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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертаційна робота присвячена вивченню алюзії як інтертекстуального 

елементу з огляду її формальних й семантичних параметрів та обчислення питомої 

ваги алюзій у британській художній літературі модернізму з позицій комплексного 

лінгво-статистичного підходу. 

Зацікавленість дослідників алюзією як маркера міжтекстової взаємодії 

мотивовано формуванням нового погляду на діалогічну взаємодію тексту або теорії 

інтертекстуальності в середині минулого століття. Суміжні з алюзією поняття, серед 

яких – цитата, ремінісценція, парафраза та аплікація, що слугують зв’язною ланкою 

міжтекстової залежності й виражають її властивості, утворюють інтертекстуальну 

конгломерацію, що характеризується тяжінням до лінгвістичної та поняттєвої дифузії. 

Установити дефінітивні й функціональні межі кожного з явищ свого часу намагались 

як вітчизняні, так і зарубіжні науковці (М. Воробйова, О. Лавриненко, О. Переломова, 

Л. Статкевич, Р. Чорновол-Ткаченко, М. Шаповал, П. Аллан, З. Бен-Поро, М. Віллер, 

В. Ірвін, П. Леннон, В. Москвін, С. Походня, Н. Семенова, І. Смирнов, Є. Халізєв, 

Дж. Холландер та ін.). Із новими підходами й напрямами дослідження – 

інтертекстуальним, лінгвістичним, літературознавчим, лінгвокультурологічним, 

стилістичним, когнітивним, семіотичним, комунікативно-прагматичним, 

перекладознавчим – природа та властивості цих понять, межі їх інтертекстуальної 

атрибуції змінювалися залежно від вимог часу, наявних напрацювань і матеріалу 

дослідження (художніх, публіцистичних чи мас-медійних текстів), проте все ще 

залишаються дискусійними. Такий різноплановий підхід і масштабний обсяг 

напрацювань у сфері дослідження алюзії, здавалося б, не залишив вільного простору 

для наукових спостережень і лінгвістичних розвідок в українській науці. Незважаючи 

на значну базу теоретичних пошуків сутності алюзії, її семантичної кореляції з 

прецедентним текстом та метатекстом, поза увагою залишився статистичний вектор 

дослідження алюзії. 

Актуальність теми дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

лінгвістичних студій на вивчення взаємозв’язків семантичних і статистичних ознак у 

когнітивній сутності мовних явищ. Актуальність реферованої праці увиразнюється 

необхідністю поглибленого розгляду лінгвістичного феномену алюзії як стилістичного 

засобу вираження авторської інтенції й актуалізації історичних, фольклорних чи 

літературних традицій у британській художній літературі модернізму. У цьому 

контексті вивчення формально-семантичних трансформацій алюзивних одиниць та 

обчислення їх питомої ваги у текстах британського модернізму дозволить встановити 

диференційні ознаки кореляції частотності алюзивних одиниць і родових параметрів 

художніх текстів британського модернізму. Назрівають поточні завдання ідентифікації 

й декодування алюзивних смислів, класифікація способів маркування та визначення 

ступеню експлікації алюзій. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Дослідження виконано на 

кафедрі практики англійської мови згідно з комплексною науковою темою Інституту 

іноземної філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки «Системні та функціональні характеристики одиниць мови різних рівнів» 

(протокол № 2 від 25 вересня 2014 р.).   
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Метою дисертаційної праці є виявлення лінгво-статистичних ознак алюзивних 

мовних одиниць через розкриття їхньої формальної та семантичної специфіки для 

диференціювання родових параметрів текстів британської художньої літератури 

періоду модернізму. 

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

- з’ясувати сутність конструктивно-критичного феномену 

інтертекстуальності й форм її вираження; 

- конкретизувати поняття алюзії та дефінітивно відмежувати від інших 

синонімічних термінів; 

- розробити типологію алюзивних елементів британської модерної 

літератури за тематикою й релятивністю; 

- виокремити маркери алюзій і класифікувати алюзивні одиниці в літературі 

британського модернізму згідно з їх формальними і семантичними трансформаціями; 

- провести статистичну оцінку функціонування алюзій залежно від родових 

параметрів літератури в текстах британських авторів-модерністів; 

- встановити наявність/відсутність залежності частоти конкретних типів 

алюзій від жанрових параметрів модерних текстів; 

- визначити жанровопотужні типи алюзій у межах трьох родів британської 

модерної літератури. 

Об’єкт дослідження становлять мовні алюзивні одиниці, що функціонують у 

текстах британських письменників-модерністів. 

Предмет дослідження – особливості лінгвальної об’єктивації алюзії як 

семантичної складової текстів британської літератури кінця ХІХ – середини ХХ ст. і 

статистичний аналіз їх питомої ваги в текстах трьох родів літератури. 

Матеріалом дослідження слугували твори британських прозаїків, поетів і 

драматургів кінця ХІХ – середини ХХ ст., а саме: Дж. Джойса, В. Вулф, Д. Г. Лоуренса, 

В. С. Моема, Дж. Оруелла, Дж. Конрада, О. Хакслі, Т. С. Еліота, В. Б. Єйтса, 

В. Г. Одена, В. Оуена, Е. Сітвелл, Д. Томаса, С. Беккета, Дж. Осборна, А. Вескера, 

Г. Пінтера, Ш. О’Кейсі. Алюзії дібрано методом суцільної вибірки на основі 210 

випадкових уривків текстів або їх сукупностей обсягом 1000 словоформ кожен. 

Загальна кількість виявлених алюзій – 955 одиниць. Залучення творів різних авторів до 

аналізу алюзій зумовлене необхідністю виявити індивідуально-авторські розбіжності у 

використанні алюзій. 

Теоретична та методологічна основа дисертації. Концептуально-наукова 

розвідка ґрунтується на розумінні алюзії як імпліцитного вираження замаскованого 

змісту, що виражено в працях З. Бен-Поро, М. Воробйової, О. Дронової, В. Москвіна, 

А. Тютенка. Дослідження алюзії в межах міждисциплінарного характеру базувалися на 

напрацюваннях О. Ахманової, І. Потилициної, М. Кіосе, М. Тухарелі, К. Петрі, 

Д. Гудкова, М. Гаріфулліної, М. Бахтіна, Р. Барта, Ю. Крістевої, лінгвістів 

М. Ріффатерра, Ж. Женетта, Л. Женні, І. Смирнова, І. Арнольд, І. Ільїна, Н. Фатєєвої, 

О. Черняєвої, В. Чернявської. Базові концепції Л. Женні, О. Копильної, К. Кузнецової, 

О. Лавриненка Р. Леппіхалме, А. Паско, О. Переломової, Р. Томаса, М. Шаповал 

створили підґрунтя для формування власної класифікації маркерів алюзії та її 

ідентифікації у тексті, а також класифікації формальних і семантичних змін, яких 

зазнає алюзивна одиниця у художньому тексті. 
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Теоретичною основою статистичного етапу дослідження слугували наукові 

розробки лінгвістів В. Перебийніс, Б. Головіна, Г. Мартиненко та елементи 

статистичних етапів лінгвістичних розвідок, представлених у дисертаційних роботах 

М. Воробйової, І. Морозової та А. Потапенко. 

