструкции (Ширяев, 1986).
© Kirill Seagal
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М.С. Милованова отличает от союза зато обладающую
способностью к перемещению частицу и семантический конкретизатор
в сочетании с но (Милованова, 2015). Однако подвижность зато может
объясняться также и тем, что генетически это обстоятельство, т.е. член
предложения. По поводу зато как семантического конкретизатора следует
заметить, что в союзном двучлене но зато обнаружению этой функции
препятствует семантическая (но не стилистическая!) неразличимость
зато и но зато современным языковым сознанием, в том числе
лексикографическим (Морковкин, 1997: 128, 232).
Хотя зато отнюдь не является образцом союза (ср. необязательную
для него интерпозицию, перемещение по структуре присоединяемой
части, сочленение с другими противительными союзами), в грамматике
узуса с этим словом обращаются по преимуществу так, как если бы
оно было союзом.
В становлении семантики союзу зато пришлось преодолеть, с
одной стороны, свойственный ему причинно-противительный синкретизм,
а с другой стороны, тяготение к разным «секторам» противительных
отношений (Сигал, 2017). Ныне союз зато специализируется на
выражении противительно-возместительной семантики.
Идея (и акт) возмещения состоит в предоставлении вместо
утраченного чего-либо равного ему по ценности (Евгеньева, 2003: 152).
Поэтому, казалось бы, союз зато, «обозначающий паритет» (ИньковаМанзотти, 2001: 123), не должен содержать в своей семантике указания
на «мелиоративный поворот» (Сигал, 2017: 145). Однако, как отмечает
Ван Лиган, более 80% употреблений зато построено по модели «плохо –
хорошо» (Ван Лиган, 1994: 12). М.С. Милованова полагает, что «союз
зато можно назвать маркером положительной оценки» (Милованова,
2015: 58). Посредством союза зато, согласно семантическому описанию,
предложенному
в
специальной
лексикографии,
«отрицательная
информация, о которой говорится до союза, компенсируется (часто с
избытком) тем, о чем сообщается после него» (Морковкин, 1997: 128).
Семантика зато аксиологична, поскольку обычно этот союз
маркирует возмещение не равноценного (ср., например, товар и
его стоимость), а менее приемлемого более приемлемым с точки
зрения субъекта речи как носителя знаний о социальных ценностях.
Важно подчеркнуть, что семантика зато требует определенной
сбалансированности социальной и субъективно-ситуативной сторон
возмещения, хотя возникающий при несоблюдении этого условия
нонсенс нисколько не препятствует осмыслению зато как показателя
возмещения негативного позитивным. Ср.: Поперек окошка в кассу висела
надпись: «Поезд на Смоленск не пойдет, но зато есть свежие раки»
(М.А. Булгаков. Ликующий вокзал).
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К началу XXI века в грамматике узуса, за исключением игровой
сферы, союз зато употребляется в основном как знак «положительного
ограничения» (Милованова, 2015: 181): крайне раритетны его
употребления в таких противительных контекстах, где нет переключения
оценки или осуществляется обратная компенсация.

Методика исследования
Безусловно, семантика противительного союза зато, равно как и
любого другого служебного слова, является достоянием практического
знания носителей языка, семантика союза обычно не объективируется
в речи особыми метаязыковыми описаниями. Поэтому для того, чтобы
установить семантическую доминанту зато (т.е. указание на переход
к позитивной части сообщения) в живой речи, надо провести такой
эксперимент, в котором преобладающая в узусе семантика слова
оказалась бы объективированной через его употребление. Наиболее
подходящей в этом случае следует признать широко используемую в
психолингвистике методику конструктивного эксперимента, на выходе
дающую исследователю словосочетание, предложение, текст «как продукт
некоторой деятельности испытуемых» (Залевская, 1983: 74).
Подобный эксперимент был проведен в ноябре 2015 г. с 39
студентами очно-заочного отделения Колледжа Министерства иностранных
дел РФ. Испытуемым было предъявлено следующее экспериментальное
задание: составить и записать предложение со словом зато. В этой
формулировке у слова-стимула намеренно отсутствует частеречная
характеристика, так как она могла бы ориентировать испытуемых на
вполне определенное построение предложения-реакции.

