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ВСТУП 

Творення поетичного образу – це складний процес, результатом якого є 

формування та взаємодія засобів поетичної виразності [10; 147]. На сьогодні 

позитивні зрушення в дослідженні стосуються ідентифікації структурних 

характеристик поетичного образу [188; 195], семантичних закономірностей 

його побудови [125], а також властивостей образу як засобу художнього 

розуміння реального й уявного світів [34; 162; 156; 171]. У межах когнітивно-

семіотичної парадигми, що об’єднує здобутки найсучасніших підходів до 

функціонування і творення образності в поезії, встановлено лінгвокогнітивні 

механізми породження словесних поетичних образів [23], описані 

особливості поетичних образів, підґрунтям яких є концептуальна метафора і 

метонімія [203; 205; 212], порівняння [175], уточнено природу та розкрито 

чинники виникнення синестезійної образності [146], досліджено іконічність 

заголовків і синтаксичної організації англомовних поетичних текстів [77; 

165]. 

Дослідження бере до уваги те, що кожний поетичний образ існує не сам 

по собі, а є вбудованим, уписаним у семантичний простір усього поетичного 

тексту і ширше – у весь семантичний простір поезії, який, за  

Ю. М. Лотманом, розглядається як частина семантичного простору світової 

культури [108, с. 704]. Образний простір поетичного тексту – це картина 

«місця проживання» та взаємодії типологічно різних образів  [46, с. 144]. 

Науковий доробок, присвячений вивченню поетичного образу 

мовчання, поєднує дослідження його внутрішньої та зовнішньої структур за 

такими компонентами, як зміст, ідея (чуттєвий образ) та зовнішня форма 

[136].  Когерентність природи поетичного образу як концентроване втілення 

суті твору визначає взаємозв’язок та взаємодію елементів, що входять до 

його складу [34], а його синкретичність [10] обумовлюється здатністю 

поєднувати у собі інформацію про навколишній світ та відтворювати об’єкт у 

його цілісності. 
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Поетичні образи мовчання вивчаються в межах комунікативно-

дискурсивної парадигми. Дискурсивні та комунікативно-прагматичні аспекти 

силенціального феномену аналізуються в роботі на матеріалі англомовного 

художнього дискурсу.  

Вибір теми дослідження верифікується тенденціями сучасної 

лінгвістики до поглибленого, всебічного осмислення проблем комунікації 

[24; 74; 86; 56; 109; 110; 161; 133; 144; 57; 198; 208; 209; 211; 214; 216; 219; 

222], невербаліки [3; 71; 122; 153; 158; 183] та досліджень графіки та 

параграфеміки тексту [30; 91]. 

На сьогодні науковці мають значні доробки з дослідження 

дискурсивно-семантичної парадигми, що характеризується поглибленим 

вивченням проблем вербальної та невербальної семіотики з урахуванням 

прагматичного [73; 82; 65], когнітивного [60; 92] та комунікативного підходів 

[17; 54; 11].  

Сучасний вектор лінгвістичного інтересу спрямовано на дослідження 

місця мовчання в невербальній (паравербальній) комунікації, яка в більшості 

випадків тісно пов’язана з вербальною. Незважаючи на те, що за традицією 

вербально оформлені повідомлення вважались основним засобом і 

компонентом комунікації, на часі визнається велика роль невербальної 

складової в акті передачі інформації за допомогою спілкування. 

Тип культури визначає особливості комунікації та навпаки. «Мовчазна 

мова», будучи вагомим елементом комунікативної поведінки не лише 

людини, але й природи, надає «невербальні ключі» до розуміння культурних 

констант і  цінностей англомовного соціуму.   

Актуальність обраної теми визначається потребою здійснення 

системного дослідження поетичних образів мовчання з урахуванням їх 

індивідуально-психологічної та соціально-культурної природи, тенденцією 

до поглибленого вивчення вербальних та невербальних засобів спілкування. 

Просодичні характеристики паузації усного мовлення вже підпадали під 

вектор належної уваги, проте силенціальний ефект, завдяки якому 
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актуалізується образ поетичного мовчання в художньому англомовному 

дискурсі, не був предметом спеціального аналізу. 

Незважаючи на певні позитивні тенденції в дослідженні явищ 

невербальної комунікації, досить актуальними залишаються проблеми 

комплементарності невербаліки та вербаліки, реалізації невербальних та 

вербальних засобів комунікації в писемному художньому англомовному 

дискурсі. Особливої уваги потребують питання екстеріоризації 

силенціального ефекту на лексичному та синтаксичному рівнях. Крім того, 

системного аналізу потребує комунікативне мовчання з урахуванням його 

індивідуально-психологічних та соціально-культурних аспектів, а також 

осмислення персоніфікації мовчання, його семантизації в конкретній мовній 

системі. 

Зв’язок із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає 

профілю досліджень, що проводяться на кафедрі германської філології 

Сумського державного університету в межах наукової теми «Епідигматичні 

девіації номінативних та комунікативних одиниць» (номер державної 

реєстрації 0112U4326). 

Мета  дисертаційної роботи полягає в дослідженні дискурсивної та 

комунікативно-прагматичної природи поетичних образів мовчання в 

англомовному художньому дискурсі.  

Мета дослідження зумовила виконання таких завдань: 

- систематизувати наукові підходи до вивчення художнього образу в 

світлі сучасної лінгвістики; 

- уточнити зміст понять «словесний образ» та «художній образ» і 

надати визначення поетичному образу мовчання; 

- розробити комплексну методику аналізу поетичного образу мовчання 

в англомовному художньому дискурсі;  

- ідентифікувати основні вербалізатори мовчання як невербального 

засобу комунікації в англомовному художньому дискурсі; 
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- експлікувати семантичне навантаження лексичних та синтаксичних 

засобів екстеріорізації мовчання, що є субститутом просодичних паузальних 

компонентів у писемному англомовному художньому дискурсі; 

- змоделювати парадигму образів англомовного художнього простору 

та створити словник силенціальних природних референтів; 

- з’ясувати стилістичне навантаження засобів позначення 

силенціального ефекту.  

Об’єктом дисертаційного дослідження є поетичні образи мовчання.   

Предмет дослідження становлять засоби їх екстеріоризації в 

англомовному художньому дискурсі.  

Матеріалом дослідження слугують тексти англомовних авторів XVIII 

– XX  століть, об’єднані спільним тематичним блоком пейзажної лірики. Для 

дослідження відібрано 1000 віршованих уривків із 2000 прикладами 

природного мовчання.  

Методологічну основу дисертації становить онтогносеологічний 

підхід до вивчення тексту як вербального втілення авторського задуму в 

межах загальнонаукової антропоцентричної парадигми [17; 54; 143]; 

дискурсивні та комунікативні методи дослідження, що уможливлюють 

осмислення комунікативно-прагматичної природи образу поетичного 

мовчання [3; 10; 26; 184]. 

Теоретико-методологічну базу становлять принципи комплексності та 

інтегрованості. Комплексний аналіз передбачає вивчення всіх релевантних 

параметрів об’єкта, залучення яких, дозволяє отримати максимально повне 

уявлення про нього. Інтегративність застосованого підходу полягає в 

поєднанні положень структурно-системної парадигми з положеннями 

функціонально-діяльнісного та комунікативно-інтепретаційного підходів [65; 

74; 84; 110; 144; 57]. 

Під час здійснення дослідження використовувалися такі методи: 

метод класифікації – для побудови парадигми пейзажних образів 

англомовної поезії та створення словника силенціальних природних 
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символів; дедуктивний аналіз – для дослідження семантичних та 

синтаксичних особливостей образу мовчання; описовий метод – для точного 

та повного опису мовних одиниць, що експлікують природне мовчання; 

метод словникових дефініцій — для осмислення номінацій мовчання; 

компонентний аналіз – для дослідження основних сем мовчання, що 

представлені як у лексикографічних джерелах, так і в англомовному 

художньому дискурсі для подальшого їх порівняння; комунікативно-

прагматичний аналіз – для вивчення основних учасників невербальної 

комунікації та дослідження їхньої поведінки, ситуації та мети; інтент-аналіз 

– для формування та аналізу авторської інтенції, що проявляється у 

прагматиці поетичного мовчання; контент-аналіз – для дослідження 

середовища існування природного мовчання; синхронічний аналіз – для 

порівняння одночасного існування «мовчазних» номінацій (вербалізаторів 

мовчання) в англійській мові та англомовному художньому дискурсі; 

діахронічний підхід – для комплексного аналізу англомовних поетичних 

творів XVIII – XX ст.; кількісний аналіз – для підрахунку ступеня 

інтегрованості поетичного мовчання в англомовний художній простір.  

Наукова новизна одержаних результатів роботи зумовлена 

інтегративними дискурсивно-комунікативними підходами до вивчення 

особливостей актуалізації поетичного мовчання й полягає в тому, що в 

дисертації вперше:  

- уточнено зміст понять «образ», «художній образ», «словесно-

поетичний образ» та визначено поняття «словесно-поетичний образ 

мовчання»;  

- запропоновано модель комплексного аналізу поетичних образів 

мовчання з огляду на особливості їх інтерпретації з урахуванням 

денотативно-референційної співвіднесеності та фактора адресанта та 

адресата;  

- з’ясовані поняття «пейзаж» та «пейзажний образ»;  
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- створено парадигму природних символів буття в англомовному 

художньому дискурсі, що залучені у творенні поетичного мовчання; 

- ідентифіковані та проаналізовані основні вербалізатори поетичного 

мовчання, що актуалізуються на лексичному та синтаксичному рівнях; 

- визначені лексичні силенціальні компоненти, що залучені у словнику 

силенціальних природних референтів; 

- проаналізовано стилістичне навантаження поетичного мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. 

Новизна одержаних результатів узагальнена в положеннях, що 

виносяться на захист:  

1. Словесно-поетичний образ мовчання - це складний елемент, 

творення якого відбувається на лексичному та синтаксичному рівнях. 

Англомовний художній дискурс становить простір для існування 

різноманітних дійових осіб, явищ та сюжетних ліній. Це нереальний світ 

автора, в якому природа та її символи наділені персоніфікованими рисами 

людини.  

2. Пейзаж – осмислюється як тло для розгортання поетичних подій, а 

його складники – «пейзажні образи», що уособлюють природу та її символи, 

представлені в ролі основних комунікантів, що створюють поетичне 

мовчання. Комунікативна дія мовчання характеризується двовекторною 

прагматикою, що проявляється у взаємовпливі природи та її символів, 

створюючи ефект абсолютного мовчання та у впливі поетичного образу 

мовчання на реципієнта, вибудовуючи мотивні та асоціативні замальовки в 

його свідомості.  

3. Реалізація поетичного мовчання природи охоплює всі лексико-

семантичні рівні та є здатним до творення нових асоціацій та образів у 

свідомості реципієнта. Лексичний рівень творення поетичного мовчання 

представлено базовими та периферійними вербалізаторами, що входять до 

семантичного поля мовчання, їх існування підтверджене аналізом 

лексикографічних джерел та ілюстративним матеріалом. Синкретизм як 
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характеристика поезії використовується для осмислення абсолютності чи 

неабсолютності поетичного мовчання з огляду на гучність його реалізації в 

художньому дискурсі. 

4. Екстеріоризація поетичного мовчання на синтаксичному рівні 

відбувається за рахунок безособових синтаксичних конструкцій із 

десемантизованим лексичним елементом типу: IT, THERE, ALL, 

EVERYTHING. З-поміж цих конструкцій виділяються ті, що типово тяжіють 

до позначення безособовості природи (IT-конструкції) та ті, що проявляють 

риси безособовості в певному контексті завдяки презентативним й 

екзистенціональним характеристикам (THERE-конструкції) та генералізації 

підмета (ALL, EVERYTHING-конструкції).   

5. Поетичні образи мовчання, що існують в англомовному художньому 

просторі, розглядаються з точки зору середовища їх існування, 

комунікативних параметрів та мови. Хронотоп убирає в себе риси 

продуцента абсолютного мовчання, що екстеріоризується завдяки 

використанню дескриптивних ланцюжків вербалізаторів поетичного 

мовчання, що мають імпліцитну чи експліцитну природу номінацій на 

позначення хронологічних або топографічних ознак. Комунікативні 

параметри поетичного мовчання передбачають виявлення та аналіз основних 

учасників невербальної комунікації та модуси їх спілкування, що 

відображається у мові поетичного дискурсу, шляхом наділення поетичного 

мовчання певними мотивними характеристиками та стилістичним 

навантаженням. 

Теоретична значущість дисертаційного дослідження визначається 

тим, що аналіз творення поетичного образу мовчання шляхом поєднання 

вербалізаторів та синтаксичних конструкцій є внеском у розвиток як 

семантики, так і граматики англійської мови; встановлення особливостей 

функціонування поетичних образів мовчання сприятиме розвитку 

функціональної лінгвістики, прагматики та лінгвопоетики; визначення 

поетичного мовчання як дискурсивно обумовленої формації може бути 
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корисним для дискурсології; вивчення образу поетичного мовчання як 

художнього засобу, що обумовлюється авторськими інтенціями, є внеском у 

лінгвостилістику та теорію жанрів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання у розбудові теорії образності шляхом дослідження 

образотворення в англомовному художньому дискурсі, яке ґрунтується на 

залученні й гармонійному поєднанні поетичних засобів; в курсі стилістики, 

лексикології та граматики англійської мови (розділи «Поетичні тропи і 

фігури мовлення», «Стилістична семасіологія»); у створенні та підготовці 

науково-методичних матеріалів із дискурсології, теорії тексту (текстології), 

лексикографічній практиці; у написанні курсових та дипломних робіт із 

проблем інтерпретації поетичного тексту. 

Основні положення дисертації пройшли апробацію на: XV 

Міжнародній науковій конференції «Новые парадигмы и новые решения в 

когнитивной лингвистике» (Республіка Білорусь, 2013); IV Міжнародній 

науковій конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних 

дискурсів (Україна, Харків, 2014); Українсько-російській школі-конференції 

молодих учених (Україна, Донецьк, 2014); Іноземна філологія у XXI ст. 

(Україна, Запоріжжя, 2014); IV Міжнародному науково-практичному 

семінарі «Актуальні проблеми романо-германської філології» (Україна, 

Луцьк, 2015); Міжнародно-практичній конференції «Сучасні філологічні 

студії: теоретична та прикладна лінгвістика» (Україна, Київ, 2015); 

Всеукраїнській науковій конференції «Слова – текст – мова у дослідницьких 

парадигмах сучасної лінгвістики» (Україна, Харків, 2015); Міжвишівська 

науково-практична конференція: Синергетика у філологічних дослідженнях 

(Україна, Запоріжжя, 2015); Іноземна філологія у XXI ст. (Україна, 

Запоріжжя, 2016), а також на щорічних звітних конференціях СумДУ. 

Публікації. Основні положення дисертації відображені в 10 

публікаціях, із них 7 статей (1 у співавторстві) опубліковано у фахових 

виданнях України, 3 статті – у зарубіжнних виданнях. Особистий внесок 

http://uk.wikipedia.org/wiki/?
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здобувача в статтю у співавторстві полягає в зборі та аналітичній обробці 

ілюстративного матеріалу. 

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів і висновків до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел, списку джерел довідкової літератури, джерел ілюстративного 

матеріалу і додатків. Загальний обсяг роботи – 212 сторінок, обсяг основного 

тексту – 187 сторінок. Бібліографія містить 253 найменування, з яких 12 – 

довідкові джерела, 19 – джерела ілюстративного матеріалу. Додатки містять 

дві таблиці. 

У вступі наведено тему роботи, обґрунтовано її актуальність, новизну, 

теоретичну та практичну значущість, теоретико-методологічні засади та 

методи дослідження, подані цілі та завдання дослідження, сформульовані 

положення на захист, наведені відомості про апробацію роботи та публікації. 

У першому розділі проаналізовані підходи до розуміння понятть 

«образ», «художній образ» та «словесно-поетичний образ» в англомовному 

художньому дискурсі та схарактеризовано сучасний стан дослідження цього 

явища; подані основні теоретичні положення про мовчання як невербальний 

феномен; запропоновано комплексну методику аналізу поетичного мовчання  

в англомовному художньому дискурсі. Особливу увагу присвячено 

розробленню парадигми пейзажних образів у англомовному художньому 

просторі та місця поетичного мовчання в ньому.   

У другому розділі визначено особливості формування структури та 

семантики природного мовчання; виділені домінантні та периферійні 

синоніми, що беруть участь у формуванні образу мовчання, змодельовано 

словник силенціальних природних символів, а також сформований 

абсолютно новий підхід до визначення безособових конструкцій як 

основного інструменту для експлікації природного мовчання в художньому 

дискурсі. 

У третьому розділі здійснено функціональний аналіз образу 

поетичного мовчання, проаналізовано його комунікативні особливості, 
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досліджено прагматичний потенціал поетичного мовчання, що ґрунтується 

на його модусних характеристиках, охарактеризовано вплив поетичного 

мовчання в плані актуалізації мотивної спрямованості поетичних текстів, 

визначено стилістичні особливості образу поетичного мовчання. 

У загальних висновках викладено основні теоретичні та практичні 

результати дослідження, окреслено можливі перспективи подальших 

досліджень у руслі обраної проблематики.  

Додатки містять дві таблиці – «Лексико-семантичні  та синтаксичні 

особливості репрезентації поетичних образів мовчання» та «Середовище   

існування образу поетичного мовчання». 
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РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОЕТИЧНОГО ОБРАЗУ МОВЧАННЯ  

 

1.1 Поетичний образ як об’єкт дослідження лінгвістики: сучасний 

стан та перспективи 

Антропоцентрична лінгвістична парадигма створила необхідні 

методологічні передумови для зміщення дослідницьких акцентів мови як 

системи жорстких ієрархій на людину – креативного агента мовленнєвої 

діяльності, без якого існування мови втрачає будь-який сенс. У свою чергу, 

саме перебування людини у фокусі лінгвістичної уваги уможливило аналіз 

складного й неоднозначного явища поетичного мовчання. 

Згідно з основним постулатом антропоцентризму, який вимагає 

досліджувати наукові об’єкти з точки зору їх ролі для людини, їх 

призначення в діяльності й тих функціях, що вони виконують у розвитку та 

вдосконаленні людської особистості, мають бути переосмислені цілі, 

завдання й методи аналізу вербальних форм репрезентації поетичного 

мовчання. Стереотипні – «пересічні» погляди на феномен мовчання як на 

повну відсутність звуку та смислу поступаються місцем на користь 

розуміння його як прояву творчої діяльності людини, реалізації креативного 

потенціалу мовця, засобу нестандартного використання елементів мовної 

системи, що демонструє її потенційно безмежні можливості, потужного 

засобу прагматичного та художньо-естетичного впливу на реципієнта. 

Будь-яке наукове дослідження має спиратися на принцип академічної 

спадковості, що передбачає побудову нового знання на міцному 

теоретичному підґрунті, закладеному генераціями вчених-попередників. 

Образ як форма мислення та засіб пізнання складається задовго до появи 

художнього образу, становлення якого пов’язане з розвитком художньої 

свідомості [47, с. 8; 28, с. 226-231; 79, с. 62-67]. Образне мислення, зумовлене 



 

 

15   

здатністю людини співвідносити предмети та явища навколишньої дійсності, 

являти один предмет крізь призму іншого [117, с. 226-235; 9, с. 71-89; 38, с. 

12; 45, с. 326; 213, с. 10], розвивається у тісній взаємодії з еволюцією 

художньої свідомості й поетичного мислення. У прадавній свідомості 

відбувається мисленнєве перенесення суспільних відносин на природу, 

перенесення суспільного «я» на світ, на «не я», а первісний і найдавніший 

процес творення та осмислення одночасно виявився естетичним засобом 

освоєння світу [75, с. 5-8]. У цьому сенсі образ є таким саме давнім, як праця 

і свідомість [47, с. 4]. Образ є перетворенням первинного буття у буття 

вторинне, відображене та замкнене у чуттєво доступну форму [62, с. 102].  

Цікавим є те, що у довідкових виданнях, надаючи те чи інше 

визначення образу, автори наголошують на його багатозначності. Наприклад, 

у  Вебстерському словнику знаходимо таке тлумачення цього поняття: image 

– 1) n. a carved, painted or drawn effigy of a person or thing || a mental picture or 

concept || the optical counterpart of an object, each of whose points acts as a 

source of light which is reflected in a mirror or forcused by a lens || a person or 

thing resembling another person or thing, a likeness || (computer) data from one 

medium recorded on another medium || (television) reproduction of a view on a 

receiver || (psych.) presentation of a sensory experience 2) v. t. pres. part. imaging 

past and past part. imaged to form an image [233, с. 483]. Увагу потрібно 

звернути на те, що всі тлумачення за поняттєвим змістом легко поєднуються 

в окремі групи: а саме перша – характеризує психологічну здатність людини 

уявляти реалії психофізичного характеру, такі як радість, біль, картини 

природи, а друга група об’єднує значення, що характеризують це поняття як 

поетичний прийом та пов’язують його насамперед із непрямим вираженням 

думки. Очевидним є те, що саме друга група має пряме відношення до нашої 

наукової розвідки, проте необхідно зауважити, що емоційно-чуттєвий аспект, 

що об’єднує визначення першої групи, також є важливим для роботи.   
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Образне пізнання – це засіб освоєння та творчого переосмислення 

навколишньої дійсності, наслідком чого є художній образ [47, с. 6; 107, с. 23; 

79, с.  62].  

Образне мислення зумовлене здатністю людини порівнювати предмети 

та явища навколишньої дійсності одне з одним, асоціювати предмети між 

собою [47, с. 8]. Тому в лінгвістиці розрізняють поняття «образ», «словесний 

образ», «художній образ».  

Художній образ – більш широке поняття, ніж словесний образ. Під 

художнім образом розуміють специфічну форму й спосіб відображення 

життя різними видами мистецтва: пластичними (скульптура, архітектура, 

живопис) і динамічними (художня література, поезія, кіно, театр) [108, с. 6; 

62, с. 102]. У літературознавстві поняття «художній образ» означає 

особливості мовного втілення образів-персонажів, образів-мотивів, образів-

тем, образу автора [34, с. 103].  

Загальновживаним є осмислення художнього образу як чуттєвого 

змісту художнього тексту [43]; це не стільки форма відображення дійсності 

мистецтвом, скільки спосіб засвоєння й перетворення дійсності [46, с. 456–

457; 34, с. 155; 147, с. 363]. Сама форма художнього образу вже не є явищем 

мови, а проявом мистецтва, хоча й об’єктивованим за допомогою мовного 

матеріалу [148, с. 369]. На думку В. М. Жирмунського, будь-який образ має у 

своєму складі наочне представлення, що містить у собі елементи 

узагальнення [215, с. 191]. Про здатність художнього образу до узагальнення 

йдеться, зокрема, у відомій сентенції О. О. Потебні щодо «згущення думки» 

[136, с. 520].  

На сьогодні валоративним є виокремлення поняття «словесний образ-

символ» [49], що подане як органічне поєднання образних та знакових 

властивостей. Подібно до знаку зміст словесного образу-символу 

закріплюється за певною формою та з’ясовується умовивідним шляхом [49, 

с. 11]. Словесні образи-символи виражають у текстах значущі ідеї, що робить 

їх важливим засобом актуалізації концепту вірша [39]. Потрібно також 
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зазначити, що словесний образ-символ – це знак, який умовно передає певні 

думки, ідеї, переживання, у тексті він є важливим засобом актуалізації 

художнього навантаження твору. Як будь-який знак у семіотичній системі 

словесний образ-символ складається з різних рівнів значення: перший – 

денотативний, з яким пов’язується передавання фактуальної інформації, 

другий – конотативний, де знак об’єктивує додатковий, імпліцитний смисл, а 

третій – рівень художнього концепту, на якому словесний образ-символ є 

матеріальним експонентом авторської ідеї [49]. 

У контексті нашого дослідження ми концентруємо увагу на 

художньому образі, який, у свою чергу, поділяється на персонажні, глобальні 

(тематичні концепти), словесно-поетичні образи та словесні символи. 

Словесно-поетичний образ мовчання – це складний, динамічний словесний 

образ, для актуалізації якого характерна інкорпорація різних типів знань: 

базового (архетипного), конвенційного (стереотипного) та індивідуального, 

що проявляється у своєрідності осмислення феномену мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. Досліджуючи словесно-поетичні образи 

мовчання, ми ставимо за мету осмислення його транспозиції, тобто 

дослідження процесу породження, генерування нових рефераційних смислів 

за умови збереження первинності та самозначущості його значень.  

Наступним кроком наукової розвідки є виявлення різноаспектних 

способів формування таких образів у англомовному художньому тексті, що 

стає тлом для існування різноманітних образів. Образний простір поетичного 

тексту – це простір для «проживання» та взаємодії типологічно різних 

образів [46, с. 144].  

Із розвитком філологічної думки змінюється і розуміння поетичного 

образу. О. О. Потебня зазначає, що поезія – це перетворення думки засобом 

конкретного образу, вираженого в слові. Художній образ – синтез трьох 

моментів (зовнішньої форми – звука, внутрішньої форми – етимологічного 

значення й змісту), результат несвідомої творчості, засіб розвитку думки й 

самосвідомості [136, с. 32]. Етимологічне значення проявляється у 
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відношенні змісту думки до пізнання, яке наголошує на індивідуальному 

тлумаченні власної думки людиною. Етимологічне значення є внутрішньою 

формою слова і допомагає осмислити процес когнітивної діяльності людини 

[136, с.10].  

Поетичний образ створюється не завдяки окремому засобу, оскільки 

універсального засобу не існує, – це комплексне утворення, що 

характеризується поєднанням усіх засобів репрезентації. Поезія як жанр 

літературного твору є продуктивнішим тлом для створення поетичних 

образів, тому що саме вона ближче до мовних явищ і здатна до створення в 

межах окремих мовних форм [136, с. 15]. Важливим є те, що поезія та 

література не обмежуються використанням образних слів. Зміст літературно-

художнього твору уособлює відоме відношення між прямим значенням слів, 

якими він написаний, і самим змістом, його темою. Для того, щоб слово 

набуло такого образного змісту, створений ним образ повинен нести та 

зберігати в собі первинне, буквальне значення слова.  

 «Образ» є часто вживаним, але при цьому незрозумілим та 

невизначеним філологічним терміном. Він застосовний як по відношенню до 

мови, так і до мовлення, як до «інформативних» текстів, так і до художніх. 

Навіть у ракурсі вивчення образу в художній літературі не створилося 

єдиного напрямку його дослідження. У західній літературі під словом 

«image» розуміють і «будь-який вираз, що наділяє мовлення яскравістю та 

наочністю» [234], і «картину, намальовану словами» [215], і просто 

«метафору або фігуру мовлення» [225]. У російському літературознавстві, як 

і в українському, «образ» визначається як «форма відображення дійсності, 

конкретна та узагальнена картина людського життя, що вдосконалюється 

завдяки естетичному ідеалу митця та створюється за допомогою творчої 

фантазії» [225, с. 241].  

Образ поетичного мовчання в нашій науковій розвідці розглядається з 

позиції структурного, стилістичного, комунікативного та комунікативно-

прагматичного аспектів. В аспекті структурної організації знань про 
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мовчання узагальнені основні здобутки філології, літературознавства та 

невербальної лінгвістики щодо змісту такого складного феномену, як 

мовчання, та виявлені складники побудови моделі образу: домінантні 

вербалізатори, периферійні синоніми та безособові синтаксичні конструкції.  

У руслі стилістичного аспекту досліджуються способи об’єктивації 

поетичного образу, тобто тропеїчні засоби вираження образу – метафори, 

персоніфікація, порівняння, епітети. Метафоричне мислення є природною 

формою світосприйняття ще за часів архаїчної епохи. Проте уваги потребує 

той факт, що в образі побудованому на первісних метафорах не 

виокремлюється об’єкт та суб’єкт, він являє собою ще не абстракцію, а лише 

її первісник [107]. 

У межах комунікативного аспекту вивчення природної тиші 

невербальна поведінка мовчання розглядається як різновид художнього 

спілкування, а природа та символи природного буття постають учасниками 

цієї комунікації. 

Комунікативно-прагматичний аспект представлений насамперед 

мотивною спрямованістю образу поетичного мовчання, здатністю його до 

створення різних психоемоційних сцен та передачі стану автора. 

Мотиваційною основою словесно-поетичного образу мовчання є зв'язок між 

предметним зображенням та абстрактним референтом, що ґрунтуються за 

принципом аналогії (предметна симіляція) та асоціації (імплікація).     

Для більш детального осмислення такого складного поняття, як 

поетичний образ, доречним буде дослідження його в рамках історичного 

розвитку розуміння поетичного образу взагалі та основних образних 

парадигм англомовної пейзажної лірики зокрема.  

 

1.1.1 Історичний ракурс розуміння поетичного образу 

Образи не створюються щоразу, а є якоюсь абстрактною моделю або 

аналогією, проте в індивідуальному авторському виявленні. Парадигма 

образу – це інваріант ряду тотожних із ним образів, що складається із двох 
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стійких змістів, пов’язаних принципом ототожнення [125, с. 14]. Кожний 

поетичний образ існує не сам по собі, а поряд із іншими, при цьому реалізує 

визначену модель, закон, правило або парадигму [125, с. 14]. Цей інваріант 

образу існує в поетичній поняттєвій картині світу. 

 Підґрунтям античної теорії мови слугували не суто мовні факти, а 

основні філософські питання взаємовідношення між річчю, думкою та 

словом. Перші теоретичні праці у сфері поетичного мовлення 

характеризуються підвищеним інтересом до мовних закономірностей з точки 

зору онтологічних закономірностей філософії та логіки [170, с. 21]. 

Представники грецької філософської думки змінюють міфологічну картину 

світу, що панувала впродовж кількох століть, при цьому конкретна символіка 

міфологічного мислення поступається абстрактним поняттям, які все одно 

спираються на основні постулати міфології [170, с. 10; 76, с. 53]. 

У ранній Античності вчення про поетичне слово, образ становить низку 

розрізнених, не пов’язаних між собою асоціацій, які важко звести до однієї 

поетичної концепції чи напряму [116, с. 162].  

Перші праці з теорії поетичного образу з'являються лише у 

традиціональну епоху культурного розвитку людства. Проте термін «образ»  

уже вживається в естетиці Платона як удаване життя мистецтвом, «як згусток 

художнього бачення світу» [47, с. 6]. О. Ф. Лосєв звертає увагу на те, що 

платонівський «образ» має суперечливий характер [106, с. 338]. Це «ейдос» 

(ідея), тобто «вигляд» речі, що є мінливим і випадковим удаванням істинних 

сутностей, ідей [131, с. 48]. Давньогрецький філософ відрізняє образ речі від 

самої речі, виявляючи специфіку художнього образу в тому, що останній є 

удаванням удаваного, мімезисом [131]. 

Головну мету поезії Аристотель вбачає у досягненні гармонії краси й 

очищення (катарсиса) від гнітючих душевних переживань [5, с. 809]. Поезія – 

це змалювання життя словом прикрашеним, а істинне значення мімезису – 

образне удавання [5, с. 1252, 1273]. На його думку, удавання є однією із 

характерних властивостей людини, що особливо притаманна дітям [5, с. 
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1088]. Коли дитина «перевдягається» в інший образ, вона насамперед прагне, 

щоб упізнали саме образ, а не її в образі. Головним мотивом та завданням 

міметичної поведінки є прагнення до впізнання, що характеризується не 

лише впізнанням знайомої речі, а швидше відкриттям нової сутнісної ознаки 

речі, що з плином часу зникає, а за допомогою образу відтворюється в нашій 

свідомості. 

Для Аристотеля важливим є не лише ідея (ейдос), першосуть образу, 

але  й його «плинно-сутнісній стан», його буття, фізичне (або матеріальне) та 

ідеальне, духовне (або ейдетичне) [5, с. 62, 63, 69]. Образ, або ейдос, 

матеріалізується в поетичному тексті у формі вислову прикрашеного 

мовлення, що має ритм, гармонію та метр [5, с. 1998, 1072] і різняться 

використанням різних видів метафор та епітетів [4, с. 1096-1098]. 

Аристотелівська класифікація метафор, його влучні зауваження щодо 

здатності метафори актуалізувати подібність у речах, що є не схожими між 

собою [5, с. 976], виокремлювати подібне та пробуджувати пізнання [5, с. 

970] стали програмою наукових досліджень у галузі поетичного мовлення на 

цілі тисячоліття.  

У концепції Аристотеля, онтологічною за суттю, простежується 

функціональний підхід до тлумачення поетичного тексту та прикрашеного 

мовлення, що проявляється в отриманні радості й задоволення від 

упізнавання образів [5, с. 815, 1088]. Адресат відчуває радість не від об’єкта 

удавання, а від думки, що удавання прирівнюється імітованому об’єкту, а це 

вже є пізнання [5, с. 816]. В аристотелівському імперативі узнавання 

розкрито «диво пізнання» [41, с. 236], а отримання радості натякає на 

необхідність дослідження емоційного аспекту образу.  

Осмислення античної поетики полягає у визнанні мімезису як способу 

художнього відображення дійсності, причому він тлумачиться у двох 

смислах – платонівському як імітація, та аристотелівському як репрезентація, 

що припускає креативність, винахідливість поета [201, с. 34].  
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У період Нового часу доктрина мімезису, що базувалася на двох 

протилежних постулатах Платона та Аристотеля, поступилася доктрині так 

званих «можливих світів» Г. Лейбніца [23, с. 50]. Усвідомлення поетами 

нового способу відображення життя увиразнювалась у семантичній структурі 

поетичного образу, яка завдяки використанню подвійної метафори, 

оксиморона здатна не лише до удавання реальності (мімезису), але й до 

відображення уявного світу (дієгезису). Індивідуальною, деканізованою стала 

і сама мова поезії стираються рамки стилю, поширюється вживання 

розмовної мови, просторіччя, починається процес демократизації поетичного 

мовлення [33, с. 146; 69, с. 80-81]. 

У Новітній історії простежується процес від «деміфологізації» до 

«реміфологізації» [228], так звані «стрибки до предків», що відбиваються у 

семантичній структурі поетичних образів, побудовних на новому типі 

метафори – подвійній метафорі, метафорі-парафразі [108, с. 143]. У межах 

одного вірша поет послуговується лексичними одиницями різних 

функціональних стилів: високого й низького. Як стверджують автори 

Історичної поетики [32], Новий час – це період, коли художня література 

готова до оновлення, на необхідності якої ще раніше наголошували 

теоретики Відродження [75, с. 32]. Новий час характеризується 

співіснуванням різних літературних напрямів, тенденцій та шкіл: 

романтизму, натуралізму, сентименталізму, реалізму, символізму, 

модернізму із його різноманітними авангардитськими виявами [23, с. 53]. На 

нашу думку, найістотніший вплив на розвиток поетичних образів мали 

романтизм і реалізм. Ключовими темами романтиків були теми «світу 

людині», «людина – мікрокосм», через які вони прагнули описати буття та 

внутрішній світ людини, намагаючись відтворити закони краси, заповідані 

Античністю. 

Що стосується розвитку поетичного образу в ХХ столітті, то навіть 

попри суперечливість і різноманітність виявів ставлення людини до світу цей 

період характеризується насамперед своїми інтеграційними процесами. У ХХ 
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столітті з'являється прагнення до формування єдиної загальнолюдської 

культури, що розвивається через взаємозбагачення та взаємопроникнення її 

національних форм. Саме в цей час відбуваються фундаментальні зміни у 

культурно-ціннісній орієнтації людини, становленні єдиних основ 

загальнолюдської культури, формуються нові потреби й культурні 

стереотипи. Нова історико-культурна парадигма обумовлює розвиток нової 

поезії з характерними для неї словесними поетичними образами.  

Розвиток поетичного образу тісно пов'язаний з основними 

антропоцентричними тенденціями світової думки, що створили необхідне 

підґрунтя для більш детального дослідження цього явища в лінгвістиці. 

Аналіз історичного вектора розвитку поетичного образотворення 

проклав шлях до необхідності комплексного аналізу образу поетичного 

мовчання. Образ природної тиші (Nature Silence) на відміну від інших 

сформованих образів, що наскрізно пронизують поетичні твори різних 

авторів, проявляє в собі риси універсальності, оскільки він може не 

характеризуватися приналежністю до окремої літературної течії чи епохи. 