Мета і завдання дисертаційної праці визначили застосування комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: дефінітивний метод – для 

виокремлення основних ознак алюзивної мовної одиниці й відмежування її від 

суміжних понять інтертекстуальності; евристичний – для збору, фіксації й 

документування матеріалу дослідження; синхронно-описовий – для виявлення спільних 

і відмінних рис у вираженні алюзій на основі прийомів спостереження, порівняння й 

узагальнення; прийом зовнішньої реконструкції – для встановлення вихідного значення 

алюзивних денотатів; метод трансформаційного аналізу – для виявлення формальних 

і семантичних змін алюзивної одиниці в тексті-реципієнті; метод формалізації – для 

дослідження змін, що відбуваються з алюзивною мовною одиницею за допомогою 

виявлених елементів його форми із застосуванням кількісних методів; статистичні 

методи – для визначення кількісних співвідношень між дистрибуцією алюзій у трьох 

вибірках (драмі, епосі й ліриці) на основі методу кореляційного аналізу, 

непараметричного методу «хі-квадрат» критерію й критерію Стьюдента. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що формально-

семантична організація алюзивних одиниць британських художніх модерних текстів 

визначена з опертям на обчислення їх питомої ваги крізь призму лінгво-статистики. В 

дисертації вперше здійснено комплексний, у тому числі статистичний, аналіз 

алюзивних мовних одиниць на базі художніх текстів трьох родів британської модерної 

літератури; виокремлено типи формальних трансформацій алюзивних елементів; 

розкрито зміни в семантичному плані алюзивних мовних одиниць у середовищі 

контексту й інтертексту; встановлено статистичні диференційні ознаки у тематичній 

дистрибуції алюзії в межах текстів трьох родів та індивідуально-авторських вибірок 

літератури британського модернізму.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що його результати становлять 

внесок у такі галузі та парадигми англістики як лінгвостилістика англійської мови 

(виокремлено типологічну класифікацію та встановлено функціональну роль алюзії); 

семантика англійської мови (запропоновано класифікацію алюзивних одиниць залежно 

від їх змістового імплікативного навантаження); методологія лінгвістичних студій 

(застосовано статистичні методи в модифікованому вигляді, зокрема досліджено 

кількісні закономірності й частоту алюзивних засобів та залежність їх функціонування 

від жанрових параметрів художніх текстів британського модернізму). 

Практичне значення отриманих результатів детерміновано доцільністю їх 

використання у навчальній та навчально-методичній роботі (в процесі викладання 

нормативних теоретичних курсів «Стилістика англійської мови» (розділи «Лексична 

стилістика», «Функціональна стилістика», «Лінгвостилістичний аналіз тексту»), 

«Загальне мовознавство» (розділ «Статистичні методи у лінгвістиці»), 

«Лінгвокультурологія» (розділи «Прецедентні феномени і фонові знання», 

«Лінгвокультурний код»),  практичних курсів з «Інтерпретації тексту», а також при 

розробці та впровадженні вибіркових дисциплін із досліджуваної тематики, у 

лексикографічній практиці й написанні монографій та інших наукових робіт.  
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Гіпотезою дослідження послужило припущення, що питома вага вербальних 

тематичних алюзій, мовне вираження яких виявляється в однослівних, фразових і 

понадфразових одиницях, може слугувати статистичним параметром розмежування 

трьох родів художньої літератури британського модернізму. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації висвітлено 

в доповідях на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, зокрема: 

міжнародних: «Urgent Problems of Philology and Linguistics-2014» (Будапешт, 2014), 

«Пріоритети германського і романського мовознавства» (Світязь, 2012, 2013, 2014), 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015),  «Актуальні проблеми 

філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 2015), «Розвиток філологічних 

наук: європейські практики та національні перспективи» (Одеса, 2015), «Філологічні 

науки: історія, сучасний стан та перспективи дослідження» (Львів, 2015); 

всеукраїнських: «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (Херсон, 2014), «Сучасний 

стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 

2014); студентсько-викладацькій конференції кафедри англійської філології 

Тернопільського національного педагогічного університету (Тернопіль, 2015). 

Дисертацію обговорено на засіданнях кафедри практики англійської мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2012-

2015). 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертації  

викладено в 11 публікаціях, 7 із яких – у фахових виданнях України, одна стаття – в 

зарубіжному науковому виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій становить  

3,5 друкованих аркуші. 

Особистий внесок автора. Класифікація алюзій за тематичним критерієм, 

таксономія її маркерів, а також формальних та семантичних трансформацій, 

систематизація й статистичний аналіз виявлених алюзій здійснено автором одноосібно. 

Усі наукові публікації написано одноосібно.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (347 позицій) та додатків. Загальний 

обсяг роботи – 355 сторінок, із них основного тексту 199 сторінок. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її наукову новизну, 

зазначено об’єкт, предмет, мету і завдання, окреслено теоретичне і практичне 

значення роботи, представлено методологію та матеріал досліджуваної 

проблематики, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, 

наведено відомості щодо апробації результатів дослідження та основні публікації.  

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження алюзії в художній 

літературі» здійснено критично-конструктивний огляд результатів попередніх 

досліджень зарубіжних і вітчизняних науковців, які займались проблемами 

міжтекстової взаємодії, а пізніше інтертекстуальності, та формами її мовного 

вираження, зокрема й алюзії. Окреслено місце алюзії в інтердисциплінарній 

площині, оскільки досліджуваний феномен є явищем багатоплановим і 

характеризується набором власних ідентифікувальних ознак. Імпліцитність, 
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двоплановість, навмисність включення і семантичні зміни є індикаторами 

відмежування алюзії від інших засобів вираження інтертекстуальності. 

Основоположні праці класиків інтертекстуальних досліджень (див. напр. 

Р. Барта, Ж. Женнета, Л. Женні, М. Ріффатера, М. Пфістера, І. Смирнова та 

сучасників Н. П’єге-Гро, В. Чернявської, Н. Фатєєвої, Н. Кузьміної, В. Просалової, 

М. Шаповал) слугували джерелом дефінітивного оформлення поняття 

інтертекстуальності, під яким у роботі вважатимемо загальну властивість текстів 

діалогічно взаємодіяти один з одним, що проявляється в присутності вербальних 

інтертекстем в тексті-приймачі, або загальній релятивності нового тексту, або 

інтертексту, до іншого, нерідко темпорально віддаленого. Відповідно, 

інтертекстеми (інтертекстуальні форми / украплення / інтексти) – це форми 

мовного вираження міжтекстових зв’язків, які класифікуються переважно за 

параметром точності відтворення в тексті-приймачі. До інтертекстем належать такі 

мовні одиниці, як цитати, алюзії, ремінісценції, кліше, парафрази, контамінації та ін. 

Темпорально віддалений текст, що є джерелом творення нового тексту, зокрема 

інтертекстем, називається претекстом (прототекстом). 

Ступінь відношення інтертекстем, рівня їх імпліцитності / експліцитності, 

кількості точно відтворених слів, свідомості / несвідомості використання автором 

інтертекстем, залучення різних мовних рівнів є ознаками, за якими розмежовують 

інтертекстуальні форми. У лінгвістичних і літературознавчих працях також маємо 

численні розвідки, коли науковці виокремлюють як ключові або родові поняття різні 

інтертекстеми. Наприклад, В. Халізєв, С. Плотнікова, О. Супрун головну роль 

об’єднуваного терміна приписують ремінісценції, М. Воробйова, Т. Цирендоржієва, 

М. Віллер, С. Хіндз визначають вихідним поняттям міжтекстових референцій 

алюзію, а І. Фоменко, І. Смирнов, Є. Козицька, М. Сабліна, Н. Фатєєва – цитату. У 

дослідженнях вітчизняних і російських науковців прийнятна тріада «алюзія – цитата 

– ремінісценція», а у працях зарубіжних лінгвістів основними на лінії 

протиставлення цих синонімічних понять є явища алюзії, цитати й ехо. 