Результаты и дискуссия
В результате конструктивного эксперимента было получено
39 предложений разной синтаксической структуры. Некоторые из
них приводятся ниже, причем без какой бы то ни было грамматикостилистической правки.
В предложениях-реакциях слово зато 33 раза было употреблено как
одиночный союз, 3 раза – в составе союзного двучлена но зато, в том
числе 1 раз дистантно (но…зато), 3 раза – в сочетаниях с уступительными
союзами (пускай…зато; несмотря на то, что…зато; пусть…но зато).
Среди 33 предложений-реакций с союзом зато представлены
18 предложений с однородными сказуемыми и 15 сложносочиненных
предложений. Надо отметить, что такое статистическое соотношение
вступает в противоречие с наблюдением, согласно которому «частотность
зато в сложном предложении в два раза выше частотности использования
© Kirill Seagal
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в однородных рядах» (Ван Лиган, 1994: 17). Ср.: Иван Иванович опоздал
на автобус, зато получил огромное удовольствие от пешей прогулки;
Поездка была напряженной и изнуряющей, зато мы узнали много нового.
В числе предложений-реакций с союзным двучленом но зато /
но…зато оказалось 2 сложносочиненных предложения (при этом одно
из них – в составе многочленного сложного предложения с ведущей
сочинительной связью) и 1 предложение с однородными сказуемыми.
Предложения-реакции, средством связи в которых выступают
сочетания зато с уступительными союзами, относятся к синкретичным
подчинительно-сочинительным структурам сложного предложения.
Ср.: Несмотря на то, что за окном осень, зато в это время года
становится очень красиво. В подобных союзных сочетаниях с зато
обнаруживается уступительный оттенок отношений возмещения, «так
как основу их составляет… допущение не реализовавшего своих
отрицательных последствий признака» (Кручинина, 2009: 104).
Семантический анализ показывает, что из 33 предложенийреакций с союзом зато в 30 предложениях реализованы противительновозместительные отношения, при которых негативная часть сообщения
компенсируется позитивной. Ср.: Я прогуляла учебу, зато сходила в
кино; Конь был ретивый и своенравный, зато его выносливости могли
позавидовать другие скакуны.
Мелиоративный поворот может дополнительно подчеркиваться за
счет отрицательной частицы не в предсоюзной части или посредством
таких антонимических связей слов, при которых негативные члены
размещены до союза зато. Ср.: Настя не сделала домашнее
задание, зато испекла вкусный пирог; Он был плохим человеком,
зато хорошим инженером. Отметим, что таким словам-антонимам
свойственна функционально-синтаксическая облигаторность, т.е. они не
подлежат опущению.
В оставшихся 3 предложениях с союзом зато на первый план
выведены следующие смысловые отношения: причинного обоснования
(Я люблю зимние каникулы больше летних, зато зимой снег свеж и
прохладно); сопоставительные (Мне нравится учиться, зато моя подруга
любит заниматься спортом); сопоставительно-противительные (Олег
изучал науку и искусство, зато интересовался автомобилями). Очевидно,
что употребление союза зато в этих предложениях-реакциях, никак
или почти никак не связанное с положительным ограничением, слабо
поддержано в узусе.
В каждом из 3 предложений-реакций с союзным двучленом но зато /
но…зато выражена семантика возмещения негативного позитивным.
Ср.: Очень трудно работать и получать образование одновременно, но
218

© Кирилл Сигал

The Semantic Dominant of Adversative Conjunction «Zato» (‘But’)...

зато в будущем это принесет свои щедрые плоды; Сегодня мы проиграли
в футбол, но рады зато, что заняли второе место.
Кроме того, во всех 3 предложениях-реакциях с сочетаниями
уступительных союзов с союзом зато также представлен переход от
негативной части сообщения к позитивной. Ср.: Пускай мы не все
умеем и знаем, зато каждый из нас всегда готов учиться; Пусть она
и не добилась высот в карьере, но зато она прекрасный человек и
замечательная мама двоих детей.
Отсюда следует, что если сам по себе союз зато, хотя и крайне
редко, может не выступать в качестве показателя мелиоративного
поворота, то образованные с его участием союзные комплексы никогда не
теряют этой семантики.
Особо скажем об этом качестве применительно к союзному двучлену
но зато. Потребность в создании комплексного маркера возместительных
отношений была вызвана, с одной стороны, причинно-противительным
синкретизмом союза зато, а с другой стороны, маловыразительностью
общепротивительного союза но как маркера возместительности. В союзном
двучлене но позволило зато укрепиться как противительному союзу, а
зато обеспечило сужение общепротивительной семантики но. Ван Лиган
отмечает, что но – «дополнительное средство актуализации (нагнетания)
противопоставления
и
средство
регулирования
стилистических
коннотаций» (Ван Лиган, 1994: 9). Взаимное приспособление двух
союзов, причем вовсе не обладающих жесткой контактностью, не дает
возможность созданному из них союзному двучлену преодолеть семантику
подчеркнутого положительного ограничения.