Насамперед, це означає, що образ природного мовчання може бути 

використаним авторами як основний мотив поетичного твору, що пронизує 

пейзажні поетичні замальовки автора, а також як фоновий, де образ 

мовчазної природи є фоном як для розгортання фізичних подій, так і для 

відображення психо-емоційного стану автора або ліричного героя. 

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що на тлі розвитку вчень 

про образотворення поетичний образ природної тиші як наслідок 

невербальної комунікації між різними дійовими особами є не дослідженим у 

достатньому обсязі.  

Основний фокус інтересу нашого дисертаційного дослідження  

сконцентровано не на певних історичних епохах, в період яких створюються 

подібні поетичні образи, а швидше на тематичних блоках англомовної 

пейзажної лірики, на тлі яких постає неповторний образ поетичного 

мовчання. 
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1.1.2 Парадигма символів англомовної пейзажної лірики 

Для сучасного етапу розвитку лінгвістичної думки домінантним є 

інтерес лінгвістів до проблем вивчення художнього твору як самостійної 

одиниці дослідження. Текст художнього твору, в якому відображаються 

основні особливості світобачення письменника, є результатом інтепретації 

світу автором, відтвореного засобами мови [129]. Зображення довкілля, 

пейзажу є важливим компонентом будь-якого поетичного тексту, необхідною 

умовою його художньої та інформаційної цілісності та невід’ємною 

частиною його структурної організації. Як феномен поезії пейзаж вивчається 

в різних галузях філології. При цьому однією з найважливіших проблем є 

питання, чи є пейзаж у поетичних творах самостійним жанром, або ж 

складовим елементом у творах різних жанрів.  

Становлення образу взагалі та пейзажного образу зокрема як 

самостійного компонента образного простору поетичного тексту 

пояснюється усвідомленням людини її нового становища у Всесвіті як 

уписаної та вбудованої в нього, що зумовлено поступовим переходом від 

міфологічної до міфопоетичної свідомості, розвитком аналогового та 

асоціативного поетичного мислення й зміною міметичного відображення на 

дієгетичне [23].  

Будь-який поетичний твір є результатом ментальної, творчої та психо-

емоційної діяльності автора. І всі художні прийоми, що використовуються у 

творі, є значущими й відображають настрої та інтенції автора. Специфіка 

пейзажу полягає в тому, що він існує у двох змістових просторах. З одного 

боку, він є конкретною образно-стилістичною одиницею, що знаходиться у 

взаємодії з поетикою англомовного тексту, а з іншого – вміщує в собі 

асоціативно-символічний зміст, що перетворює його зі звичайного фону 

оповідання на засіб вираження змісту твору, його центральних ідей та 

авторської концепції в цілому. Говорячи про пейзаж в англомовній ліриці, 

потрібно зазначити, що його поняттєва база в лексикографічних джерелах 

сконцентрована лише на самостійній жанровій приналежності, що не 
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пов’язана з функціонуванням у поетичних текстах, напр.: landscape – n. a 

painting or photograph of a piece of inland scenery || such as a piece of scenery 

[233, с. 554]. Проте, незважаючи на таку спрямованість, важливість наявності 

описів природи на сторінках поетичних творів залишається очевидною і ще 

раз наголошує на функціональній значущості пейзажних украплень для 

інформативної структури твору.  

Новизна та актуальність нашої роботи полягають у тому, що в ній 

складники природного опису, такі як укр.: дерева, ліс, зорі, англ.: trees, forest, 

stars та інші, вперше постають як співрозмовники, рівноправні учасники 

комунікативного процесу, при цьому процесом є не звичний акт мовлення, а 

невербальна дія – мовчання. Споріднені слова утворюють гнізда за 

спільністю значень, тенденцій, девіацій. У родині номінацій природних явищ 

особливе місце посідають слова-побратими: англ.: sun, moon, earth, wind, 

water, mountain, thunder, lightening; укр.: сонце, місяць, земля, вітер, гори, 

грім, блискавка [81, с. 86]. 

Спираючись на розвідки лінгвостилістичного напрямку [6; 102; 46], 

пейзажний образ тлумачимо як художній образ, пов’язаний із феноменами 

людського мислення і визначає світ крізь призму суб’єктивного досвіду 

людини. В ньому віддзеркалені як природні процеси, так і ставлення людини 

до природи. Опис природи є зображенням географічного простору, в якому 

відтворено буття предметів і природних явищ шляхом фіксації та 

послідовного переліку їх ознак і властивостей. В описанні природи 

реалізовано міметичний спосіб відображення дійсності, натомість у 

пейзажному образі – дієгетичний [171]. Показником композиції пейзажного 

образу є особливість розвитку його змісту, а основними ознаками – 

антропоцентричність, колоцентрична форма організації, просторова 

репрезентація, проникнення простору в часовий рух.   

Аналізуючи емпіричний матеріал, у рамках комунікативного підходу 

до вивчення поетичних образів, ми розподілили всіх дійових осіб, що беруть 
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участь у створенні природної тиші за топографічною приналежністю, на три 

групи: земні символи, аеральні та небесні (Earthy, Aerial, Celestial).  

У центрі пейзажної картини англомовної лірики постає Природа 

(Nature), що об’єктивується насамперед важливістю цього компонента в 

свідомості людини. В історії філософської думки неважко знайти приклади, 

коли природа як Універсум, Всесвіт наділена найвищою естетичною 

цінністю. Сюди ж належать і загальновідомі приклади всесвітів, що 

побудовані на естетичному принципі, такі як метафізика Піфагора, даосизм 

або основні положення Біблії. Природа як Універсум стає найвищою 

естетичною цінністю, і це можливо тому, що естетичною є цінність 

універсальна. При цьому поняття природа в нашій науковій розвідці є і 

самостійним продуцентом поетичного мовчання, і  узагальнювальним 

елементом, усередині якого сконцентровані основні символи природних 

явищ.  

Природа на сторінках англомовних поетичних творів відтворює 

декілька протилежних за своєю суттю функцій – вона може 

використовуватися для створення просторово-часового континууму 

поетичного твору, тобто створення фону сюжетних подій, і як головна дійова 

особа – для передачі домінантної ідеї всього поетичного твору, а також для 

актуалізації текстової категорії антропоцентричності. Ця спрямованість 

образу природи є не метою, а засобом поглибленого пояснення образу 

персонажа та його стану й настрою. При цьому потрібно зазначити, що 

людина, у свою чергу, відіграє роль або ж рівноправного учасника або 

мовчазного спостерігача.   

Словам на позначення природних явищ притаманні універсальні риси. 

Їх назви усталені й широко відомі. Цим номінаціям властиве повноголосся 

інновацій, що відбивають когнітивний досвід мовців та етапи пізнавальної 

діяльності. У мовній картині світу виокремлюється декілька парадигм 

одиниць на позначення етапів пізнання навколишнього світу. На першому 

етапі когніції природні явища постають об’єктом пильного спостереження. 
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Небо, сонце, земля – все те, що є над головою, під ногами та навколо, стає 

об’єктом людського осмислення [81, с. 86]. На другому етапі – людина у 

пошуку адекватного вирішення проблем уподібнюється природі, вбачаючи у 

ній свій порятунок, намагається натуралізуватися [81, с. 87]. На третьому 

етапі – природні явища осмислюються як живі істоти, люди. Процес 

персоніфікації на відміну від натуралізації змінює вектор пізнання, а саме від 

людини до природи, тобто простежується процес анімації, персоніфікації [81, 

с. 89]. 

Історичний аналіз розвитку відносин «людина – природа» реалізується 

в кількох аспектах, а саме етичному, релігійному, екологічному та дієвому. 

Етичний аспект у культурі античності пов’язаний із відчуттям 

нерозділеного співіснування людини та природи. Релігійний аспект, навпаки,  

вказує на могутність та силу природи порівняно з людиною. Дієвий же 

аспект обумовлений ставленням людини до речі в процесі своєї діяльності. 

Оскільки природа – це система речей, явищ та відношень між ними, то 

сприйняття природи людиною залежатиме від форми практичної людської 

діяльності. У часи античності ремісник, створюючи якусь річ, виражав у ній 

свою індивідуальність, саме така діяльність сформувала і відповідне 

ставлення до природи – як до одухотвореної, живої істоти. У нашому 

дослідженні всі ці аспекти розуміння процесу функціонування людини та 

природи відображені у комунікативній поведінці, що насамперед пов’язана з 

реалізацією поетичного мовчання.  

З огляду на предмет нашого дослідження та спрямованість поетичної 

вибірки, що об’єктивується не хронологічними рамками конкретної 

літературної епохи, а тематичними рядами, доречним буде аналіз динаміки 

образу природи від античності й до сьогодення.  

Важливою особливістю розуміння природи в античності є уявлення про 

самодостатність природи. Природа для античного світу це те, що має 

причину свого існування в собі, не потрібно залучати ніякі сутності для 

пояснення природи, тому що все є природа, і буття – це теж природа. 
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Пізнавальне ставлення до природи реалізується в розумному спогляданні за 

природою та підкоренні її явищам. У середньовічному світогляді ставлення 

до природи змінюється на протилежне, вона вперше починає розглядатися як 

тлін, що не має життя. У наш же час природа для людини стає рівноправним 

співбесідником, порадником і водночас найвищою силою буття, на яку не в 

силах вплинути жодна жива істота.   

Природа в загальному розумінні на сторінках поетичних творів є 

універсальним явищем, що продукує природне мовчання завдяки 

домінантним вербалізаторам, словам, мовчазне значення яких закріплене в 

лексикографічних джерелах, напр.: Poor peace as the sun sets / And dark shoals 

every holy field. / We will ride out alone, and then, / Under the stars of Wales [251, 

с. 8].  

Проблема слова в наші дні стає найбільш актуальною та дискусійною, 

над вирішенням якої замислюються мовознавці різних студій та епох. 

Визначення слова, його основних функцій та одиниць змінювалося з 

історичним розвитком лінгвістичної науки. Потрібно зазначити, що навіть 

сьогодні не втратила своєї актуальності думка Ф. де Сосюра, про те, що 

«слово, незважаючи на всі труднощі, пов’язані з визначенням цього поняття, 

є одиницею, що невідступно постає перед нашим розумом як щось 

центральне в механізмі мови» [160, с. 143]. 

Центральною та основною дефініцією слова є те, що воно – це 

будівельний матеріал, завдяки якому ми реалізуємо свою можливість 

спілкування з іншими людьми. Воно є основною одиницею найменування 

фактів дійсності, а також сприймань, думок, почуттів, викликаних цими 

фактами. Найменування, яке здійснюється у лексичній (слово) або 

граматичній (конструкції) формах – це не лише процес позначення денотата, 

а й водночас процес пізнання та комунікації [37, с.5]. Смислова функція 

слова як одиниці інформації містить формування поняття та передачу 

відповідного когнітивного образу в процесі комунікації. Дуальний характер 

слова полягає в тому, що у сфері мови воно часто співвідноситься із 
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предметом або явищем позамовної дійсності абстраговано від поодиноких 

уявлень про них, а у сфері мовлення слово може виявитися найменуванням 

одиничного предмета в конкретній ситуації [37, с. 6]. 

На разі у мовознавстві не існує загального визначення слова, яке б 

могло застосовуватися до різних мов, з типологічної точки зору. Це є 

об’єктивним фактором, що перешкоджає загальній кваліфікації. Типологічно 

різні мови характеризуються різною структурою слів; те, що для одних мов 

може бути звичайним, для інших є нетиповим і незастосовним. В англійській 

мові валідною є думка щодо цільнооформленості слова. Критерії 

цільнооформленості слова визначаються цілісністю його фонетичної та 

граматичної будови й ідеоматичністю [158, с. 33], тому осмислення поняття 

слова необхідно проводити в межах конкретної мови чи групі споріднених 

мов. До фокуса уваги мовознавців також потрапляє і двобічна природа слова, 

з одного боку – це його форма, а з іншого – зміст. Зважаючи на це, 

мовознавці кваліфікують слово як найменшу мовну одиницю, самостійну за 

значенням та формою [61, с. 7].  

Самостійність, або автономність слова, що є дуже важливою у 

проблемі його визначення, має два ступені: перший, або нижчий, що 

характеризується позиційною самостійністю, та вищий, або другий, що 

характеризується синтаксичною самостійністю. Позиційна самостійність на 

відміну від синтаксичної є більш важливою для визначення слова [158].  

Розуміння слова з точки зору позиційної самостійності є дуже 

поширеним серед лінгвістів. Синтаксична самостійність, що полягає у 

здатності слова виступати різним членом речення, є також валідною, з огляду 

на те, що форми, які можуть виступати як речення, – це вільні форми. Вільні 

форми, які не є словосполученням, – це слова, тож слово – це мінімальна 

вільна форма [25, с. 187]. Окремі науковці визначають слово через 

зіставлення його з реченням [191], наголошуючи, що слово – це частина 

речення, яку ми можемо вжити самостійно, при цьому не змінюючи значення 

[192, с. 100].  
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Словам на позначення мовчазного феномену притаманні 

цільнооформленість, позиційна та синтаксична самостійність, вони 

характеризуються універсальним характером і відкриті до творення нових 

форм та значень. Саме ці властивості стали інструментальними та 

домінантними для творення неповторного образу мовчання. В центрі 

вербалізаторів мовчання постає слово silence, що характеризується 

універсальністю використання як для позначення людського мовчання 

(Homo Silence), так і природного (Nature Silence).  

Крім того, неодухотвореність природи, що сформувалася ще в епоху 

Середньовіччя, реалізується завдяки безособовим конструкціям, що також 

експлікують мовчання, напр.: All around him was calm, but within him 

commotion and conflict, / Love contending with friendship, and self with each 

generous impulse. / To and fro in his breast his thoughts were heaving and dashing 

[245, с. 324].  

Основним завданням синтаксису будь-якої мови, є вчення про речення, 

що розглядається як основна форма комунікації та один із основних 

елементів граматичної побудови мови [34, с. 38]. Предметом вивчення 

синтаксису є не лише речення, але й сполучення слів, що входять до його 

складу, а не те й інше окремо [157, с. 47]. Конкретні факти мови, доступні до 

спостереження та аналізу, підтверджують наявність специфічних якостей у 

граматичної одиниці – реченні за співвідношення його з логічною одиницею 

– судженням.  

Судження визначається в логіці як смисл речення, в якому щось 

стверджується або заперечується, і що може бути оцінене як справжнє або 

хибне [5].   

Уперше про речення як про синтаксичне утворення мова йшла у 

граматиці класичного санскриту, автором якої був Паніні [V – ІV ст. до н. е.]. 

При цьому зазначалося, що речення – основна синтаксична одиниця, 

оскільки лише воно здатне виражати думку. Аналізуючи речення, Паніні 

дотримувався емпіричного погляду на його будову. Аристотель також 
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виділяв речення, характеризуючи його як складний звук із самостійним 

значенням, окремі частини якого також мають самостійне значення. Цим 

речення відрізняється від інших складних звуків, окремі частини яких 

позбавлені власного значення. В його праці констатується, що «не будь-яке 

речення складається з дієслів та імен, але будь-яка частина речення завжди 

матиме самостійне значення» [5, с. 25]. Інтерес Аристотеля також 

спрямовувався на дослідження різних типів речення, що вже тоді поділялися 

на розповідні, спонукальні, а також бездієслівні. 

На сьогодні, найбільш валідним є визначення речення як синтаксичної 

конструкції, що є центральною, головною, але не єдиною [69, с. 164]. У 

традиційному визначенні речення – це група слів, однак виходячи з того, що 

будь-яка синтаксична конструкція передбачає наявність групи слів, то 

сучасне визначення не заперечує традиційного. Поряд із цим визначення 

речення як синтаксичної конструкції більш точне, тому що не кожна група 

слів може бути реченням. Схарактеризувавши речення як синтаксичну 

конструкцію, ми зауважили на його спільних рисах із іншими синтаксичними 

одиницями та вказали на його родову належність.  

Виступаючи мовною і знаковою одиницею, речення характеризується 

формою та змістом. Форма речення специфічна, адже словам у реченні 

притаманні сполучуваність і багатокомпонентність, відтак найчастіше увага 

концентрується на тому, чим речення відрізняється від простого набору слів. 

Цей аспект здебільшого називають структурним, оскільки він повною мірою 

відображає закономірності синтаксичних зв’язків і лінеарних відношень між 

словами, тенденції формального вияву компонентів реченнєвої структури. У 

цьому плані показовим постає тлумачення речення, що передбачає 

актуалізацію лише його оформлення. Тому речення – це текст, що 

починається з великої літери і закінчується крапкою або іншим структурним 

розділовим знаком. 

Водночас глибокого аналізу вимагають формальні показники 

граматичних значень. Стверджувальність / заперечність, особовість / 
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безособовість, розповідність / питальність / спонукальність та багато інших 

змістових ознак речення, пов’язаних із його будовою, повинні віднайти своє 

місце в його синтаксичному описі. Формальні показники змістових 

диференціацій – це належність структурного аспекту речення [63, с. 105-106]. 

Крім цього аспекту, надзвичайно актуальним є осмислення синтаксичних 

конструкцій з огляду на їхній семантичний (відображення глибини змісту 

речення, можливості варіювання його елементів щодо вміщеного в них 

змісту) та прагматичний (співвідношення з комунікативною постановкою 

речення) аспекти. 

Основна межа, що пов'язується зі структурним аспектом класифікації 

синтаксичних конструкцій, проходить між особовими та безособовими 

реченнями. Особове речення – це така синтаксична конструкція, в якій 

підмет позначає суб’єкт, що тією чи іншою мірою піддається виділенню та 

визначенню [158, с. 157]. 

Залежно від лексичного значення підмета особові речення поділяються 

на:  1) власне особові; 2) неозначено-особові (речення із власне неозначено 

особовим підметом та речення із узагальненим неозначено-особовим 

підметом); 3) речення із неозначено-вказівним підметом; 4) речення із 

негативним підметом; 5) речення із питальним підметом [158, с. 159-162]. 

Питання безособового речення наразі є досить актуальним і валідним з 

огляду на низку попередніх досліджень [183; 126; 121; 44 та інш.]. Під вектор 

наукової уваги підпадає саме статус безособового речення та співіснування 

його зі судженням. Саме тому релеватність в існуванні одночленних суджень 

проявляється у складі безособового речення. Елементарним видом речення 

можна вважати одночленне речення, що складається з одного дієслова та 

імені, а безособовість є таким частотним випадком співвідношення членів 

речення, коли присудок для свого розуміння не вимагає підмета [134, с. 305]. 

На сьогодні більш детального розгляду потребую процес граматикалізації з 

точки зору синергетичної методології. Під терміном граматикалізації 

прийнято розуміти історичний процес посилення функціональних 
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властивостей лексичної одиниці з одночасним послабленням її самостійності. 

Серед основних механізмів процесу граматикалізації вчені називають 

десемантизацію лексичних одиниць, морфологічну редукцію та фонетичні 

зміни [58]. У нашій науковій розвідці неодухотворене природне мовчання 

реалізується завдяки безособовим синтаксичним конструкціям, що містять у 

своєму складі десемантизовані елементи типу: it, all, there is\ there are, 

everything. Саме ці елементи завдяки своїм лексичним навантаженням 

можуть замінити універсальне поняття Природи (Nature) в англомовному 

художньому дискурсі. 

Історичний процес граматикалізації може бути розглянутий із позиції 

синергетики як процес еволюції порядку та представлений окремими 

стадіями перетворення повнозначних слів у засоби вираження граматичних 

категорій [58].  

Цікавим є те, що крім загального поняття Природа (Nature), значення 

якого вбирає в себе безособовий десемантизований елемент, у нашій 

поетичній вибірці використання інших природних символів є також 

валідним. Природні символи в англомовній пейзажній ліриці виконують роль 

героїв, дійових осіб. Вони відіграють ключову роль у художньому творі, і 

кожен жанр вимагає особливої моделі створення та представлення головних 

та другорядних героїв.  

Семантична класифікація образу природи в англомовній пейзажній 

ліриці подана трьома основними групами, такий розподіл, передусім 

об’єктивується значущістю відокремлених природних символів для кожної 

мовної групи.  

Більш детальний огляд англомовної поезії дозволяє стверджувати, що 

найголовніші природні явища сконцентровані навколо субстанціональних 

природних символів, а саме земних, повітряних та небесних. Земні символи 

буття представлені такими компонентами, як Земля (earth, field), Вода (water, 

ocean, stream, river, waterfall, sea, wave) і Флора (tree, flower, grass).  

Потрібно зазначити, що образи води взагалі та моря зокрема займають 
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особливе місце в англомовній ліриці через особливе ставлення британців та 

американців до моря. Саме цей образ викликає в уяві англійців безліч 

асоціацій, він може пов’язуватися з різними об’єктами, стаючи імпульсом 

для створення різних поетичних образів. Морські образи в англомовній поезії 

тісно пов’язані з фольклорною традицією. Загальновідомим є той факт, що 

прісна вода особливо шанувалася пращурами як джерело життя, а також як 

межа між світом живих та мертвих. Вода стала осередям багатьох приказок, 

прислів’їв, фразеологічних висловів, у яких образно зображається поведінка 

людини, напр.: still waters have deep bottoms, we never know the value of water 

till the well is dry, the drop wears away the stone [81, с. 87]. 

 Солона вода як складова Світового океану, навпаки, сприймалася як 

місце існування чогось потойбічного, незрозумілого, ворожого. Образ моря в 

англомовній поезії найчастіше має у своєму складі персоніфіковані елементи, 

що уособлюють його з підступною сутністю жіночої особи та могутньою 

сутністю чоловічої. Такі розбіжності в асоціативному розумінні образу моря 

насамперед пов’язані з існуванням скандинавського міфологічного жіночого 

божества Ран, більш підступного ніж її чоловік Егир, який з часом обізлився 

на все людство під впливом своєї дружини. Морські боги чоловічої статі 

уособлювали силу та могутність океану, в той час як їх негативні якості 

вважалися неістотними. Мабуть, саме тому на сторінках поетичних творів 

ліричний герой найчастіше приходить за порадою та душевною силою саме 

до моря, а поетичне мовчання, у свою чергу, є реалізатором невербального 

спілкування між ними, напр.: That strong and delicious word which, creeping to 

my feet, / (Or like some old crone rocking the cradle, swathed in sweet garments, 

bending aside,) / The sea whisper'd me [252, с. 260]. 

Ступінь інтегрованості цього образу в англомовний поетичний простір 

підтверджується відсотковим співвідношенням, що становить 19 % від 

загальної кількості природних символів буття. 

Не менш важливим для англомовних авторів є образи Землі та Флори, 

що існує на ній. Потрібно зазначити, що ще за часів первісного суспільства 
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первинними вважаються антропоморфні та зооморфні моделі Всесвіту, коли 

світ ототожнювався чи то з твариною, чи то з рослиною. Для реалізації 

образу мовчання значну роль в англомовній ліриці відіграє саме рослинний 

світ, оскільки завдяки йому та його настроям створюються неповторні 

картини тихої природи. Образ Флори та Землі на відміну від морських 

образів найчастіше постає спокійним спостерігачем людських дій, причому 

поетичне мовчання, що продукується цими символами, екстеріоризує 

психоемоційний стан ліричного героя, напр.: Again the deathless grass, so 

noiseless, soft and green, / Again the blood-red roses blooming [252, с. 85]. 

На противагу земним символам в англомовній ліриці чітко виділяються 

й небесні, що протиставляються земним, за принципом міфологічної опозиції 

гори та низу. Небесні образи англомовної пейзажної лірики представлені 

такими елементами, як Небо (sky, heavens), Місяць (the Moon), Зірки (stars), 

Сонце (the Sun). В англомовній поезії образ неба характеризується такими 

властивостями, як абсолютна віддаленість, недоступність, незмінність, 

трансцендентність і неосяжність. Не дивно, що саме цей символ проявив у 

собі здатність до творення неповторних образів тиші. Образ Неба, так само 

як і образ Моря, є достатньо інтегрованим в англомовний поетичний простір. 

При цьому небесні символи можуть ставати як окремими дійовими особами, 

що ведуть тиху розмову з ліричним героєм, напр.: "The stars," she whispers, 

"blindly run; / A web is wov'n across the sky; / From out waste places comes a cry, 

/ And murmurs from the dying sun: "/ And all the phantom, / Nature, stands-- / 

With all the music in her tone, / A hollow echo of my own [249, с. 156],  так і 

фоновим образом, що продукує поетичне мовчання, передаючи душевні 

переживання та настрій головного героя, напр.: And, from out the silent heaven, 

/ Silence on the town descended. Silence, silence everywhere, / On the earth and in 

the air [250, с. 31]; `T was an afternoon in Summer; / Very hot and still the air 

was, / Very smooth the gliding river, / Motionless the sleeping shadows: / Insects 

glistened in the sunshine, / Insects skated on the water, / Filled the drowsy air with 

buzzing, / With a far resounding war-cry [245, с. 346]. 
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Зазначимо, що місяць, зорі та сонце найчастіше існують поряд із 

образом неба, причому співобрази Неба+Зірок+Місяця (Sky+Stars+Moon), 

поєднуючись на сторінках поетичних творів, створюють неповторний образ 

Ночі (Night). Аналіз емпіричного матеріалу уможливив осмислення зв'язку 

образу Ночі (Night) з образом поетичного мовчання, оскільки за 

хронологічними особливостями природне мовчання тяжіє саме до цього часу 

доби. Наші висновки підтверджуються відсотковим співвідношенням, що 

становить 69 % від загальної кількості образів мовчання, що 

характеризуються визначеним добовим проміжком.  

Близькість образу Ночі (Night) до Природного мовчання (Nature 

Silence) пояснюється насамперед сакральністю та трансцендентністю цих 

понять. Ніч, як відомо – пора тиші та спокою, час для занурення у власні 

думки та осмислення свого буття, а мовчання – це засіб створення тихого 

простору, це внутрішня комунікація, це інструмент для самопізнання. 

Образ Сонця (the Sun) на відміну від нічних символів 

характеризується раритетністю та експлікує тихий перехід від нічної доби до 

денної, при цьому будова цих образів вказує на емоційне піднесення та 

захоплення автора, напр.: O Sun Of Real Peace / O SUN of real peace! O 

hastening light! / O free and extatic! / O what I here, preparing, warble for! / O 

the sun of the world will ascend, dazzling, and take his height-- and you too, / O 

my Ideal, will surely ascend! [252, с. 235]. 

Природними символами, рівновіддаленими від земних та небесних, на 

сторінках поетичних творів виступають аеральні субстанціальні символи 

(Aerial). За міфологією саме божество повітря Деміург брав участь у 

відокремленні Землі від Неба, Гори від Низу. Аеральні символи в 

англомовній поезії представлені такими допоміжними елементами, як 

Повітря (air) та Вітер (wind, breeze). Повітря – це одна із фундаментальних 

стихій у світосприйнятті. Подих вітру, дихання пов’язані з принципом життя. 

Створюючи людину, Бог вдихнув у неї життя, у більш вузькому сенсі це 

означає, що дух Божий сходить на людину через подих, наділяючи її 
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незвичними якостями від неземної фізичної сили, а також яснобачення. 

Повітря дає ту силу, що не підвладна жодній зі стихій, воно дає життя, але з 

легкістю може і відняти його. Саме тому образи Повітря та Вітру є такими 

значущими для англомовної лірики, оскільки саме тиша та спокій можуть 

створювати емоційну картину всього ліричного твору, напр.: Sweet was the air 

and soft; and slowly the smoke from the chimneys Rose over roofs of thatch, and 

pointed steadily eastward [245, с. 330]; або навпаки, вітер може ставати 

наймогутнішою силою природи, що в змозі порушити навіть природний 

спокій, напр.: And gladden these deep solitudes. / Where, twisted round the 

barren oak, / The summer vine in beauty clung, / And summer winds the stillness 

broke [245, с. 464]. 

Ступінь впливу та поетична значущість визначених природних 

символів стають очевидними при кількісному підрахунку природного 

мовчання, їх результати зазначені в таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 – Семантична класифікація словесно-поетичного образу природи 

Nature (31 %) 

 

 

Earthy                  Aerial                  Celestial 

        (27 %)                (30 %)                  (12 %) 

Розрахунки за таблицею були проведені на основі загальної кількості 

прикладів (2000), що ілюструють поетичне мовчання в англомовному 

художньому дискурсі. 

 Осмислення парадигми пейзажних образів англомовної лірики 

уможливило ствердження того, що образ Природи (Nature) представлений 

універсально і знаходиться в центрі поетичного світобачення англомовних 

митців, решта символів є допоміжними, при цьому по-різному впливаючи на 

ліричного героя та читача.  
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1.2 Феномен мовчання в парадигмі гуманітарних знань 

Мовчання як явище комунікації викликає особливий дослідницький 

інтерес. Починаючи з другої половини ХХ ст. феномен мовчання 

розглядається в рамках когнітивної лінгвістики та психолінгвістики [208; 199 

та ін.], лінгвосеміотики, прагмалінгвістики та теорії комунікації [3; 7; 26; 89; 

137; 184 та ін.], соціолінгвістики та лінгвокультурології [200], а також на 

перехрещенні цих дисциплін та в суміжних галузях гуманітарного знання.  

Комунікативної значущості мовчання набуває в ситуації спілкування, а 

художня комунікація сприяє виведенню імпліцитних смислів та повній 

реалізації мовчання в мовній картині світу. Процес відтворення 

домислюваної (імпліцитної) інформації в художній комунікації ґрунтується 

на засадах комунікативної лінгвістики та прагмалінгвістики. Попри деякі 

здобутки в дослідженні імпліцитності в різних типах дискурсу [17; 18; 102 та 

ін.] більш детального аналізу вимагає осмислення природи, засобів та 

механізму відтворення імпліцитності мовчання у свідомості реципієнта.    

На сьогодні основне коло інтересів сконцентроване навколо місця 

мовчання в невербальній комунікації, яка в більшості випадків тісно 

пов’язана з вербальною. Невербаліка є об'єктом лінгвістичного, 

психологічного, соціологічного, дискурсивного аналізу. Невербальні 

повідомлення є неструктурованими, їх неможливо розкласти на окремі 

складники, оскільки вони є виявом темпераменту людини, її емоційного 

стану, самооцінки, соціальних статусів, належності до певної групи, 

субкультури тощо. 

Одне з основних положень, що використовуються для характеристики 

невербальної комунікації, полягає в тому, що вона полегшує процес 

сприйняття вербально вираженої інформації [159, с. 170]. Невербальні дії у 

спілкуванні мають як підсвідомий, так і регульований запланований 

характер; феномен мовчання реалізується як спонтанно, так і заплановано. За 

умов, коли комуніканти не мають спільного вербального каналу, не 
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володіють мовою або розмовляють різними мовами, фонація та кінетика 

можуть стати єдиним засобом спілкування. 

Комунікативне мовчання здебільшого представлене спонтанним типом. 

Крім спонтанного емоційного, існує ще заплановане емоційне мовлення, 

спрямоване на адресата. Відомо, що немовленнєві фактори супроводжують 

мовлення та відіграють значну роль у спілкуванні. Саме тому вивчення 

невербальної комунікації приводить до необхідності вивчення такого явища, 

як мовчання. Семіотичний знак мовчання передує вербальній комунікації та 

широко використовується в інтеракції з невербалікою. Невербальні засоби 

спілкування привертають увагу вчених різних студій, у яких фокусується 

увага на поліаспектності, поліфункціональності та мультимодальності. 

Вербальна комунікація базується на словесних знаках, символах, 

репрезентованих в усному та писемному мовленні. Невербальна комунікація 

корелює з позаалфавітними знаками та номінаціями – вербалізаторами. 

Засоби невербальної комунікації спілкування є найдавнішою формою 

спілкування, що передають почуття, бажання та інтегрують з іншими 

семіотичними знаками [3]. Таксономія комунікативного мовчання 

представлена парадигмою релевантних адгерентних доменів. Базовими 

номінаціями силенціального компонента в англомовному художньому 

дискурсі є лексеми: silence, calm, quiet, still. Силенціальний ефект [24] 

обіймає індивідуально-психологічне та соціокультурне мовчання, яке має 

ситуативно-комунікативний характер і корелює із емоційним та ментальним 

станами людини, її статусом.  

Мовчання як невербальна дія знаходить своє вираження у різних видах 

дискурсу. На сьогодні термін дискурс використовується у різних значеннях, 

що дає змогу вченим говорити про розмитість його поняттєвих меж. Поняття 

дискурсу часто асоціюється з типами та формами мовлення, принципами 

побудови повідомлення, його риторикою, крім того, дискурс може 

розглядатись і як функціональний стиль, різновид мовлення (усний, 

писемний, художній, діловий, літературний).  
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Загальне тлумачення дискурсу, що є валідним та загальноприйнятим у 

сучасному науковому суспільстві, має такий вигляд: дискурс – тип 

комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має 

різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах 

конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями й тактиками 

учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, 

психологічних тощо) чинників, що визначаються конкретним колом «форм 

життя», залежних від тематики спілкування, має своїм наслідком формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів [17].  

Дискурс має дві підсистеми – текст і контекст. Основна функція будь-

якого дискурсу полягає в організації комунікативної взаємодії адресанта та 

адресата й реалізації в контексті більше, ніж закладено в тексті [130]. 

Потрібно зазначити, що основна мета дискурсу по-різному реалізується в 

різних  його типах: максимально – у художньому, мінімально у 

математичному тощо. 

Літературний, або художній, дискурс, що є предметом нашої уваги – це  

тип комунікативної діяльності, в якому форма має важливіше значення, ніж 

зміст, саме тому в його межах істотну роль відіграють засоби полегшення 

сприйняття: ритм, рима. Літературний текст, що є комунікативною моделлю, 

найчастіше будується з порушеннями законів автоматизму руху звичайного 

спілкування, тому вважається, що художній текст – це деавтоматизований 

елемент, що характеризується багатозначністю (кожен читач знаходить 

власний зміст). На сьогодні у художній комунікації велику роль відіграють 

автор, створюючи індивідуалізований витвір мистецтва, та читач, який надає 

твору особистісних смислів, при цьому перетворюючи звичайний текст на 

дискурс.  

Англомовний художній дискурс як емпірична база комунікативно 

значущого мовчання є валідним для експерименту з огляду на значну 

представленість мовчазних ситуацій і відповідного тлумачення наратором 

[81, с. 91]. У художньому дискурсі, абсолютно антропоцентричному, мовні 
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особистості стабільно представлені наратором та читачем, а силенціальний 

ефект є своєрідною серцевиною комунікації, що позначається на письмі за 

допомогою специфічних невербальних (графічних) та вербальних засобів. 

Завдяки наратору читач осмислює природу людської поведінки в 

навколишньому середовищі, ментально-психологічний стан персонажів, 

включаючи ефект комунікативного мовчання. 

Комунікативно значуще мовчання на сторінках англомовного 

художнього дискурсу різниться за своїми продуцентами, які можна розділити 

на дві групи: Homo Silence (людське мовчання, тобто те, що продукується 

живими істотами, а саме людиною чи представниками фауни) та Nature 

Silence (природне мовчання, що продукується природою та її основними 

компонентами) [3].  

Осмислення словникових дефініцій мовчання та тиші в українській 

мові уможливило ствердження про те, що мовчання – це суто людська 

категорія, в той час як тиша – природна. Мовчання теж може бути мовою, 

художньою літературою, текстом. «Тиша – це мова, якою говорить до 

людини Бог», – написав Богдан-Ігор Антонич у своєму однорядковому вірші 

«Тиша» (1 квітня 1932 року).  

На сторінках поетичних текстів образ Природи та її символів 

представлений персоніфіковано та метафорично, що дає змогу говорити і про 

природне мовчання, і про природну тишу, при цьому не розгалужуючи ці 

поняття. Лексикографічний аналіз указав на основні лексичні елементи, що 

екстеріоризують поетичне мовчання та виступають як домінантні (silence, 

calm, quiet, still) та периферійні (whisper, murmur, mute, etc) вербалізатори.   

Домінантною складовою будь-якої поезії взагалі й англомовної зокрема 

можна назвати синкретизм, в основу якого покладений принцип поєднання 

всіх видів мистецтва та вилучення особливих ознак окремого напрямку. 