Безсистемність наукового тлумачення цих суміжних явищ створила підґрунтя 

для формування власного визначення алюзії як повного або неповного відтворення 

тексту-оригіналу, виразу, словосполучення або слова, що вирізняється або 

зовнішніми формальними змінами, або внутрішніми семантичними 

трансформаціями. Повне відтворення оригіналу претексту на рівні фрази або 

речення з наявними семантичними модифікаціями іменується алюзивною цитатою. 

Алюзивна одиниця (слово, словосполучення, речення) містить вбудовані сигнали-

маркери на вербальні та невербальні претексти (особи, факти, явища, предмети), що 

допомагають ідентифікувати її походження і первинну семантику. Алюзія 

вирізняється з-поміж інших понять імпліцитністю, двоплановістю, закодованістю та 

інтенціональністю. Такий підхід в більшості узгоджується з баченням М. Воробйової, 

А. Тютенка, О. Лавринека, О. Дронової, В. Ірвіна. 

З погляду лінгвостилістики алюзія є засобом емоційно-естетичного збагачення 

тексту. Асоціативне поле, що приховане за алюзивним украпленням, розширює 

прагматичні межі нового контексту, а сама алюзія постає як складне подвійне 

інтертекстуальне утворення відносно прецедентного тексту. Стилістичної вагомості 
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алюзії додає також її співвіднесеність з іншими тропами, у кореляції з якими алюзія 

досягає найвищої точки експресивного потенціалу. 

Класифікація тематичного спрямування алюзії не є уніфікованою й 

узгодженою серед дослідників, що зумовлено різновекторністю лінгвістичних 

розвідок та матеріалу дослідження. Виходячи з характеристики досліджуваної 

вибірки, яка базується на британських літературних модерних текстах, у роботі 

виокремлюємо таку тематичну таксономію алюзій: міфологічні, теологічні, 

літературні, історично-соціальні, фольклорні, побутові, особові й арт-алюзії. Термін 

«таксономія» у роботі трактуємо як принцип об’єднання впорядкованих груп 

об’єктів (І. Морозова). 

До категорії алюзивних одиниць відносимо як однослівні імплікативні алюзії, 

так і алюзивні словосполучення й більші текстові фрагменти, а також алюзивні 

цитати. Алюзивні одиниці, у свою чергу, поділяємо на прямі – ідентифікація їх 

проходить легко завдяки відсутності семантичних змін, що вимагають від читача 

зусиль для їх розпізнавання, та опосередковані – зумовлені будь-якими 

трансформаціями в новому контексті. 

Другий розділ «Методика аналізу алюзії в текстах британської художньої 

літератури» містить опис аналізу явища алюзії в модерних текстах британської 

літератури, основні застосовані формули лінгвістичної статистики для виявлення 

відмінностей в алюзивному навантаженні залежно від родових параметрів модерних 

текстів.  

Для отримання достовірних результатів дослідження в роботі виокремлено 

п’ять етапів і відповідних методів, що їх представляють. Перший етап полягає в 

аналізі алюзії в міждисциплінарному аспекті й виборі робочого визначення явища 

алюзії на основі дефінітивного методу. Другий етап пов’язаний зі збором та описом 

алюзивних фактів із використанням фактологічних і синхронно-описового методів. 

Третій етап (реалізований у третьому розділі роботи) передбачає структурний 

аналіз алюзивних одиниць, що ґрунтується на компонентному і трансформаційному 

аналізі та прийомі зовнішньої реконструкції. Трансформовані одиниці 

відзначаються різним рівнем упізнаваності, який визначається ступенем експлікації 

алюзії (М. Воробйова). Четвертий етап – це кількісний вимір алюзивних одиниць 

на основі встановлення кількісних і частотних параметрів уживання алюзій в 

аналізованих вибірках. П’ятий етап пов'язаний зі статистичною характеристикою 

алюзій, основою якого є поняття статистичного аналізу досліджуваних одиниць 

окремих родів британської модерної літератури. 

Застосування кількісних методів для мовних одиниць є релевантним, оскільки 

їм притаманні дискретність, масовість, повторюваність і вибірковість (В. Заяць). 

Останній етап дослідження реалізується в умовах лінгвістичної статистики з 

використанням понять генеральної сукупності, абсолютних частот, хі-квадрат 

критерію і критерію Стьюдента. 

Генеральною сукупністю виступають тексти трьох родів британської 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття – епос (проза), лірика і драма. 

Відповідно, усі тексти письменників драматичних творів належать до одного виміру 

генеральної сукупності, тексти письменників прозових творів – до другого, 

поетичних – до третього.  
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Для виконання наших завдань із кожного виміру генеральної сукупності було 

відібрано по 70 підвибірок – уривків текстів або їх сукупностей (у випадку поезії) 

довжиною приблизно у 1000 словоформ кожен, які були статистично обстежені, і на 

підставі одержаних результатів ми отримали висновок про загальну генеральну 

сукупність. Відповідно до вимоги лінгвістичної однорідності, тексти, що входять до 

генеральної сукупності і взяті до вибірки, є хронологічно обмежені (тексти 

британської літератури кінця ХІХ – середини ХХ століття), жанрово обмежені 

(проза, лірика, драма) і тематично обмежені (літературні тексти, художній стиль). 

Статистичне зіставлення трьох вимірів генеральної сукупності на однорідність 

відбувається за допомогою хі-квадрат критерію:  

c2 = N (∑
(Ki Mj)

2

∑ Ki ∑ Mj
− 1), 

де Ki Mj – абсолютна частота i-го явища в j-ій вибірці. 

Перед вирахуванням суттєвості розходження функціонування алюзій між 

трьома вимірами генеральної сукупності на основі застосування критерію 

Стьюдента було здійснено декілька етапів проміжних статистичних обчислень: 

вирахування абсолютних і середніх частот х̅ =  
Σ 𝑛𝑖хі 

Σ 𝑛𝑖
, середнього квадратичного 

відхилення 𝜎 =  √
Σ (хі − х̅)2

Σ𝑛i
, міри коливання середньої частоти 𝜎х̅ =  

𝜎

√𝑛
, оцінки 

стандартної помилки середньої частоти 𝑆х̅ =  √
∑(хі −х̅)2 𝑛𝑖

𝑁 (𝑁−1)
. 

Основний етап нашого дослідження ґрунтується на визначенні істотності 

розходження між вибірками за допомогою критерію Стьюдента. Застосування хі-

квадрат критерію дозволяє визначити лише наявність розходжень. Критерій 

Стьюдента уможливлює простежити й кількісну різницю між вибірками, а також є 

основою для визначення відстаней розходження. Критерій Стьюдента також 

називають t-тестом і визначають за формулою:  t =  
|x̅- y̅|

√sx̅
2+sy̅

2  

. 

Для визначення чи отриманий показник виявить суттєвість розходження, 

залучається таблиця критичних значень Стьюдента, попередньо визначивши число 

ступенів свободи: f = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦  – 2. У таблиці знаходимо декілька значень. Якщо 𝑡 

емпіричне ≥ 𝑡𝑎1%  табличного, то можна з 99 % впевненістю стверджувати про 

суттєвість розходження. При наявності істотних розходжень можна обчислити 

відстань між досліджуваними вибірками: 𝑙 =  
𝑡− 𝑡𝑎

𝑡
 , де 𝑡 – емпіричний показник, а 

𝑡𝑎- критичне (табличне) значення заданої довірчої ймовірності.  

У третьому розділі «Об’єктивація алюзивних мовних одиниць у 

британській художній літературі модернізму» подано коротку характеристику 

художньої парадигми британського модернізму, представлено типологію алюзій за 

тематикою і релятивністю, окреслено лінгвістичні параметри і трансформації 

алюзивних елементів. 

На основі критерію співвіднесеності поділяємо алюзії в літературі модернізму 

на дві категорії: системно-текстові, або сюжетотвірні алюзії та інтертекстові, або 
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такі, які належать внутрішній структурі тексту у вигляді однослівних алюзій, 

алюзивних словосполучень чи речень. 