Выводы
В заключение отметим, что более 90% предложений-реакций
с зато, полученных в конструктивном эксперименте, выражают
противительно-возместительную семантику, демонстрируя более или
менее очевидный мелиоративный поворот, переход к позитивной части
сообщения. Поэтому нельзя не признать ее семантической доминантой
союза зато. Тот факт, что, строя свои предложения с зато, испытуемые
почти не выходят за пределы семантической доминанты, означает, что, с
одной стороны, «постоянное возместительное значение зато формально,
грамматично» (Ван Лиган, 1994: 18), а с другой стороны, у союза
зато, как и у других служебных слов, «доля ближайшего значения для
всех является преобладающей» (Карасик, 2004: 38). Наличие у союза
зато семантической доминанты, формирующей вполне определенное
семантическое ожидание при восприятии контекстов с ним, побуждает
художников слова включать этот союз в языковую игру.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждается вопрос о формально-грамматическом статусе
и семантике противительного союза «зато» в узусе. По мнению ряда
лингвистов, союзная функция этого служебного слова не является очевидной.
Семантика союза «зато» также не получила единообразного описания.
Автор показывает, что некоторые лингвисты находят в союзе «зато»
отражение синкретизма разных частей речи (союза и наречия, союза и
местоименной частицы и т.д.) либо вовсе отказываются рассматривать его
в качестве союза. Кроме того, далеко не все лингвисты согласны с тем, что
в употреблении союза «зато» преобладает семантика компенсации. В статье
представлен конструктивный эксперимент, в котором носители языка должны
были составить и записать предложение со словом «зато». Оказалось, что в
узусе «зато» выполняет функцию противительного союза или его компонента
и обладает семантической доминантой – значением возместительности,
т.е. указанием на переход к позитивной части сообщения. Наличие
семантической доминанты у союза «зато» получает психолингвистическое
объяснение. По мнению автора, выработка семантической доминанты связана
с развитием у союза «зато» формального, собственно грамматического
значения возместительности. В эксперименте показано, что в ряде
предложений-реакций союз «зато» выражает такие смысловые отношения,
как сопоставительные, сопоставительно-противительные и причинного
обоснования. Однако подобная семантическая интерпретация союза «зато»,
не связанная с положительным ограничением, слабо поддержана в узусе.
В эксперименте выявлена и такая закономерность: если союз «зато»
иногда не выражает значение возместительности, то образованные с
его участием союзные комплексы никогда не теряют этой семантики.
Кроме того, в статье высказана семантическая гипотеза о происхождении
союзного комплекса «но зато». Автор полагает, что потребность в создании
комплексного маркера возместительных отношений была вызвана, с одной
стороны, причинно-противительным синкретизмом союза «зато», а с другой
стороны, маловыразительностью общепротивительного союза «но» как
маркера возместительности.
Ключевые слова: противительный союз, семантическая доминанта, семантика
возместительности, конструктивный эксперимент.
Сігал Кирило. Cемантична домінанта протиставного сполучника «проте» в
дзеркалі конструктивного експерименту
АНОТАЦІЯ
У статті обговорено питання формально-граматичного статусу й семантики
протиставного сполучника «проте» в узусі. На думку багатьох лінгвістів,
сполучникова функція цього службового слова не є очевидною. Семантика
сполучника «проте» також не має однозначного опису. Автор показує, що деякі
лінгвісти убачають у сполучнику «проте» відображення синкретизму різних
частин мови (сполучника і прислівника, сполучника та займенникової частки
і т.д.) або взагалі відмовляються розглядати його як сполучник. Крім того,
не всі лінгвісти згодні з тим, що у вживанні сполучника «проте» переважає
семантика компенсації. У статті представлено конструктивний експеримент,
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згідно з яким носії мови повинні були скласти й записати речення зі словом
«проте». З’ясувалося, що в узусі «проте» виконує функцію протиставного
сполучника або його компонента і являється семантичною домінантою –
значенням компенсаційності, тобто вказівкою на перехід до позитивної
частини повідомлення. Наявність семантичної домінанти в сполучнику
«проте» має психолінгвістичне пояснення. На думку автора, вироблення
семантичної домінанти пов’язане з розвитком у сполучника «проте»
формального, власне граматичного значення компенсаційності. В експерименті
показано, що в низці речень-реакцій сполучник «проте» виражає такі смислові
відношення, як порівняльні, зіставно-протиставні і причинного обґрунтування.
Проте подібна семантична інтерпретація сполучника «проте», не пов›язана з
позитивним обмеженням, слабо підтримана в узусі. В експерименті виявлена
і така закономірність: якщо сполучник «проте» іноді не виражає значення
компенсаційності, то утворені за його участю сполучникові комплекси ніколи
не втрачають цієї семантики. Крім того, в статті висловлена семантична
гіпотеза про походження сполучникового комплексу «але проте». Автор вважає,
що потреба у створенні комплексного маркера компенсаційних відношень була
викликана, з одного боку, причинно-протиставним синкретизмом сполучника
«проте», а з іншого боку, маловиразністю загальнопротиставного сполучника
«проте» як маркера коспенсаційності.
Ключові слова: протиставний сполучник, семантична домінанта, семантика
компенсаційності, конструктивний експеримент.
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