Англомовна поезія в нашій науковій розвідці слугує фоном, де створюються, 

розвиваються та функціонують неповторні поетичні образи. Саме за цим 



 

 

42   

принципом побудоване твердження, що образ поетичного мовчання та 

способи його екстеріоризації напряму залежать від законів музики.  

Мовчання – це нульовий денотат, повна відсутність будь-якого звука, 

але завдяки вербалізаторам поетичного образу цей феномен починає оживати 

й звучати різними барвами у свідомості як автора, так і реципієнта. 

Домінантні вербалізатори поетичного мовчання (silence, calm, quiet etc) 

створюють картину неповторної тиші та спокою, в той час як периферійні 

(whisper, murmur), навпаки, підкреслюють лише її тихе звучання. Світ 

людства побудований на принципі загальної антонімії: добру 

протиставляється зло, темряві – день, говорінню – мовчання. На сторінках 

поетичних творів ця дуалістична картина світу змінюється на більш яскраву 

та образну, оскільки, крім протилежних понять говоріння та мовчання, 

з’являється зовсім нове, таке, як тихе звучання природи. Шляхом кількісного 

підрахунку за формулою семантичної дистанції основних вербалізаторів 

словесного поетичного образу мовчання був створений словник 

силенціальних природних явищ, що уможливив подальше дослідження як 

комунікативних, так і комунікативно-прагматичних аспектів зазначеного 

образу.   

 

1.2.1 Комунікативний аспект дослідження поетичного мовчання в 

англомовному художньому дискурсі 

Життя та діяльність суспільства неможливі без спілкування, оскільки 

воно є необхідною умовою існування цих понять. Часто у побутовому 

мовленні, а іноді й науковій літературі, спілкування ототожнюють із 

комунікацією, однак ці поняття дуже різняться між собою. На думку 

Ф. С. Бацевича спілкування є більш загальним поняттям, що позначає 

сукупність зв’язків і взаємодії людей, суспільств, суб’єктів (класів, груп, 

особистостей), у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, умінням, 

навичками та результатами діяльності. Комунікація – це більш конкретне 

поняття, що охоплює один із типів спілкування і позначає смисловий та 
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ідеально-змістовий аспект соціальної взаємодії, обмін інформацією в 

різноманітних процесах спілкування [17]. Крім того в сучасній 

комунікативній лінгвістиці виділяється ще і художнє спілкування як 

поетичне мовлення, що характеризується поділом на художні мовленнєві 

акти, які, у свою чергу, постають конструктивними одиницями поетичного 

тексту [17].  

Комунікативний підхід до розуміння поетичного тексту базується на 

аналізі комунікативних обставин як найважливіших змістоутворювальних 

компонентів тексту [74]. Вивчення ситуації спілкування неможливе без 

осмислення основних категорій прагмалінгвістики, а саме: учасників 

спілкування; умов спілкування (пресупозиції, хронотоп, комунікативне 

середовище); організації спілкування (мотиви, цілі та стратегії); способів 

спілкування (канал, режим, стиль та жанр спілкування).  

Англомовний поетичний простір є місцем для існування різноманітних 

дійових осіб, явищ та сюжетних ліній, це вигаданий світ автора, в якому 

герої, так само, як і в житті, спілкуються, передають різноманітну 

інформацію, оцінюють та сприймають її. У такому руслі ми можемо 

говорити про те, що головні дійові об’єкти пейзажу, а саме природа та її 

субстанціональні символи, так само, як і людина, здатні до комунікації та 

побудови мовленнєвого спілкування.  

За теорією мовленнєвого спікування, комунікація - це різновид 

людської діяльності поряд із мовленнєвою. Саме в діяльності відбувається 

перехід об’єктивного відображеного у суб’єктивний образ, в ідеальне [17]. Із 

психологічної точки зору доцільно зауважити, що кожна діяльність 

структурована, тому найважливішими складовими будь-якої діяльності є: 1) 

Мотив – причина, поштовх до початку діяльності. Мотиви можуть бути 

найрізноманітнішими й стосуватися практично всіх сфер людського життя; 

2) Мета – усвідомлене уявлення про результат, якого необхідно досягти в 

процесі діяльності. Мета тісно пов’язана з мотивом діяльності й впливає на її 
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подальший перебіг; 3) Дія – здійснення чого-небудь із конкретною метою, 

що випливає із загальної мети; 4) Операція – спосіб виконання дії [17].  

Говорячи про мовленнєву діяльність, що має всі ознаки будь-якої 

діяльності, потрібно зазначити, що згідно з класифікацією за ознаками ця 

діяльність належить до внутрішньої, творчої, когнітивно-психічної з різною 

мірою конструктивності. Теорія мовленнєвої діяльності має дві складові: 

психолінгвістику (вивчення внутрішніх, психофізіологічних умов 

виникнення та сприйняття мовленнєвого висловлювання) та комунікативну 

лінгвістику (теорія мовленнєвої комунікації, що досліджує психосоціальні 

умови виникнення та сприйняття мовленнєвого висловлювання). Саме в 

такому тандемі й функціонує мовленнєве спілкування, що є соціальною 

взаємодією, не завжди метою якої не завжди є обмін інформацією, а швидше 

відображення соціальних відносин, що актуалізуються в процесі спілкування.  

Типологія спілкування природи та її символів на сторінках поетичних 

текстів різниться за участю чи неучастю мови (мовного коду) на вербальне – 

словесне та невербальне спілкування, або за кількістю співрозмовників на 

внутрішнє (комунікант спілкується сам із собою) та міжособистісне 

(спілкуються двоє).  

Мовчання – це феномен невербаліки, який можна «відчути» лише в 

усній формі спілкування завдяки паузації. Пауза є невід’ємною складовою 

усного мовлення та просодичною системою мов [3]. Паузальне виділення 

елементів тексту сприяє (в комплексі з іншими лінгвістичними засобами 

актуалізації) когерентності тексту, його смисловому потенціалу. Паузи 

виконують інтегративну функцію у формуванні семантичної структури 

тексту [52, с. 26]. Крім того, пауза, як відомо, є активним компонентом 

ритміко-інтонаційної структуризації тексту на смислові кванти [52, с. 25; 105, 

с. 100]. Цікавим є те, що не кожна пауза є мовчанням, оскільки воно, крім 

просодичних характеристик в усному мовленні, позначене семантичним 

навантаженням. Поетичний образ мовчання набуває змісту завдяки 

авторським інтенціям і мотивній спрямованості, що охоплюють увесь 
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поетичний твір. Саме цим питанням буде присвячений наступний підрозділ 

нашого дослідження. 

У художньому дискурсі, так само, як і в мовленні, наявні різні 

компоненти спілкування – як невербальні, так і вербальні. Невербальні 

компоненти, до яких належить мовчання, це елементи комунікативного коду, 

що мають немовну (проте знакову) природу і разом із засобами мовного коду 

слугують для створення, передавання і сприйняття повідомлень [17]. 

Вербальні компоненти – це засоби мовного коду, тобто слова, 

словосполучення, речення (повідомлення), тексти, за допомогою яких 

передається інформація [17]. Головне питання постає в тому, яким саме 

чином невербальний компонент комунікації, такий як мовчання передається 

в писемному мовленні? Відповідь стає прозорою під час дослідження як 

лексикографічних, так й емпіричних джерел інформації. Поетичне мовчання 

в англомовному художньому дискурсі реалізується на різних структурних 

рівнях, а саме лексичному (завдяки домінантним вербалізаторам та 

периферійним синонімам), синтаксичному (завдяки безособовим реченням) 

та графічному (завдяки пунктуаційним знакам, що позначають перерву в 

мовленні на письмі).  

Кожен такий акт невербального спілкування, що екстеріоризується на 

письмі завдяки вербальному коду, є неповторним та унікальним, але з точки 

зору організації відбувається в межах відпрацьованих форм. Форми мовного 

спілкування – типи інтеракції, виділені залежно від немовних складників 

комунікації: форми втілення засобів мовного коду, способу взаємодії між 

учасниками, специфіки каналів, функцій та змісту повідомлень, сфери 

спілкування тощо [17]. Залежно від форми втілення засобів мовного коду 

Природне мовчання (Nature Silence) найчастіше співвідноситься з 

внутрішнім мовленням (діалог із самим собою, довербальний етап 

виникнення мовлення). Таке мовчання насамперед детермінується 

психоемоційним станом автора, його бажанням до створення мовчазних 

елементів пейзажу, що здатні передавати його настрій реципієнтові. 
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Аналізуючи ілюстративний матеріал, очевидними стають кількість і ступінь 

інтегрованості цієї форми спілкування у поетичний англомовний простір. 

За способом взаємодії комунікантів мовчання в англомовному 

художньому дискурсі подане діалогічністю. Як уже зазначалось, англомовна 

лірика має свою власну парадигму пейзажних образів, що на сторінках поезії 

здатні до створення мовчазного діалогічного мовлення, який передусім 

позначений експресивністю та метафоричністю. Діалог як найактивніша 

форма міжособистісного спілкування будується за визначеними канонами 

спілкування, а саме: 1) діалог має процесуальну структуру, тобто у його 

межах наявний рух інформації між двома учасниками. Результатом цього 

процесу є зв’язність; 2) кожен діалог відбувається у певному діалоговому 

середовищі, що охоплює мовця, слухача, їхні стосунки, тональність та 

атмосферу між учасниками інтеракції; 3) діалогу притаманний 

комунікативний смисл як комплекс інтенцій учасників спілкування [17]. 

Діалогічність «спілкування» природи та її символів притаманна як 

усередині групи природних символів, напр.: Земні символи (Earthy): 

учасники Море+Земля; Земля+Флора, так і поза її межами – найбільш 

інтегрованими виступають зв’язки між окремими субстанціональними 

групами символів, напр.: Земні символи (Earthy): Море+Повітряні символи: 

Вітер. Потрібно також зазначити, що таке спілкування будується за 

принципом лінійної моделі комунікації Р. Якобсона, в якій найважливішими 

складовими є учасники спілкування і засоби мови, що використовуються 

ними в інтеракції. Подану модель можна інтерпретувати так: адресант, 

використовуючи засоби мовного коду (в нашому випадку вербалізатори 

мовчання), формує повідомлення (створює природне мовчання), за 

допомогою якого у межах конкретного контексту встановлює контакт із 

адресатом (створення образу поетичного мовчання). В ідеальній ситуації 

спрацьовують усі чинники цієї моделі. Однак на практиці на чільне місце 

спілкування може виходити один зі складників комунікації. З огляду на це 
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Р. О. Якобсоном [195] була створена найповніша класифікація функцій 

міжособистісного спілкування.  

Так, емотивна функція – полягає в опорі на адресанта, особистість 

мовця, його внутрішній світ проявляється найповніше; референтна функція – 

на передній план виходять об’єкт мовлення, це скерованість мовлення в 

реальний світ; конотативна функція – передбачає опору на адресата, 

використовуючи наказ, кличну форму засобів мовного коду; поетична 

функція – домінує форма повідомлення; металінгвістична функція – полягає 

в опорі на код; фатична функція – передбачає опору на контекст [195]. 

Говорячи про поетичне мовчання між природними символами 

прозорим стає те, що в зазначеній мовленнєвій ситуації реалізуються 

декілька функцій міжособистісного спілкування, а саме конотативна 

(призивання до адресата про створення абсолютної природної тиші), 

поетична (використання образних елементів) та фатична (підтримання 

абсолютної тиші адресатом). 

Контекст 

Повідомлення 

SEA                                                                                         WIND 

Контакт 

Код 

Рисунок 1.1 – Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання 

(односкерований процес) 

Загальновідомо, що людина в усі часи намагалася то перевершити сили 

Природи, то, навпаки, підкоритися їй. Такі стосунки відображені на 

сторінках поетичних текстів. Людина дуже часто звертається за порадою 

саме до сил Природи, яка, у свою чергу, відповідає засобами екстеріоризації 

поетичного мовчання. Людське мовчання (Homo Silence) може звучати в 

унісон з Природним (Nature Silence), або протиставлятися одне одному. 

Реалізація конотативної функції найчастіше походить від односкерованого 

адресанта Природи, в той час як Людина найчастіше виконує фатичну 

функцію у підтриманні абсолютної тиші. 
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Контекст 

Повідомлення 

   NATURE                                                                                  HOMO 

Контакт 

Код 

 

Рисунок 1.2 – Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання 

(зворотній процес) 

Бог як творець усього сущого виконує роль найвищої сили, якій 

підвладні  і людина, і природа. Мовленнєве спілкування будується за 

принципом лінійної моделі комунікації, з ризоматичними зв’язками, де Бог – 

це односкерований адресант, а Природа – адресат, що характеризується 

перманентністю. Бог одноосібно впливає на сили Природи, реалізуючи 

конотативну функцію завдяки окличним реченням, де міститься призивання 

до тиші. Людина, у свою чергу, не маючи такого впливу на Бога, може 

адресувати свої бажання до Найвищої сили або залишатися в ролі 

спостерігача.   

Контекст 

Повідомлення 

GOD                                                                                    NATURE           

                                                    
Контакт 

Код 

 

               HOMO 

Рисунок 1.3 – Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання з 

ризоматичними зв'язками 

Англомовний художній дискурс становить простір для реалізації 

мовленнєвого спілкування із залученням невербальних засобів, що 

експлікуються на письмі завдяки вербальному коду. Учасники спілкування – 

природа та субстанціональні символи – відіграють роль комунікантів, які 

завдяки вербалізаторам створюють неповторні миті тиші в англомовному 

поетичному просторі. 
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1.2.2. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження 

поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі 

Семантичне навантаження мовчання ідентифікується в конкретних 

ситуаціях. Мовчання має ситуативний характер та актуалізується в мовленні. 

Феномен мовчання в усному мовленні реалізується за допомогою пауз, що 

позначаються графічними та мовними засобами в англомовному художньому 

дискурсі [3]. Графічним знакам притаманна функція екстеріоризатора 

поетичних образів мовчання. Кодування та декодування семіотичного знака 

відбувається завдяки вмінню автора «кодувати» знаки та вмінню читача ці 

знаки розпізнавати [3]. Відомо, що графічні засоби можуть екстеріоризувати 

емотивні аспекти та певні семантичні нюанси [106]. Так, експлікуючи 

силенціальний ефект, графічні маркери сприяють не лише синтаксичній 

організації, але є семантизованими маркерами писемного дискурсу. Графічна 

форма вірша налаштовує читача на емоційність та експресивність 

висловлювання, яке в усній мові передається просодичними елементами, 

паузами та замовчуваннями. Невеликий за обсягом корпус графічних знаків 

позначений потенційною адаптивною силою, що проявляється у феномені їх 

поліфункціональності, наявності семантичних та синтаксичних функцій, що 

реалізуються як порізно, так і сумісно та корелюють з силенціальним 

ефектом.  

  І. А Бодуен де Куртене наголошував на тому, що пунктуаційні знаки 

націлені не лише на розчленування мовлення, деякі з них належать лише до 

морфології писемного мовлення, тобто до його членування на більш маленькі 

частини (крапка, двокрапка, кома, крапка з комою), інші – підкреслюють 

семасіологічний бік, вказуючи на настрій людини-мовця [27, с. 145].  

Граматика речення фіксується на письмі. Її просодика позначається 

граматикалізованими пунктуаційними знаками. Паузальне виділення 

елементів тексту сприяє когерентності тексту, його смисловому потенціалу. 

Сучасна лінгвістика вивчає психолінгвістичні та соціолінгвістичні паузи, що 

корелюють із феноменом мовчання. Паузи передають настрій, емоції поета, 
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допомагають розкрити характер ситуації. Не кожна відсутність звуку є 

мовчанням або тишею. Релевантними є  хезитативні паузи, емфатичні та 

емоційні [3]. Для позначення поетичного мовчання використовуються 

емфатичні та емоційні паузи, які є наслідком увиразнення, виділення певних 

складових тексту. До маркерів цих пауз належать крапка, крапка з комою, 

двокрапка, тире, знак запитання, знак оклику, дужки та лапки.  

Крапка симультанно членує та інтегрує текст, сприяє його 

розгортанню, привертає увагу до розділовооформлених конструкцій, які є 

компонентами фраз [106]. Цей знак належить до універсальних 

поліфункціональних знаків англійської та української графіки: він може бути 

графом, графемою, складовою орфограми, пунктуаційним знаком, 

ідеограмою та піктограмою [141]. Такі знаки, як крапка з комою, двокрапка, 

дужки та лапки, не семантизують силенціальний ефект, однак можуть бути 

допоміжними знаками, що підсилюють емотивність твору. До «графіки 

мовчання» належать такі знаки, як три крапки, тире, знак питання та знак 

оклику. Вживання трьох крапок може вказувати на обривання тексту, 

скорочення його з огляду на економію зусиль та засобів щодо подальшої 

пролонгації. Поряд із просодичними цей знак набуває емотивного значення 

[91]. Знак питання та знак оклику є граматикалізованими знаками за умов 

діючої просодичної паузи. В комбінації із трьома крапками або тире, а також 

під час редуплікації ці знаки можуть імплікувати силенціальний ефект. Тире 

вказує на довге мовчання перед словом, на якому фокусується увага. В 

англомовному художньому дискурсі специфічним є поліфункціональне 

використання тире. Як унікальний засіб цей графічний знак може бути різної 

довжини з огляду на тривалість мовчання (вкороченим, подвійним, 

продовженим);  поширеним є довге тире з аплікацією силенціального ефекту. 

Виходячи з того, що три крапки, тире, знак оклику та знак питання – це 

насамперед знаки, то їх потрібно вивчати з позиції семіотики. У працях 

відомого американського логіка Ч. Пірса виокремлюються «матеріальна 

сторона знака» (те, що він позначає) та «безпосередня інтерпретація знака» 
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[129]. У результаті аналізу стає зрозумілим, що матеріальна сторона знака є 

його прямим семіотичним значенням – організовувати та членувати 

друковане або усне мовлення, а під інтерпретацією потрібно розуміти 

графічний знак-сигнал замовчування, тиші, роздумів, паузи.    

Знаки, на думку Ч. Пірса, можуть мати різні якості. Виходячи з цього, 

виділяють іконічні знаки, які характеризуються своєю первинністю, «все що 

завгодно може слугувати заміною чого завгодно на основі подібності» [129, 

с. 76], знаки-індекси, що можуть характеризуватися первинністю і містять 

ікону як одну зі складових, та знаки-символи. Проте необхідно зауважити, 

що знаки, що вказують на один і той самий об'єкт, не обов'язково впливають 

на нього однаково. У кожній конкретній ситуації певний знак може бути 

інтерпретований по-різному.  

Про що ж мовчать ці знаки? Три крапки або тире, які поставив автор у 

будь-якому фрагменті писемного мовлення – це насамперед маркер 

силенціального ефекту. По-друге, це – знаки, що реалізуються у тексті в двох 

значеннях: як спосіб передачі думки і як сам факт оповіді. Виходячи з цього 

стає зрозумілим, що «графіка мовчання» корелює зі станом людини, яка не 

може вербалізувати свої думки, сказати щось із огляду на певні причини або 

ж просто для позначення внутрішнього стану тиші.  

Пунктуація є засобом вираження просодичних контурів мовчання, 

позначаючи як емоції, так і рефлекторні процеси. Феномен мовчання має за 

акустичний код паузу, за оптичний код – пунктуацію. Графічні знаки, що 

позначають феномен мовчання, надають тексту виразності, експресивності, 

сприяють адекватній передачі інформації. Питання графічної візуалізації 

силенцільного ефекту є вартим аналізу з огляду на недостатню когніцію 

графічної організації англійської пунктуаційної системи.  

Фонетична пауза є невід’ємною складовою силенціального ефекту на 

просодичному рівні з огляду на те, що терміносистема для позначення 

силенціального ефекту поєднує низку адгерентних метазнаків: пауза, 

паузація, паузологія, паузальний. Термін «паузація» характерний для усного 
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дискурсу, в якому актуалізуються інтонаційні засоби комунікації. Паузація – 

один із істотних елементів просодичної організації усного мовлення [80, с. 

92]. Як уже зазначалося, не кожна пауза в усному мовленні є мовчанням, 

тому що мовчання характеризується стійким семантичним навантаженням.  

Графічне навантаження комунікативного мовчання вже було 

предметом спеціального аналізу, в той час як Природне мовчання (Nature 

Silence) на тлі англомовного художнього дискурсу може актуалізуватися 

синтаксичними та лексичними маркерами, що становлять основні напрямки 

нашої наукової новизни. 

Невербальні засоби комунікації, а саме мовчання, це завжди «зустріч із 

іншим», що має неповторний внутрішній світ, це інтеракція в конкретних 

ситуаціях, обмін різноманітними настроями та душевними переживаннями, 

часто неповторюваними за інших умов. Тобто мовчання – це акт взаємодії 

особистостей, або комунікативний акт.  

Комунікативний акт – найзагальніше поняття комунікативної 

лінгвістики й теорії спілкування, процес, що відбувається в певному місці, на 

перетині вісей простору та часу, наслідком якого є дискурс (текст) [17]. 

Кожен комунікативний акт має дві складові: ситуацію та дискурс. Ситуація – 

фрагмент об’єктивноіснуючої реальності, складовою якої є вербальний акт. 

Дискурс – вербалізована мовленнєво-мисленнєва діяльність, складовими якої 

є лінгвістичні (засоби мовного коду) й нелінгвістичні (засоби інших 

семіотичних систем) компоненти [17].  

Досліджуючи процес виникнення природного мовчання під час 

комунікативного акту, особливої уваги заслуговують його складові:  

1) конситуація (екстралінгвальний аспект) - об’єктивно наявна 

екстралінгвальна ситуація спілкування; умови спілкування та його учасникі; 

2) контекст (семантичний аспект) – імпліцитно або експліцитно 

виражені смисли, що реально існують і є частиною ситуації;  

3) пресупозиція (когнітивний аспект) – зона перетину індивідуальних 

когнітивних просторів, зокрема розуміння конситуації;  
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4) мовлення (власне лінгвістичний аспект) – продукт беспосереднього 

творення [17]. 

Застосування цих компонентів є прозорим у реалізації комунікативного 

акту мовчання в англомовному художньому дискурсі.  

 

Комунікативний акт мовчання 

                                      Ситуація                  Дискурс 

Зовнішні складові                                                                     Внутрішні складові                                                                    

Конситуація: 

Wind, Aerial 

symbol, Night 

 Мовлення: 

Nature Silence 

 

Контекст: 

Verbal markers of 

silence 

 Пресупозиція: 

Motives of Nature 

Silence 
 

Рисунок 1.4 – Реалізація комунікативного акту мовчання в англомовному 

художньому дискурсі 

У процесі створення Nature Silence задіяні як зовнішні фактори 

комунікативного акту, а саме комунікант, середовище його існування та 

засоби творення смислів, так і внутрішні, представлені природним 

мовчанням та мотивною спрямованістю, що полягає у розумінні як 

конситуації, так і контексту. 

Також потрібно зазначити, що комунікативний акт відбувається у 

кілька етапів: 1) реалізація повідомлення; 2) відправлення повідомлення; 3) 

доставка повідомлення; 4) отримання повідомлення; 5) опрацювання 

повідомлення [17]. 

Власне комунікативному акту мовчання передує операція формування 

повідомлення (зародження), а джерелом комунікативного акту є інтенція 

адресанта, в нашому випадку автора літературного твору.  

Комунікативна інтенція – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, 

що визначає внутрішню програму мовлення і спосіб її втілення [17]. Спосіб 

утілення внутрішньої програми мовлення зумовлює стратегії й тактики 
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мовця задля оптимізації мовленнєвого впливу на адресата. У такий спосіб 

смисл повідомлення розглядається крізь призму сприйняття. Мета речення, 

яке вимовляємо, полягає не лише в тому, щоб слухач зрозумів, що саме ми 

говоримо, але й чому ми це говоримо [54, с. 292]. Сучасне розуміння інтенції 

передбачає акцентування її когнітивної природи – вона розглядається «як 

психічний стан і когнітивний конструкт, що визначається мотивом і метою, 

як задум мовця, що має вольову установку» [114, с. 190]. Інтенція відіграє 

важливу роль у когнітивному сценарії реалізації мовленнєвих актів, 

впливаючи на добір мовних засобів для формування висловлювання [18].  

Поняття інтенції звужується також у діяльнісному плані. Інтенція – це 

намір мовця повідомити певну інформацію реципієнтові та спонукати його 

виконати певну дію – найчастіше в інтересах одержувача [123, с. 39]. Крім 

того, інтенцію можна розглядати як різновид бажання, а саме як бажання, для 

реалізації якого особа вдаватиметься до певних кроків. У разі, якщо інтенція 

належить мовцеві, дії, спрямовані на реалізацію інтенції, передбачають 

продукування мови або зводяться до цього процесу [139]. Проаналізувавши 

всі визначення інтенції, ми дійшли висновку, що поняття інтенції звужується 

до наміру мовця повідомити або спонукати адресата до дії на ґрунті власного 

бажання.  

З огляду на нашу наукову розвідку, услід за Л. Р. Безуглою, під 

комунікативною інтенцією розуміємо різновид ментальної репрезентації 

людини, що становить намір мовця донести до адресата певну спрямованість 

своєї свідомості на об’єкти та стани речей зовнішнього світу й у такий спосіб 

вплинути на нього [18,  с. 95].  

Розглядаючи процес створення поетичного мовчання, стає зрозумілим, 

що вибір вербалізаторів, ситуацій та учасників цього акту повністю лежить 

на світобаченні автора й залежить від його інтенцій, настроїв та 

асоціативного уявлення, що впливає на сприйняття тексту реципієнтом. 

Для встановлення інтенції будь-якого мовленнєвого акту, потрібно 

вдатися до аналізу контексту та ситуації у сукупності когнітивних, 
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біосоціальних, психологічних, комунікативних та лінгвістичних чинників – 

до методу інтент-аналізу. Під час інтент-аналізу тексту беруть до уваги його 

якісне наповнення, тобто не те, про що говорить автор, а те, що він 

намагається донести. У такий спосіб інтент-аналіз (інтенціональний аналіз) 

дає змогу реконструювати авторські інтенції на основі поетичного тексту. 

Поєднання методів контекстуального та інтенціонального аналізів 

використовується для визначення прагматичного потенціалу художніх 

образів на основі виявлення комунікативної інтенції автора.  

Серед чинників, що обумовлюють комунікативну інтенцію, 

найважливішими є: 1) мотивація як система мотивів із домінуючим мотивом; 

2) обставини, умови спілкування, оточення тощо; 3) імовірнісний досвід, 

пов’язаний з моделлю майбутнього, можливістю прогнозування; 4) завдання 

(мета, з якою виконується дія), тобто співвіднесення моделі майбутнього з 

найближчою і перспективною (поточною) дією [139]. 

Як уже зазначалося, комунікативний акт має у своєму складі різні 

засоби, проте найголовніші серед них саме мовні, оскільки саме завдяки 

мовним факторам комуніканти в змозі впливати одне на одного.  

Прагматичні аспекти спілкування – аспекти, пов’язані із 

взаємовпливом суб’єктів за допомогою мовних засобів (коду) [138]. 

Прагматика поетичних образів мовчання проявляється двовекторно: 

внутрішньо – коли природа та її символи впливають одне на одного 

створюючи ефект абсолютної тиші, та зовнішньо – коли готовий поетичний 

образ мовчання впливає на реципієнта, створюючи мотивні та асоціативні 

замальовки в його свідомості.   

Говорячи про прагматичне підґрунтя творення поетичного образу 

мовчання, потрібно зазначити, що воно насамперед пов’язане з мотивною 

спрямованістю всього поетичного твору та обставинами, за яких він був 

створений. Мотив із закладеним у ньому акціональним кодом утілюється в 

авторській інтенції, а сама авторська інтенція із закладеним у ній мотивом та 

акціональним кодом – у текстовому концепті [119, с. 97]. Культурологічний 
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досвід автора – це також невід’ємна складова побудови влучно-мотивованого 

образу.  

Як зазначав В. Гумбольт, «мова народу є його дух, а дух народу є його 

мова». Людське мислення та поведінка моделюються мовою того етнічного 

соціуму, якому вони належать. Таким чином, мова постає не лише системою 

знаків та правил їх сполучуваності, але й системою приписів комунікативної 

поведінки людини, що діє в межах певного етнічного соціуму [153].  

В англомовній культурі мовчання вважається в соціокультурному плані 

здебільшого позитивним носієм змісту. Богданов К. А. вважає, що 

оцінювання мовчання як ефективного фактора в досягненні діяльних 

стратегій рефлексивно намічається вже у Платона: образ внутрішнього 

«демона», який таємно порадив Сократові вибір «правильних вчинків», 

виглядає як апологія якоїсь суб’єктивної інтенції, що не вимагає слів, 

мовчазно упорядковує хаос «зовнішньої» каузальності та «зовнішнього» 

красномовства. «Обгрунтування» сократівського «демона» - ірраціональні та 

невокалізовані, проте акціонально безпомилкові, що практично ставить 

мовчання над словом [26, с. 39].  

Ця точка зору була підтверджена і представниками [202] 

«американської філософії діяльності», які стверджували, що відчуття буття 

можливе лише «у хвилини спокою», під час акту безсвідомого осяяння, шлях 

до якого лежить через усамітнення та обмірковування.  

В англомовній поезії, так само, автор, завдяки своїм інтенціям, створює 

пейзажні замальовки, центральним образом яких постає мовчання. Основні 

комуніканти, що уособлюють Природу та природні символи, завдяки 

контексту з використанням вербальних засобів екстеріоризації мовчання, 

створюють повідомлення, пресупозицію, якого вже повинен оцінити читач. 

Оцінювання повідомлення проходить під впливом як мотивної спрямованості 

поетичного твору, так і завдяки когнітивним особливостям реципієнта. 

Говорячи про мотивні спрямованості поетичного мовчання, потрібно 

зазначити, що вони напряму залежать від соціокультурних факторів та 
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історичної епохи. Наприклад, в англомовній ліриці, коли автор порушує тему 

війни, поетичне мовчання природних символів вказує на прагнення до 

суцільного спокою й тиші.  

До того ж образ мовчання є і фоном, на якому відбуваються душевні 

переживання ліричного героя, й домінуючим мотивом, завдяки якому 

основна ідея та мета поетичного твору стають прозорими для реципієнта.    

 

1.3 Методологічні засади та методи дослідження поетичних образів 

мовчання в англомовному художньому дискурсі 

Природа мовної номінації особливо яскраво і виразно проявляється під 

час розгляду тих лексичних явищ, що нестандартно використовуються у 

мові, адже вони проявляють ті риси, що ще не укорінились, а продовжують 

функціонувати, набуваючи щоразу нових відтінків. Із функціонального 

погляду словниковий фонд мови репрезентує сукупність номінацій. 

Зважаючи на те, що номінація – необхідний компонент комунікації та 

регуляції, наявність підсистеми номінації обов’язкова для кожної мови. 

Для комплексного лінгвістичного опису та аналізу поетичних образів 

мовчання важливо поставити у дослідженні ті завдання, успішне виконання 

яких неможливе без надійних методологічних засад. Методика дослідження – 

це сукупність засобів, умов, пов’язаних у систему логічного процесу 

досягнення потрібного результату. Вона містить увесь процес одержання 

наукового результату, його окремих ланок і в цілому визначає програму 

досягнення, його конкретні завдання.  

Поетичний текст досліджується як нелінійна динамічна система, в якій 

взаємодіють зовнішні та внутрішні системоутворювальні чинники. 

Онтологічні властивості поетичного мовчання (складність, гетерогенність, 

відкритість та динамічність), з одного боку, та гносеологічні підстави самого 

дослідження, з іншого, зумовили використання інтегративного підходу в 

методології нашого дослідження. 
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Так, спираючись на сучасні дослідження лінгвістики, ми виокремили 

онтогносеологічний підхід як основу дослідження поетичних образів 

мовчання.    

Для побудови наукової гіпотези дослідження доречним є використання 

гіпотетико-дедуктивного методу, в основу якого покдадений добір 

об’ємного та актуального фактичного матеріалу, що слугуватиме об’єктом 

комплексного опису. Лінгвістичне дослідження повинне складатися зі збору 

фактологічного матеріалу, побудови гіпотези та перевірки її істинності на 

певних фактах. Гіпотеза – це особлива форма знання, припущення, яке 

пояснює явища, що підлягають спостереженню, і яке вимагає перевірки та 

доведення для того, щоб стати науковою теорією.  

Гіпотетико-дедуктивний метод, який є універсальним і 

використовується на теоретичному рівні пізнання, передбачає такі основні 

етапи: збір фактичного матеріалу за певними критеріями й у відповідних 

джерелах. Для лексичних одиниць джерелами є лексикографічні праці, в 

іншому разі – відповідні контексти. У нашому дослідженні основою для 

фіксації та вилучення поетичних образів мовчання послужили як 

лексикографічні праці, завдяки яким були вилучені основні лексичні 

номінації, що корелюють із мовчанням в англійській мові, так й англомовні 

поетичні тексти, в яких досліджувалися поетичні образи мовчання, що 

корелюють із природою та її символами.  

Ознайомлення з фактичним матеріалом часто вимагає теоретичного 

пояснення за допомогою вже наявних у мові теорій та законів. Далі 

відбувається узагальнення матеріалу індуктивним шляхом (індукція – від 

поодинокого до загального, створення теорій у формі гіпотези). На цьому 

етапі висувають здогади або припущення щодо причин існування та 

функціонування тих чи інших мовних явищ.  

Після цього гіпотезу уточнюють багатьма шляхами, наприклад, через 

зіставлення з уже існуючими підходами та концепціями. Потім настає етап 

дедукції, що полягає в отриманні нової думки логічним шляхом. При цьому 
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гіпотезу порівнюють щодо логічної несуперечності та сумісності з 

фундаментальними теоретичними принципами лінгвістичної науки. На 

завершення відбувається перевірка нової теорії шляхом її порівняння з 

додатково одержаними фактами. Тут гіпотеза або отримує експериментальне 

підтвердження, або ж її спростовують. Чим більше питань розв’язується 

завдяки окремій гіпотезі, тим більша її евристична цінність. Доведення однієї 

гіпотези є одночасно спростуванням інших гіпотез. Доведення не є 

закінченим, коли теорія дозволяє іще хоч одне конкуруюче припущення. 

Доведена ж гіпотеза стає істинною.  

Гіпотетико-дедуктивний метод не лише забезпечує ознайомлення з 

емпіричним матеріалом, але й пояснює його за допомогою законів та теорій, 

які вже діють у науці. Якщо такі є відсутні, то вчений висуває різні 

припущення про причини та закономірності існування зазначених явищ, 

визначає ступінь серйозності припущень і відбирає із них найбільш імовірні. 

Методика нашого дослідження ґрунтується на таких наукових 

положеннях, які визначають напрям дослідження та шляхи його реалізації -  

відповідати об’єкту наукового пошуку, що дає можливість вирізнити ті його 

сторони і якості, вивчення яких є метою дослідження. Серед них першорядну 

роль відіграє структурний підхід, що дозволяє аналізувати лексичні одиниці 

в синхронному аспекті, його семантичну структуру, парадигматику та 

синтагматику. Саме системний підхід до вивчення мовних явищ, 

започаткований структуралістами, є одним із основоположних принципів 

сучасної лінгвістики. Структурний метод застосовується під час дослідження 

структури мови, а його метою є пізнання мови як цілісної функціональної 

структури, елементи якої співвіднесені й пов’язані строгою системою 

відношень і зв’язків. Структурний метод реалізується у чотирьох методиках 

лінгвістичного дослідження — дистрибутивній, безпосередніх складників, 

трансформаційній і компонентного аналізу.  

Представники структурної лінгвістики розглядають мовні одиниці на 

синхронному рівні на основі зв’язків та відношень між ними, а лексичне 
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значення слова репрезентують як деяку ієрархічну багатокомпонентну 

модель.  

Зауважимо, що лексична одиниця репрезентує двостороннє явище, 

нерозривне поєднання структури та ідеї, що зумовлює двохаспектність 

методів аналізу семантики в цілому. Такий двосторонній підхід допомагає 

повніше розкрити значення слів і вказати механізми та моделі їх 

сполучуваності.  