Системно-текстові алюзії, як елементи міфопоетичності нової доби, 

трапляються в текстах багатьох модерністів. Однак фонові (системно-текстові) 

алюзії не обмежуються лише джерельною базою міфології, а й залучають релігійні 

сюжети, історичні факти, літературні епізоди: “Ulysses”, “A Portrait of an Artist as a 

Young Man” Дж. Джойса, “Leda and the Swan” В. Б. Єйтса; біблійні сюжети або особи: 

“The Second Coming” В. Б. Єйтса, “St. John”, “St. Mathew” Д. Г. Лоуренса, “Luther” 

Дж. Осборна, “I’m Talking About Jerusalem” А. Вескера; історичні – “The Fall of 

Rome” В. Г. Оден; літературні сюжети і композиції – “The Hollow Man”, Т. С. Еліот 

та ін. 

Інтертекстові алюзії, які функціонують на синтагматичному рівні, можуть 

бути однослівними, у формі словосполучення/речення і часто є цитатними. Ці алюзії 

є короткими та займають у тексті не більше декількох рядків. До однослівних також 

зараховуємо однойменні алюзії, такі як ім’я й прізвище персонажа – Hemlock Jones, 

назва вулиці – Dean Street чи історичної події – Waterloo battle, які складаються з 

двох або більше слів, але фактично іменують один об’єкт, є одним цілим. 

Варіація тематичної атрибуції загалом не залежить від структурного типу 

алюзій. Проте найчастіше як однослівні алюзії виступають саме особові, 

міфологічні антропоніми, теоніми, ктематоніми, однак трапляються й фольклорні, 

авторські та побутові. 

Особова алюзія: From Luther until now… (“September 1, 1939”, В. Г. Оден). 

Особова однослівна алюзія Luther у вірші В. Г. Одена натякає на особу Мартіна 

Лютера (1483-15460), філософа, теолога й суспільного діяча часів Реформації в 

Німеччині, тобто вона позначає не людину-індивідуума, а швидше асоціюється з 

діяльністю, що характеризує цю особу, а саме його внеском в історичний розвиток 

Німеччини. 

Літературна (авторська) алюзія: Cordelia. Cordoglio. Lir’s loneliest daughter 

(“Ulysses”, Дж. Джойс). Персонаж п’єси В. Шекспіра “King Lear” як алюзивний 

антропонім в “Ulysses” вводиться у текст разом з уточненнями, що слідують далі. 

Лексема Cordoglio, від слова cordial – сердечний, підкреслює факт, що ця дочка була 

найулюбленішою для короля порівняно з лицемірними сестрами. 

Міфологічна алюзія: This is no river of the dead or Lethe… (“I’m Talking about 

Jerusalem”, А. Вескер). Комбінація алюзивного словосполучення river of the dead й 

однослівної пояснювальної алюзії Lethe є виразом міфологічного походження. Річка 

забуття Лета в грецькій міфології міститься в підземному царстві Аїд. Із неї померлі 

пили воду та забували про земне життя. У новому контексті ця алюзія зберігає 

первинне значення. 

Теологічна алюзія: Ada. It was Zipporah and Moses anyway. Ronnie. Zipporah. 

What a beautiful name (“Chicken Soup with Barley”, А. Вескер). Теологічні алюзії 

Zipporah – біблійний персонаж, дружина Мойсея й Moses – біблійний персонаж з 

однойменного Закону Мойсея в Старому Заповіті, за Біблією – вождь і законодавець 

народу єврейського, пророк і перший священний автор, у тексті вживаються з 

метою натяку на релігійність цих персонажів, їх відданість Богові. 
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Історично-соціальна алюзія: O’Killigain. Ashamed I am of the force that sent a 

hand to hit a girl of grace, fit to find herself walkin’ beside all the beauty that ever shone 

before the eyes o’man since Helen herself unbound her thresses to dance her wild an’ 

willin’ way through the streets o’ Troy! (“Purple Dust”, Ш. О’Кейсі). Iсторична алюзія 

since Helen herself unbound her thresses to dance her wild an’ willin’ way through the 

streets o’ Troy, яка вводиться у новий контекст, натякає на історичний сюжет 

початку Троянської війни – викрадення грецької красуні Єлени троянським царем 

Парісом, і одночасно порівнює з красою і величчю героїні п’єси, яка володіє такою 

ж могутністю і здатна підкорювати серця. 

Арт-алюзія: Tra-la-la-la-la-la-laire – nil nisi divinum stabile est; caetera fumus – 

the gondola stopped, the old palace was there… (“Burban with a Baedecker: Bleistein 

with a Cigar”, Т. С. Еліот). Арт-алюзія прихована в латинському написі nil nisi 

divinum stabile est; caetera fumus, який міститься на одній з картин італійського 

художника А. Мантеньї “St. Sebastian”. Св. Себастіан є захисником від чуми, яка 

забрала багато життів у той час. На картині він зображений з численними стрілами, 

що влучили в його тіло. Англійською напис звучить як “Nothing is stable if not 

divine. The rest is smoke”, що говорить про плинність людського життя.  

Побутова алюзія: Flower and Dean Street was a prison with iron railings, you 

remember? And my one ambition was to break away from that prison (“I’m Talking about 

Jerusalem”, А. Вескер). Flower and Dean Street – один з найвідоміших районів нетрів 

вікторіанської епохи Лондона й тісно пов’язаний з жертвами Джека Різника. 

Пригадуючи місце свого проживання, персонаж твору апелює не лише до локації 

житла, а й до подій, що там відбувалися. 

Фольклорна алюзія: It was a Firbolg in the borrowed cloak of a Milesian; and he 

thought of his friend Davin, the peasant student (“A Portrait of an Artist as a Young Man”, 

Дж. Джойс). Лексема Firbolg, яка позначає легендарних жителів Ірландії, схожих 

спочатку на карликів, у новому контексті набуває алюзивного змісту, оскільки на 

передній план виходить домінантна риса порівняння зовнішніх рис легендарних 

героїв і героя роману. 

Закодовані повідомлення, що іменуються алюзіями, у творі не завжди можуть 

бути декодовані читачем через відсутність наявних фонових знань. Процес 

дешифрування алюзій полегшується шляхом розпізнавання експліцитних та 

імпліцитних маркерів алюзій. У дослідженні виокремлюємо такі маркери алюзій у 

британській художній модерній літературі:  

Експліцитні – легко впізнавані навіть без наявності фонових знань: курсив, 

капіталізація, варваризми, обірвані фрази, дужки, примітки. Наприклад, Comrade 

soldiers of the Irish Volunteers and of the Citizen Army, we rejoice in this terrible war. 

The old heart of the earth needed to be warmed with the red wine of the battlefields... 

(“The Plough and the Stars”, Ш. О’Кейсі) – курсив; SHAKESPEAREAN fish swam the 

sea, far away from land… – капіталізація; Looking into the heart of light, the silence. // 

Od’ und leer das Meer (“The Waste Land”, Т. С. Еліот) – варваризм. 

Імпліцитні – у тексті ідентифікуються при наявності інших стилістичних 

засобів: паралелізмів, повторів, контрастів, метафор, алітерації, асонансу та ін. 

Наприклад, значну кількість алюзій, джерело походження яких можна виявити 

шляхом зіставлення звукової подібності алюзії та оригіналу, містить текст 
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Дж. Джойса “Finnegan’s Wake”: Аeropagods – від Ареопаг, місце вищого судового 

трибуналу древніх Афін; stonengens – історична пам’ятка Стоунхендж; rolls-rights – 

від назви автомобіля Rolls-Royce. Зразок повтору як синтаксичного, так і звукового, 

проілюструємо такими реченнями: But a lovely mummer! he murmured to himself. 