На основі запропонованих підходів у дисертаційній праці для 

лінгвістичного дослідження вербалізаторів поетичного мовчання 

використано набір конкретних методів, що дозволяють якісно провести це 

дослідження та обґрунтувати його результати. Підбір обґрунтованої 

методології відіграє головну роль у трактуванні емпіричного матеріалу, адже 

на основі вдалих лінгвометодів можна об’єктивно оперувати гіпотезами та 

робити власні наукові судження.  

Шляхом застосування методу класифікації, що використовується на 

початкових стадіях дослідження і дає можливість упорядкувати та 

класифікувати явища на основі визначення їх однорідності, була побудована 

парадигма пейзажних образів англомовної поезії, тобто типові природні 

символи, які класифікуються за місцем існування, з головним елементом 

Природа, що є первинним по відношенню до них [див. табл. 1.1]. Крім того, 

шляхом класифікації створено словник силенціальних природних явищ, де 

вербалізатори поетичного мовчання класифікуються за приналежністю до 

окремих природних символів, тим самим експлікуючи абсолютне мовчання 

або тихе звучання природи та її символів (див. табл. 2. 3). Таким чином, 

метод класифікації відкриває шляхи подальшого наукового пізнання. 

Наступним кроком у дослідженні був аналіз основних лексико-

семантичних та синтаксичних особливостей поетичного мовчання. Аналіз – 

це спосіб наукового дослідження, при якому конкретне явище розкладається 

на складові частини. Лексико-семантичний аналіз вербалізаторів ґрунтувався 

насамперед на дослідженні основних вербалізаторів природного мовчання за 
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лексикографічними джерелами. Це дозволило нам виділити такі прямі 

домінантні номінації, до яких належать: silence, calm, quiet, still, що 

характеризуються своєю універсальністю та високою інтегрованістю у 

поетичний простір. Крім того, були виділені периферійні синоніми (whisper, 

murmur), допоміжні вербалізатори (noiseless, voiceless, soundless, peaceful, 

mute, pause) та дескриптивні одиниці (no words, no sounds), що 

характеризуються тематичною спрямованістю до окремих природних 

символів. 

Подальший аналіз лексико-семантичних особливостей поетичних 

образів мовчання будувався на дослідженні силенціальних лексичних 

моделей, у ході якого були виділені домінантні контактні моделі, раритетні 

контактні моделі та дистатні моделі. До того ж цей аналіз уможливив 

дослідження контактних моделей з підсилювальним компонентом типу 

scarcely, merely.     

Що стосується аналізу синтаксичних конструкцій, що екстеріоризують 

поетичне мовчання, то він будувався на дедуктивному аналізі теоретичного 

та лексикографічного матеріалу з подальшим дослідженням емпіричного 

надбання. Дедукція виводиться шляхом висувань від загального до 

конкретного і тому дає достовірні знання, а не ймовірні (як індукція). 

Основою дедуктивного методу є наукові положення й постулати, що не 

вимагають дослідно-експериментального підтвердження, а сприймаються як 

аксіоми. 

Дедуктивний метод також використовується після збору необхідної 

інформації з проблеми дослідження, на основі якого із загальних висновків 

робляться окремі судження та умовиводи. 

Шляхом класифікаційного аналізу було створено парадигму 

синтаксичних конструкцій, що екстеріоризують поетичне природне 

мовчання. Ця парадигма представлена такими конструкціями, як безособові 

IT-конструкції, безособові THERE-конструкції, безособові ALL-, 

EVERYTHING-конструкції.  
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Потрібно зазначити, що під час дослідження всі вище наведені методи 

спрацьовували поряд із методом, покладеним в основу будь-якого 

лінгвістичного дослідження, а саме описовим. Мета описового методу  — 

надати точний і повний опис мовних одиниць. Суть його полягає в 

інвентаризації та систематизації мовних одиниць. Описовий метод має такі 

послідовні етапи: 1) виділення одиниць аналізу; 2) членування виділених 

одиниць; 3) класифікація й інтерпретація виділених одиниць. Саме за таким 

планом відбувалося дослідження вербалізаторів поетичного мовчання.  

Поряд із загальними методами наукового пізнання (дедукція, аналіз, 

узагальнення, порівняння, класифікація, опис, спостереження) використано ті 

лінгвістичні методи, що слугують надійним підґрунтям для мовознавчих 

пошуків у сфері творення та функціонування поетичних образів мовчання. 

Тож на першому етапі дослідження ми залучили компонентний аналіз      

для вивчення семантики лексичних одиниць у структурній лінгвістиці. 

Компонентний аналіз – методика дослідження змістової частини значеннєвих 

одиниць мови. Він передбачає розкладання значення на мінімальні 

семантичні складові й націлюється на виявлення та представлення 

семантичної структури мовних одиниць. 

Компонентний аналіз відіграє не лише важливу роль для опису мовних 

«сутностей», які, зокрема, є важливими для соціолінгвістики, але й для 

графічного (теоретико-модельного) уявлення власне соціальних «сутностей». 

Він може бути розглянутий як розширення теорії «семантичного поля», як 

спроба утвердити та обґрунтувати цю теорію на міцному теоретичному та 

методологічному фундаменті.  

Першочергово методика компонентного аналізу використовується для 

порівняння слів парами, зіставлення їх за певними ознаками. Керуючись тим, 

що чітко впорядкованих систем у лексиці мало, було знайдено універсальну 

методику компонентного аналізу – аналіз із опорою на словникові дефініції, 

який ми сповна використовуємо у нашій дисертаційній роботі для аналізу 

поетичного образу мовчання.  



 

 

63   

Для дослідження лексичної семантики важливими є валентність слова, 

способи групування сем, місце кожної семи в структурі значення, векторні 

відношення між семами, а для експлікації структурної організації сем у 

компонентній структурі значення слова досліджують синтаксичні 

властивості слова, їх сполучуваність, синтагматику. Так, І. В. Арнольд [6] 

зводить компонентний аналіз із опертям на словникові дефініції до 

передавання значення одного слова за допомогою інших, причому 

визначальне має більше елементів, аніж обумовлене, і завжди класифікує, 

дозволяючи виділити ієрархію сем у складі значення, утворюючи ієрархічні 

відношення [6, с. 52-53]. М. П. Кочерган під компонентним аналізом розуміє 

«систему прийомів лінгвістичного вивчення значень слів, суть якого 

проявляється у розщепленні слова на компоненти, що його утворюють, їх 

називають семами, семантичними множинниками, або рідше маркерами» [86, 

с. 325].  

Для компонентного аналізу важливим є не лише встановлення сем, але 

й їхньої структурної організації, тобто місця та ваги кожної семи у 

компонентній (семній) структурі слова, оскільки простий перелік сем не дає 

повного уявлення про семантичну будову слова, що залежить від структурної 

організації сем, про їхні способи групування, тобто від місця кожної семи в 

структурі значення, векторних відношень між ними тощо. Структурна 

організація компонентів у значенні слова визначається на основі аналізу 

синтаксичних властивостей слова, які є синтагматичними експонентами сем, 

а вага сем у компонентній структурі значення – частотністю слів, що 

сполучуються з аналізованим словом та експлікаторами певних сем. 

Компонентний аналіз сприяє опису значення слова. На лексичному 

рівні компонентний аналіз ускладнюється відкритим характером самої 

системи, а також проблемою розмежування ознак денотата і семантичних 

ознак значення, труднощами найменування окремих сем.  
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Метод компонентного аналізу – це метод дослідження змістової 

сторони значеннєвих одиниць мови, що передбачає поділ  значення на 

мінімальні семантичні складові.  

Досліджуючи поетичні образи мовчання, ми насамперед осмислювали 

значеннєве наповнення сем мовчання в лексикографічних джерелах, що 

представлені такими компонентами як -silence, -silent, -calm, -quiet, -still. 

Наступний крок у дослідженні був представлений більш детальним 

осмисленням «мовчазного» наповнення зазначених сем, а також їх 

дериваційного представлення. Було виявлено, що кожна сема  є первинною 

та відкритою до дериватів, при цьому проявляючи в собі риси як 

ризоматичних зв’язків, напр.:  

silent→silently;               calm→calmly;           quiet → to quiet → quietly 

  

siletness                            calmnes;             quietude       quietness 

так і лінійних, напр.: still→stillness. 

Метод компонентного аналізу є перспективним за умови поєднання 

його із принципами комунікативної лінгвістики та створення комунікативної 

лексикології і під час вивчення семного складу в контексті польового підходу 

з ядром та периферією. 

Наступним кроком у дослідженні було використання комунікативно-

прагматичного аналізу – вивчення живих комунікативних (дискурсивних) 

процесів у їх синхронному зв’язку з етнічним менталітетом, що діє у цю 

культурну епоху, а прагмалінгвістика дає можливість «висвітлити» 

етнокультурологічні аспекти комунікації. 

Сучасне вивчення тексту як вербального продукту, що створюється в 

процесі цілеспрямованої соціальної діяльності людини, визначає 

комунікативно-прагматична парадигма. Ідеї В. В. Виноградова [33] про 

художній текст як реалізацію задуму автора знайшли своє відображення в 

розвитку теорії мовлення та прагмалінгвістичній теорії мовленнєвого впливу, 

основні положення якої успішно використовуються у вивченні прагматики 
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тексту. Мовленнєвий вплив – одне з основних понять теорії комунікації, 

психолінгвістики та прагмалінгвістики. У теорії комунікації та 

психолінгвістиці під мовленнєвим впливом розуміють вплив на особистість 

для формування та регулювання її поведінки [78, с. 98; 66, с. 15]. 

Комунікативно-прагматичний аналіз у повному обсязі відображає 

тенденції сучасної наукової парадигми, що націлена на вивчення того, «як 

людина використовує мову як засіб мовлення, а також як у мовних одиницях 

відображається сама людина» [176, с.4]. Відтак дослідження тексту в різних 

аспектах вимагає наявності не лише лінгвістичних методів та прийомів, а 

також технологій, орієнтованих на виявлення екстралінгвістичних факторів у 

тексті, в якому цей мовленнєвий акт існує, функціонує й отримує 

інтерпретацію з боку реципієнта. У цьому разі предметом уваги стають 

комунікативні особливості тексту, поява яких обумовлена специфікою 

комунікативної ситуації та прагматичних установок учасників взаємодії.  

Метою цього методу є створення стратегії і тактики дослідження 

онтологічних та функціональних властивостей мовних одиниць, що 

становлять їх прагматичну цінність у різних актах комунікації. Основними 

об’єктами, на які спрямований цей метод, є мовленнєвий акт, текст, дискурс, 

а також цілий комплекс проблем, що пов’язаний із:  

1) суб’єктом мовлення;  

2) адресатом мовлення;  

3) стосунками між учасниками комунікації; 

4) ситуацією спілкування.    

Дослідження комунікативно-прагматичного аспекту поетичного 

мовчання в англомовному художньому дискурсі будується на виявленні та 

аналізі таких основних складників комунікативного процесу: 

- комунікація, в нашому випадку природне мовчання, представлене 

невербально в усній мові та, завдяки екстеріоризаторам, у писемній; 

- комунікант в англомовному художньому тексті уособлює Природу та 

її символи, що здійснюють комунікативний акт мовчання; 
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- комунікативна установка, що проявляється в інтелектуальній 

спроможності та налаштуванні на здійснення комунікації. У поетичному 

тексті прагматика залежить від сюжетних ліній та тематики твору; 

- інтенція, або комунікативна мета, у поетичному тексті проявляється в 

бажанні автора створити ту чи іншу пейзажну картину, що може доповнити 

або самостійно передати мотивну спрямованість усього ліричного твору. 

Потрібно також зазначити, що мотиви поетичних образів мовчання, крім 

своєї тематичної спрямованості, проявляють і риси модусного спрямування, 

що також впливає на сприйняття тексту реципієнтом.  

Дослідження комунікативної мети, або інтенцій автора є неможливим 

без комплексного інтент-аналізу, що разом із комунікативно-прагматичним 

методом сприяло повнішому осмисленню поетичних образів мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. Інтент-аналіз – це аналіз якісного 

наповнення тексту, тобто головною метою постає не те, що говорить автор, а 

те, що він намагається донести. Аналізуючи поетичні образи мовчання в 

такий спосіб, ми виділили домінантні та фонові мотиви природного 

мовчання, а також підрахували ступінь їх інтегрованості в англомовний 

поетичний простір.   

Зазначимо, що для дослідження комунікативної ситуації, в якій 

проходить природне мовчання, необхідною умовою було проведення 

контент-аналізу (контекстуального дослідження), що є якісно-кількісним 

осмисленням наявності текстових масивів для подальшої інтерпретації 

виявлених числових закономірностей. У дослідженні поетичних образів 

мовчання цей метод був спрямований на осмислення середовища існування 

природного мовчання в хронологічних, топографічних, хронотопічних 

ознаках та вирахуванні частотності їх задіяності.    

Подальші кроки у дослідженні стосувалися синхронічного аналізу – 

порівняння одночасно існуючих мовних одиниць. За допомогою цього 

методу було порівняно існування «мовчазних» номінацій (вербалізаторів 

мовчання) в англійській мові та англомовному художньому дискурсі. 



 

 

67   

Розрахунок семантичної дистанції зазначених одиниць показав деякі 

розбіжності в екстеріоризації поетичного мовчання в англійській мові (на 

основі лексикографічних джерел), напр.:  

Silent→ Mute→ Quiet→ Still→ Peaceful →Hush→ Calm→ Soundless 

(Voiceless, Noiceless) →Pause; та в англомовному художньому дискурсі, 

напр.: Silence→ Calm→ Still→ Quiet→ Peaceful→ Hush→ Pause→ Mute→ 

Soundless (Voiceless, Noiceless).  

Завершальним етапом дослідження став кількісний аналіз, що зводився 

до простого підрахунку частоти вживання мовних одиниць. Математичні, 

зокрема статистичні, методи мають самостійну цінність у дослідженні мови і, 

крім того, можуть входити як складова до інших методів. Останнім часом 

застосування цих методів до вивчення мовного матеріалу значно зросло, і 

можна стверджувати, що в математичній лінгвістиці виокремилися два 

розділи або напрями – лінгвостатистика та стилестатистика. Основна увага 

лінгвостатистики звернена на дослідження того, що в мові визначається 

правом вибору мовця, що зумовлено її іманентною структурою, і як ці два 

параметри кількісно співвідносяться між собою. Виявляється, що одиниці 

будь-якого мовного рівня мають сталі для певного періоду кількісні 

показники використання. Подібність між членами одного мовного колективу 

полягає не лише в тому, які мовні одиниці (фонеми, лексеми, граматичні 

форми та синтаксичні конструкції) вони використовують, але й у тому, як 

часто вони їх вживають. Це зумовлено тим, що сьогодні перед лінгвістами 

поставлене завдання – позначення кількісної сторони мови й мовлення, 

кількісних закономірностей, пов’язаних із функціонуванням та розвитком 

мовної структури.  

Як зазначають лінгвісти, на разі дуже важко знайти філологічну працю, 

де б не зазначалися кількісні показники того чи іншого явища. Кількісні 

методи допомагають правильно організувати лінгвістичні спостереження, 

забезпечити надійність, точність, достовірність висновків у науці про мову. 

Відтак формування статистичних вибірок та опрацювання великого масиву 
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лексики є актуальним. Лише завдяки кількісному підходу можна одержати 

нові дані або перевірити набуті знання про лінгвістичний об’єкт, коли 

дослідник переконаний в імовірнісній природі лінгвістичного об’єкта і 

ставить собі завдання описати його в кількісних показниках.  

Можливість використання кількісних методів у мовознавстві 

ґрунтується на особливостях будови мови та мовлення. Можна вказати на 

декілька факторів, що дають змогу застосовувати кількісні методи під час 

дослідження мовних та мовленнєвих одиниць: 1) дискретність одиниць; 2) 

масовість мовних одиниць (у мовленні практично нескінченний ланцюг); 3) 

повторюваність їх у висловлюванні; 4) можливість вибору певного елемента 

з ряду однорідних. 

Основним завданням статистичної лінгвістики є застосування 

кількісних методів для розкриття закономірностей функціонування одиниць 

мови у мовленні.  

Розпочинаючи статистичне дослідження, мовознавець повинен чітко 

дати відповіді на три питання: що є об’єктом дослідження, із якою метою 

виконується аналіз, які методи використовуються для розрахунків. Зважаючи 

на те, що всі рівні мовної системи підпорядковані дії статистичних законів, 

підрахункам можуть підлягати одиниці різних рівнів, у нашому випадку 

лексичні одиниці та синтаксичні конструкції.  

Застосовуючи кількісний метод, необхідно враховувати обсяг 

досліджуваного матеріалу для одержання статистично об’єктивних 

результатів, обчислення основних характеристик, зіставлення числових 

параметрів різних сукупностей, методів визначення зв’язку досліджуваних 

одиниць у сукупності. При використанні кількісного методу під час 

дослідження певного мовного масиву в зазначеній мовній системі необхідно 

керуватися поняттям «генеральна сукупність». Генеральною сукупністю 

називають однорідний масив деяких одиниць, що належить обстежити. Обсяг 

та характер генеральної сукупності залежить від завдання дослідження. У 

нашому дослідженні поетичних образів мовчання генеральною сукупністю 
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слугуватимуть усі лексичні елементи, що екстеріоризують мовчання в 

англомовному художньому просторі.  

Зрозуміло, що чим більший обсяг досліджуваного матеріалу, тим 

точнішими будуть його результати. Проте не потрібно досліджувати 

нескінченну кількість фактажу, достатньо визначити той мінімум, який є 

необхідним для одержання надійних та виправданих результатів.  

Таким чином, застосування кількісного методу під час дослідження 

поетичних образів мовчання допомогло визначити домінантні та раритетні 

вербалізатори мовчання та ступінь інтегрованості їх у художній англомовний 

простір.       

 

Висновки до розділу 1 

1. Поетичний образ як об’єкт дослідження лінгвістики розвивався 

впродовж тисячоліть. У ранній Античності вчення про поетичне слово ще не 

мало тих чітко сформованих положень, що уможливили б подальше 

дослідження такого складного поняття, як образ. Перші праці з теорії образу 

з’явилися за часів традиційної епохи розвитку людства. Проте увагу потрібно 

звернути на те, що термін образ бере свій початок від часів Платона, який 

втілював у ньому значення удаваного життя. Аристотель, у свою чергу, 

розвинув це поняття, наділивши його ще ритмом, гармонією та метром як 

невід’ємною складовою поетичного тексту. Сучасне осмислення образу 

ґрунтується на його чіткому розгалуженні на художній образ, словесний 

образ-символ та словесно-поетичний образ. Словесно-поетичний образ 

представляє собою складний, динамічний словесний образ, для актуалізації 

якого необхідним є інкорпорація базового, стереотипного та індивідуального 

розуміння цього феномену в англомовному художньому дискурсі.  

2. Будь-який художній твір є результатом ментальної, творчої та 

психоемоційної діяльності автора. Художні засоби, що використовуються в 

ньому, є значущими й зображають настрої та інтенції автора. Пейзаж як 

конкретна образно-стилістична одиниця вміщує в собі асоціативно-
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символічний зміст, що впливає на розуміння всього тексту. В англомовній 

пейзажній ліриці основними продуцентами поетичного мовчання є Природа 

(Nature) та її символи, які внаслідок аналізу емпіричного матеріалу були 

поділені на окремі групи – Земні, Повітряні та Небесні. Кожна така група 

характеризується унікальною здатністю використання вербального коду на 

позначення поетичного мовчання, а також різним ступенем інтегрованості в 

англомовний художній простір. Крім того, аналізу потребує здатність цих 

символів до сполучуваності, що приводить до появи такого поняття, як 

абсолютне мовчання. 

3. Мовчання як невербальний компонент комунікації завжди викликав 

особливий дослідницький інтерес. Англомовний художній дискурс як 

емпірична база комунікативно значущого мовчання є валідним для 

експерименту з огляду на велику кількість мовчазних ситуацій та 

відповідного тлумачення наратора. Комунікативно значуще мовчання 

різниться за своїми продуцентами на людське мовчання (Homo Silence) та 

природне мовчання (Nature Silence). В україномовній лексикографії 

валідною є думка про те, що мовчання – це суто людська категорія, а тиша – 

природна. Говорячи про англійське тлумачення цих понять, прозорим стає те, 

що домінатними вербалізаторами мовчання в англомовному художньому 

дискурсі є слово silence та синонімічні з ним calm, quiet, still. Характерно, що 

поетичне мовчання на сторінках англомовних поетичних творів 

експлікується завдяки безособовим синтаксичним конструкціям із 

компонентами it, all, there is\ there are, everything. Шляхом кількісного 

підрахунку за формулою семантичної дистанції основних вербалізаторів 

образу мовчання був створений «силенціальний словник», що дозволив 

подальший аналіз комунікативних та комунікативно-прагматичних аспектів 

поетичного мовчання. 

4. Комунікативний аспект дослідження поетичного мовчання полягає в 

осмисленні невербальної природи цього феномену. Англомовний художній 

твір – це простір для існування різноманітних дійових осіб, явищ та 
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сюжетних ліній, це видуманий світ автора, в якому герої, так само, як і в 

житті, спілкуються, виражають свої думки, настрої та почуття. Розглядаючи 

пейзаж, як тло для розгортання поетичних подій, стає зрозумілим, що так 

само, як і житті, основними комунікантами, або учасниками мовленнєвого 

спілкування, можуть бути Природа, її явища та людина. Типологія 

спілкування природи та її символів на сторінках поетичних творів 

розподіляється за участю чи неучастю мови на вербальне та невербальне, при 

цьому цікавим є те, що мовчання – невербальна категорія, що експлікується 

завдяки вербальним знакам на письмі. 

Крім того, уваги потребує спосіб взаємодії комунікантів, що 

найчастіше характеризується своєю діалогічністю. Дійовими особами такого 

діалогу можуть бути як учасники всередині окремих груп природних 

символів, напр.: Небесні символи: (діалог між зорями та місяцем) так і 

учасники за межами таких груп (діалог між вітром та землею). Таке 

спілкування будується на принципі лінійної моделі комунікації Р. Якобсон, 

де найважливішими складовими є учасники спілкування та засоби мови, що 

використовуються ними в інтеракції.  

Крім зазначених учасників діалогу, поетичне мовчання може 

продукуватися шляхом взаємодії природи, людини та Бога, причому людське 

мовчання Homo Silence може звучати в унісон або протиставлятися 

природному Nature Silence. Потрібно також зазначити, що при 

невербальному спілкуванні конотативну функцію виконує природа, в той час 

як людина реалізує фатичну.   

5. В основу дослідження комунікативно-прагматичного аспекту 

поетичного мовчання покладено осмислення аспектів, що пов’язані із 

впливом суб’єктів одне на одного за допомогою мовного засобів. Прагматика 

поетичного мовчання проявляється двовекторно: внутрішньо – коли природа 

та її символи впливають одне на одного, створюючи ефект абсолютного 

мовчання, та зовнішньо – коли поетичне мовчання впливає на реципієнта, 

створюючи мотивні та асоціативні замальовки в його свідомості. В основу 
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вибору особливого мовного коду покладені авторські інтенції, що 

насамперед пов’язані з його когніцією, світосприйняттям та настроєм.       

Основні положення 1 розділу висвітлені в публікаціях автора – [80; 97; 

99]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ МОВЧАННЯ 

 

2.1 Особливості формування структури та семантики 

вербалізаторів поетичних образів мовчання 

Образ є найбільш неоднозначним поняттям у сучасній філології. Серед 

великої кількості інтерпретацій цього поняття найбільш валідним для 

лінгвопоетики є пояснення його через зв'язок із загальним змістом 

художнього твору. Художній текст становить простір для існування 

різноманітних образів, що омовлюються та експлікуються завдяки низки 

лексичних та синтаксичних елементів і конструкцій.  

На думку О. О. Потебні, «Поезія – це перетворення думки засобом 

конкретного образу, вираженого в слові» [136, с. 32]. У наших дослідницьких 

розвідках такими словами є лексичні елементи, що семантизують природне 

мовчання (Nature Silence).  

Людина може говорити, а може й мовчати, в той час як природні явища 

(англ.: wind, water, sun, moon, air, укр.: вітер, вода, сонце, місяць, повітря) 

сприймаються як неживі істоти, яким характерна лише тиша. У наївній 

картині світу все те, що не має органів мовлення – безмовне або тихе. Суб'єкт 

думки – людина-поет – втілює життя в природу, наділяючи її людськими 

якостями. На сторінках англомовних художніх творів основними елементами 

пейзажної лірики виступають такі природні субстанціональні символи (див. 

табл. 2.2). 

Людський чинник є інгерентним, наскрізним у позначеннях наслідків 

ментального процесу. Ментальний образ природи має інтерлінгвальні та 

інтралінгвальні параметри. Природні явища, які зовсім недавно були 

безмовними та неодухотвореними, постають перед нами зовсім у новій 

інтерпретації. 
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Таблиця 2.2 – Статус природних символів у англомовному художньому дискурсі 

ПРИРОДА 

NATURE 

                    

 

ЗЕМНІ 

(EARTHY) 

ПОВІТРЯНІ  

(AERIAL) 

НЕБЕСНІ 

(CELESTIAL) 

1. Земля (earth, field) 

 

1. Повітря (air) 1. Небо (sky, heavens) 

2. Вода (water, ocean, 

stream, river, waterfall, 

sea, wave) 

2. Вітер (wind, breeze) 2. Місяць (the Moon) 

3. Флора (tree, flower, 

grass) 

 3. Сонце (the Sun) 

  4. Зірки (stars) 

У поезії завдяки персоніфікації вмикається механізм перетворення 

неживого у живе. Вітер, сонце, вода, небо стають головними героями, яким 

не чужі вміння людини: хезитації, напр.: As if the snow should hesitate / And 

murmur in the wind, / and half turn back; / These were the "Wing'd-with-Awe," / 

Inviolable [244, с. 299]; усміхнення, напр.: THE sun descending in the west, / 

The evening star does shine; / The birds are silent in their nest, / And I must seek 

for mine. / The moon, like a flower In heaven's high bower, / With silent delight / 

Sits and smiles on the night [241, с. 585]; співу, напр.: In this decayed hole 

among the mountains / In the faint moonlight, the grass is singing / Over the 

tumbled graves, about the chapel / There is the empty chapel, only the wind's home 

[244, с. 360]; танку, напр.: THE sun is warm, the sky is clear, / The waves are 

dancing fast and bright, / Blue isles and snowy mountains wear / The purple 

noon's transparent light: / The breath of the moist earth is light / Around its 

unexpanded buds; / Like many a voice of one delight— / The winds', the birds', the 

ocean-floods'— / The City's voice itself is soft like Solitude's [241, с. 827]; сну, 

напр.: THE cock is crowing, / The stream is flowing, / The small birds twitter, / 

The lake doth glitter, / The green field sleeps in the sun; [241, с. 604].  
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У поезії образ мовчання семантизується на різних рівнях завдяки 

ключовим семам, десемантизованим безособовим елементам і невербальним 

маркерам (пунктуаційним знакам): морфемний: silence - be silent, silent, 

silently, sub silentio, silentness, quiet – quietly, quitesome, whisper – whispering, 

sweet – sweetly; лексичний: noun: stillness, peace, hush, lull, muteness, 

dumbness, voiceless, wordless, calm, gentleness; verbs: be calm, be quiet, stop, 

muzzle, muffle, put to silence, murmur, be mute, whisper, pause, hush; adjectives: 

still, stilly, mute, soft, solemn, deathlike, silent as the grave, soundless, hushed, 

pure, quiet, gentle, sweet, unsound, clear, voiceless, peaceful; синтаксичний:  I 

can see the shadowy lines of its trees, / And catch, in sudden gleams, / The sheen of 

the far-surrounding seas, / And islands that were the Hesperides / Of all my boyish 

dreams. / And the burden of that old song, / It murmurs and whispers still [244, с. 

46]; графічний: тире: I heard a Fly buzz — when I died — / The Stillness in the 

Room / Was like the Stillness in the Air — / Between the Heaves of Storm — [244, 

с.170] 

На сторінках поетичних творів образ тихої природи може співіснувати 

з образом мовчазної людини: (Homo Silence=Nature Silence), напр.: SWEET 

stream, that winds through yonder glade, / Apt emblem of a virtuous maid— / 

Silent and chaste she steals along, / Far from the world's gay busy throng: / With 

gentle yet prevailing force, / Intent upon her destined course [241, с. 534]; THE 

sun descending in the west, / The evening star does shine; The birds are silent in 

their nest, / And I must seek for mine. / The moon, like a flower / In heaven's high 

bower, / With silent delight / Sits and smiles on the night [241, с. 585]; або 

навпаки, протиставлятися їй: (Nature Silence≠Homo Silence), напр.: THE cock 

is crowing, / The stream is flowing, / The small birds twitter, / The lake doth glitter, 

/ The green field sleeps in the sun [241, с. 604]; AT the corner of Wood Street, 

when daylight appears, / Hangs a Thrush that sings loud, it has sung for three 

years: / Poor Susan has pass'd by the spot, and has heard / In the silence of 

morning the song of the bird [241, с. 655]. 
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Доречним є аналіз базових метазнаків мовчання на матеріалі 

лексикографічних джерел з огляду на автентичну експлікацію позначуваного 

концепту. Звернення до ілюстративного матеріалу є також валідним, що 

гарантує комплексний системно-функціональний підхід до об’єкта 

дослідження, тобто функціональний підхід до семантики мовних одиниць, 

що завжди є актуальним у сучасній лінгвістиці.  

Осмислення синтаксичного рівня передбачає вивчення синтаксичних 

конструкцій, завдяки яким досягається неповторна тиша природи та її явищ. 

Серед граматичних особливостей безособових речень, що позначають явища 

природи у слов'янських та західноєвропейських мовах, науковці виділяють 

односкладову (безпідметну) синтаксичну конструкцію з одним дієсловом у 

формі ІІІ особи однини тепер./мин. часу або двоскладову модель із 

формальним займенниковим підметом, напр.: англ. IT, укр.: ВОНО, рос.: 

ОНО, а також вираження особи формою непрямого відмінка (дав. або зн.). До 

семантичних особливостей безособових речень мовознавці відносили 

неусвідомленість суб’єкта – каузатора природних явищ.  

Через відсутність суб’єкта в безособових реченнях, що 

екстеріоризують явища природи, одні науковці відносили їх до 

«безсуб’єктних» [42; 76; 136; 185 та ін.], інші вважали, що суб’єкт 

безособового речення прихований у закінченні дієслова-предиката [2; 29]. 

Науковці, вивчаючи синтаксичні одиниці різної складності в 

англійській мові, традиційно розглядають безособові речення на позначення 

природних явищ у рамках єдиної категорії безособовості. Основними 

критеріями їх трактування називають: 1) невизначеність особи – суб’єкта дії; 

2) відсутність підмета або заповнення його позиції формальним індикатором 

суб'єкта; 3) семантично «спустошеним» особовим займенником ІІІ особи 

однини IT, що референтно не співвідноситься із суб’єктами чи об’єктами 

зовнішньої реальності  [197]. 

Згідно з нашою вибіркою, поетичні образи мовчання охоплюють усі 

лексико-семантичні рівні, вони є продуктивними та релевантним до нових 
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форм і значень. Осмислення цих образів є неможливим без ґрунтовного 

аналізу базових вербалізаторів поетичного мовчання, їх лексичних та 

синтаксичних особливостей. 

 

2.2 Базові вербалізатори поетичного мовчання 

Беручи до уваги основний постулат лінгвістики про 

цільнооформленість слова та його позиційну та синтаксичну самостійність, 

ми визначаємо слово як одиницю мови, що характеризується самостійністю, 

універсальною природою (поєднує в собі граматичні та семантичні 

характеристики) і є відкритим до творення  нових форм та значень. Поетичне 

слово є інструментом для творення поетичних образів, які, у свою чергу, 

наділені емотивно-експресивними характеристиками, здатними створити 

неповторну картину єдності змісту й форми. 

Образ поетичного мовчання, який втілюється на сторінках поетичних 

текстів, є багатоплановим, колоритним і неповторним завдяки різноманітним 

словам-вербалізаторам, що беруть участь у його творенні. Словотвір, що є 

частиною морфології, бере на себе функції засобу «добудовника мови», 

завдяки якому досягається абсолютна тиша у природі або тихе звучання 

природних явищ, що також асоціюється з тишею. Відкритість словотвірної 

системи визначається природою вербокреацій, базовими одиницями якої є 

одиниці різних рівнів: у словотвірних актах беруть участь конституенти 

морфемного, лексичного та синтаксичного рівнів [59].  

Саме ця класифікація та проблеми, пов’язані з процесом творення 

поетичних образів, підпадають під фокус нашої подальшої уваги. 

 

2.2.1 Маркери абсолютної тиші 

Не буває людини без соціуму, соціуму – без мови, мови – без мовлення, 

а мовлення – без мовчання [184]. Людина, її навички, досвід постають у 

центрі антропоцентричної парадигми. На сьогодні людство вже досягло того 

рівня розвитку, на якому природа та її явища сприймаються не як 
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божественна та незрозуміла сила, якій підвладні всі зміни, що відбуваються в 

довкіллі.  

Природа для людини – це рівноправний член соціуму, наділений всіма 

характеристиками, що притаманні людині. Художній дискурс через поетичне 

слово та образність, шляхом персоніфікації наділяє природу людським 

параметрами. Поетичне мовчання виступає секондарним, вторинним 

утворенням по відношенню до людини. Природне мовчання об’єктивується 

завдяки лексичним елементам, що входять до таксономії вербалізаторів 

комунікативного мовчання.        

Поетичний текст становить поле (місце дії) для перетворення неживої 

природи у живе оточення людини. Природа постає повноцінним 

співрозмовником, дієвою особою та учасником комунікативної ситуації. 

Образність поетичного слова позначена наявністю великої кількості 

стилістичних засобів вираження експресивності.  

Як відомо, поезія характеризується синкретизмом – поєднанням різних 

видів мистецтва (музики, танка, поезії). Поєднання поезії та музики є 

очевидним, незважаючи на недостатній теоретичний розвиток цього тандему 

в сучасній лінгвістиці. Показовим є вислів музичного теоретика ХХ століття 

І. Глєбова: "… музикант і поет сприймають життя, слухаючи. Проте людям 

важливе не їх сприйняття, а те, щоб вони відтворювали акустичні 

характеристики життя, тобто заселяли світ звуками, переборюючи страх 

перед тишею та відчуваючи насолоду від творчості". [48, с.9]. Що стосується 

фундаментальних проблем, то загальна картина мало чим змінилася, хоча 

з’явилася загальна тенденція до осмислення «музичності» лірики та вірша 

[193]. Звуки поезії – це звуки слів, але на слухача-читача впливає не 

послідовність звуків, а послідовність значень, вкладених у слова. 

Музична первинність – це домінуюча складова будь-якого поетичного 

тексту, що проявляється насамперед у звуковій організації вірша, його 

мелодійності. Гучність є наступною характеристикою музичного твору, яка 

розрізняється на піано (тихе звучання) та піанісимо (дуже тихе звучання). 
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Аналізуючи дефініції основних вербалізаторів мовчання у лексикографічних 

джерелах, ми дійшли висновку, що мовчання у природі також різниться за 

своєю гучністю. У нашій науковій розвідці природне мовчання позначене як 

абсолютністю (повною тишею), так і відносністю (тихим звучанням).   

Абсолютне природне мовчання в англомовному художньому дискурсі 

номінується завдяки домінуючим словам silence, calm, quiet, still та 

одиницям із однойменними семами.  

Беручи до уваги комплексний аналіз лексикографічних джерел, стає 

зрозумілим, що центральними вербалізаторами абсолютного мовчання 

виступають слова з ключовою семою -silence,напр.: Silence – 1) (n): a) not a 

speaking or making any noise, an abstaining from replying to a speech or letter, b) 

taciturnity, c) a not betraying of some confidence, deliberate or accidental failure 

to mention something, d) stillness, quiet, oblivion; 2) (v): a) to cause to be quiet, to 

quiet, b) to compel to stop expressing an opinion, c) to knock out [233, с. 926]. 

Silence (n) – 1) stillness; absence of sound, as the silence of night. There was 

complete silence; 2) absence of speech, answer to a question or letter, or to a 

comment. He listens in silence (without saying a word). Silence gives consent. 

Silence (v) – 1) to cause to be quiet as to silence a baby‘s crying; 2) to overcome 

opposition, master, crash as to silence one‘s critics, to silence the enemy‘s guns; 

silencer (n) – that which silences (esp. a divice); silent (adj) – not speaking, saying 

little or nothing as You had better keep silent; quiet; still; noiseless; not 

pronounced as in doubt, wrong; silently (adv) [232].  

Значення повного, абсолютного мовчання людини (Homo Silence) 

реалізується в значенні 1 a), при чому абсолютне природне мовчання (Nature 

Silence) знаходить своє вираження в значенні 1 d). 

Абсолютне мовчання природи в поетичних текстах, позначається 

первинною нульовою семою silence, що найчастіше виражена іменником, 

напр.: There is silence: the dead leaves / Fall and rustle and are still; / Beats no 

flail upon the sheaves, / Comes no murmur from the mill… [245, с. 278]. 
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Відомо, що центральною одиницею словотвору є похідне слово, що 

складається з базової одиниці та словотвірного формату [59]. У нашому 

випадку основним таким елементом є морфема silence-, епідигматичні 

тенденції якої є очевидними в таких словникових статтях: 

1. Silenced, that has been reduced or put to silence; spec. forbidden to 

preach or hold services on account of refusal to comply with some order; 

2. Silencer, one who, or that which, silences; a conclusive argument or 

retort; a peace of mechanism attached to a motor vehicle and used to silence or 

reduce the sound naturally caused by its working; 

3. Silencing, the action of the verb in various senses; 

4. Silencing, that reduces to silence; 

5. Silency, rare silence; 

6. Silent, keeping or maintaining silence‘ refraining from speech or 

utterance; speechless; mute, dumb. Also, taciturn, reticent, reserved; 

7. Silential, rare. Accompanied by, connectedwith silence; 

8. Silentiary, [ad. late L. silentiari-us, f. L. silentium]; 

9. Silentious, [Cf. late L. silentiosus, It. Silenzioso, Sp. and Pg. silencioso, F. 

silecieux] given to silence; 

10. Silentish, somewhat that silent; 

11. Silently, in a silent manner, without speaking; in silence; without noise 

or commotion, noiselessly, quietly; without mention or noise; 

12. Silentness, maintenance of silence; avoidance of speech or utterance; 

reticence; speechlessness [232]. 

Частиномовне представлення семи абсолютного мовчання на сторінках 

художнього дискурсу виявляється шляхом комплексного аналізу 

ілюстративного матеріалу. Слово silence традиційно вживається у формі 

іменника, напр.: How calm it was!—the silence there [247, с. 846]; There was 

silence deep as death [241, с. 779]; In secret we met: In silence I grieve [236, с. 

788]; WHEN we two parted / In silence and tears [241, с. 787]; Sent up, in silence, 

from among the trees! [241, с. 635]; In the waning of the day, / Of the slowly 
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hushing gale / Cease in silence all its quivering replies [246, с. 51]; Where eternal 

silence for ever reigns [246, с. 56]; But how the chill, sad silence is unbroken [246, 

с. 66]. Аналізуючи ці приклади, стає зрозумілим, що silence у поетичних 

текстах найчастіше вживається самостійно, без будь-яких дескриптивних 

елементів, тобто абсолютна тиша та мовчання – це характерна особливість 

самої природи (Nature→Silence) У той же час приналежність silence до будь-

яких явищ природи є не частотним та характеризується використанням 

присвійного відмінка (Pos. Case), напр.: In a cavernous, swung / Wave‘s silence, 

wept white angelus knells [251, с. 414].  

Використання лексеми silent є також дотичним з огляду на 

експресивність і стилістичне навантаження поетичного мовлення. Основне 

поняттєве навантаження є прозорим у словникових дефініціях, напр.: Silent 

(adv) – making no sound, free from sound, not accompanied by audible speech or 

sound, taciturn, speaking little, so smooth in action as to make scarcely any sound, 

(of a letter or group of letters) written but not pronounced, uninformative, 

withholding information, (of a motion picture) without any sound track, (of a 

volcano) inactive but not extinct [233, с. 926].  

На відміну від silence, що має більш універсальний або 

опосередкований характер, silent наголошує на своїй приналежності до 

природних символів, найчастіше ця лексема характеризує такі явища, як 

земні, англ.: earthy (earth, field; water, ocean, stream, river, waterfall, sea, wave; 

tree, flower, grass), напр.: To that silent isle, which lies [241, с, 840]; And smiled 

upon the silent sea [241, с. 844]; небесні, англ.: celestial (sky, heavens; the Moon; 

the Sun; stars), напр.: When you die, the silent Moon [241, с. 848-849], або їх 

поєднання, де одне явище вказує на місце дії, а інше на час, напр.: Went too, 

too near the silent creek at night [246, с. 37]. 

Вербокреація семи silent проявляється в її відкритості до дериватів та 

первинністю по відношенню до вербалізаторів, що між іншим містять у собі 

частиномовні характеристики та представлені у вигляді: 
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silent→silently                

  

            siletness                             

 Потрібно зауважити, що silentness на відміну від silent у поетичних 

текстах за значенням наближається до silence (Silentness→Silence), 

проявляючи риси більш універсального та опосередкованого вербалізатора, 

напр.: Strange, above all, thy length of trees, / And this all solemn silentness! [244, 

с. 97].  

Усі інші похідні вербалізатори характеризуються стійкою родовою 

приналежністю, напр.: As onward silently stars aloft, eastward new ones upward 

stole [250, с. 171]. 

Аналізуючи тезаурус вербалізатора silent у словнику, знаходимо низку 

допоміжних елементів, що також тяжіють до абсолютної тиші в природі та 

мають своє вираження в поетичних текстах, напр.: silent – calm, hushed, mute, 

noiseless, peaceful, placid, quiescent, quiet, reserved, reticent, secretive, still, 

taciturn, tight-lipped, tranquil, uncommunicative [233, с. t-54].   

У словникових дефініціях вербалізатор calm так само, як і silence, 

представлений значеннями, що співвідносяться з природою та людиною, 

напр.: Calm – 1) (adj) (of the sea) still, without rough motion, (of a person) 

unruffled, unexcited, unperturbed, (of a person) placid, impudent, brazen; 2) (n) a 

period of serenity, a windless period, a motionless, undisturbed state, an ominous 

and uneasy peace; 3) (v) to soothe, pacify, to become calm, to calm down, to 

regain emotional self-control after anger [233, с. 139-140]. Synonyms: alleviate, 

appease, assuage, lull, pacify, placate, quell, quiet, relieve, satisy, soothe, 

tranquilize; collected, composed, cool, dispassionate, peaceful, placid, quiet, 

sedate, self-possessed, serene, still, tranquil, undisturbed, unperturbed [233, с. t5]. 

Реалізація природного мовчання є прозорою в таких дефініціях: а) 

першій дефініції, (of the sea) still, without rough motion, де calm виступає як 

прикметник;  б) другій дефініції, a period of serenity, a windless period, a 

motionless, undisturbed state, an ominous and uneasy peace, де calm виступає як 
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іменник; в) третій дефініції: to soothe, pacify, to become calm, to calm down, де 

calm виступає у формі дієслова. 

На сторінках поетичних творів calm найчастіше вживається у формі 

прикметника (частотність вживання становить 43 %) та іменника (частотність 

становить 30 %), загальна ступінь вживаності в порівнянні з іншими 

вербалізаторами становить 7.1% що співвідносяться із земними символами 

природних явищ, а саме: води (water, ocean, stream, river, waterfall, sea, wave), 

напр.: англ.: adj: A calm sea like an azure mirror [246, с. 21], Till the calm rivers, 

lakes, and seas [241, с. 853]; But the sea looks so calm [241, с. 902]; noun: Than 

calm in waters seen! [241, с. 847]; In grassy calm the waters sleep [241, с. 201]. 

На відміну від закріпленого в лексикографічних джерелах значення calm, що 

співвідноситься з характеристиками водних символів, у поетичних рядках 

знаходимо підтвердження приналежності цього вербалізатора до флори (tree, 

flower, grass), напр.: The tree that erewhile was so calm [246, с. 46]; небесних 

світил (the sun, the moon), напр.: But now the sun is rising calm and bright; 

[236, с. 658]; Lo, the most excellent sun so calm and haughty [250, с. 175]; Calm 

as a quite sky that locked to be [250, с. 215]; повітряних символів (wind, air), 

напр.: A calm wind blows that raised the trees like hair [251, с. 212]. Образним є 

і використання calm для характеристики добових змін в природі, напр.:  

CALME was the day [240, с. 229]; But let the night be calme, and quietsome [240, 

с. 242]; 'Twas night, calm night, the moon was high [241, с. 695]; SWEET day, so 

cool, so calm, so bright! [240, с. 342]. 

Зазначимо, що calm, так само як і silence (Calm→Silence), має 

тенденцію до самостійного вживання, тим самим реалізуючи абсолютне 

мовчання природи, напр.: Nor echoes near nor sounds afar / Disturb the calm 

prevailing [246, с. 49]. Для підсилення образності поетичного мовчання поет 

вдається до вживання інших вербалізаторів, що створює неповторну картину 

абсолютного спокою, напр.:  By a silent tide of calm [246, с. 63]; This heath, this 

calm and quiet scene [241, с. 672]; The silent calm of the grave is there [247, с. 

238], прикметники silent та quiet, що вживаються контактно до основного 
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вербалізатора calm, виконують функцію інтенсифікатора, тим самим 

підсилюючи експресивність поетичного рядка.  

На сторінках художнього дискурсу слова calm та silence виконують 

роль ідеографічних синонімів, реалізують гіперо-гіпонімічні відношення та 

експлікують поетичне мовчання в однакових синтаксичних конструкціях, 

напр.: порів.:  There was calm to be done in his safe unrest [251, с. 321]; There 

was silence deep as death [241, с. 779]. Лексема silence зазвичай позначає 

перерву в мовленні, тобто тишу, а calm – перерву в діяльності, тобто 

бездіяльність. 

Епідигматичні тенденції морфеми calm-, на сторінках поетичних творів 

представлені у моделі, напр.: We feel a calmness over deep [246, с. 49-50]; And 

look, how calmly in yon radiant wave [246, с. 222]; Till the stars of heaven fell 

calmly away [241, с. 763], тобто вербалізатор calm у поетичному мовленні 

характеризується ризоматичними зв’язками, має широкий спектр 

сполучуваності й є відкритим до вербокреацій:  

calm→calmly           

 

calmness          

Темпоральність абсолютного мовчання реалізується завдяки 

прикметникам із протилежним значенням, що вживаються контактно до 

основного вербалізатора, напр.:From the storm, the long calm, the darkness, the 

swell [244, с. 142] : A little calm, cool island in a world of light [246, с. 48].  

Розглядаючи вербалізатор calm, потрібно зазначити, що він на відміну 

від silence найчастіше характеризує стан природи та її явищ, аніж її якості. 

Абсолютне мовчання досягається не шляхом відсутності звуків, а 

відсутністю дій, що веде до створення образу спокійних, нерухомих 

природних символів. 

Порівнюючи quiet із іншими домінантними вербалізаторами, 

знаходимо низку значень, що корелюють із природним мовчанням (Nature 

Silence) та людським (Homo Silence), напр.: Quiet – 1) (n) silence, stillness, 
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repose; 2) (adj) peaceful, calm, and undisturbed, noiseless, not speaking at all, 

making little sound, having little volume of sound, (of a person or the mind) free 

from anguish, worry, (of people) having a gentle, reserved manner, (of colors) soft, 

unobtrusive, (of feeling) private, interior, tranquil, free from social pressures, (of a 

social function) informal, attended by few people; 3) (v) to make quiet, to soothe, 

to become quiet. Quietude (n) – stillness, calm [233, с. 819]. 

Quiet на відміну від calm передусім реалізує в собі значення 

безмовності (якісні характеристики природи): silence, stillness, repose, а вже 

потім бездіяльності (характеристики стану): peaceful, calm, and undisturbed, 

noiseless, not speaking at all, making little sound, having little volume of sound. 

Лексема quiet у поетичних рядках зазвичай реалізується в іменниках та 

прикметниках і корелює із земними символами, напр.: like painted glass 

lying beneath a quiet lake [244, с. 416]; And slept in many a crystal pool / For 

quiet contemplation  [241, с. 632]; небесними, напр.: To mingle with the quiet of 

her sky [241, p. 794]; та з хронологічним визначеннями доби, напр.: Has 

planted quiet in the night [253, с. 43].  

Частиномовне подання семи quiet виявляється шляхом комплексного 

аналізу ілюстративного матеріалу, основні номінації з'являються від твірної 

основи quiet-, що зберігає в собі основне поняттєве навантаження, пов’язане з 

природним мовчанням, напр.: Look how white everything is, how quiet [236, с. 

470] → Such songs have power to quit [250, с. 65] → For three days more in 

dreadful quietude [253, с. 30]→ Thus quietly thy summer goes [244, с. 11]→The 

inviolable quietness [241, с. 846]. Вербалізатор quiet також займає домінантну 

позицію у творенні образів мовчання (частотність вживання становить 4.4 

%), а словотвір – перебирає на себе роль «добудовника» поетичної мови:  

 quiet → to quiet → quietly 

quietude       quietness 

Визначаючи феномен мовчання на матеріалі російської мови, 

Н. Д. Арутюнова відзначила, що мовчання асоціюється зі смертю, а мовлення 

– із життям [12, с. 423]. Проаналізувавши англомовні поетичні рядки, стає 
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зрозумілим, що справді вербалізатори still, stillness, які семантизують 

людське мовчання (Homo Silence), найчастіше пов'язують зі смертю, напр.: 

Lucklessly she must lie patient / And the vaulting bird be still [251, с. 284]; I / 

Must lie / Still as stone [251, с. 351]. Нерухома, мовчазна природа та її явища 

також інколи асоціюють зі смертю, напр.: ―No water so still as the dead 

fountains of Versailles‖ [253, с. 372]. 

Природа, яку відносять до неживого символу, але яку автор-поет 

шляхом персоніфікації наділяє людськими якостями, вербалізує природне 

мовчання (Nature silence) завдяки одиницям stillness, still:   

Still – 1) (adj) having no motion, (of a beverage) not effervescing, making or 

having no sound, complete silence, a static photograph; 2) (adv) at a given time 

just as before it, even now, even, without sound or movement, yet, nevertheless, 3) 

(v) to quiet, to make silent, to satisfy or appease, to become motionless or silent 

[233, с. 974]. Synonyms: hushed, inaudible, inert, motionless, mum, mute, 

noiseless, quiet, quiescent, soundless, stagnant, stationary, undisturbed, unruffled; 

calm, gentle, meek, mild, passive, peaceful, patient, placid, silent, tranquil [233, с. 

t57]. 

Образ абсолютного мовчання реалізується завдяки дефініціям 

вербалізатора still, що виражається прикметником або дієсловом: (adj) having 

no motion, making or having no sound, complete silence; (v) to quiet, to make 

silent, to satisfy or appease, to become motionless or silent. 

Силенціальний ефект, що продукується універсальним поняттям 

«природа» (Nature), найчастіше матеріалізується у ланцюжках коментуючих 

одиниць із центральним вербалізатором stillness, напр.:  We're very quiet. / It's 

peaceful sitting here, not speaking, / the composition fixed, the road turning 

suddenly dark, / the air going cool, here and there the rocks shining and glittering 

— / it's this stillness that we both love. / The love of form is a love of endings  [244, 

с. 992].  

Шляхом застосування коментуючих одиниць, що пов’язані з людським 

та природним мовчанням і координуються іншими суміжними діями людини: 
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(We're very quiet→ It's peaceful sitting here →not speaking→ it's this stillness), 

поет створює образ абсолютного мовчання, що матеріалізується не 

поодиноко, а в секвеції з іншими блоками, що також семантизують 

силенціальний ефект. 

Комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дав можливість 

виявити головну особливість вербалізатора still, що проявляється на 

сторінках поетичних творів у його частотності вживання (3.45%) з 

повітряними та земними символами природи, наділеними можливістю 

рухатися як самостійно, напр.: укр.: вітер, повітря; англ.: air wind; так і за 

допомогою цих самих природних символів, напр.: укр.: морські хвилі, вода; 

англ.: waves of the sea, water, напр.: порів.: As much still air as wind [244, с. 

800]; night air still and the rocks / Warm. Sky over endless mountains [244, с. 

882]; Through high still air [244, с. 883]; When the sun is out and the wind is still 

[244, с. 231]; without words; as, in a still air [244, с. 417]; Our sudden palaces 

in the still air [253, с. 453]; Like green waves on the sea, / As still as in the silent 

deep [241, с. 846]; But now they drift on the still water [253, с. 127]; The 

charmed ocean's pausing, / The waves lie still and gleaming [241, с. 788]. В 

останньому прикладі завдяки авторським інтенціям вводиться ще один 

вербалізатор pause, який тісно пов'язаний швидше з людським мовчанням, 

аніж із природним. Основне значення цього вербалізатора як «перерва в дії» 

є прозорою у словникових дефініціях: Pause – 1) (n) a short period of time 

when sound, motion or activity stops before starting again, [mus) the lengthening 

of a note or the mark, to cause someone to hesitate or think again before talking 

action; 2) (v) to make a pause, to hesitate, to stop [233, с. 737]. Synonyms: delay, 

demur, desist, doubt, falter, halt, hesitate, intermit, stop, vacillate, waver, wait; 

break, cessation, discontinuance, hesitation, intermission, interruption, lull, 

recess, suspension [233, с. t42]. Такі дії, що реалізуються в значеннях: to make 

a pause, to hesitate, to stop, найчастіше притаманні людині, у той час як 

автор завдяки поетичній образності наділяє ними природу та її символи, 

напр.: The breezes pause and die, / Letting the rose-leaves fall: / But the solemn 
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oak-tree sigheth, Thick-leaved, ambrosial [249, с. 37].  

 Використання вербалізатора pause зі своїм значенням додає основному 

маркеру still нового значеннєвого відтінку для підсилення експресивності 

сприйняття образу абсолютного мовчання природи.  

Частиномовна диференціація показана вживанням номінації stillness з 

тими самими природними символами, що й still, напр.: And all the air a solemn 

stillness holds [240, с. 444]; the breeze in stillness [244, с. 691]; The Stillness in 

the Room / Was like the Stillness in the Air — [244, с. 170]. 

Образ поетичного мовчання сприймається різними рівнями відчуттів 

людини. Синестезія (від грецького слова synaistesis "сприймати, відчувати 

разом") – універсальне явище в поетичному тексті [226]. Поєднання різних 

відчуттів (зору, слуху, дотику, смаку й нюху) у феноменах "бачення звуків", 

"слухання фарб" есплікується поетично у вербалізації тиші. Не останню роль 

у цьому відіграє й вербалізатор stillness напр.:  As I stand at the wood's edge, / 

Watching the darkness, listening / To the stillness, a small owl / Comes to the 

branch above me [244, с. 494]. 

Серед домінантних вербалізаторів поетичного мовчання silence, still, 

calm, quiet (див. додаток А) та їх похідних виокремлюються також такі, що 

знаходяться на периферії семантичного простору, при цьому зберігають у 

собі семантичні можливості для створення образів абсолютного мовчання. Їх 

наявність чітко пов’язана з аналізом тезауруса домінантних одиниць, а 

валідність підтверджується ілюстративним матеріалом. Тож серед таких 

мовних одиниць, що є відкритими до творення образів абсолютного 

мовчання, долучаємо вербалізатори типу: noiseless, soundless, mute, to hush, 

peaceful та їх похідні. 

Основні дефініції, які ми виокремили із лексикографічних джерел, 

стосуються природного мовчання, і мають вигляд:  

Noiseless (adj) – having or making no noise [232]; 

Mute – 1) (adj) not speaking, not uttering a sound, permanently unable to utter 

meaning-full speech, unable to make vocal sounds, expressed by non-vocal means, 
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(law) refusing to plead,(of a letter) not pronounced though written,(of a 

consonant) produced with momentary complete closure of the breath passage, (of 

hounds) not giving tongue; 2) (n) a person who cannot speak, (phon) a stop, a clip 

clamped on the bridge of a stringed instrument to deaden the resonance of the 

strings, a pad or cone-shaped piece of metal or other material inserted in the bell 

of a wind. Muted (v) – to deaden or soften the sound [233, с. 659]. Synonyms: 

calm, dumb, gagged, hushed, inarticulate, inaudible, noiseless, peaceful, quiet, 

silent, soundless, speechless, still, taciturn, tranquil, voiceless [233, с. t38].  

Peaceful (adj) – calm, quiet, untroubled, undisturbed by noise, worries, fears; not 

warlike or violent, not giving to fighting or quarreling [232]. 

Peace – (n) the condition that exists when nations or other groups are not fighting, 

the ending of a state of war, the treaty that marks the end of war, friendly relations 

between individuals, untroubled by disputes, freedom from noise, worries, 

troubles, fears. At peace – in a state of peace, friendliness or calm. To hold [keep] 

one’s peace – to be silent [233, с 738]. 

Speechless (adj) – without the ability to speak, temporarily unable to speak 

because of some emotional shock or injury, silent [233, с. 954]. 

Soundless (adj) – without sound; silent, quiet [232].  

Hush – to make silent or quiet; to calm; soothe [232].   

У результаті аналізу словникових статтей, стає очевидним, що 

зазначені вербалізатори, так само як і домінантні, корелюють і з людським 

мовчанням (Homo Silence), і з природним (Nature Silence), останнє ж, у свою 

чергу, уподібнюється людині у своїй мовленнєвій поведінці. 

За родовою приналежністю до природи та її символів периферійні 

вербалізатори можна класифікувати як такі, що співвідносяться лише із 

земними символами (earth, mountains, flora); до них належать soundless, 

voiceless, speechless, напр.: And soundless meets the grass . . . [237, с. 381]; Lost 

Echo sits amid the voiceless mountains [241, с. 860]; When the soundless earth is 

muffled [241, с. 871]. Вербалізатори, що є наявними в зазначеній поетичній 

вибірці вказують на секондарність природного мовчання, людські якості, 
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виражені номінаціями (soundless, voiceless, speechless), що беруть участь у 

творенні образу абсолютного природного метафоризованого та 

персоніфікованого мовчання. 

Вербалізатор peaceful, у свою чергу, крім земного символу (water), 

напр.: And haply from this crystal pool / Now peaceful as the morning [241, с. 

630], може семантизувати образ мовчання поряд із повітряними символами 

(air), напр.:  Regained cool peaceful air in wonder — [248, с. 19], небесними 

(sky), напр.: Little peaceful heavens in the bosom of earth [241, с. 761], а також 

тісно співіснувати з хронологічними змінами доби, що експлікуються як 

імпліцитно, напр.: Poor peace as the sun sets [251, с. 8], так і експліцитно, 

напр.: The busy day, the peaceful night [241, с. 504]. 

Вербалізатор to mute найчастіше спостерігається у  поетичному тексті у 

формі дієслова, також співвідноситься як із повітряними символами (air), 

напр.:  Mute was the music of the air [240, с. 461], так і з небесними (sky), напр.: 

That makes the heavens be mute [241, с. 693]. 

Синонімічним до вербалізатора mute є вербалізатор hush, що також 

уживається у формі дієслова, але на відміну від mute на сторінках поетичних 

творів набуває універсального значення абсолютного мовчання в природі 

(Hush→Nature), напр.: Vacant as Libya. All is hushed near by [244, с. 155]. 

Встановлення еквівалентності на рівні змістової структури слова 

можливе під час дослідження лексикографічного тезауруса зазначених 

одиниць. Семантична близькість порівнювальних вербалізаторів 

визначається ступенем їх еквівалентності або ступенем збільшення 

семантичних ознак у структурі їх лексичного значення [110].    

Розраховуючи "семантичну дистанцію" [21] зазначених вербалізаторів 

[232, p. t-54, t-5, t-27, t-38, t-42, t-47, t-39] за формулою D = 1- [2 × q] ÷ [a + b], 

де D – семантична дистанція, a – загальна кількість значень першого слова, b 

– загальна кількість значень другого слова, q – кількість збіжних значень, ми 

маємо, такі результати:  

Silent→Calm, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 66; 
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Silent→Quiet, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 53; 

Silent→Still, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 55; 

Silent→Mute, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 5; 

Silent→Hush, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0,652; 

Silent→ Soundless [Noiseless, Voiceless], D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 75; 

Silent → Peaceful, D = 1- [2 × q] ÷ [a + b] = 0, 6; 

Silent→Pause, D =  1- [2 × q] ÷ [a + b] = 1. 

Семантична дистанція вербалізаторів silence та pause (Silent→Pause) має 

вигляд D = 1. Це означає, що семантична дистанція цих одиниць є найбільш 

віддаленою, тобто значення слів не збігаються. Семантична шкала омонімів 

по відношенню до silent (silence), має такий вигляд:  

Silent→ Mute [0.5]→ Quiet [0.53]→ Still [0.55]→ Peaceful [0.6] →Hush 

[0.65]→ Calm [0.66]→ Soundless [Voiceless, Noiceless] [0.75] →Pause [1] . 

Ілюстративний матеріал дозволив нам зробити висновки про 

таксономію вербалізаторів абсолютного мовчання у природі – кожен 

вербалізатор співвідноситься з окремим символом природного буття, 

створюючи тим самим неповторний «словник силенціальних вербалізаторів» 

(див. табл. 2. 3). 

Із таблиці бачимо, що поміж усіх вербалізаторів абсолютного мовчання 

виділяються ті, що універсально вживаються з різними символами [silence, 

calm], а також ті, що, навпаки, маючи різні відтінки значення, які притаманні 

тому чи іншому елементу (напр., still – використовується з тими символами, 

що характеризуються здатністю рухатися), «добудовують» словник 

природного мовчання. 

Кожен вербалізатор мовчання шляхом сполучуваності з тим чи іншим 

природним символом убирає на себе різні змістові структури, що 

продукуються асоціативно-семантичними ознаками й стають інтуїтивним 

визначенням реальної семантичної близькості чи віддаленості.  

 

 



 

 

92   

Таблиця 2. 3 – Таксономія силенціальних вербалізаторів словесно-поетичного образу 

мовчання 

Вербалізатори Природні символи 

Земні Небесні Повітряні Природа 

в
о

д
а 

ф
л
о
р

а 

зем
л
я
 

н
еб

о
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е 
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ь 
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silence \ silent + + + + + + + + + 

calm\calmness +   + + + + + + 

quiet\quietness +  + +     + 

still\stillness +      + + + 

peaceful 

 

+   +    +  

soundless\noise

less\voiceless 

 + +       

mute    +    +  

hush         + 

pause       +   

Проаналізувавши семантичну дистанцію зазначених вербалізаторів 

поетичного мовчання з різними природними символами буття (див. табл. 2. 

3), що вербалізуються різними лексичними елементами, маємо такі дані: 

Silence [Silent] →Calm, D = 1- [2 × 7] ÷ [8 + 9] = 0, 18; 

Silence [Silent] →Quiet [Quietness], D = 1- [2 × 4] ÷ [9 + 4] = 0, 38; 

Silence [Silent] →Still [Stillness], D = 1- [2 × 4] ÷ [9 + 4] = 0, 38; 

Silence [Silent] →Soundless [Noiseless, Voiceless], D = 1-[2 × 2] ÷ [2 + 9] = 0,63; 

Silence [Silent] →Peaceful, D = 1- [2 × 3] ÷ [3 + 9] = 0, 5; 

Silence [Silent] →Mute, D = 1- [2 × 2] ÷ [2 + 9] = 0, 63; 

Silence [Silent] →Hush, D = 1- [2 × 1] ÷ [1 + 9] = 0, 8; 

Silence [Silent] →Pause, D = 1- [2 × 1] ÷ [1 + 9] = 0, 8. 

Створивши семантичну шкалу найбільш близьких та периферійних 

лексичних елементів [Silence→ Calm [0.18] → Still [0.38] → Quiet [0.38] → 
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Peaceful [0.5] → Mute [0.63]→ Soundless [0.63] → Hush [0.8] → Pause [0.8], 

очевидним стає те, що дані за словником істотно відрізняються від даних 

нашої поетичної вибірки, що дає змогу стверджувати про наявність 

особливої "мовчазної мови"природи та її символів, одиниці якої, слугують 

складниками словника силенціальних природних референтів. 

Зазначена шкала насамперед вказує на наявність домінантних (кількісний 

показник до 0,5) та периферійних (від 0,5 до 1) вербалізаторів на позначення 

поетичного природного мовчання в англомовному дискурсі, відсутність 

лексичних елементів із показником 1 вказує на семантичну близкість усіх 

вербалізаторів в художньому дискурсі порівняно з лексикографічними 

даними.     

 

2.2.2. Засоби номінації тихого звучання природи 

Як уже зазначалося, мовчання природи має вторинний характер по 

відношенню до людини. На сторінках поетичних творів природа та природні  

символи наділяються персоніфікованими якостями людини, постають перед 

нами в ролі повноцінних співрозмовників. Цікавим є те, що природа в 

поетичних текстах використовує свою власну «мову мовчання», що 

пояснюється експресивністю поезії та інтенціями автора. Абсолютне 

мовчання характеризується повною відсутністю звуків та дій, але природа на 

відміну від людини наділена в поезії вмінням «тихо мовчати».  

Як відомо, людина може говорити, а може й мовчати. Цими самими 

якостями наділена і природа в поетичних рядках. Nature Silence 

продукується завдяки домінантним вербалізаторам мовчання (silence, calm, 

quiet, still та ін.). Аналізуючи дефініції цих вербалізаторів, ми знаходимо 

слова, що, на перший погляд, не позначають мовчання, але в поезії, на тлі 

образного слова, ці слова набувають дещо інших значеннєвих відтінків, що 

пов’язують їх саме із природним мовчанням. Під фокус нашого дослідження 

підпадають слова типу murmur, whisper. Їх значення є прозорими на 

сторінках лексикографічних джерел: Murmur – 1) (n) soft, low and indistinct 
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speech, a continuous low, soft sound, a subdued grumble, a half-suppressed 

expression of complaint or object, (med) an abnormal sound of the heart as 

detected by the stethoscope; (v) to utter a murmur, to utter (words) in a soft, low, 

indistinct voice [233, с. 657].  

Whisper  – 1) (v) to speak quietly without vibrating the vocal cords, to rustle, to 

make a soft sibilant sound, to utter in a whisper; 2) (n) a low soft sibilant sound, a 

rumor [233, с. 1121]. 

Дефініції чітко вказують нам на приналежність цих вербалізаторів до 

живих істот (людини, тварини), це є прозорим на сторінках поетичних 

текстів, напр.: A gentle bee, with his loud trumpet murmuring [246, с. 55]. У 

цьому разі вживання вербалізатора не відмічається наявністю стилістично 

маркованих номінацій, а тому залишається поза нашою увагою. 

Реалізація природного мовчання тісно пов’язана з такими 

визначеннями murmur: a continuous low, soft sound. Валідність whisper у 

матеріалізації образу мовчання є більш очевидною в дефініціях: to speak 

quietly without vibrating the vocal cords, a low soft sibilant sound. Такі 

вербалізатори є непрямими або маргінальними синонімами, реалізація їх 

значення знаходять своє вираження у контексті. 

В англомовних поетичних текстах усі природні явища  імпліцитно 

містять у собі повідомлення, відіграють особливу роль у реалізації задуму 

автора. Вербалізатори типу whisper, murmur є допоміжними вербалізаторами 

природного мовчання, за їхньою допомогою автор у змозі створити або 

картину абсолютного мовчання, напр.: And there is not a whisper in the air 

[244, с. 197], або, навпаки, тихої розмови людини та природи, напр.: Where to 

answering, the sea, / Delaying not, hurrying not, / Whisper‘d me through the night, 

and very plainly before daybreak [244, с. 140]. 

Щодо приналежності murmur до природного мовчання, потрібно 

зазначити, що найчастіше цей вербалізатор співвідноситься із земними 

символами (флора), напр.: A murmur, like the rustle of dead leaves [250, с. 75]; 

And with low murmuring laughing speech / Alighted on the windy grass [253, с. 
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413], (вода), напр.; This fall of water that doth make / A murmur near the silent 

lake [241, с. 652]; And laughed like murmurs of the sea [253, с. 376]; And the 

gentle waves of the summer seas, / That raise their heads and wander singing, / 

Must murmur at last, ‗Unjust, unjust‘ [253, с. 381]; And streams that murmur as 

they run [241, с. 608];  By the mountains – near the river / Murmuring lowly, 

murmuring ever [250, с. 102]; And sent soft waters murmuring by; / Thus quietly 

thy summer goes [244, с. 11], повітряними символами (вітер), напр.: By the 

May breeze, murmurous with wasp and midge [248, с. 19]; Hears in the murmur of 

the nightly breeze [248, с. 234].  

Вербалізатор murmur у деяких поетичних рядках вживається не 

самостійно, а поряд із іншими вербалізаторами (murmur→silent lake, 

murmuring→quietly) або інтенсифікаторами, що підсилюють сприйняття 

поетичного мовчання, напр.: low murmuring, gentle waves→murmur, 

murmuring lowly, soft waters→murmuring. 

Whisper, так само як і murmur, характеризується сталою приналежністю 

до визначених природних символів буття, а саме: земних (флора), напр.: The 

leaves will whisper there of her [244, с. 266]; повітряних (вітер), напр.: The 

watch dog‘s voice that bay‘d the whispering wind [244, с. 512]; None but the 

whispering winds of heaven! [246, с. 115]; (повітря), напр.: And as he dances, 

the fresh air / Plays whispering through his silvery hair [247, с. 72]. 

Номінації, що вербалізують дуже тихе звучання природи, яке 

наближається до мовчання, також займають належне місце у створенні 

неповторних образів мовчання, в той час як підсилювальні елементи, такі як 

інші вербалізотори – прикметники або прислівники використовуються 

автором для довершення картини природного мовчання (див. табл. 2.3.1). 

Як свідчать наведені у таблиці дані, кожне природне явище має свою 

«мову мовчання», завдяки якій створюються неповторні образи. 

Розраховуючи семантичну дистанцію вербалізаторів murmur та whisper  по 

відношенню до silent, шляхом аналізу омонімів [233, p. t-38], ми одержали 

такі результати: Silent→Murmur, D= 1, Silent→Whisper, D= 1. 
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Таблиця 2.3.1 – Таксономія силенціальних вербалізаторів словесно-поетичного образу 

мовчання 

Вербалізатори Природні символи 

Земні Небесні Повітряні Природа 

в
о
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а 
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silence \ silent + + + + + + + + + 

calm\calmness +   + + + + + + 

quiet\quietness +  + +     + 

soundless\noise

less\voiceless 

 

 + +       

still\stillness +      + + + 

peaceful +   +    +  

mute    +    +  

hush         + 

whisper  +     + +  

murmur + +     +   

pause       +   

Це означає, що ці слова, так само як і pause, мають далеку семантичну 

дистанцію й належать до маргінальних синонімів, однакце не заважає їм 

семантизувати природне мовчання на сторінках поетичних текстів. Вивчення 

нашої поетичної вибірки, показало такі результати щодо семантичної 

дистанції зазначених маргінальних синонімів:  

Silence [Silent] →Whisper, D = 1- [2 × 3] ÷ [3 + 9] = 0, 5; 

Silence [Silent] →Murmur, D = 1- [2 × 3] ÷ [3 + 9] = 0, 5. 

Це означає, що в поетичному тексті слова whisper та murmur, хоча й 

експлікують не абсолютне мовчання, а лише тихе звучання природних явищ, 
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усе одно семантизують поетичне мовчання на рівні з вербалізатором peaceful, 

а також належать до периферійних, або допоміжних, вербалізаторів.  

 

2.2.3 Лексичні та фразові вербалізатори поетичного мовчання  

У художньому англомовному дискурсі образ природи репрезентовано 

самостійно або завдяки природним символам буття (див. табл. 2. 2). 

Мовчання як невербальна дія позначене релевантними лексико-

граматичними засобами. В домені мовчання silence є ключовим словом, 

допоміжні функції виконують номінації, що входять до семантичного 

простору silence.  

В англійській мові мовчання й тиша різняться не лише 

контекстуальним оточенням, але й функціональним навантаженням. Тиша – 

це суто природна категорія (Nature Silence), що характеризується 

персоніфікацією та відкрита до метафоризацій.  

Автентичне лексикографічне джерело [235] препарує розуміння 

домінантних значень слова silence. Головні значення зазначеного слова 

верифікують його функціонування в такій послідовності, напр.: silence [Lat. 