Kinch, the loveliest mummer of them all! (“Ulysses”, Дж. Джойс). 

Алюзивні одиниці, уплетені в новий простір твору, можуть зазнавати змін у 

формальній (зовнішній) структурі, що спричинено наміром автора трансформувати 

прецедентний текст згідно з культурними традиціями нової епохи, розвитку сюжету 

чи замислу. Алюзії, які не зазнають формальних модифікацій, є прямими. До них 

відносимо різного роду оніми та алюзивні цитати.  

Опосередковані або непрямі алюзії зазнають трансформацій на фонетичному, 

лексичному або структурному рівнях. Під час трансформацій тексту в алюзії 

виділяють репрезентанти алюзії – первинні елементи, що залишаються в тексті-

реципієнті, і трансформанти – нові елементи, що модифікують першоджерело. 

Подібні трансформації мають місце при:  

– зміні комунікативного типу речення: Sleep. Perchance to dream. […] For 

in that sleep of death, what dreams…? (“Brave New World”, О. Хакслі). Алюзія 

походить від шекспірівської п’єси “Гамлет”. В оригіналі ці слова звучать як “To 

sleep: perchance to dream: – ay, there’s the rub…”; 

– заміні слова при збереженні синтаксичної структури і типу речення: Oh 

Captain, my Captain, our splendid trip is done! (“Lady Chatterley’s Lover”, 

Д. Г. Лоуренс). В оригіналі у вірші В. Вітмена “Leaves of Grass’ натрапляємо на Oh 

Captain, my Captain, our fearful trip is done!; 

– зміні синтаксичної структури при збереженні лексичного наповнення: 

…the gondola stopped, the old palace was there, how charming its grey and pink 

(“Burbank with a Baedeker”, Т. С. Еліот). Оригінал у творі Г. Джеймса “Aspern 

Papers” поділений на три речення, два з яких є окличними: The gondola stopped, the 

old palace was there... How charming! It’s grey and pink!; 

– уточненні й доповненні, що вносяться в текст-першоджерело: “Hair on 

end. As he and others see me. Who chose this face for me?” (“Ulysses”, Дж. Джойс). 

Претекстом цієї алюзії є рядки з вірша Р. Бернса “To a Louse”: “O wad some power 

the giftiegie us / To see oursel’s as ithers see us”; 

– модифікації алюзивної одиниці при збереженні її ритмічної / фонетичної 

структури: Badelaire від Baudelaire (Ш. Бодлер (французький поет) + тип шаблі), 

Whoyteboyce від whiteboys (ірландська аграрна група, що захищала права фермерів), 

bidimetoloves від Bid me to live, and I will live (“Who May Command Him Anything”, 

Р. Геррік), (“Finnegan’s Wake” Дж. Джойса); 

– усіченні прецедентного висловлювання – еліптичній алюзії: Yes, babies. 

Mewling and puking, he added… (“Brave New World”, О. Хакслі). Порівняно з 

висловлюванням із першоджерела: At first the infant, / Mewling and puking in the 

nurse’s arm (“As You Like It”, В. Шекспір). 

Метод формалізації, застосований нами при визначенні ступеня експлікації, є 

дієвим способом визначення рівня впізнаваності алюзії у тексті. 

Дослідження семантичного навантаження алюзивних елементів та 

трансформації внутрішнього коду повідомлень у творах британських письменників-
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модерністів дало змогу виділити чотири основні групи алюзій відповідно до 

семантичного значення, яке несуть у собі алюзивні інтертекстеми:  

Апелятивні алюзії, що відображають первинну концепцію елемента в новому 

контексті і поділяються на сюжетні, ситуативні й іменні. Наприклад, ситуативна 

теологічна алюзія Evil communications corrupt good manners (З ким поведешся, від 

того й наберешся) у творі В. С. Моема: My aunt said I’d be wanting to go to the coal 

merchant’s next, and my uncle said: Evil communications corrupt good manners (“Cakes 

and Ale”, В. С. Моем). Алюзія походить із Біблії в посланні до Коринтян 15:33: Be 

not deceived: evil communications corrupt good manners;  

Трансформативні алюзії, які зазнають зміни концептуальних значень, а також 

перерозподілу семантичного навантаження в бік тексту-реципієнта: герої роману 

успадковують риси своїх прототипів, що складають основу нових особистостей, як 

наприклад, Darwin Bonaparte – від імператора Першої Французької імперії 

Наполеона Бонапарта й автора праці «Походження видів» Чарльза Дарвіна; Benito 

Hoover – за ім’ям італійського диктатора Беніто Муссоліні і президента США 

Герберта Гувера; Fifi Bradlaugh – за прізвищем британського політичного активіста 

й атеїста Чарльза Бредлоу; Lenina Crowne – за псевдонімом Володимира Ульяновича 

Леніна. Загалом особливістю трансформативної алюзії є той факт, що в різному 

контексті різні риси виходять на перший план, у цьому й проявляється така риса як 

амбівалентність алюзії. 

Іронічні алюзії змінюють зміст прецедентного тексту, додаючи елемент 

комічного: іронічну заміну на лексичному рівні простежуємо у виразі Lick your 

neighbor as yourself! (“Ulysses”, Дж. Джойс). Алюзія на другу Заповідь Божу (Мт 

12:31, Мт 22:39) Love your neighbour as yourself у новому контексті характеризується 

зневажливо-перебільшеним іронічним значенням. 

4. Символьні алюзії несуть у собі, окрім семантичного навантаження, 

додаткову символьну концептуальність: Bent double, like old beggars under sacks, 

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge… (“Dulce et Decorum Est”,  

В. Оуен). Порівняння солдатів зі старими відьмами like hags відображає алюзивне 

відсилання до персонажів багатьох творів, як-от відьми у “Hansel and Gretel” або 

відьом у “Macbeth” та ін. Конденсований символ hags, що вміщує поняття «жінка», 

«стара», «магія», передає загальні уявлення, сформовані в читача про цей тип 

персонажів, які доволі часто трапляються як у фольклорних казках, так і в 

авторських працях. 

У четвертому розділі «Статистична оцінка питомої ваги алюзій в 

британських художніх літературних модерних текстах» подано математичні 

обчислення функціонування алюзивних одиниць у трьох родах літератури; 

проведено дослідження індивідуалізувальних параметрів авторських текстів 

британських модерністів і вживання ними алюзій, встановлено залежність між 

статистичними показниками аналізу алюзій і родовими параметрами текстів. 

У цьому розділі проаналізовано алюзії в трьох вибірках – драмі, прозі і поезії, 

які містять 83, 293 і 579 одиниць відповідно. У результаті ми отримали вісім класів 

алюзій, де 107 одиниць – сума міфологічних алюзій, 267 – теологічних, 239 – 

авторських, 100 – історично-соціальних, 40 – фольклорних, 45 – побутових, 14 – арт-

алюзій і 143 – особові. Число 955 – загальна сума частот алюзій в усіх вибірках.  
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За допомогою «хі-квадрат критерію» отримано підтвердження, що ступінь 

дистрибуції алюзій у трьох родах літератури кардинально відрізняється, оскільки 

вибірки не є однорідними при зіставленні частот алюзій у драмі, прозі й поезії. 

Насамперед, це зумовлено синтаксичною і граматичною структурою текстів, які в 

одному випадку обмежують кількість алюзій у межах речення, а в іншому – 

дозволяють застосувати ширший арсенал стилістичних елементів. 