Silentium – ―to be silent‖]: 

1) the fact of abstaining or forbearing from speech or utterance [sometimes 

with reference to a particular matter]; the state or condition resulting from this; 

muteness, reticence, taciturnity; 

2) the state or condition when nothing is audible; absence of all sound or 

noise; complete quietness or stillness. Sometimes personified. 

Функції мовчання людини (Homo Silence) у процесі (the fact of 

abstaining or forbearing from speech or utterance) та в результаті (the state or 

condition resulting from this) актуалізуються в першій дефініції. Мовчання 

природи (Nature Silence) – the state or condition when nothing is audible; 

absence of all sound or noise,  та його ідентифікація є прозорою в художньому 

дискурсі й підпадає під наш розгляд. 
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До домінантних вербалізаторів природного мовчання належать лексеми 

silence, quiet, still, calm, still, периферійні одиниці представлені 

вербалізаторами типу noiseless, soundless, to mute, to hush, peaceful, to murmur, 

to whisper. Кожен із цих вербалізаторів на сторінках художнього дискурсу є 

відкритим для утворення простих або складних лексичних моделей, що, у 

свою чергу, виявляються засобом творення образу природного мовчання.  

Самостійний образ природи характеризується універсальністю та 

експлікується завдяки низки лексичних елементів – вербалізаторів. 

Центральне місце посідає silence, напр.: A picture had it been of lasting ease, / 

Elysian quiet, without toil or strife; / No motion but the moving tide, a breeze, / Or 

merely silent Nature's ‘reathing life. / Such, in the fond illusion of my heart, / Such 

picture would I at that time have made; / And seen the soul of truth in every part, / 

A steadfast peace that might not be betray'd.‘/ So once it would have been,—'ti‗ so 

no more; / I have submitted to a new control: / A power is gone, which nothing can 

restore; / A deep distress hath humanized my soul. / Not for a moment could I now 

behold / A smiling sea, and be what I have been: / The feeling of my loss will 

ne'er‘be old; / This, which I know, I speak with mind serene [241, с. 606]. 

У поетичних тематичних рядках образ тихої природи може 

реалізуватися в полілексемних одиницях з імпліцитним суб’єктом мовчання. 

Авторські інтенції та експресивність поезії створюють картину абсолютної 

тиші завдяки вербалізатору silence та мовчазним природним символам, напр.: 

But the air was soft and the silence deep, / And bonnie Kilmeny fell sound asleep 

[241, с. 758]; How calm it was!—the silence there / But such a chain was bound, / 

That even the busy woodpecker / Made stiller by her sound / The inviolable 

quietness; / The breath of peace we drew / With its soft motion made not less / The 

calm that round us grew. / There seem'd,‘from the remotest seat / Of the wide 

mountain waste / To the soft flower beneath our feet / A magic circle traced, / A 

spirit interfused around, / A thrilling silent life; / To momentary peace it bound / 

Our mortal nature's ‘trife;— / And still I felt the centre of / The magic circle there / 

Was one fair Form that fill'd ‘ith love / The lifeless atmosphere [241, с. 846]. 
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Ці рядки також вказують на те, що образ тиші може експлікуватися 

завдяки однолексемним: silence, calm  або багатолексемним вербалізаторами: 

the silence deep,  the inviolable quietness, the air was soft, the breath of peace,  a 

thrilling silent life etc. 

За лексичними ознаками вербалізатори мовчання розрізняються на: 

 - прямі – ті, що в прямому значенні корелюють із природною тишею, 

напр.: silence, quiet, stillness, still, noiseless, calm; 

- дескриптивні – ті, що імпліцитно вказують на наявність тиші у 

природі, напр.:  She looks, and her heart is in heaven: but they fade, / The mist 

and the river, the hill and the shade; / The stream will not flow, and the hill will 

not rise, / And the colours have all pass'd ‘way from her eyes! [241, с. 655]. 

У цьому уривку тиша та спокій природи передаються описово шляхом 

актуалізації «бездіяльності природи» (N+V¹+not+V²) або (No+N), напр.: No 

voice, no lute, no pipe, no incense sweet / From chain-swung censer teeming [237, 

с. 881]; 'O ‗ H A T can ail thee, knight-at-arms, / Alone and palely loitering. The 

sedge has wither'd ‘rom the lake, / And no birds sing [241, с. 893]. 

До того ж дескриптивні одиниці можуть містити у своєму складі 

прикметники, що позначають ознаку природних символів, напр.: 'Leave me 

not wild and drear and comfortless, / As silent lightning leaves the starless night! 

[237, с. 862]; A FLOCK of sheep that leisurely pass by / One after one; the sound 

of rain, and bees / Murmuring; the fall of rivers, winds and seas, / Smooth fields, 

white sheets of water, and pure sky [241, с. 680]. Такі багатолексемні 

дескриптивні елементи, як the starless night, smooth fields, white sheets of 

water, pure sky, описують природні символи, наділяючи їх новими ознаками 

та створюючи картину загальної тиші та спокою.  

Позиційно вербалізатори тиші поділяються на: контактні, напр.: Past 

river and lake, past the hills of white, / Past the houses‘ tops at a dizzy height, / 

Past the silent lake thro‘ whose crystal breast / Thy faint shadow flits like a 

spiritual guest, / Past the low long lines of the great flat plains / Where eternal 

silence for ever reigns, / So swiftly you fly now low and now high, / In chase with 
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the clouds that lazily fly, / A voyager, voyaging joyously [246, с. 56]; дистантні, 

напр.: A crow welcomed / me home, the sun rode above, austere and silent, / the 

early afternoon was cloudless, perfect [244, с. 853]. Контактні вербалізатори в 

англомовному художньому дискурсі представлені однокомпонентними 

одиницями з домінантним прямим вербалізатором типу: silence, напр.: 

Darkness came down. And all that night was heard / Tremendous clamour and the 

broken roar / Of things in turmoil driven down before. / Then silence. Morning 

broke, and sang a bird [244, с. 245]; Five notes like breaking icicles; and then 

silence [250, с. 379]; Odor of dung, the silence. / And outside [250, с. 434]. 

Домінантною контактною фразовою одиницею в англомовному 

художньому дискурсі є Adj+N, що реалізує емоційне навантаження, 

позначена авторською експресією та є стилістично маркованою. 

Вербалізатори мовчання найчастіше входять до бінарних конструкцій:  

Adj+N (still air, still water, still river, still ocean, still stream, still wind, quiet 

ocean, quiet water, quiet heavens, quiet sky, noiseless grass, voiceless mountains, 

soundless earth, hushed nature, mute sky, silent river, peaceful star; motionless 

water, motionless calm, starry silence, noiseless night, murmuring whisper); 

N¹+N² (peace and quiet, calm and peace); 

Adj¹+Adj² (calm and quiet scene, still and tranquil, silent and soft, still and saint-

like, serene and still); 

N¹+prep+N² (pocket of his silence, the silence of the voice, the stillness of the 

beach); 

V+N (to make the silence, to make the calm, to make a whisper). 

Валідною, з точки зору творення образності завдяки стилістично 

маркованим номінаціям, є конструкції: 

AS+Adj+AS+N (as silent as a stone);  

Adj+AS+N (still as stone, silent as a ghost); 

Adj+AS+N¹+OF+N² (silent as the cyclone of silence); 

AS+Adv+AS+N (as quietly as spots of sky, as silent as the ghosts); 

LIKE+N¹+OF+N² (like murmurs of the sea); 
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LIKE+Adj+N (like silent Carthusian). 

Трикомпонентні позначення природного мовчання є прозорими в 

конструкціях:  

N¹+V+N² (a softness came from the starlight); 

N¹+prep+Adj+N² (the murmur of the nightly breeze, pond of quiet water, 

murmurs from the dying sun); 

Adj+N¹+prep+N² (the silent calm of the nature, the tranquil air of morning, silent 

dead of night, gentelest whispers in the branches, deathlike silence and absence, 

fresh stillness of the woods); 

Adj¹+Adj²+N (green and silent valley, still and tranquil streamlet, clear and 

transparent water, silent and somber forest, silent autumn night, sacred 

everlasting calm, silent the silent field, husky whispering wave, calm and haughty 

sun, cool transperent night, transperent shadowy night, fragrant silent night).      

Чотири- та багатокомпонентні лексичні одиниці зустрічаються рідше, 

напр.: Oh! there‘s a holy calm profound / In awe like this, that ne‘er was given / 

To pleasure‘s thrill; / ‘Tis as a solemn voice from heaven, / And the soul, listening 

to the sound, / Lies mute and still [247, с. 203]; IN cabin'd ‘hips, at sea, / The 

boundless blue on every side expanding, / With whistling winds and music of the 

waves—the large imperious waves / In such, / Or some lone bark, buoy'd ‘n the 

dense marine, / Where, joyous, full of faith, spreading white sails [252, с.181]. 

Реалізація інтенсивності мовчання (абсолютне або тихе звучання) 

матеріалізується у конструкціях із підсилювальними прислівниками типу: 

scarcely, merely, etc, напр.: 

Merely+Adj (merely silent, merely calm); 

N+Scarcely+V (whisper scarcely heard, breezes scarcely sing). 

Природне мовчання та спокій імпліцитно реалізуються у моделях із 

прикметниками типу: soft, gentle, clear, sweet, що характеризують родову 

приналежність до природних символів, напр.:  

Gentle+N (gentle wind, gentle weather, gentle stream, gentle trees, gentle air, 

gentle silence, gentle waves, gentle sound);   
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Sweet+N (sweet stream, voices sweet, sweet valley, sweet day, sweet summer, 

sweet water, sweet wind, sweet air, sweet grass, sweet heavens);    

Soft+N (soft sunshine, soft stream, soft breeze, soft flowers;  

Clear+N (clear wind, clear sky, clear water). Експресія та авторські інтенції на 

зображення «мовчазних» природних символів експлікуються у 

трикомпонентних моделях, де допоміжними елементами слугують або 

прикметники, або інші вербалізатори поетичного мовчання, напр.:  

Soft+ Gentle+N (soft gentle wind, soft gentle breeze);  

Soft+Adj+N (soft inland murmur); 

Sweet+Adj+N (sweet silent creature (flower), sweet and soft air, sweet and soft 

voices, sweet and new grass, sweet and low winds). 

У поетичних рядках природне мовчання знаходить свою матеріалізацію 

в різних лексичних моделях із різними компонентами, що ще більше 

підсилює експресивність та сприйняття мовчання читачем. 

 

2.3 Особливості актуалізації поетичного образу мовчання 

синтаксичними засобами 

В основу проблеми безособових синтаксичних конструкцій покладене 

питання існування займенникових заміщень, що відіграють головну роль у 

формуванні таких конструкцій. Першим ученим, який назвав заміщення 

окремим явищем мови, вважається Л. Блумфільд [25]. За основу взято те, що 

замість будь-якого представника різних класів слів може бути його замінник, 

тобто визначена мовна форма. Згідно із цим твердженням Л. Блумфільд 

відносить до замінників такі займенники: I, you, nobody, nothing, it, there. До 

того ж, окремі випадки займенникових замінників вже досліджувалися [25; 

196], але в цілому система займенникового заміщення та її особливості 

залишаються недостатньо дослідженими.  

Тож потрібно зазначити, що безособовість – багатопланова категорія, в 

реалізації якої задіяна велика кількість лінгвістичних механізмів, що 

викликає труднощі під час проведення чіткої та вичерпної класифікації форм 
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її вираження [68]. Специфіка безособових синтаксичних конструкцій 

ґрунтується, передусім на семантико-граматичній природі головного члена, 

конкретизованого тією чи іншою мірою контекстом сусідніх речень, 

ситуацією мовлення, характером другорядних членів (за їх наявності у складі 

речення) [189, с. 122-128]. До таких конструкцій, згідно з нашою вибіркою, 

відносимо: конструкції із займенником IT, конструкції із займенником 

THERE, конструкції із займенником ALL, конструкції з EVERYTHING.  

 

2.3.1 Безособові синтаксичні конструкції із займенником IT 

Безособовість тісно пов’язана з категорією особи, а саме з ІІІ формою 

однини. Це пояснюється насамперед безособовістю ІІІ особи, що 

характеризується негативно до самого акту комунікації. За винятком 

комунікативних І та ІІ осіб, ІІІ особа – не комунікативна.  

Безособові речення різних мов подібні в семантичному плані, але 

різняться в синтаксичному (односкладні в українській, російській мовах, та 

двоскладні в англійській, німецькій). 

Як зазначає С. А. Іванов [68], подібність безособових речень у 

семантичному плані характеризується відсутністю актантів – мовленнєвих 

конструкцій, що заповнюють порожні (вільні) місця, передбачувані 

предикатними семами, тобто стають конкретними виразниками компонентів 

речення, яким властиві конкретні семантико-синтаксичні функції [168]. 

Актанти, згідно з ієрархічною класифікацією, пропонованою Л. Теньєром, 

поділяють на такі різновиди: перший актант (із формального погляду 

виражений підметом (суб'єктом) і позначає виконавця дії); другий актант (із 

формального погляду виражений прямим додатком і позначає в широкому 

розумінні предмет, на який безпосередньо переходить дія або який дія 

певним чином охоплює); третій актант (виражений непрямим додатком і 

позначає предмет, на користь або на шкоду якого реалізується дія) [168, с. 

141-142]. 



 

 

104   

Крім того, у безособових реченнях зникає не лише підмет, а й те місце 

у граматичному розумінні, де він має існувати. Англійське IT розглядається 

не як займенник, а як псевдозайменник або уявна синтаксична величина 

[121]. Деякі вчені [121; 126] вказують на первинність особових речень, із 

яких уже потім виникають безособові. Останні постійно розвиваються, тим 

самим витісняючи особові речення у мові [126, с. 938]. Поява безособових 

речень в англійській мові тісно зв’язана саме із загальним витісненням імені 

дієсловом та його лексичним спустошенням.  

Недавня історія появи безособових речень підтверджується 

дослідженнями О. І. Смирницького [158], який зазначає, що безособові 

речення в англійській мові виникли зовсім недавно. У будь-якому разі, в 

стародавніх текстах трапляються безособові речення без підмета, типу 

«snows». З цього можна зробити висновок, що введення IT у ролі підмета 

тісно пов’язане зі зменшенням кількості дієслівних форм особи й числа та 

збільшенням їх омонімії [158, с. 157]. З огляду на велику кількість дієслів, що 

набули безособового значення за певних синтаксичних умов, такі речення 

можуть розглядатися як продуктивні. Саме ці речення беруть участь у 

створенні неповторних образів мовчання.  

Відомо, що природні символи наділені неодухотвореністю, 

безособовістю. На сторінках поетичних творів категорія неодухотвореності 

має дуальну природу екстеріоризації: лексичну та граматичну. Остання ж, у 

свою чергу, має своє виявлення на синтаксичному рівні в безособових 

синтаксичних конструкціях разом із вербальними маркерами мовчання типу 

silence, calm, quiet, hush, whisper, etc., напр.: But thou, O Hope, with eyes so fair, 

/ What was thy delighted measure? / Still it whisper'd ‘romised pleasure / And 

bade the lovely scenes at distance hail! [241, с. 477]; I can see the shadowy lines 

of its trees, / And catch, in sudden gleams, / The sheen of the far-surrounding seas, 

/ And islands that were the Hesperides / Of all my boyish dreams. / And the burden 

of that old song, / It murmurs and whispers still [244, с. 46].  
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Із зазначених прикладів стає зрозумілим, що завдяки IT та вербальним 

маркерам мовчання Still it whisper'd, It murmurs and whispers still створюється 

картина абсолютного мовчання, спокою та природної тиші. Читач не до кінця 

усвідомлює, що саме і де "мовчить", однак ці синтаксичні конструкції 

надають загальній картині певної довершеності та краси.  

Зображення навколишнього світу, пейзажу є важливим композиційним 

елементом поетичного твору та невід'ємною частиною його структурної 

організації. Номінації природних явищ належать до свідків минулого досвіду, 

тож ці слова існують із давніх-давен. Людина ж, у свою чергу, обожнює та 

вивчає особливості природи, наділяючи її людськими якостями. 

У поезії природа стає суб’єктом, образом, значущою подією – фоном 

або ліричним героєм. До семантичної структури безособових речень, що 

номінують природні символи, обов’язково долучається і суб’єкт-спостерігач 

(поет), який сприймає природу своїми чуттєвими органами й відображає їх у 

мові.  

Зазначимо, що англійські безособові конструкції в поетичному тексті 

стають рушійною силою творення образів мовчання. Загальновідомо, що 

краса природи та її символів завжди притягувала, цікавила людину, а її 

несподівані та непередбачувані явища, наділені божественної силою, 

навпаки, – лякали. А. Мейє [115] стверджував, що в безособових словах (IT-

англійське) відображається діяльність якогось божества. А. Мейє, у свою 

чергу, вважає, що значення такого виразу, як «дощ іде» зі значенням «дощ 

ллє» дещо різниться від давнього значення – «божество, дух дощить», 

оскільки природні явища завжди наділялися божественністю [113]. Саме 

тому, найчастіше природним символам, які були не зрозумілими для людини, 

притаманна безособовість.    

Англійські безособові речення характеризуються наявністю 

спеціального елемента, який є необхідним для заповнення місця підмета. IT у 

таких реченнях найчастіше називають «передувальним» (anticipatory) IT і 

відрізняють його від безособового IT. Насправді, на думку 
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О. І. Смирницького «передувальне» (anticipatory) IT – це те саме безособове 

IT, що виступає єдиним підметом у реченні [158, с. 158].   

Значення безособового займенника IT є прозорим на сторінках 

лексикографічних джерел: It – 1) pron., 3
rd

 person sing., nominative and 

objective cases an inanimate object, infant, animal, group or collection, 

unidentified person, idea, situation, etc. already mentioned or under examination, 

what is it?, he saw the house the day before it burned, he saw it, they argued about 

it for hours; 2) the subject of an impersonal verb, expressing a state or condition, 

it is raining, it is 7 o‘clock, it makes her happy; 3) the anticipatory subject or 

object of a verb whose actual subject, object or complement is another word, 

phrase or clause, it is my sister whom you are looking for, he thought it wrong to 

take life; 4) the indefinite object after verbs which usually have no object, to rough 

it, to go it alone [233, с. 515].  

Стає очевидним, що IT за своє природою характеризується 

безособовістю, невизначеністю, що насамперед може пов'язувати цей 

займенник саме з "безособовою" природою та її символами.   

Безособовим реченням властиві синтаксична двоскладовість і 

семантична односкладовість [25]. За такого підходу до вивчення безособових 

речень ми можемо визначити їх як речення, що мають у своєму складі 

формальне IT в позиції підмета. Зміст підмета – образ природи розчиняється 

в змістовому наповненні присудка і не може бути з нього відокремлений та 

розглянутий самостійно. Аналізуючи попередні приклади: It murmurs and 

whispers still та Still it whisper'd, ми розуміємо, що значення IT неможливо 

визначити, в той час як його дія зрозуміла. Такий підмет може мати назву 

безособового, тобто безособовість в англійській мові виражена не 

відсутністю підмета, а його семантичною незаповненістю та безособовістю 

[158, с. 157-158].  

На додаток зауважимо, що займенник IT може бути і як підмет в 

особовому реченні, і як особовий займенник ІІІ особи однини, напр.: the 

speedy stream / which violently bears all before it, / at one time / silent as the air / 
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and now as powerful as the wind [244, р. 329]. У нашому випадку, it належить 

до слова stream і виконує ту ж саму функцію, що й займенник he, а 

вербалізатор поетичного мовчання silent, порівнюючи «нескінченний та 

бурхливий потік води» зі статичним і спокійним повітрям, створює 

неповторний момент тиші, який згодом знову стає могутнім і хвилюючим: 

and now as powerful as the wind.  Таким чином, ми можемо стверджувати про 

дуальну природу займенника IT: з одного боку, це – морфологічний 

замінник, а з іншого – синтаксичний.  

 Синтаксична роль десемантизованого IT визначається по-різному: 

його розглядають як формальний, граматичний підмет за наявності ще 

одного – змістового, вираженого дієсловом у формі герундія чи інфінітива 

або підрядним реченням [69]; як формальний, але єдиний підмет у реченні  

[158]; як частину групи присудка у структурному синтаксисі [168]. Таким 

чином, безособовість можна розглядати як явище польового характеру з 

ядром та периферією. Із цієї точки зору ми виокремлюємо ядерні безособові 

речення, що характеризуються повною відсутністю особи, та периферійні 

безособові речення, в яких спостерігається наявність певних дійових осіб – 

природних символів. На сторінках поетичних творів найбільш інтегрованим є 

експліцитне вираження таких дійових осіб, напр.: The dead leaf whirling its 

spiral whirl, and falling still and content to the ground [252, с. 413]; She is as in a 

field of silken tent / At midday when the sunny summer breeze / Has dried the dew 

and all its ropes relent, So that in guys it gently sways at ease [242, с. 110]. 

На думку більшості лінгвістів [25; 69; 87; 158], у сучасній англійській 

мові існує декілька способів лексичного вираження безособовості у складі 

речень із займенниковим підметом IT, а саме: 1) завдяки безособовим 

дієсловам; 2) завдяки безособовим формам особово-безособових дієслів; 3) 

завдяки конструкціям to be + adj; 4) завдяки конструкціям to be + noun. 

Безособові дієслова в англійській мові представлені нечисленною 

групою слів, що позначають природні явища, напр.: snow, rain, thunder, etc., 

яка значно скоротилася з розвитком мови. На сторінках поетичних творів 
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образ природного мовчання найчастіше семантизується завдяки дієсловам: 

англ.: quiet, silence, muffle, murmur, whisper, mute, pause, які самі по собі не 

належать до безособових, але шляхом метафоризації та персоніфікації 

набувають цих рис. Напр.: Come back with a Sabbath sound, as of doves / In 

quiet neighborhoods. / And the verse of that sweet old song, / It flutters and 

murmurs still [244, с. 46]; When hailstones have been falling, swarm on swarm, / 

Or blasts the green field and the trees distrest, / Oft have I seen it muffled up from 

harm / In close self-shelter, like a thing at rest [241, с. 614]. 

У наведених прикладах поет завдяки синтаксичним конструкціям it 

muffled та it murmurs, створює картину спокою й тиші, при цьому не 

називаючи суб’єкта дії. Автор тут виступає спостерігачем, реципієнтом, який 

завдяки своїм когнітивним якостям може сприймати настрої природи.    

Валідними, з точки зору творення природних образів мовчання, є два 

останні способи: to be + Adj, to be + N із десемантизованим елементом IT.  

У реченнях із конструкціями to be + adj констатується стан природи 

або перехід від одного стану до іншого, напр.: How sweet it were, hearing the 

downward stream, / With half-shut eyes ever to seem / Falling asleep in a half-

dream! [242, с. 279]. Цей приклад, з імпліцитним образом природного 

мовчання – How sweet it were, та вербалізатором, що стоїть у препозиції по 

відношенню до безособового IT, демонструє любов автора до спостерігання 

тихої, спокійної природи та її явищ.  

 Розглядаючи периферійні безособові речення, помічаємо, що завдяки 

зазначеній конструкції поетичний образ мовчання найчастіше реалізує якість 

природних символів, напр.:  She is as in a field of silken tent / At midday when 

the sunny summer breeze / Has dried the dew and all its ropes relent, So that in 

guys it gently sways at ease [242, с. 110]. 

Речення з конструкціями to be + N, вказують на абсолютне мовчання, 

що охопило все навкруги, напр.: We're very quiet. It's peaceful sitting here, not 

speaking,  / The composition fixed, the road turning suddenly dark, the air / going 

cool, here and there the rocks shining and glittering — / it's ‘his stillness that we 
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both love. / The love of form is a love of endings [244, с. 992]. Екстеріоризоване 

природне мовчання, що реалізується завдяки безособовим конструкціям – it's 

his stillness, It's peaceful, що створюють дескриптивний ланцюжок образу 

суцільної тиші, підкріплюється людськими компонентами, що також 

експлікують мовчання – We're very quiet, not speaking. Таке поєднання є 

надзвичайно експресивним на позначення природного силенціального 

ефекту. 

Тож, підсумовуючи, потрібно наголосити на домінантності 

використання конструкцій із займенником IT для актуалізації образу 

поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі (відсоткове 

співвідношення складає 13.4% від загальної кількості екстеорізованих 

образів поетичного мовчання).   

   

2.3.2 Безособові синтаксичні конструкції із займенником THERE 

Останнім часом до розряду моделей безособових конструкцій 

надходять усе нові й нові елементи. Винятком не став і зворот there is\are, а 

саме речення з початковим десемантизованим there. Структурно-семантична 

організація речень із десемантизованим there характеризується складністю та 

специфічністю, що спричинило до виникнення цілої низки підходів до опису 

та осмислення моделей подібного типу в безособових синтаксичних 

конструкціях. Згідно з висновками багатьох наукових студій ця модель 

розглядається не лише в рамках структурно-семантичної організації, а й у 

термінах генеративно-породжувальної граматики, в рамках дистрибутивної 

моделі, у плані структурно-ймовірного аналізу [2; 87; 158]. 

THERE в англійській мові належить до полісемантичних слів, що 

виражаються у мовленні завдяки прислівнику, займеннику та іменнику. Наша 

увага фокусується на значенні THERE як займенника, яке зафіксоване в 

лексикографічних джерелах: There – pron. used as an introductory word in 

impersonal constructions, esp. when the verb has no complement, there were only 

two left [233, с. 1025].  
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Л. С. Бархударов, Д. А. Штелінг вважають, що конструкції з 

початковим THERE вказують на наявність або відсутність якогось предмета 

у певному просторі. На їхню думку, підмет у таких реченнях завжди стоїть 

під наголосом. У ролі присудка найчастіше виступає дієслово to be, але це 

може бути й неперехідне дієслово [14, с. 290].Форма особи та числа завжди 

орієнтується на слово, яким виражений підмет, а він, у свою чергу, може 

бути виражений не лише іменником, а й заперечувальним займенником або 

займенниковим словосполученням. 

У той же час, Б. С. Хаймович та Б. І. Роговська вважають, що в 

реченнях із THERE потрібно розглядати два підмети: структурний підмет 

THERE, який не має лексичного значення, та займенниковий підмет, що 

пов'язаний зі структурним підметом [180, с. 252].      

Однак дотичним є те, що не кожне речення, яке починається з there, 

можна віднести до розряду безособових. На сторінках поетичних творів 

спостерігаються перепади в семантичному наповненні початкового there від 

повнозначної одиниці десемантизованого елемента. Семантика there 

пояснюється загальним структурно-семантичним малюнком, компонентним 

складом, контекстним оточенням. У зв’язку з цим, І. Г. Кошева  виділяє п’ять 

стадій семантичної градації елемента there: 

1. there – антецедентне, воно повністю зберігає своє значення 

локальності, виступає в ролі прислівника; 

2. there – анафоричне, воно займенник, скорочує обсяг локальної якості, 

функціонує як прономінально-адвербіальна одиниця; 

3. there – вказівне, займенник зберігає певною мірою своє семантичне 

значення; 

4. there – презентативне, слово повністю десемантизовано і 

використовується в конструкціях зі значенням наявності якогось об’єкта у 

певному просторі; 
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5. there – екзистенціональне, займенник використовується в ролі 

повністю семантично "спустошеного" елемента в реченнях, вказуючи на 

буття предмета, без конкретизації його просторових координат [87]. 

Таким чином, аналіз семантичної наповненості початкового there 

дозволяє осмислити закономірності семантичного перепаду у визначеній 

мовній одиниці та відрізнити безособові конструкції з there від інших речень. 

Потрібно зауважити, що лише 4-та та 5-та стадії семантичної градації there 

можуть утворити повноцінні безособові синтаксичні конструкції [87], які 

дотично використовуються у актуалізації образу природної тиші. 

Творення поетичних образів мовчання за допомогою синтаксичного 

форманта THERE відбувається завдяки домінантним або периферійним 

вербалізаторам, що належать до семантичного поля silence, а дійовою особою 

автор віршів обирає природу, напр.: There was silence deep as death; / And the 

boldest held his breath  / For a time [241, с. 779].    

Основні безособові синтаксичні конструкції з THERE, завдяки яким 

творяться образи мовчання, за структурою можуть бути виокремлені в такі 

групи:  1. there is\are + noun, напр.: There was / that interval of moonless calm 

filled only / with the water's ‘nd the rigging's ‘sual sounds, / then sudden / 

movement, blows and snarling cries / and they had fallen on us with machete / and 

marlinspike [244, с. 586]; There is a twofold Silence – sea and shore –  / Body and 

soul. One dwells in lonely places, / Newly with grass o‘ergrown; some solemn 

graces [250, с. 100]; There is a quiet spirit in these woods, / That dwells 

where'er‘the gentle south-wind blows; / Where, underneath the white-thorn, in the 

glade, / The wild flowers bloom, or, kissing the soft air, / The leaves above their 

sunny palms outspread [245, с. 294].  

У цих прикладах природне мовчання експлікується завдяки номінаціям 

з експліцитною поверхневою структурою: interval of moonless calm, a quiet 

spirit in these woods та прямим вербалізатором: a twofold Silence, які лише 

підсилюють ефект сприйняття тиші. Також потрібно зауважити, що 

експліцитна поверхнева структура номінацій на позначення поетичного 
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мовчання може змінюватися на імпліцитну, напр.: THERE is sweet music here 

that softer falls / Than petals from blown roses on the grass, / Or night-dews on 

still waters between walls / Of shadowy granite, in a gleaming pass; / Music that 

gentlier on the spirit lies [249, с. 277]. У цьому разі природне мовчання 

проявляється в метафоризованому образі природної мелодії – sweet music, що 

тихо ллється, that softer falls, огортаючи своїм спокоєм душу людини, Music 

that gentlier on the spirit lies.    

2. there is\are + no + noun, напр.:  There were no trackless footsteps on the 

floor / Above us, and there were no sounds elsewhere [250, с. 216]; The night is 

come, but not too soon; / And sinking silently, / All silently, the little moon Drops 

down behind the sky. / There is no light in earth or heaven / But the cold light of 

stars; / And the first watch of night is given / To the red planet Mars [245, с. 212]. 

Тиша екстеріоризується завдяки номінаціям із імпліцитною структурою: no 

sounds, no light, що також є валідним з точки зору створення поетичного 

мовчання. Допоміжні елементи, що утворюють дескриптивні ланцюжки типу 

The night … sinking silently … All silently, ще більше підсилюють 

експресивний ефект впливу поетичного мовчання на реципієнта.  

Крім зазначеної структури безособового речення, образ поетичного 

мовчання може будуватися на контрасті – укр.: гамір, веселощі : тиша, 

спокій, англ.: joy : calm, напр.: Nor steep our brows in slumber's ‘oly balm; Nor 

harken what the inner spirit sings, There is no joy but calm! [249, с. 77]. Така 

конструкція характеризується високим ступенем експресивності, образ 

мовчання реалізує свої якості сповна на просторах поетичного тексту; 

3. there is\are + not, напр.: I cannot find my way: there is no star / In all 

the shrouded heavens anywhere; / And there is not a whisper in the air / Of any 

living voice but one so far / That I can hear it only as a bar / Of lost, imperial 

music, played when fair / And angel fingers wove, and unaware, / Dead leaves to 

garlands where no roses are [244, с. 197]. 

У зазначеному прикладі образ абсолютної природної тиші передається 

завдяки прямим вербалізаторам:  there is not a whisper in the air, допоміжними 
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елементами виступають номінації з імпліцитною структурою:  there is no star, 

що підкреслюють і підсилюють відчуття реципієнта. 

Потрібно зазначити, що різні часові форми дієслова є валідними з 

точки зору творення образів мовчання, проте вони не несуть у собі 

емоційного навантаження, а лише констатують часові рамки подій, напр.: 

порів:  

 There were no trackless footsteps on 

the floor 

Above us, and there were no sounds 

elsewhere [250, с. 216]. 

 

There is a twofold Silence – sea and 

shore –  

Body and soul. One dwells in lonely 

places, 

Newly with grass o‘ergrown; some 

solemn graces [250, с. 100]. 

Безособові конструкції з THERE є достатньо інтегрованими в 

поетичний твір (відсоткова кількість становить – 11.75 %), та надзвичайно 

експресивними на позначення поетичного мовчання. 

 

2.3.3 Безособові синтаксичні конструкції із займенниками ALL та 

EVERYTHING 

У проміжній зоні, що однаково віддалена від типово особових і типово 

безособових конструкцій, знаходять своє місце конструкції, які мають назву 

узагальненоособових. Виходячи з теорії, що вся природа та її явища 

безособові, можемо стверджувати, що ці конструкції в поезії набувають 

статусу безособовості лише у разі описання природи. Підмет таких речень 

характеризується максимально широким референційним полем, у той час як 

реєстр способів вираження є достатньо вузьким. Згідно з нашою вибіркою ці 

конструкції обмежуються лише багатозначними лексемами типу англ.: all та 

everything. У лексикографічних джерелах фіксуються такі значення цих слів: 

All – 1) adj. the whole quantity of, all the harvest; the whole sum or number of, all 

our friends; any whatever, beyond all doubt; everyone of, all people; the greatest 

possible, in all sincerity. 2) pron. everyone, all agreed to go. 3) n. everything, 

one‘s total possessions, he gave his all to them. 4) adv. entirely, completely, his 

face was all tear-stained; each, apiece, the score is four games all [233, с. 24]. 
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Everything – pron. all things, or all relevant things, the strike brought everything 

to a standstill; something supremely important, success is not everything [233, с. 

328]. 

Безособовість цих компонентів реалізується в дефініціях: all – 3) n. 

everything, та everything – pron. all things, or all relevant things, що відзначені 

синонімічністю. 

Стає зрозумілим, що ці слова можуть функціонувати і в ролі підметів 

особових речень. У разі так званої граматичної омонімії вирішальними 

факторами у розгалуженні особових і безособових конструкцій є 

комунікативна ситуація та вербальний контекст, у нашому випадку 

розуміння безособовості природи та її явищ, напр.: порів.:  

And there lay the rider distorted and 

pale, 

With the dew on his brow, and the rust 

on his mail: 

And the tents were all silent, the 

banners alone, 

The lances unlifted, the trumpet 

unblown [241, с. 785]. 

 

Receding now, the dying numbers ring 

Fainter and fainter down the rugged 

dell; 

And now the mountain breezes scarcely 

bring 

A wandering witch-note of the distant 

spell— 

And now, 'tis silent all!—Enchantress, 

fare thee well! [241, с. 765]. 

У першому прикладі контекст вірша прямо нам указує на те, що all 

співвідноситься з іменником tents (all→tents), при цьому не несе в собі 

значення безособовості на відміну від другого приклада, де all набуває 

генералізованого значення, оскільки поет не показує нам на межі 

охоплюваності цієї номінації:  'tis  silent all!,що створює неповторний образ 

тиші в природі. 

Крім того, номінація all може прямо вказувати на безособовість 

природних явищ, але при цьому не мати такого емоційного заряду, як типово 

безособові конструкції як-то IT-конструкції та THERE-конструкції, напр.: 

 —The winds all silent are, 

And Phoebus in his chair 

Ensaffroning sea and air 

Makes vanish every star [240, с. 330] 

 

What though in solemn silence all 

Move round the dark terrestrial ball; 

What though nor real voice nor sound 

Amidst their radiant orbs be found? 

[240, с. 400] 
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У першому уривку автор прямо вказує на співвіднесеність all 

(all→winds), але завдяки вербалізатору silent та знанням про безособовість 

природи, ми можемо розглядати це явище як образ природного мовчання, що 

реалізується на лексичному та синтаксичному рівнях. У свою чергу, в 

другому уривку автор не співвідносить all із жодним явищем, відтак можемо 

говорити про подібність all з образом природи (all→Nature), дія якого 

підсилюється номінаціями з експліцитною поверхневою структурою: nor real 

voice nor sound.  

Безособові синтаксичні конструкції з ALL різняться також за своїми 

структурними особливостями. Структура ALL + to be + verb, де ALL стоїть 

на початку речення та бере на себе роль генералізованого підмета, є більш 

експресивно зарядженою і має чіткіше виражає безособовость, напр.: Vacant 

as Libya. All is hushed near by. / Yet fitfully from far breaks a mixed surf / Of 

muffled sound, the Atheist roar of riot [244, с. 155]. 

Конструкції типу ALL + to be + Adj, є вельми інтегрованими з огляду 

на створення образу поетичного мовчання, напр.: Over the joyous feast the 

sudden darkness descended. / All was silent without, and, illuming the landscape 

with silver, / Fair rose the dewy moon and the myriad stars [245, с. 95]; Leapt on 

him, and hurled him headlong, and he fell Stunned, and his creatures took and 

bare him off, / And all was still [249, с. 134]. 

Образ природи представлений тут початковим генералізованим 

компонентом ALL, що в сукупності з вербалізаторами to be silent та to be still 

створюють неповторний образ природного мовчання. 

Тривалість і глибина поетичного мовчання реалізуються в 

конструкціях  із підсилювальним компонентом so – ALL+to be+so+Adj, 

напр.: Is this little church among its graves! / All is so quiet; the troubled breast, / 

The wounded spirit, the heart oppressed, / Here may find the repose it craves [245, 

с. 241]. 

Генералізація початкового ALL завдяки сюжетним лініям та інтенціям 

автора може характеризуватися звуженням простору для існування 
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поетичного образу мовчання до обсягів населених пунктів, напр.:  All in the 

village was peace; but at times the rumor of warfare / Filled the air with alarm, 

and the apprehension of danger [245, с. 337], або сюжетним локусом існування 

головного героя, напр.:  All around him was calm, but within him commotion and 

conflict, / Love contending with friendship, and self with each generous impulse 

[245, с. 324]. 

Завдяки відсутності основних дійових осіб силенціальної ситуації ми 

можемо констатувати неосяжність поетичного мовчання в наведеному 

сюжетному локусі та про взаємодію Природного мовчання (Nature Silence) 

та Людського мовчання (Homo Silence). 

Позиційна приналежність ALL не є фіксованою, адже безособовість та 

експресія зберігаються і в конструкціях із all у ролі підмета підрядного 

речення, напр.: When many a day had come and fled, / When grief grew calm, and 

hope was dead, / When mess for Kilmeny's soul had been sung, / When the 

bedesman had pray'd and the dead bell rung, / Late, late in gloamin' when all was 

still [241, с. 756];  Clear and sweet is my s o u l . . . . and clear and sweet is all 

that is not my soul [244, с. 86]; And that night, while all was still, I heard the 

waters roll slowly continually up the shores [239, с. 543]. Потрібно звернути 

увагу на те, що в другому прикладі образ природної тиші есплікується не 

лише лексичними та синтаксичними вербалізаторами, але й трьома крапками, 

що належать до графічних або невербальних екстеріоризаторів мовчання. 

Образ абсолютної всеохоплюючої тиші реалізується через пряме 

лексичне значення займенника all – все існуюче; світ, природа, всесвіт та 

багатолексемні дескриптивні одиниці (N + V + ALL), що експлікують образ 

мовчання, напр.:  Where he paused to listen and look down / A moment on the 

roofs of the town, / And the moonlight flowing over all [244, с. 48]. Із контексту 

вірша стає зрозуміло, що людина зупинилася, щоб насолодитися природним 

спокоєм і тишею: Where he paused to listen, що продукує «небесне світило» 

своїми безмовними діями: And the moonlight flowing over all. ALL, в нашому 
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випадку вбирає на себе генералізоване значення абсолютності, що актуалізує 

суцільну тишу. 

Також ALL зберігає в собі риси безособовості в конструкціях типу: 

ALL + noun, ALL + to be + noun, де ALL – вставне слово, напр.: Sure thou art 

come o‘er far-off seas, / A wonder to these garden trees! / Strange is thy pallor! 

Strange thy dress! / Strange, above all, thy length of trees, / And this all solemn 

silentness! [250, с. 97]; Then dread no more; I will not speak; / Although my heart 

to anguish thrill, / I‘ll spare the burning of your cheek, / And look it all in silence 

still [245, с. 206]; Above all, lo, the sky so calm, so transparent after the rain, and 

with wondrous clouds, / Below too, all calm, all vital and beautiful, and the farm 

prospers well. / Down in the fields all prospers well [252, с. 104]; "In―the night, 

when all Is silence,' /‘In the night, when all Is darkness [245, с. 21].  

Образність у межах цих синтаксичних конструкцій досягається шляхом 

використання вербалізаторів мовчання: solemn silentness, in silence still, calm, 

to be silence. Крім того, в другому поетичному рядку Homo Silence доповнює 

Nature Silence, створюючи образ загальної тиші та мирного співіснування. 

Займенник everything, проявляє в собі синонімічні ознаки з all і 

позначає всі предмети чи абстрактні явища, що згадувалися раніше, 

вказуючи на їх безособовість, напр.:  The tulips are too excitable, it is winter 

here. / Look how white everything is, how quiet, how snowed-in. / I am learning 

peacefulness, lying by myself quietly [236, с. 470]. Мовчання природи 

реалізується завдяки основним вербалізаторам та номінаціям із експліцитною 

поверхневою структурою або багатолексемним дистрибутивним одиницям. 

Синонімічним до займенника everything на сторінках поетичних текстів 

для екстеріоризації неосяжності образу мовчання є прислівник everywhere. 

Значеннєве наповнення цього слова є прозорим на сторінках 

лексикографічних джерел: Everywhere – 1) adv. in Or to every place, in all its 

parts; 2) pron. every place [233, с. 328]. Неосяжність поетичного мовчання 

може реалізуватися як у першій дефініції в ролі прислівника, так і в другій – 
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у ролі займенника, напр.: Into the blithe and breathing air, Into the solemn wood. 

/ Solemn and silent everywhere! [245, с. 452]. 

Аналіз синтаксичних безособових конструкцій, дає підстави 

стверджувати, що IT-конструкції знаходяться в центрі, оскільки вони є 

найбільш продуктивними для екстеріоризації природного мовчання, а всі 

інші, відмічені нами – на периферії, виявляють в собі риси безособовості 

лише в певних контекстах та структурах. EVERYTHING-конструкції на 

відміну від решти безособових конструкцій не виділяються в самостійну 

конструкцію, тому що мають синонімічне значення з ALL та існують в його 

полі. 

Підсумовуючи дослідження безособових синтаксичних конструкцій, 

що продукують природне мовчання, необхідно зауважити, що такі 

конструкції є достатньо інтегрованими в англомовний художній простір, 

частотність їх вживання показана в Додатку А.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Англомовний художній дискурс стає тим тлом, на якому змінюється 

вектор сприйняття суто людських та суто природних можливостей. Суб'єкт 

думки – людина-поет – шляхом залучення образних засобів та інтенцій 

наділяє людськими якостями природу та її символи. Те, що колись було 

безмовним і неживим, у поезії стає повноцінним співрозмовником. Аналіз 

емпіричного матеріалу спричинив появу парадигми природних символів 

буття, що беруть участь у творенні неповторних образів мовчання. У центрі 

цієї парадигми знаходиться Природа (Nature), допоміжними є Земні, 

Повітряні та Небесні символи, представлені різними природними явищами 

(див. табл. 2. 2). Людське мовчання тісно переплітається з природним та 

може звучати в унісон або протиставлятися спокою природи. Поетичне 

мовчання охоплює всі лексико-семантичні рівні, є продуктивним і відкритим 

до творення нових асоціацій та образів у свідомості реципієнта. 
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2. Синкретизм – одне з основних понять у мистецтві, що позначає 

поєднання музики, танку та поезії. Поєднання поезії та музики є очевидним, 

незважаючи на недостатній теоретичний рівень розвитку цього тандему. В 

основу дослідження лексичного рівня творення поетичного мовчання 

покладений основний постулат музики про розгалуження звучання за 

гучністю (тихе звучання або дуже тихе звучання). Поетичне мовчання в 

природі, так само як і музика, може мати свої власні рівні гучності – 

абсолютне мовчання й тихе звучання природних символів, що також корелює 

з мовчанням. Аналізуючи емпіричний матеріал та лексикографічні джерела, 

доходимо висновку, що всі вербалізатори мовчання можна розділити на дві 

групи, які характеризуються повною тишею та тихим звучанням.   

3. Лексичний рівень творення поетичного мовчання репрезентований 

базовими вербалізаторами, що входять до семантичного поля мовчання. 

Шляхом аналізу лексикографічних джерел були виявлені домінантні 

вербалізатори, а саме: silence, calm, quiet, still, що відкриті до деривацій та 

породження нових значень. Кожен із таких вербалізаторів займає окреме 

місце у творенні поетичного мовчання для різних природних символів. Окрім 

домінантних вербалізаторів, задіяні ще й ті, що знаходяться на периферії 

семантичного простору мовчання (noiseless, mute, hush, peaceful, speechless, 

soundless). Вони зберігають у собі всі вербо креативні можливості для 

творення абсолютного мовчання. Порівняльний аналіз семантичної дистанції 

тезауруса та поетичного вживання цих одиниць викликав появу унікального 

словника силенціальних природних явищ, що відображає ступінь залучення 

вербалізаторів для творення поетичного мовчання різними природними 

символами. 

4. Тихе звучання природи представлене вербалізаторами, що 

проявляють свої силенціальні риси у визначеному контексті та під впливом 

інтенсифікаторів й інших вербалізаторів мовчання. До них належать слова 

типу: murmur, whisper, значення яких є прозорим на сторінках 

лексикографічних джерел. Ці вербалізатори, так само як і домінантні тяжіють 
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до сполучуваності з окремими природними символами й наділені 

експресивністю. 

5. Лексичні та фразові вербалізатори є рушійною силою для створення 

повноцінних образів мовчання. Суб´єкт мовчання може подаватися як 

імпліцитно, так й експліцитно, що насамперед об´єктивується вибором тих 

чи інших вербалізаторів мовчання. Поетичне мовчання експлікується 

однолексемними та багатолексемними вербалізаторами, що здебільшого 

впливає на сприйняття цих образів реципієнтом. За лексичними ознаками 

вербалізатори мовчання поділяються на прямі та дескриптивні, що, у свою 

чергу, мають у своєму складі контактні та дистантні елементи. Найбільш 

продуктивною контактною одиницею в англомовному художньому дискурсі 

є Adj + N, що реалізує емоційне навантаження, позначена авторською 

експресією та є стилістично маркованою. Крім того, вербалізатори мовчання 

найчастіше входять до бінарних конструкці (Adj + N, N¹ +N², Adj¹ + Adj², N¹ 

+ prep + N², V + N). Трикомпонентні позначення є прозорими в конструкціях 

типу: N¹ + V + N², N¹ + prep + Adj + N², Adj¹ + Adj² + N. Чотирикомпонентні 

конструкції трапляюються рідко, але є найбільш експресивно зарядженими.. 

Реалізація інтенсивності мовчання (абсолютне чи тихе звучання) 

матеріалізується в кострукціях із підсилювальним прислівником типу 

scarcely, merely. Природне мовчання імпліцитно реалізується в 

полілексемних одиницях із прикметниками як-то soft, gentle, clear, sweet. 

Потрібно також зазначити, що чим ширшим є спектр використання 

вербалізаторів, чим складнішою є полілексемна одиниця, що входить до 

складу образу поетичного мовчання, тим сильніший ефект це справляє на 

почуття реципієнта. 

6. В основу проблеми безособових синтаксичних конструкцій 

покладено питання існування займенникових заміщень, що відіграють 

головну роль у формуванні таких конструкцій. Згідно з теоретичними 

науковими розвідкими основними субститутами особового підмету в 

англійській мові є такі займенники: I, nobody, you, nothing, it, there. 
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Специфіка безособових синтаксичних конструкцій ґрунтується  на 

семантико-граматичній природі головного члена, конкретизованого тією чи 

іншою мірою контекстом сусідніх речень та ситуацією мовлення. Згідно з 

нашою вибіркою до таких конструкцій, що експлікують поетичне мовчання, 

належать конструкції з безособовими займенниками it, there, all та everything. 

7. Безособові синтаксичні конструкції з it є найпродуктивнішими та 

вживаними із наведених безособових займенників. Згідно з 

лексикографічними вибірками сам займенник it тяжіє до позначення 

безособових явищ природи. Таким реченням притаманні синтаксична 

двоскладовість і семантична односкладовість, зміст підмета – образ природи 

– розчиняється в змістовому наповненні присудка і не може бути з нього 

виокремленим та розглянутим самостійно. Валідними з точки зору творення 

природних образів мовчання є конструкції типу: to be + Adj (констатується 

стан природи або перехід від одного стану до іншого0, to be + N 

(екстеріоризує природне мовчання шляхом поєднання дескриптивних 

елементів).  

8. До безособових синтаксичних конструкцій з there належать речення, 

що мають у своєму складі елементи there is\there are. There в англійській мові 

належить до полісемантичних слів, та вживається у формі прислівника, 

займенника та іменника. Аналіз семантичної наповненості початкового there 

дозволив нам осмислити закономірності семантичного перепаду у визначеній 

мовній одиниці та відрізнити безособові конструкції від інших речень. 

Потрібно зазначити, що there, беручи участь у творенні безособових 

конструкцій, обмежується лише значенням, що пов'язане із презентативними 

та екзистенціональними характеристиками цього елемента. Аналізуючи 

поетичну вибірку, ми виокремили такі основні структурні групи, що беруть 

участь у творенні поетичного мовчання: there is\there are + noun, there 

is\there are + no + noun, there is\there are + not.   

9. У проміжній зоні, що однаково віддалена від типово безособових та 

особових конструкцій, знаходять своє місце конструкції, які мають назву 
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узагальненоособових. Ці конструкції набувають свого статусу безособовості 

лише у разі їхнього використання для опису природи. Підмет таких речень 

характеризується широким референційним полем, у той час як реєстр 

способів вираження є достатньо вузьким. Згідно з нашою вибіркою ці 

конструкції обмежуються лише багатозначними лексемами типу all та 

everything. Такі безособові конструкції різняться за своїми структурними 

особливостями, а саме виділяються конструкції All + to be + verb (з 

початковим генералізованим підметом All), All + to be + Adj, All + to be+ so + 

Adj (для вираження тривалості та глибини мовчання), N + V + All (для 

позначення абсолютності мовчання разом із дескриптивними одиницями). 

Що стосується займенника everything, то він проявляє синонімічні ознаки з 

All і вживається у спільниз з All конструкціях. Важливо зазначити, що на 

сторінках поетичних текстів синонімічним до everything є прислівник 

everywhere, значення якого переважно сконцентроване на неосяжності 

природного простору.      

Основні положення 2 розділу висвітлені у ряді публікацій автора – [93; 

98; 210].  
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РОЗДІЛ 3 

ДИСКУРСИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ МОВЧАННЯ 

 

Мовчання позначено антропоцентричністю в його комунікативному та 

персоніфікованому представленні. Персоніфіковане мовчання має вторинний 

характер, воно дистантційоване від людини, але метафорично пов’язане з її 

поведінкою. Природне поетичне мовчання характеризується чітко 

визначеним місцем існування та функціонування (див. табл. 2. 2), що впливає 

на використання особливих вербалізаторів мовчання та створення унікальної 

мови природних явищ (див. табл. 2.3, 2.3.1). 

Дослідження дискурсивних характеристик феномену поетичного 

мовчання виявляється неможливим без осмислення середовища існування 

поетичного мовчання, його комунікативних параметрів та мови.  

 

3.1 Середовище існування поетичних образів мовчання 

Лінгвістичні дослідження сьогодення, характеризуючись загальною 

тенденцією до виходу за межі речення, поглядом на мову як на соціальне 

явище, тенденцією до взаємопроникнення гуманітарних дисциплін, знайшли 

своє відображення і в теорії дискурсу. Вивченню дискурсу присвячена 

велика кількість праць, автори яких тлумачать його в настільки різних 

наукових системах, що саме це поняття ризикує втратити свій 

термінологічний статус, а його трактування коливається кількісно та якісно 

майже в протилежних системах поннятєвих координат [144, с.34]. 

Під впливом сучасного наукового вектора, дискурс потрібно 

розглядати як гранично широке поняття, що охоплює мовну систему (а саме 

ту її специфічну частину, яка спрямована на обслуговування тієї чи іншої 

ділянки комунікації), мовлення як діяльність (у сукупності всіх мовних та 

позамовних чинників0 і мовлення-текст.  
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Спираючись на характерні властивості дискурсу – нерозривний зв'язок 

ментального та мовленнєвого, залученість до соціальної взаємодії та 

інтерактивну природу [177, с. 50-52], лінгвісти особливу увагу звертають на 

взаємодію учасників процесу дискурсотворення.  

Дискурс, згідно до нашої наукової розвідки, розглядається як своєрідне 

середовище, де відбуваються процеси породження, функціонування та 

інтерпретування поетичних образів мовчання на різних рівнях. Такий підхід 

сприятиме виведенню дослідницького інтересу за межі «суто лінгвістичного» 

підходу, акцентуючи увагу на комплексному аналізі мовних та позамовних 

характеристик поетичного мовчання, необхідність урахування 

антропоцентричного чинника (особистих характеристик автора й 

потенційного реципієнта), ситуації, контекста. 

 Принцип «середовище спілкування» генетично пов'язаний з 

хронотопною характеристикою комунікації, яку Л. І. Сахарчук [151] визначає 

як "комунікативний простір", розрізняючи в ньому топос (середовище і місце 

існування) та хронос (період, час, хронологічний етап спілкування). 

Науковець зазначає, що комунікативний простір поділяється на хронологічні 

етапи, обумовлені певним станом розвитку суспільства та культури у 

певному географічному просторі. Відтак розрізняються стародавній, 

античний, середньовічний, новий та новітній комунікативний простір 

кожного материка, частини світу, регіону, кожної країни» [150, с. 19].  

Для комплексного аналізу середовища існування поетичних образів 

мовчання, найбільш валідним вважаємо детальне осмислення окремо 

хронологічних, топологічних особливостей поетичного мовчання та 

хронотопу в цілому.  

 

3.1.1 Хронологічні особливості природного мовчання 

Поетичні образи мовчання, так само як і будь-які явища, не можуть 

існувати в просторі, вони мають свою, чітко сформовану особливість, що 

відображається у хронологічних характеристиках. Як відомо, хронологічні 



 

 

125   

ознаки пов’язані із часовими змінами, що наявні на сторінках поетичних 

творів. 

Зрозуміло, що мовчання – це не лише фізико-акустичне явище, воно, 

подібно до інших універсальних категорій, є будівельним матеріалом для 

створення філософії буття. Принципова неосяжність мовчання викликала 

появу великої кількості семантичних трактувань цього феномену. Потрібно 

зазначити, що в міфології та релігії мовчання стає символом Абсолюта, 

Першообразу світу та уособлює процес переходу в сферу сакрального. 

Міфологічне та релігійне мовчання, не маючи просторово-часових 

характеристик, водночас є ланцюжком між різними духовними традиціями, 

створюючи загальне вчення про Єдиного Бога [26].  

Поетичне мовчання на відміну від релігійного має свій чітко 

визначений час, що насамперед впливає на сприйняття цих образів, створює 

картину в свідомості реципієнта. Природна тиша, мовчання або спокій 

експлікуються завдяки домінантним або периферійним вербалізаторам (див. 

табл. 2. 3) як експліцитно, напр.: Nor ever appeared again. / And thenceforward, 

all summer, in the sound of the sea, / And at night, under the full of the moon, in 

calmer weather, / Over the hoarse surging of the sea, / Or flitting from brier to 

brier by day, / I saw, I heard at intervals, the remaining one, the he-bird [252, с. 

328], так і імпліцитно, напр.: The aria sinking; / All else continuing – the stars 

shining, / The winds blowing – the notes of the bird continuous echoing [252, с. 

329]; THROUGH the soft evening air enwrinding all, / Rocks, woods, fort, cannon, 

pacing sentries, endless wilds, / In dulcet streams, in flutes' and cornets' notes, / 

Electric, pensive, turbulent artificial, / Yet strangely fitting even here, meanings 

unknown before, / Subtler than ever, more harmony, as if born here, related here, / 

Not to the city's fresco'd rooms, not to the audience of the opera house [252, с. 

187].  

У першому прикладі природна тиша реалізується завдяки 

вербалізатору calmer, що походить від домінантного слова calm 

(calmer←calm), причому експліцитна, прозора тиша доповнюється 
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імпліцитною, що реалізується виразом in the sound of the sea, має несе в собі 

ознаки тихого звучання природи та співвідноситься з периферійним 

синонімом murmur (in the sound of the sea ≈ murmur). Другий приклад, у свою 

чергу, має суто імпліцитні характеристики мовчання: автор перелічує 

невербальні дії предметів флори та фауни: the stars shining, the winds blowing 

– the notes of the bird continuous echoing, the soft evening air enwrinding all, не 

вказуючи на звукові елементи пейзажу.  

Часовий простір (хронос) природного мовчання також проявляє риси 

експліцитності, напр.: at night, under the full of the moon, in calmer weather й 

імпліцитності, напр.: the stars shining ≈ night. Аналізуючи емпіричний 

матеріал, стає зрозумілим, що образ природного мовчання (Nature Silence) 

тісно пов'язаний з образом ночі (night), що типово характеризується повною 

відсутністю звуків та шуму або тихим звучання природних явищ.  

Людська свідомість із початку свого еволюційного розвитку розділила 

світ на дві основні моделі – день та ніч. Головна розбіжність між ними 

полягає в різному сприйнятті світу. День – світ метушні та клопоту, ніч – час 

звернення до вічного. Тому денне сприйняття світу передає детальну 

картину, а ніч – створює відчуття поєднання усього в цільну картину. Ніч в 

англомовній ліриці – це пора, коли все живе завмирає, коли всі почуття 

загострюються, і тому все те, що не помічалося вдень, тепер виходить на 

передній план.   

Закцентуємо, що природна тиша наскрізно пронизує всі поетичні 

рядки, присвячені образу ночі (night), причому не актуалізуючись 

вербальними маркерами, напр.: I have been one acquainted with the night. / I 

have walked out in rain -- and back in rain. I have outwalked the furthest city light. 

/ I have looked down the saddest city lane. / I have passed by the watchman on his 

beat / And dropped my eyes, unwilling to explain. / I have stood still and stopped 

the sound of feet / When far away an interrupted cry / Came over houses from 

another street, /  But not to call me back or say good-bye; And further still at an 

unearthly height, / A luminary clock against the sky / Proclaimed the time was 
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neither wrong nor right. / I have been one acquainted with the night [242, с. 20].  

Осмислюючи всі звукові елементи пейзажу: stopped the sound of feet, not 

to call me back or say good-bye та дії головного героя: I have stood still, що 

підкреслюються прислівником still, який також входить до силенціального 

словника природних явищ (див табл. 2. 3). Із наведеного прикладу, 

характеризуючи людське мовчання (Homo Silence) стає зрозумілим, що 

Silence за своїми хронологічними якостями тяжіє до Night (Nature 

Silence≈Night). Також валідним є те, що ніч (Night) в англомовній поезії не 

завжди позначена абсолютністю мовчання; вона, так само як інші природні 

явища, тяжіє до "звукового оформлення" своєї тиші, напр.: In clomping off; -- 

and scared the outer night, / Which has its sounds, familiar, like the roar / Of trees 

and crack of branches, common things, / But nothing so like beating on a box [242, 

с. 23]. 

Комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити 

основні хронологічні рамки поетичного мовчання в англомовному 

художньому дискурсі, а саме: 1) добові: вечір, напр.: Your voice sings not so 

soft, — / Though even as wind murmuring through raftered loft, — / Your dear 

voice is not dear, / Gentle, and evening clear, / As theirs whom none now hear / 

Now earth has stopped their piteous mouths that coughed [248, с. 8]; ніч, напр.:  

Our brains ache, in the merciless iced east winds that knife us … / Wearied we 

keep awake because the night is silent . . . / Low drooping flares confuse our 

memory of the salient . . . / Worried by silence, sentries whisper, curious, nervous, 

/ But nothing happens  [248, с. 18]; ранок, напр.: The beauty of the morning: 

silent, bare, / Ships, towers, domes, theatres, and temples lie / Open unto the fields, 

and to the sky, / All bright and glittering in the smokeless air [241, с. 673]; день, 

напр.: SWEET day, so cool, so calm, so bright! / T h e bridal of the earth and 

sky— / T h e dew shall weep thy fall to-night; / For thou must die [240, с. 342]; 2) 

сезонні: весна, напр.: Marvelling they stood, and watched the long grass swirled 

/ By the May breeze, murmurous with wasp and midge [248, с. 19]; літо, напр.: A 

noise like of a hidden brook / In the leafy month of June, / That to the sleeping 
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woods all night / Singeth a quiet tune [241, с. 693]; зима, напр.: The tulips are too 

excitable, it is winter here. / Look how white everything is, how quiet, how snowed-

in. / I am learning peacefulness, lying by myself quietly [241, с. 470]; осінь, напр.:  

Slipped by the terrace, made a sudden leap, / And seeing that it was a soft October 

night, / Curled once about the house, and fell asleep [236, с. 282]. 

Із кількісно проаналізованого емпіричного матеріалу бачимо, що за 

хронологічними ознаками найбільш частотним з огляду творення образів 

мовчання є категорії, що належать до вечора та ночі (Ніч 69 %, Вечір 11 %) 

ніж ранку та дня (Ранок 9 %, День 11 %). Це, на нашу думку, пояснюється 

культурологічною спадщиною попередніх поколінь. За приналежністю до 

особливої пори року більш «мовчазною» сповна можна назвати зиму 

(частотність вживання 38 %), в той час як осінь, весна та літо 

характеризуються не абсолютністю мовчання, а лише тихим звучанням 

завдяки периферійним синонімам як-то murmur, whisper. Зазначені 

результати кількісного аналізу представлені у додатку Б. 

Хронологічна особливість природного мовчання також різниться за 

своєю часовою протяжністю і може співвідноситися як із періодичним 

процесом – неабсолютне мовчання, так і з довготривалим процесом – 

абсолютне мовчання. Абсолютність чи неабсолютність мовчання 

реалізується завдяки вербалізаторам, що експлікують ці ознаки на сторінках 

поетичних творів. Напр.: Your voice sings not so soft, — / Though even as wind 

murmuring through raftered loft, — / Your dear voice is not dear, / Gentle, and 

evening clear, / As theirs whom none now hear / Now earth has stopped their 

piteous mouths that coughed [248, с. 8]; Our brains ache, in the merciless iced 

east winds that knife us … / Wearied we keep awake because the night is silent . . . 

/ Low drooping flares confuse our memory of the salient . . . / Worried by silence, 

sentries whisper, curious, nervous, / But nothing happens [248, с. 18]. У цьому 

разі абсолютність природної тиші експлікується прямомим вербалізатором to 

be silent, що належить до домінантних, тим часом неповна тиша або тихе 

звучання природи реалізується наявністю периферійного синоніма to whisper. 
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Крім вербалізаторів, що продукують абсолютне чи неабсолютне 

мовчання, на сторінках художнього дискурсу використовуються 

підсилювальні лексичні елементи, які є прозорими для визначення 

довготривалості поетичної тиші, напр.: Buoy'd hither from many moods, one 

contradicting another, / From the storm, the long calm, the darkness, the swell, / 

Musing, pondering, a breath, a briny tear, a dab of liquid or soil [252, с.  49]. 

Із вищенаведених досліджень робимо висновок, що поетичні образи 

мовчання за своїми хронологічними особливостями найчастіше 

співвідносяться із хроносом ночі та вечора, при цьому вони експлікуються 

домінантними вербалізаторами мовчання, що вказують на абсолютність 

поетичної тиші та її довготривалість. Хронос ранку та дня представлений 

раритетними елементами, що експлікуюються найчастіше через периферійні 

синоніми, що позначені не абсолютністю, а лише тихим звучанням 

природних символів.  

   

3.1.2 Топографічні особливості природного мовчання 

Поетичним образам мовчання властиві не лише часові характеристики, 

а також і просторові. Природні явища різняться за своїм місцем існування 

(див. табл. 2. 2), що насамперед впливає на сприйняття тих образів, які вони 

реалізують на сторінках поетичних текстів.  

Простір як універсальна категорія людського мислення фіксується 

різними видами знань – мовним та дискурсивним. Простір у мові 

експлікується у вигляді лексико-семантичних дихотомій, номінацій 

ключових концептів та орієнтаційних метафоричних моделей. Сучасні 

тенденції осмислення художнього простору [16; 108; 169] наголошують на 

тому, що художній простір не відповідає реальному (тобто реальність і 

дійсність – це різні категорії і художній дискурс уособлює собою «можливий 

світ», структура якого повторює структуру світу дійсного). 

Неоднорідність художнього простору виражається в тому, що він може 

бути як відображенням «справжнього» простору, так і ментальним доробком 
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– «простором уявлення». Авторська картина світу є результатом аналізу та 

інтерпретації у творчості митця реального світу, це синтез уявних знань про 

реальний світ і його вторинного осмислення. Великий інтерес філологів до 

просторових образів художнього дискурсу обумовив появу різних 

класифікацій та термінологічних дефініцій цих понять. На сьогодні валідним 

є використання таких термінологічних одиниць, як «локус» та топос». 

Уперше термін «локус» починає активно вживати Ю. М. Лотман [108]. У 

його працях із семіотики художнього простору чітко виділяється думка про 

просторову приналежність героя до визначеного місця, локуса. По 

відношенню до героя ці місця подані у вигляді «функціональних полів», 

переміщення в які призводить до появи конфліктних ситуацій.  

Локус – це місце існування тотальності, при чому місце існування 

потрібно розуміти як унікальний та локалізований топос, за межами якого 

тотальність ніколи не існуватиме. Комплексно аналізуючи основні підходи 

до осмислення локуса та топоса, стає зрозумілим, що найбільш валідним, з 

огляду на сучасні тенденції, є розуміння локуса через топос як визначений 

простір у складі невизначеного. Змістове наповнення цих термінів 

підтверджене думкою філологів про те, що локус – це замкнений простір, а 

топос відкритий, напр.: локус міста, топос степу [108].  

Щодо топоса, то цей термін відомий ще за часів Аристотеля і 

визначається ним як вчення про «загальні місця». Звертаючись до 

лексикографічних джерел, стає зрозумілим, що топос [гр. topos], риторичне 

поняття: місце (в загальному розумінні) творчості мовця, письменника, в 

якому зароджуються задуми, теми.  

На сторінках поетичних творів топоси – це місця розгортання подій, 

творення неповторних образів, існування ліричного героя. У сучасних 

наукових розвідках [16; 47; 108; 112] термін «топос» розуміють у двох 

основних значеннях. По-перше, це значуще для художнього тексту «місце 

розгортання змісту», яке може корелювати з якимось фрагментом реального 

простору, зазвичай відкритим. По-друге, це «загальне місце», набір стійких 
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мовленнєвих формул, а також проблем та сюжетів, що характерні для 

національної літератури.  

Поняття «локус» використовується для замкнених культурних 

фрагментів простору. Останніми роками з’являються філологічні розвідки, 

присвячені пошуку визначення цього поняття. Зокрема, О. Е. Фролова під 

текстовим локусом розуміє просторовий референт художнього тексту, що є 

наслідком вибору письменника місця, де розгортатимуться події [177, с.12]. 

Аналізуючи прозу початку ХІХ століття, авторка звертається до сюжетних 

локусів, розуміючи під ними місця дії в сюжеті й композиції художнього 

тексту. Простір, що не має референта і який є лише в уяві суб’єкта, має 

називу «паралельний простір». Система сюжетних локусів описується 

шістьма парами опозицій: 1) позитивний/негативний; 2) природний / 

людський; 3) відкритий / замкнений; 4) свій / чужий; 5) верх / низ; 6) 

фантастичний / реальний [177].  

Також, О. Е. Фролова виділяє локуси, що не мають імені та які 

експлікуються в тексті завдяки топонімам та апелятивам. Серед локусів, що 

позначаються загальними назвами, виокремлюють такі типи: 1) приватні 

локуси, що позначають місця проживання героїв; 2) соціальні локуси; 3) 

природні локуси (море, степ); 4) динамічні локуси (дорога); 5) комплексні 

локуси (бал, гра в карти). 

Згідно з нашою класифікацією природи та її символів (див. табл. 2. 2), 

основні топоси англомовного художнього тексту сконцентровані навколо 

двох головних груп (Земні та Небесні), в той час валідним є розмежування 

основних топосів на замкнені локуси, а саме див табл. 3. 4 

Доречність розгляду основних складових топосів  у вигляді замкнених  

локусів пояснюється насамперед тим, що на сторінках поетичного тексту 

автори часто обмежують відкриті простори сюжетними рамками місць дії.  

Таблиця 3. 4 – Основні топоси поетичного мовчання в англомовному 

художньому дискурсі 
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NATURE (ПРИРОДА) 

 

 

ЗЕМНІ (EARTHY) НЕБЕСНІ (CELESTIAL) 

1. Локус-Земля (earth, field)                                                                                                                                1. Локус-Небо (sky, heavens, 

the Moon, the Sun, stars) 

2. Локус-Вода (water, ocean, stream, 

river, waterfall, sea, wave) 

 

3.Локус-Ліс (forest)  

В англомовній поезії топоси поетичного мовчання різняться за 

моделлю побудови мікросвіту ліричного героя або автора на такі: реально 

навколишній – у своїй основі містить загадку чи вказівку на просторові 

об’єкти реального існування, проте можуть бути пропущені через 

сприйняття, свідомість або відображення автора, напр.: Again the deathless 

grass, so noiseless, soft and green, / Again the blood-red roses blooming [252, с. 

85]; Lo! The moon ascending! / Up from the east, the silvery round moon; / 

Beautiful over the house tops, ghastly phantom moon; Immense and silent moon. / 

I see a sad procession, / And I hear the sound of coming full-key'd bugles;  / All the 

channels of the city streets they're flooding, / As with voices and with tears [252, с. 

119]; IN cabin'd ships, at sea, / The boundless blue on every side expanding, / With 

whistling winds and music of the waves--the large imperious waves In such, / Or 

some lone bark, buoy'd on the dense marine, / Where, joyous, full of faith, 

spreading white sails [252, с. 181]; психологічний – дія відбувається не в 

зовнішньому (реальному) світі, а  внутрішньому: в почуттях, думках, снах, 

мріях, напр.:  This thy hour O Soul, thy free flight into the wordless, / Away from 

books, away from art, the day erased, the lesson done, / Thee fully forth emerging, 

silent, gazing, pondering the themes thou lovest best. / Night, sleep, and the stars 

[252, с. 9]; With open airs of Virginia, or Georgia, or Tennessee--or from Texas 

uplands, or Florida's glades, / With presentment of Yellowstone's scenes, or 

Yosemite; / And murmuring under, pervading all, I'd bring the rustling sea-sound, 
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[252, с. 41]; Thoughts OF ownership-- / As if one fit to own things could not at 

pleasure enter upon all, / and incorporate them into himself or herself. / Of waters, 

forests, hills; / Of the earth at large, whispering through medium of me [252, с. 

487]; міфологічний – в якому не вистачає реального та психологічного 

просторів і автор використовує міфологічні площини, напр.: Hidden and 

cover'd by to-day's--foundation of to-day's; / Ended, deceas'd, through time, her 

voice by Castaly's fountain; / Silent through time the broken-lipp'd Sphynx in 

Egypt--silent those century-baffling tombs [252, с. 387]. 

Аналізуючи подані приклади, прозорим стає те, що образ поетичного 

мовчання в англомовній поезії, що актуалізується в реально навколишньому 

топосі, має більш низький ступінь інтегрованості порівняно із психологічним 

(кількісні показники становлять: реально навколишній – 54 %; психологічний 

– 31 %). Така тенденція пояснюється насамперед основною функцією 

художнього дискурсу – створення  «йомовірного світу», структура якого 

повторює структуру світу дійсного.  

Міфологічний топос, у наших вибірках характеризується раритетністю, 

оскільки мовчання артефактів не підпадає під вектор нашого дослідження. 

Подальший аналіз ілюстративних джерел уможливив появу чітко 

сформованої тенденції місця «проживання» поетичних образів мовчання, а 

саме: земний топос представлений такими основними локусами як, локус-

земля, напр.: Move him into the sun — / Gently its touch awoke him once, / At 

home, whispering of fields unsown. / Always it woke him, even in France, / Until 

this morning and this snow. / If anything might rouse him now / The kind old sun 

will know [248, с. 21]; Now close the windows and hush all the fields: / If the trees 

must, let them silently toss; / No bird is singing now, and if there is, / Be it my loss. 