Cуттєвість розходжень, яку ми виявили при зіставленні різнотипних алюзій у 

вибірках окремих поетів, свідчить про тематичну різноспрямованість кожного вірша 

в мінімальному плані, а також своєрідну стилістику автора або періоду його 

творчості. 

Підтвердженням наших висновків слугують отримані статистичні результати: 

– наявність розходження між родами літератури засвідчує показник «хі-

критерію», що дорівнює 66,85, а отже, значно перевищує табличне значення і 

свідчить про гетерогенність вибірок; 

– різновекторність тематичної спрямованості фіксуємо за допомогою 

показників відносної частоти алюзій у трьох родах літератури. Відповідно, у драмі 

до ядра належать теологічні й літературні алюзії; у прозі ядром виступають 

літературні, теологічні, історичні й особові; у поезії ядро вміщує теологічні, 

літературні, міфологічні й особові алюзії. Тобто, кожен рід літератури має певний 

структурований набір різних типів алюзивних елементів; 

– коефіцієнти подібності частот різних типів алюзій, що не перевищують 

показника 66,7% при зіставленні вибірок, є статистичним параметром кожного роду, 

в іншому випадку – вибірки є однорідними; 

– при зіставленні за допомогою критерію Стьюдента розходження між 

вибірками виявилися суттєвими: 3,52 у парі драма-проза; 6,00 – у парі драма-лірика; 

2,85 – у парі проза-лірика. Тобто, найбільш віддаленими є вибірки поезії і драми. 

Статистичні розходження між різними типами алюзій у межах трьох родів 

зафіксовано в 10 пар вибірок. Усі показники, що перевищують межу 2,62 

характеризуються суттєвістю розходжень. Результати дослідження відображають 

діаграми (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Статистичні розходження між тематичними типами алюзій 
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Пари вибірок, у яких зафіксовано розходження, характеризуються 

статистичною відстанню, що вказує на віддаленість алюзивного навантаження 

(див. рис. 2). 

 
Рис. 2. Полігон відстаней між родами літератури в зрізі тематичних типів 

алюзій 

Примітка. Умовні буквені позначки є скороченнями від назв типів алюзій: М 

– міфологічна, Т – теологічна, І – історично-соціальна, Ф – фольклорна, О – особова, 

Л – літературна; і назв трьох родів літератури: д – драма, п – проза, л – лірика. 

 

Аналіз розбіжностей між парами авторів дав такі результати: 

У драмі подібних пар вибірок не виявлено взагалі у дослідженні всіх типів 

алюзій, а отже розподіл алюзій залежить лише від родових загальних ознак. 

У прозі виявлено 4 показники, що свідчать про віддаленість вибірок авторів 

(літературні алюзії: О. Хакслі / Д. Г. Лоуренс – 0,10, О. Хакслі / Дж. Конрад – 0,10; 

теологічні алюзії: О. Хакслі / В. Вулф – 0,02, Дж. Оруелл / В. С. Моем – 0,52), а 

також 7, що мають тенденцію до розходження (теологічні алюзії: В. Вулф / Д. Г. 

Лоуренс, фольклорні алюзії: Дж. Джойс / В. Вулф, Дж. Джойс / Дж. Оруелл, 

Дж. Джойс / В. С. Моем, Дж. Джойс / Дж. Конрад; особові алюзії: Дж. Джойс / 

Дж. Конрад, О. Хакслі / Дж. Конрад). 

У поезії суттєвість розходження виявлено у 33 парах вибірок (міфологічні 

алюзії: В. Г. Оден / Д. Томас – 0,10, Д. Томас / В. Б. Єйтс – 0,39, В. Оуен / В. Б. Єйтс 

– 0,14, В. Оуен / Д. Г. Лоуренс – 0,21, В. Б. Єйтс / Д. Г. Лоуренс – 0,21, В. Б. Єйтс / 

Е. Сітвелл – 0,11; теологічні алюзії: В. Г. Оден / Д. Томас – 0,40, В. Г. Оден / 

Т. С. Еліот – 0,23, В. Оуен / Т. С. Еліот – 0,11; літературні алюзії: Т. С. Еліот / 

В. Г. Оден – 0,26, Т. С. Еліот / Д. Томас – 0,27, Т. С. Еліот / В. Оуен – 0,26, 

Т. С. Еліот / В. Б. Єйтс – 0,23, Т. С. Еліот / Д. Г. Лоуренс – 0,28, Т. С. Еліот / 

Е. Сітвелл – 0,29; історично-соціальні алюзії: В. Г. Оден / Д. Г. Лоуренс – 0,03, 

Д. Томас / В. Б. Єйтс – 0,43, В. Оуен / Д. Г. Лоуренс – 0,49, В. Б. Єйтс / Д. Г. Лоуренс 

– 0,49, В. Б. Єйтс / Е. Сітвелл – 0,15, В. Б. Єйтс / Т. С. Еліот – 0,23; фольклорні 

алюзії: В. Г. Оден / В. Б. Єйтс – 0,31, Д. Томас / В. Б. Єйтс – 0,31, В. Оуен / 

В. Б. Єйтс – 0,24, Д. Г. Лоуренс / В. Оуен – 0,31, В. Б. Єйтс / Д. Г. Лоуренс – 0,31; 

особові алюзії: В. Г. Оден / Д. Томас – 0,15, Д. Томас / В. Б. Єйтс – 0,22, В. Оуен / 

В. Б. Єйтс – 0,11, В. Г. Оден / Д. Г. Лоуренс – 0,15, В. Оуен / Д. Г. Лоуренс – 0,22, 

В. Б. Єйтс / Д. Г. Лоуренс – 0,22, В. Б. Єйтс / Е. Сітвелл – 0,15), і у 7 зустрічаємо 

тенденцію до розходження (міфологічні алюзії: В. Б. Єйтс / Т. С. Еліот; теологічні 
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алюзії: В. Г. Оден / В. Б. Єйтс, Д. Томас / В. Оуен; Д. Г. Лоуренс / Т. С. Еліот, 

Е. Сітвелл / Т. С. Еліот; історично-соціальні – Д. Г. Лоуренс / Т. С. Еліот; особові 

алюзії: В. Г. Оден / Е. Сітвелл). 

Згідно з отриманими даними варіативність розходжень між окремими 

авторськими вибірками британської модерної літератури зростає від драми до 

лірики, тобто жанрова різноплановість авторів у ліричному роді літератури є одним 

із головних чинників, від якого залежить частота і тематика алюзій у модерному 

тексті.  

 

 

ВИСНОВКИ 

Інтертекстуальність є властивістю текстів діалогічно взаємодіяти один з 

одним, що проявляється у присутності вербальних інтертекстем у тексті-приймачі, 

серед яких алюзія, цитата, ремінісценція та інші суміжні поняття. Основними 

критеріями їх відмежування є процес свідомості/несвідомості наслідування, 

використання графічних маркерів й повноти представлення у тексті. Алюзія, таким 

чином, є повним або неповним відтворенням тексту-оригіналу, виразу, 

словосполучення або слова, що вирізняється або зовнішніми формальними змінами, 

або внутрішніми семантичними трансформаціями. 

Тематична класифікація алюзивних мовних одиниць у жанровій специфіці 

художньої літератури британського модернізму ґрунтується на тематичному 

критерії, а саме: у текстах представлено міфологічні, літературні, теологічні, 

історично-соціальні, побутові, фольклорні, особові та арт (мистецькі) типи одиниць. 

Алюзія може з’являтися у творі на рівні інтертекстових алюзій, а також 

створювати загальний фон тексту, приховано зв’язувати мотиви попереднього і 

нового, формувати сюжетну лінію на рівні системно-текстових алюзій. Переважна 

більшість системно-текстових алюзій міститься в заголовках літературних модерних 

творів. Функціонування інтертекстових алюзій відбувається на рівні однослівних 

алюзій, алюзивних словосполучень і речень, а також алюзивних цитат, що слугували 

матеріалом для статистичної верифікації їх частотної залежності від жанрових 

параметрів британських модерних текстів. 

Маркери алюзій у тексах британського модернізму за рівнем вираження або 

легкості впізнаваності диференціюються на експліцитні та імпліцитні. Перші явно 

виражені завдяки графічним і візуальним компонентам, другі виражені 

стилістичними фігурами імпліцитно. До експліцитних маркерів алюзій належать 

курсив, капіталізація, варваризми, обірвані фрази, дужки, примітки, а до 

імпліцитних – паралелізми, повтори, контрасти, метафори, алітерації, асонанс та ін. 

Алюзія у британських літературних модерних текстах зазнає змін на 

фонетичному, лексичному та структурному рівнях. Такі процеси мають місце при: 

зміні комунікативного типу речення, лексичних замінах у реченні, синтаксичній 

зміні речення зі збереженням лексики, видозміні шляхом уточнення або доповнення, 

модифікації алюзивної одиниці при збереженні її ритмічної / фонетичної структури; 

усіченні прецедентного висловлювання – еліптичній алюзії. 

Алюзії в процесі актуалізації у новому контексті можуть залишати 

домінантним свій глибинний план значень (апелятивна і символьна алюзії), але 
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можуть і прирощувати нові значення метатексту, на основі яких алюзія може 

зміщувати свою парадигму в площину нового контексту, іноді з негативним 

відтінком (трансформативна й іронічна алюзії). 

Статистичне дослідження тематичної дистрибуції алюзій при зіставленні 

трьох родів британської модерної літератури вказує на залежність між частотою 

тематичних алюзій у текстах досліджуваних родів і загальною частотою алюзій: чим 

вища загальна частота алюзій, тим вища їх частота у межах трьох родів. Показник 

рангової кореляції р = 0,91 у драмі й поезії, і р = 0,86 – у прозі.  

Існує кореляція функціонування алюзивних одиниць і структурної організації 

британських модерних текстів та їх жанрової форми. У драматургії британського 

модернізму загалом зареєстровано 83 алюзивні одиниці, у прозі – 283 одиниці, а в 

поезії – 579 одиниць. Синтаксична і граматична побудова модерних текстів 

зумовлює кількість алюзій у текстах різних родів. Низька частота алюзій у 

драматичних текстах аргументована додатковим залученням невербальних засобів 

для представлення тексту на сцені, що призводить до звуження арсеналу мовних 

засобів. Поява найбільшої кількості алюзій у ліричному роді літератури мотивована 

мовною компресією вірша, стислістю сюжету, експресією й емоційністю. 

У британській модерній драмі ядром є теологічні та літературні алюзії; у прозі 

– літературні, теологічні, історичні й особові; у поезії – теологічні, літературні, 

міфологічні та особові алюзії. Коефіцієнти подібності частот різних типів алюзій не 

перевищують найбільшого показника – 66,7% при зіставленні вибірок, тобто 

статистичні параметри визначають ці алюзії як жанровопотужні мовні явища 

кожного з досліджуваних родів модерної літератури. Інтеграція домінувальних 

типів алюзій зумовлює загальну прагматику модерних текстів. Залучення 

теологічних алюзій у модерні тексти, а отже звернення до релігійних канонів є 

характерним у міжвоєнний і післявоєнний період. Висока частотність літературних 

алюзій є прямим втіленням постулатів цієї доби як літератури «не для широких 

мас». Частотність міфологічних алюзій у поезії диктується введенням міфологем і 

міфічних аналогій у нові тексти. 

Наявність розходження між родами літератури засвідчує показник «хі-квадрат 

критерію» і свідчить про гетерогенність вибірок. Критерій Стьюдента констатував 

розходження між вибірками на рівні 3,52 у парі драма-проза; 6,00 – у парі драма-

лірика; 2,85 – у парі проза-лірика. З цього слідує, що найбільш віддаленими є 

вибірки поезії і драми. У парі драма-проза суттєвими є розходження в групі 

літературних (2,86) й особових (3,21) типів алюзій; високими коефіцієнтами 

розходжень характеризуються вибірки драма-лірика при зіставленні міфологічного 

(5,92) і теологічного (5,16) типів алюзій, а також історичного (3,79), особового 

(3,55), фольклорного (3,04) і літературного (2,87) типів. При порівнянні ліричного і 

епічного родів літератури у двох типах алюзій виявлено розходження: у 

міфологічному (6,10) й у теологічному (3,13). Значна статистична відстань між 

аналізованими вибірками є прямою вказівкою на превалювання поетичного роду та 

його різновекторності в британській модерній літературі.  

Аналіз розбіжностей між парами авторів-драматургів засвідчив однорідність 

вибірок і текстів. Окрім того, у період модернізму драма не є визначним жанром 

літератури, представлена достатньо звужено серед інших родів літератури, тому не 
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зазнає значних варіацій і в авторському ідіостилі. У прозі чотири пари вибірки 

характеризуються суттєвістю розходжень, а також близько 10, що мають тенденцію 

до розходження. Тематична специфіка алюзій у поезії є доволі різноплановою, що 

підтверджується суттєвістю розходжень у 33 пар вибірок і у 17 – тенденцією до 

розходження, тобто ідіостиль кожного поета періоду британського модернізму та 

структурна побудова його віршів є варіативною ознакою, що зумовлює появу 

алюзивних мовних явищ певної тематики на одиницю тексту. 

Перспективами подальшого дослідження вважаємо застосування статистичної 

лінгвістики у дослідженні питомої ваги алюзій у літературних  текстах різних мов, при 

співставленні функціонування алюзій у текстах модернізму й постмодернізму, а також 

при порівнянні питомої ваги алюзій у текстах художніх і публіцистичних. 

 

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях: 

1. Ярема О. Б. Формальні трансформації алюзивних елементів / О. Б. Ярема // 

Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія : 

Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 2. – С. 298–303. 

2. Ярема О. Б. Тематичні преференції вживання алюзій британськими 

письменниками 20 ст. / О. Б. Ярема // Наукові записки Вінницького 

державного педагогічного університету. Серія : Філологія (мовознавство) 

№19. – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – С. 405–409. 

3. Ярема О. Б. Семантична класифікація алюзій (на матеріалі англомовної 

художньої літератури 20 ст.) // Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія». Серія Філологічна. – Острог : видавництво НУ 

«Острозька академія», 2014. – Вип. 46. – С. 244–247. 

4. Ярема О. Б. Частота алюзивних типів як статистичний параметр трьох родів 

літератури / О. Б. Ярема // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія : Філологія. – Одеса, 2014. – Вип. 11. Том 2. – С. 102–105. 

5. Ярема О. Б. Типологія і функції алюзій / О. Б. Ярема // Науковий вісник 

Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2014. – 

Вип. 12. Том 2. – С. 102–105. 

6. Ярема О. Б. Інтертекстуальність й алюзія: форми вираження, нові поняття, 

співвідношення / О. Б. Ярема // Наукові записки Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : 

Філологічні науки. – Кіровоград, 2015. – Вип. 138. – С. 469–474. 

7. Ярема О. Б. Таксономія маркування алюзивних одиниць / О. Б. Ярема // Studia 

methodologica. – Випуск 40. – Тернопіль : Редакційно-видавничий Відділ 

ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – С. 371–377. 

8. Ярема О. Б. Статистичний аналіз дистрибуції алюзії (на матеріалі англомовної 

літератури) / О. Б. Ярема // Розвиток філологічних наук : європейські практики 

та національні перспективи : [міжнародна науково-практична конференція, 

м. Одеса, 23-24 жовтня 2015 року]. – Одеса : Південно-українська організація 

«Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 69–72. 

9. Ярема О. Б. Тенденції художньої парадигми британського модернізму / 

О. Б. Ярема // Філологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи 



17 
 

досліджень :  [міжнародна науково-практична конференція, м. Львів,  

11-12 грудня]. – Львів, 2015. – С. 73–75. 

10. Yarema O. B. Applying statistical methods to the analysis of allusion in literary 

text / O. B. Yarema // Science and Education a New Dimension. Philology, II (7), 

Issue : 34, 2014. – P. 26–30. 

11. Yarema O. Statistical parameters of allusive types in literature / O. Yarema // 

Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні дискусії : [матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, м. Одесса, 20-21 березня 2015 

року]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – С. 88–90. 

 

АНОТАЦІЯ 

Ярема О. Б. Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-

статистичний аспект (на матеріалі творів модерністів). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. 

– Запоріжжя, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню функціонування алюзивних елементів у 

текстах британської літератури періоду модернізму. Залучення лінгвістичного, 

інтертекстуального і статистичного апарату дослідження дозволяє повноцінно 

здійснити аналіз характеристик алюзій у руслі міждисциплінарного підходу, а також 

отримати вірогідні результати, що підтверджені статистичною оцінкою на основі 

непараметричного тесту хі-квадрат критерію і критерію Стьюдента. 

 З’ясовано, що алюзія відрізняється від інших суміжних явищ 

інтенціональністю, двоплановістю, закодованістю й імпліцитністю, наявністю 

маркерів її ідентифікації, формальними або семантичними трансформаціями. 

Виявлено, що алюзії з погляду релятивності до тексту можуть бути системно-

текстовими та інтекстовими. Зокрема, інтекстові алюзії функціонують у тексті на 

рівні однослівних одиниць, словосполучень і більших текстових відрізків. 

Тематична спрямованість алюзій не залежить від категорії релятивності, і 

виокремлені типи міфологічних, теологічних, літературних, історично-соціальних, 

фольклорних, побутових, особових і арт-алюзій однаковою мірою проявляються в 

цих категоріях. Ідентифікація алюзії відбувається шляхом розпізнавання 

експліцитних та імпліцитних маркерів.  

Встановлено, що з формального боку алюзія може зазнавати змін на 

фонетичному, лексичному і синтаксичному рівнях. У зрізі семантичних модифікацій 

поділяється на апелятивні, трансформативні, іронічні й символьні алюзії. 

Зафіксовано, що алюзивне навантаження відрізняється у текстах різних родів 

літератури, а саме: драми, прози і лірики, що засвідчується показником хі-квадрат 

критерію. Найбільшою варіативністю і ступенем розходження характеризуються 

вибірки поезії, а між вибірками драматичного роду таких розходжень не виявлено, 

що вказує на їх однорідність. 

Ключові слова: алюзія, рід літератури, хі-квадрат критерій, критерій 

Стьюдента. 
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АННОТАЦИЯ 

Ярема О. Б. Аллюзия в текстах британской художественной литературы: 

лингво-статистический аспект (на материале произведений модернистов). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию функционирования аллюзивных 

элементов в текстах британской литературы периода модернизма. Применение 

лингвистического, интертекстуального и статистического аппарата исследования 

позволяет полноценно провести анализ характеристик аллюзий в русле 

междисциплинарного подхода, а также получить достоверные результаты, 

подтвержденные статистической обработкой на основе непараметрических тестов 

хи-квадрат критерия и критерия Стьюдента. 

Сделан вывод, что аллюзия отличается от других смежных явлений 

интенциональностью, двуплановостью, закодированностью и имплицитностью, 

наличием маркеров ее идентификации и возможными формальными или 

семантическими трансформациями. 

Установлено, что аллюзии с точки зрения релятивности в тексте могут быть 

системно-текстовыми и интертекстовыми. В частности интертекстовые аллюзии 

функционируют в тексте на уровне однословных единиц, словосочетаний и крупных 

текстовых отрезков. Тематическая направленность аллюзий не зависит от категории 

релятивности и выделенные типы мифологических, теологических, литературных, 

историко-социальных, фольклорных, бытовых, личных и арт-аллюзий в равной 

степени проявляются в этих категориях. В работе аллюзия идентифицируеться 

путем распознавания эксплицитных и имплицитных маркеров. 

Установлено, что с формальной стороны аллюзия может подвергаться 

изменениям на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Семантически аллюзия модификацируеться как апеллятивная, трансформативная, 

ироническая и символьная. 

Сделан вывод о том, что аллюзия может служить диференциальным отличием 

текстов разных родов литературы, а именно драмы, прозы и лирики, что 

удостоверяется показателем хи-квадрат критерия. Наибольшей вариативностью и 

степенью различия характеризуются выборки поэзии, а между выборками 

драматического ряда таких различий не выявлено, что указывает на их 

однородность. 

Ключевые слова: аллюзия, род литературы, хи-квадрат критерий, критерий 

Стьюдента. 

 

SUMMARY 

Yarema O. B. Allusion in the texts of British fiction literature: linguistic and 

statistical aspects (on the material of modernists’ works). – Manuscript. 
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Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University. –  Zaporizhzhya, 2016. 

The research is focused on functioning of allusive elements in the texts of British 

modernism literature. The involvement of linguistic, intertextual and statistical research 

apparatus enables to carry out the analysis of allusion characteristics within the 

interdisciplinary approach and to get credible results confirmed by statistical estimate 

based on nonparametric chi-square test and Student’s t-test criterion.  

It has been revealed that in terms of relation to the text allusions are subdivided into 

system-textual and intertextual. Allusions in the texts of British modernism literature are 

represented by various thematic types, which are mythological, theological, literary, 

historical, folklore, common, personal and artistic allusions. Identification of allusions is 

based on the recognition either of explicit or implicit markers. The first are clearly 

expressed through visual and graphic components, the latter are implicitly expressed by 

stylistic figures. Explicit allusive markers include italics, capitalization, barbarisms, 

clipped phrases, brackets, notes, and to implicit ones parallelism, repetitions, contrasts, 

metaphors, alliteration, assonance and others are referred. 

It was established that the formal side of allusion can be changed at phonetic, lexical 

and syntactic levels. These processes take place in the following cases: when the 

communicative type of a sentence is changed, when the syntactic sentence pattern is 

changed but the lexical side is preserved, changes with the help of modifications or 

additions, modifications of allusive units with the preservation of its rhythmic / phonetic 

structure, and the clipping of the precedent text called elliptical allusions. In terms of 

semantic modifications allusions can be divided into appellative, transformative, ironic 

and symbolic. 

Statistical research of the thematic distribution of allusions when comparing three 

families of British modernism literature indicates a relationship between the frequency of 

thematic allusions in the texts of modernism literature families and the total frequency of 

allusions: the higher overall incidence of allusions, the higher their frequency within three 

generations.  

There is a correlation between the functioning of allusive units and the structural 

organization of texts and their genre form. The study reveals that allusive load is different 

in the texts of different families of literature, such as drama, prose and poetry, as certified 

by chi-square test. The greatest variability and the degree of divergence are characteristic 

within the samples of poetry, and between samples of drama divergence was not found, 

thus indicating their homogeneity. 

Syntactic and grammatical constructions of modernism texts determine the number 

of allusions in the texts of various kinds. Low frequency of allusions in dramatic texts is 

caused by the use of additional nonverbal means for presenting text on the stage, and thus 

leads to the narrowing of the language tools arsenal. The emergence of the greatest 

number of allusions in lyrical family of literature is motivated by compressed language of 

a poem, its expressiveness and emotionality. 

Key words: allusion, families of literature, chi-square test, Student test. 
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