/ It will be long ere the marshes resume, / I will be long ere the earliest bird: / So 

close the windows and not hear the wind, But see all wind-stirred [242, с. 69]; The 

earth never tires; / The earth is rude, silent, incomprehensible at first / – Nature is 

rude and incomprehensible at first [252, с. 397]; The grass of spring covers the 

prairies, / The bean bursts noislessly through the mould in the garden, / The 
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delicate spear of the onion pierces upward [252, с. 479]; локус-ліс, напр.: So we 

must join hands in the dew coming coldly/ There in the hush of the wood that 

reposes, / And turn and go up to the open door boldly, / And knock to the echoes as 

beggars for roses [242, с. 24]; Again the deathless grass, so noiseless, soft and 

green, / Again the blood-red roses blooming [252, с. 85]; A chorus of dryads, 

fading, departing – or hamadryads departing; / A murmuring, fateful, giant voice, 

out of the earth and sky, / Voice of a mighty dying tree in the Redwood forest dense 

[252, с. 402]; локус-вода, напр.: The charmed ocean's pausing, / The waves lie 

still and gleaming, / And the lull'd winds seem dreaming: / And the midnight moon 

is weaving / Her bright chain o'er the deep, / Whose breast is gently heaving / As 

an infant's asleep [241, с. 788]; Bright rose the morning, every wave was still, / 

When the first perfume of a cedar hill / Sweetly awaked us, and, with smiling 

charms, / The fairy harbor woo‘d us to its arms. / Gently we stole, before the 

whispering wind [242, с. 198]; How dear to me the hour when daylight dies, / And 

sunbeams melt along the silent sea, / For then sweet dreams of other days arise, / 

And memory breathes her vesper sigh to thee [247, с. 247]; TWO boats with nets 

lying off the sea-beach, quite still, / Ten fishermen waiting--they discover a thick 

school of mossbonkers-- they drop the join'd seine-ends in the water [252, с. 16]; 

AFTER the Sea-Ship--after the whistling winds; / After the white-gray sails, taut to 

their spars and ropes, / Below, a myriad, myriad waves, hastening, lifting up their 

necks, / Tending in ceaseless flow toward the track of the ship: / Waves of the 

ocean, bubbling and gurgling, blithely prying, / Waves, undulating waves--liquid, 

uneven, emulous waves, / Toward that whirling current, laughing and buoyant, 

with curves, / Where the great Vessel, sailing and tacking, displaced the surface; / 

Larger and smaller waves, in the spread of the ocean, yearn fully flowing [252, с. 

28]; All, all toward the mystic ocean tending. / Currents for starting a continent 

new, / Overtures sent to the solid out of the liquid, / Fusion of ocean and land, 

tender and pensive waves, / (Not safe and peaceful only, waves rous'd and ominous 

too, / Out of the depths the storm's abysmic waves, who knows whence? / Raging 

over the vast, with many a broken spar and tatter'd sail.) / Or from the sea of Time, 
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collecting vasting all, I bring,  / A windrow-drift of weeds and shells. / O little 

shells, so curious-convolute, so limpid-cold and voiceless, / Will you not little 

shells to the tympans of temples held, / Murmurs and echoes still call up, eternity's 

music faint and far, / Wafted inland, sent from Atlantica's rim, strains for the soul 

of the prairies, / Whisper'd reverberations, chords for the ear of the West joyously 

sounding [252, с. 47]. 

Локус-вода для авторів англомовної поезії має велике значення ї 

характеризується великою кількістю лексичних засобів репрезентації (water, 

ocean, stream, river, waterfall, sea, wave), семантичні компоненти яких 

актуалізують ставлення англомовних авторів до цього локуса. Ця тенденція 

підтверджується насамперед частотністю вживання цього сюжетного локуса 

у творах – 34 %. Що стосується локуса-землі з лексичними засобами 

репрезентації (earth, field) та локуса-лісу (forest, wood), то потрібно 

зазначити, що частотність їх інтегрованості в поетичний текст становить: 

Локус-земля – 18%, Локус-ліс – 6 %. Всі ці результати представлені в 

додатку Б. 

Крім земного топоса, в англомовній поезії зберігається тенденція до 

використання небесного топоса, представленого локусом-небом із 

лексичними елементами репрезентації, такими як: укр.: небо, небеса, місяць, 

сонце, зорі; англ.: sky, heavens, the Moon, the Sun, stars, напр.: So pure the sky, 

so quiet was the air! / So like, so very like, was day to day! / Whene'er I look'd, thy 

image still was there; / It trembled, but it never pass'd away. / How perfect was the 

calm! It seem'd no sleep, / No mood, which season takes away, or brings: / I could 

have fancied that the mighty Deep / Was even the gentlest of all gentle things [241, 

с. 605]; Above all, lo, the sky so calm, so transparent after the rain, and with 

wondrous clouds, / Below too, all calm, all vital and beautiful, and the farm 

prospers well. / Down in the fields all prospers well [252, с. 104]; Lo! the moon 

ascending! / Up from the east, the silvery round moon; / Beautiful over the house 

tops, ghastly phantom moon; / Immense and silent moon [252, с. 119]; Of the dead 

on their backs, with arms extended wide, I dream, I dream, I dream. / Of scenes of 
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nature, fields and mountains; / Of skies, so beauteous after a storm--and at night 

the moon so unearthly bright, / Shining sweetly, shining down, where we dig the 

trenches and gather the heaps [252, с. 183]; Or birds – or the wonderfulness of 

insects in the air, / Or the wonderfulness of the sun-down – or of stars shining so 

quiet and bright, / Or the exquisite, delicate, thin curve of the moon in spring [252, 

с. 211]; O SUN of real peace! O hastening light! / O free and ecstatic! O what I 

here, preparing, warble for! / O the sun of the world will ascend, dazzling, and 

take his height-- and you too, / O my Ideal, will surely ascend! [252, с. 235]; Again 

thy star, / O France--fair, lustrous star, / In heavenly peace, clearer, more bright 

than ever, / Shall beam immortal [252, с. 233].  

Локус-небо порівняно з локусом-водою (частотність вживання 

становить – 40 %) є також достатньо інтегрованим в англомовну поезію, 

поетичні образи мовчання найчастіше співвідносяться з такими лексичними 

номінаціями, як sky, stars, the Sun, the Moon та експлікуються завдяки 

вербалізаторам, що входять до силеціального словника природних явищ (див. 

табл. 2. 3).  

Підсумовуючи, потрібно зауважити, що для поетичного образу 

мовчання найбільш інтегрованими є сюжетні локуси води та неба, в той час 

як локус-земля та локус-ліс належать до більш раритетних. 

 

3.1.3 Хронотоп як продуцент абсолютного природного мовчання 

Поетичні образи, так само як і художні, наділені часово-просторовими 

відношеннями або хронотопом.  Хронотоп (від грец. χρόνος «час» і τόπος 

«місце») – це культурно оброблена стійка позиція, з якої або крізь яку 

людина освоює простір топографічно об’ємного світу. Дослідник 

М. М. Бахтін розглядав поняття хронотопу художнього твору як єдність 

просторових і часових параметрів, що спрямована на вираження змісту 

твору, тобто сполучає в єдине ціле простір і час, надає несподіваного 

повороту темі художнього простору й розкриває широкий терен для 
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подальших досліджень. Хронотоп, за М. М. Бахтіним, – це «певна форма 

відчуття часу і певне відношення його до просторового світу» [16. с. 355].  

Хронотоп покладений в основу художніх образів твору. Проте і сам він 

є особливого типу образом, навіть праобразом, оскільки «наочно уявити собі 

такий чотиривимірний світ дійсно неможливо» [16, с. 406]. Його своєрідність 

полягає в тому, що він сприймається не безпосередньо, а асоціативно-

інтуїтивно – в сукупності метафор і безпосередніх замальовок часопростору, 

що містяться у творі. Дослідники підкреслюють, що будь-який художній 

образ хронотопічним.  

Істотно хронотопічною є сама мова, яка є первинним і невичерпним 

матеріалом образів. Також хронотопічна внутрішня форма слова, тобто та 

опосередкована ознака, за допомогою якої первинні просторові значення 

переносяться на тимчасові відношення. Не викликає сумніву образотворче 

значення хронотопів, оскільки сюжетні події в ньому конкретизуються, а час 

набуває чуттєво-наочного характеру. Справді, можна згадати подію із точним 

зазначенням місця і часу, де вона відбулася, але щоб подія стала образом, 

потрібен хронотоп, що дає підґрунтя для його показу-зображення.  

Згідно до концепцію класичного трактування часопростору [16; 31; 47; 

33], валоративне є розмежування в художньому творі авторського та 

неавторського хронотопу, міфопоетичного і хронотопу художнього тексту. 

Спираючись на концепцію В. Топорова [169], який конкретизує поняття 

хронотопу в річищі міфопоетики, вважаємо його завжди наявним у будь-

якому творі. Автор, насамперед, наголошує на просторово-часовому 

континуумі, притаманному сакральним ситуаціям. 

Простір хронотопа є відображенням реального простору, який 

поставлений у зв’язку із часом. У художньому хронотопі спостерігається 

злиття просторових і часових ознак в осмисленому і конкретному цілому. 

Час тут згущується, ущільнюється, стає художньо наочним; простір 

втягується в рух часу, сюжет історії. Ознаки часу розкриваються в просторі, а 

простір осмислюється і вимірюється часом. 
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Хронотоп слугує відправною точкою у розгортанні «сцен» у 

поетичному творі, тоді як інші, «пов’язувальні» події, що знаходяться далеко 

від нього, подаються у формі сухого інформування або повідомлення. 

Хронотоп як переважаюча матеріалізація часу в просторі є центром 

образотворчої конкретизації, втіленням для всього художнього твору. Всі 

абстрактні елементи твору: філософські й соціальні узагальнення, ідеї, 

аналізи причин і наслідків – тяжіють до хронотопа, через нього 

наповнюються плоттю і кров’ю» [17, с. 401]. 

Автор-поет на сторінках своїх творів може поєднувати хронологічні й 

топографічні ознаки в загальний хронотоп, наділяючи все довкілля 

абсолютним спокоєм, напр.: Your voice sings not so soft, — / Though even as 

wind murmuring through raftered loft, — / Your dear voice is not dear, / Gentle, 

and evening clear, / As theirs whom none now hear / Now earth has stopped their 

piteous mouths that coughed [248, с. 8]; THE sun descending in the west, / The 

evening star does shine; / The birds are silent in their nest, / And I must seek for 

mine. / The moon, like a flower / In heaven's high bower, / With silent delight / Sits 

and smiles on the night [241, с. 585]; IT is a beauteous evening, calm and free; / 

The holy time is quiet as a nun / Breathless with adoration; the broad sun / Is 

sinking down in its tranquillity; / The gentleness of heaven is on the Sea: / Listen! 

the mighty being is awake, / And doth with his eternal motion make / A sound like 

thunder—everlastingly [241, с. 673]; The charmed ocean's pausing, / The waves 

lie still and gleaming, / And the lull'd winds seem dreaming: / And the midnight 

moon is weaving / Her bright chain o'er the deep, / Whose breast is gently heaving 

/ As an infant's asleep [241, с. 788]. У поетичних рядках природне мовчання 

реалізується через дескриптивні ланцюжки, що створюють картину 

абсолютної тиші. В англомовній поезії ця абсолютність досягається завдяки 

експліцитним номінаціям хронологічних (gentle, evening clear; a beauteous 

evening, calm and free; the midnight moon) та топографічних ознак (as wind 

murmuring; the gentleness of heaven is on the Sea;  the charmed ocean's pausing; 

the waves lie still and gleaming).  
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Потрібно зазначити, що поетичні образи мовчання в хронотопічних 

уривках мають більш виражену абсолютність і довготривалість, оскільки 

природна тиша не обмежується певними рамками сюжетних локусів. На 

сторінках поетичних текстів хронотоп постає як більш складна модель, в якій 

наявна єдність двох площин – хронологічної та топологічної. Ліричний герой 

і поетичні образи в такому середовищі характеризуються довершеністю та 

повнотою. Англомовна поезія стає своєрідним середовищем для існування 

двох основних видів хронотопу: статичного – дія або переживання 

ліричного героя вписується в якісь часопросторові межі, хоча не змінює їх, 

хронотоп є незмінним від початку і до кінця твору, при чому поетична тиша 

характеризується або абсолютністю, напр.:`T was an afternoon in Summer; / 

Very hot and still the air was, / Very smooth the gliding river, / Motionless the 

sleeping shadows: / Insects glistened in the sunshine, / Insects skated on the water, 

/ Filled the drowsy air with buzzing, / With a far resounding war-cry [245, с. 346], 

або тихим звучанням, напр.: The sun is bright,--the air is clear, / The darting 

swallows soar and sing. / And from the stately elms I hear The bluebird 

prophesying Spring. / So blue you winding river flows, / It seems an outlet from the 

sky, / Where waiting till the west-wind blows, / The freighted clouds at anchor lie. / 

All things are new;--the buds, the leaves, / That gild the elm-tree's nodding crest, 

And even the nest beneath the eaves;-- / There are no birds in last year's nest! / All 

things rejoice in youth and love, The fulness of their first delight! / And learn from 

the soft heavens above The melting tenderness of night [245, с. 205]. Найчастіше 

така статика хронотопу пояснюється тематично або мотивно. Авторові, за 

допомогою нерухомого часопростору легше передати мить тиші  природи чи 

явища; динамічного, в якому простір та час постійно змінюються. Це явище 

найчастіше трапляється в поезії, коли автор з реального простору 

переміщається в нереальний, напр.: The sun was warm but the wind was chill. / 

You know how it is with an April day When the sun is out and the wind is still, / 

You're one month on in the middle of May. But if you so much as dare to speak, / A 

cloud comes over the sunlit arch, A wind comes off a frozen peak, / And you're two 
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months back in the middle of March. A bluebird comes tenderly up to alight [242, 

с. 131]. Завдяки авторським інтенціям реципієнт може відчути красу 

поетичної тиші в різних хронологічних рамках.   

Крім того, цікаво те, що природне мовчання може існувати не саме по 

собі, а поєднуватися з людським, при цьому Homo Silence вказує на місце дії, 

а Nature Silence – на час, напр.: the birds are silent in their nest → the moon, 

with silent delight. Таке «співіснування» різних категорій пояснюється 

передусім універсальністю самого поняття мовчання, яким наділена як 

людина, так і природа. 

Аналізуючи образи поетичного мовчання в англомовній поезії, 

прозорим стає те, що саме хронотоп стає основним засобом для 

екстеріоризаціїї всеохоплюючого природного мовчання. Авторські інтенціїї 

створюють необмежаний простір суцільного спокою, що експресивно 

впливає на реципієнта, породжуючи в його уяві ідейно-тематичні поетичні 

картини. 

 

3.2 Комунікативні параметри поетичного мовчання 

Дискурс – це складне мовленнєве утворення, у якому фокусуються та 

поєднуються три основні фактори: середовище, режим і мова [144, с. 40]. 

Мовленнєвий суб’єкт, який володіє когнітивною, мовленнєвою та 

інтерактивною компетенцією, вступає в процес комунікації, реалізуючи в 

цьому акті різноманітні модуси, що несуть інформацію про конструктивну 

«режисуру» мовленнєвої інтенції [189, с. 90]. В основі фактора режим 

спілкування / модус А. Н. Приходько диференціює дискурси за ступенями 

щирості, ввічливості, офіційності, емоційності, фактичності, категоричності 

та інших параметрів спілкування, що дозволяє виділяти авторитарний і 

егалітарний, тоталітарний і демократичний, конфліктний і кооперативний, 

офіційний і дружній, чоловічий і жіночий та інші дискурси [144, с. 42]. 

Англомовний художній дискурс є своєрідною площиною для 

художньої комунікації – процесу взаємодії автора, тексту та читачів на основі 
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прямих або зворотних зв’язків. Образ поетичного мовчання має свої власні як 

хронологічні,  так і топографічні характеристики, що реалізуються 

головними комунікантами: природою та субстанціональними символами 

[див. табл. 2. 2]. Крім них, на сторінках поетичних творів релевантним є 

виділення і людини (Homo Silence) як безпосереднього учасника у творенні 

поетичного природного мовчання (Nature Silence). З огляду на 

ілюстративний матеріал, для комплексного аналізу комунікативних 

параметрів поетичного мовчання доречними убачаємо розгляд основних 

комунікантів невербальної дії – поетичного мовчання та аналіз модусів 

їх спілкування.   

 

3.2.1 Основні комуніканти невербальної дії – мовчання 

Спілкування за допомогою мовних засобів визначається як вербальна 

комунікація [22, с. 90]. Комунікація – це обмін інформацією між індивідами 

за допомогою відповідних семіотичних знаків. Комунікативна ситуація 

охоплює продуцента та реципієнта, вербальне та невербальне повідомлення, 

код відправника та декодування отримувача [90, с. 17]. 

Англомовний художній дискурс стає своєрідною площиною для 

існування різноманітних діалогічних та монологічних актів спілкування, що 

знаходять своє вираження в процесі художньої комунікації – процесу 

взаємодії автора, тексту та читачів на основі прямих або зворотних зв’язків.  

Необхідно підкреслити, що крім звичайних учасників комунікації 

(дійових осіб), в англомовному художньому тексті з’являються нові (природа 

та її символи), які продукують таку невербальну дію, як мовчання. Засоби 

невербальної комунікації становлять найдавнішу форму спілкування, вони 

передають почуття, бажання та інтегрують з іншими семіотичними знаками 

[26, с. 25]. Природа та її символи, так само як і людина, наділена почуттями, 

які вона передає не завдяки вербальному коду, а невербально, за допомогою 

поетичного мовчання.  
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У сучасній лінгвістиці намітилася тенденція осмислювати комунікацію 

у площині інтегральної тріади вербальності, паралінгвістики та 

невербальності. [217, с.41]. Невербальні компоненти є невід’ємною частиною 

семіотики, комунікативної лінгвістики, психології та соціології. До 

семіотичних невербальних знаків належить і комунікативне мовчання, яке, не 

маючи словесного вираження, є вельми інформативним серед невербаліки 

[19, с. 47-49; 26, с. 12-18]. Осмислення такого складного феномену, як 

мовчання, потребує значних когнітивних зусиль реципієнтів, знань про 

ситуацію, учасників комунікації, навколишній світ.  

На сторінках поетичних творів центральним продуцентом поетичного 

мовчання постає природа (Nature), допоміжними компонентами є природні 

символи, предмети фауни, людина та Бог. Спектр природних невербальних 

засобів є досить широким, оскільки він охоплює різні реакції – кінесичну 

(мова тіла), напр.: And sent soft waters murmuring by; / Thus quietly thy summer 

goes, / Thy days declining to repose [244, с. 11]; такесичну (доторкання, 

поцілунок), напр.: 'O gentle wind, that bloweth south, / From where my Love 

repaireth, / Convey a kiss frae his dear mouth / And tell me how he fareth! [237, с. 

498]; Come o'er the eastern hills, and let our winds / Kiss thy perfumed garments; 

let us taste / Thy morn and evening breath; scatter thy pearls / Upon our lovesick 

land that mourns for thee [240, с. 584]; психофізіологічну (плач, сміх), напр.: 

GATHER ye rose-buds while ye may, / Old T i m e is still a-flying: / And this same 

flower that smiles to-day, / To-morrow will be dying [240, с. 335]; та просодику 

(різні характеристики голосу), напр.: What though in solemn silence all / Move 

round the dark terrestrial ball; / What though nor real voice nor sound / Amidst 

their radiant orbs be found? [240, с. 400]. 

 Вчені зазначають, що мовчання – «це цілеспрямована невербальна 

реалізація комунікативного акту» [149, с. 166], «передача інформації 

немовленнєвим способом» [89, с. 74]. Мовчання як феномен невербаліки 

займає центральну та домінуючу позицію для передачі настрою, почуттів, 
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інтенцій не лише автора, але й головного героя, для створення довершеної 

сюжетної картини. 

Сучасний етап розвитку теорії тлумачення текстів базується на 

діалогічності літературної творчості, де суб’єктами діалогічних стосунків 

постають автор та читач. Суб’єкти діалогічних стосунків є рівноправними 

учасниками комунікативного процесу. Взаємодія між автором та читачем 

пов’язана із внутрішнім збагаченням учасників діалогу, зі спрямованістю на 

взаємопорозуміння та єдність [40]; розуміння поєднує автора висловлення та 

його адресата [40, с. 58]. Всебічне вивчення діалогу як форми існування мови 

починається ще в 20-х роках минулого століття, основні постулати теорії 

діалога подані у такому вигляді: 1) діалог – це форма існування мови, що 

пов’язана з його соціальною природою та комунікативною функцією; 2) 

діалогічне мовлення – це сфера прояву мовленнєвої діяльності людини; 3) 

мовленнєва діяльність у формі діалогу – це конкретне втілення мови в її 

специфічних засобах, окрема мовленнєва структура [132, с.30]. 

Говорячи про реалізацію поетичного мовчання у формі діалогу, 

валідним є виділення основних учасників цього процесу, які завдяки 

домінантним та периферійним вербалізаторам створюють картину 

неповторної тиші природи. Також потрібно зазначити, що крім безпосередніх 

учасників комунікації, таких як: природа, природні символи, герой та автор, 

валідним є виділення читача як учасника, який у змозі оцінити імпліцитні 

змісти поетичного мовчання. 

Як уже зазначалося, в центрі комунікативної ситуації для реалізації 

поетичного мовчання постає природа (Nature). Допоміжні комуніканти, такі 

як предмети фауни, людина, Бог, можуть мовчати з нею в унісон, при цьому 

створюючи картину абсолютної тиші та спокою, напр.: Now close the windows 

and hush all the fields: / If the trees must, let them silently toss; / No bird is singing 

now, and if there is, / Be it my loss. / It will be long ere the marshes resume, / I will 

be long ere the earliest bird: / So close the windows and not hear the wind, / But 

see all wind-stirred [242, с. 69]. 
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Наведений приклад ілюструє потужні інтенції автора «заглушити» все 

навколо, створити замкнений, тихий простір, щоб жоден звук не проникав до 

його «замкненого світу», Now close the windows and hush all the fields, в той 

же час представники фауни  та флори, відчувши цей настрій автора, вторять 

його бажанням, затихаючи на сторінках поетичного твору, trees must, let them 

silently toss, No bird is singing now. Таким чином, автор твору реалізує 

інтенціональну модель діалогу, що є взаємодією, як процесу, що орієнтується 

на реалізацію плану, інтенцій комунікантів та досягнення мети [132, с. 32]. 

Інтенціональна модель діалогу може реалізовуватися в поетичному 

тексті від інтенцій природи створити абсолютну тишу, напр.: How calm it 

was!—the silence there / But such a chain was bound, / That even the busy 

woodpecker / Made stiller by her sound / The inviolable quietness [241, с. 846]. 

Під впливом абсолютної природної тиші - How calm it was!—the silence there, 

навіть представники фауни замовкають - the busy woodpecker / Made stiller by 

her sound, створюючи неповторну мить спокою - The inviolable quietness.  

Бажання створити абсолютну тишу є прозорими у ланцюжках із 

комунікативними учасниками типу: Людина→Бог→Природа (Homo→God 

→Nature Silence), напр.: And guard and guide me through the storm; / Defend 

me from each threatening ill, / Control the waves, -- say, "Peace! be still." / Amidst 

the roaring of the sea [239, с. 59]; цей приклад ілюструє, як людина через 

божественну силу намагається досягти спокою й тиші.  

Також на сторінках поетичних творів зустрічаємо і більш скорочений 

ланцюжок взаємодії типу: Бог →Природне мовчання (God →Nature 

Silence), напр.: And now 'twas like all instruments, / Now like a lonely flute; / And 

now it is an angel's song, / That makes the heavens be mute. / It ceased; yet still the 

sails made on / A pleasant noise till noon, / A noise like of a hidden brook / In the 

leafy month of June, / That to the sleeping woods all night / Singeth a quiet tune 

[241, с. 693].  

Водночас інтенції природи щодо абсолютної тиші можуть і не 

реалізовуватися в повному обсязі, тобто в цьому разі мовчання природи 
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(Nature Silence) не збігається з мовчанням людини (Homo Silence), напр.: A 

FLOCK of sheep that leisurely pass by / One after one; the sound of rain, and bees 

/ Murmuring; the fall of rivers, winds and seas, / Smooth fields, white sheets of 

water, and pure sky  [241, с. 680].  

Імпліцитна тиша природи, що реалізується завдяки силенціальним 

ланцюжкам із підсилювальними компонентами мовчання – the sound of rain, 

smooth fields, pure sky, не відгукується у світі тварин – and bees murmuring, 

причому картина тиші знаходить своє вираження в уяві читача. Експліцитна 

тиша природи може повністю протиставлятися гучності категорії фауни, 

напр.: The winds blew calm, the birds did sing [240, с. 201]. У наведеному 

прикладі інтенціональна модель діалогу не досягається, оскільки інтенції 

природи не підтримуються іншим учасником комунікативної ситуації. Образ 

поетичного мовчання створюється на контрасті з гучністю фауни.  

Інформативна модель діалогу, що становить процес обміну 

інформацією між учасниками [132, с. 32], у поетичних рядках зафіксована 

метафоричною розмовою між природою та людиною завдяки 

вербалізаторам мовчання, напр.: Is that it from your liquid rims and wet 

sands? / Whereto answering, the sea, / Delaying not, hurrying not, / Whisper'd me 

through the night, and very plainly before daybreak [252, с. 260]; That strong and 

delicious word which, creeping to my feet, / Or like some old crone rocking the 

cradle, swathed in sweet garments, bending aside,] / The sea whisper'd me [252, с. 

260]. 

Автор поетичних рядків створює неповторний діалог між людиною та 

природою, при чому природа стає повноцінним учасником діалогу, 

передаючи інформативні повідомлення за участі вербалізаторів мовчання – 

The sea whisper'd me. Вербалізатор whisper, з одногу боку, належить до 

силенціального словника природних явищ (див. табл. 2.3.1) як периферійний 

синонім мовчання, а з іншого – навпаки, реалізує здатність природних явищ 

до розмови. Цей приклад ще раз підтверджує інформативність такого 

феномену як мовчання. Між тим, питання постає саме в значеннєвому 
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навантаженні цієї відповіді, що може стати прозорою завдяки контексту 

твору та досконалому аналізу культурологічних особливостей сприйняття 

мовчання у різних народів.  

Комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити такі 

групи учасників, комунікативні дії яких, спричинили появу образу 

поетичного мовчання: 

- Повітряні символи (Aerial) + Homo Silence, напр.: The watch dog's 

voice that bay'd the whispering wind, / And the loud laugh that spoke the vacant 

mind;— / These all in sweet confusion sought the shade, / And fill'd each pause the 

nightingale had made [241, с. 512]. 

- Небесні символи (Celestial) + Homo Silence, напр.: THE sun 

descending in the west, / The evening star does shine; / The birds are silent in their 

nest, / And I must seek for mine. / The moon, like a flower / In heaven's high bower, 

/ With silent delight / Sits and smiles on the night [241, с. 585]; THE sun upon the 

lake is low, / The wild birds hush their song, / The hills have evening's deepest 

glow, / Yet Leonard tarries long. / Now all whom varied toil and care / From home 

and love divide, / In the calm sunset may repair / Each to the loved one's side [241, 

с. 754]. 

- Nature Silence + Homo Silence, причому поетичне мовчання 

реалізується як експліцитно, напр.: SWEET stream, that winds through yonder 

glade, / Apt emblem of a virtuous maid— / Silent and chaste she steals along, / Far 

from the world's gay busy throng: / With gentle yet prevailing force, / Intent upon 

her destined course [241, с. 534];  (Though chill), because the fields were ours, / 

And by the brook our woods were there. We ran as if to meet the moon / That 

slowly dawned behind the trees, / The barren boughs without the leaves, Without 

the birds, without the breeze. / But once within the wood, we paused / Like gnomes 

that hid us from the moon, / Ready to run to hiding new [242, с. 44]; так й 

імпліцитно, напр.: Those matted woods where birds forget to sing, / But silent 

bats in drowsy clusters cling; / Those poisonous fields, with rank luxuriance 

crowned [241, с. 512]. Імпліцитна модель реалізації поетичного мовчання 
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можлива лише із залученням читача як учасника комунікативного акту, тому 

більш доречним є використання схеми типу Nature Silence+Homo 

Silence+Reader. 

- Nature Silence+God, With healing on His wings; When comforts are 

declining, / He grants the soul again / A season of clear shining, / To cheer it after 

rain [239, с. 26]; 

- Celestial+Aerial, напр.:  So pure the sky, so quiet was the air! / So like, so 

very like, was day to day! / Whene'er I look'd, thy image still was there [241, с. 

605]; 

- Earthy+Earthy, напр.: And these gray rocks, this household lawn, / These 

trees—a veil just half withdrawn, / This fall of water that doth make / A murmur 

near the silent lake, / This little bay, a quiet road / That holds in shelter thy abode 

[241, с. 652]; 

- Earthy+Aerial+Celestial, напр.: The charmed ocean's pausing, / The 

waves lie still and gleaming, / And the lull'd winds seem dreaming: / And the 

midnight moon is weaving / Her bright chain o'er the deep, / Whose breast is 

gently heaving / As an infant's asleep [241, с. 788]. Цей приклад демонструє 

образ суцільної тиші, що реалізується із залученням усіх символів природи, 

причому експліцитна тиша земного символу води протиставляється 

імпліцитній повітряній тиші – And the lull'd winds seem dreaming, та небесній - 

And the midnight moon is weaving; 

- Earthy+Celestial, напр.: Which the wild sea-murmur fills, / And soft 

sunshine, and the sound / Of old forests echoing round [241, с. 840-841]; 

- Earthy+Aerial, напр.: The soft wind of summer blew in the light green 

trees [244, с. 717]. Зазначимо, що земні символи тісно пов’язані з 

повітряними, представленими здебільшого номінаціями типу: укр. вітер, 

повітря, англ. wind, air, що пояснюється насамперед близькістю розміщення 

цих символів у сюжетних локусах поетичних творів. 

Результати поданих прикладів, свідчать про те, що Природа постає 

основним продуцентом поетичного мовчання, на яку, у свою чергу, 
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впливають такі комунікативні учасники, як Людина та Бог. Ці висновки є 

прозорими на рис. 3.6 

NATURE 

 

GOD 

 

                   EARTHY                 CELESTIAL       AERIAL            HOMO 

Рис. 3. 6  Участь комунікантів у створенні поетичної тиші 

Окрім цього, комунікативний ланцюжок Природа→Людина 

характеризується зворотним відношенням та рівноправним впливом щодо 

створення силенціального ефекту. Земні, Повітряні та Небесні символи 

характеризуються рівноправною участю у створенні поетичної тиші, 

причому комунікативний ланцюжок  Земні+Повітряні+Небесні є найбільш 

ефективним у створенні абсолютної поетичної тиші.   

 

3.2.2 Характеристики модусів невербального спілкування природи  

Поняття модус є різноплановим і багатоаспектним, оскільки 

знаходиться в понятійному апараті філософії, логіки, лінгвістики та 

літературознавства. Визначають його як «спосіб чого-небудь». У сучасній 

теорії літератури модус, як правило, зводиться до однієї зі сторін художнього 

змісту літературного твору – до пафосу ідейного оцінювання [31] або до типу 

авторської емоційності [181] як категорія авторської позиції.  

Уявлення про модус як спосіб вживання знака «операційний модус» 

дає нам можливість віднести його до фундаментальних категорій 

мовленнєвої діяльності. Розуміння природи модусу передбачає звернення до 

«ситуації», що набула визначення в універсальній прагматиці як окремий 

фрагмент у житті, який визначає коло тематичних об’єктів та дозволяє 

учасникам спілкування реалізовувати актуальну необхідність у 

взаєморозумінні [179]. Мовленнєвому акту в цьому процесі необхідне 
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виконання трьох основних функцій: репрезентативної, комунікативної та 

експресивної.  

У цьому функціональному комплексі ситуація дії стає одночасно і 

ситуацією мовлення, в якій учасники почергово стають адресатом, 

адресантом та пасивними учасниками комунікативного акту. Приймаючи 

рішення щодо тієї чи іншої дії, мовець робить вибір між когнітивним, 

інтерактивним чи експресивним модусом вживання мови, з кожним із яких 

пов’язане уявлення про істинність, правильність або правдивість 

висловлювання.  

У процесі обрання модусів реалізується можливість розглядати будь-

який осмислений мовленнєвий акт як доступну для спостерігання ситуацію 

(когнітивний модус).  

Комунікативний модус спрямований на досягнення взаєморозуміння і  

розпадається на три головні відношення: виражаючи свою думку, мовець 

установлює комунікацію із членом тієї самої мовної групи й говорить йому 

про те, що спостерігається у світі. Ці стосунки створюють середовище, в 

якому виникає й існує кожне висловлювання. Участь у процесі комунікації 

потребує прийняття різного виду установок: перформативної, об’єктивуючої 

(позиція третьої особи), правилотвірної (позиція другої особи) та 

експресивної (позиція першої особи) [51, с. 77].  

Також необхідно зазначити, що, крім широкого розуміння модусу як 

способу вживання мовних знаків, у сучасній лінгвістиці існує і більш вузьке, 

пов’язане насамперед із логічним розумінням та семантикою предикатів. 

Сфера модусів у цьому разі розглядається як сфера прагматичних (не 

дескриптивних) значень, специфіка яких полягає в тому, що вони вимагають 

інтерпретації. Таким чином, вчені виділяють експліцитний модус, який 

вказує на прагматичну орієнтацію дії [10, с. 107]. Н. Д. Арутюнова виділяє 

такі групи модусів, що розділені на різні плани: 

- модуси сенсорного плану виражають чуттєве сприйняття; 

- модуси ментального плану виражають: 
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1) думку (вважаю, думаю); 

2) сумнів, допущення (можливо, може бути); 

3) істинну оцінку (правда, кривда, правильно, неправильно); 

4) знання (знати, бути відомим); 

5) незнання, таємницю(не знати, секрет, важко сказати); 

6) загальну аксіологічну оцінку (добре, погано); 

- модуси емотивного плану виражають емоційний стан та стосунки: (на 

жаль, прикро, радісно); 

- модуси волятивного плану виражають: 

1) бажання (прагнути, хотіти, потребувати); 

2) необхідності (необхідно, потрібно) [10, с. 109]. 

Образ поетичного мовчання на сторінках поетичних текстів існує не 

сам по собі, а в сукупності з іншими словами, що вказують на наявність тих 

або інших комунікантів (учасників мовленнєвого акту), їх стосунки та вплив, 

хронологічні чи топологічні рамки перебігу дії.  

Феномен мовчання ще з давніх-давен привертав до себе інтерес вчених 

– як лінгвістів, так і психологів, культурологів та ін. Мовчання – це 

багатопланове поняття, що має розглядатися в різних аспектах, тому що його 

оцінка (позитивна або негативна) залежить від багатьох аспектів 

(релігійного, культурологічного, ритуального). У кожного народу мовчання 

асоціюється як із позитивним ставленням, так і з негативним. Таке 

відношення є прозорим у прислів’ях, що несуть у собі культурологічну 

спадщину багатьох поколінь, напр.: позитивне ставлення: укр.: Слово – 

срібло, мовчання – золото, Хто мовчить, той – не грішить, Розумний 

мовчить, коли дурень бурчить, Добре мовчання – краще поганого бурчання, 

англ.: Be swift to hear, slow to speak (Побільше слухай поменше говори), Keep 

your mouth shut and your ears open, Least said, soonest mended (Хто мовчить, 

той не грішить), Silence gives consent (Мовчання – знак згоди), лат.: Os unum 

natura duas formavit et aures, ut plus audiret quam loqueretur (природа дала 

один рот і два вуха, щоб більше слухати, ніж говорити); Res est magna 
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tacere! (велика справа – мовчання!); Tacere est optimum et pro viribus sapere 

(найкраще – мовчати і бути мудрим в міру сил); Silentium est domitor 

iracundiae (мовчання – приборкувач гніву); негативне ставлення: напр.: укр.: 

Мовчанням правий не будеш, Мовчить, як пень, Не та собака кусає, що лає – 

а та, що хвостом виляє, англ.: Beware of a silent dog and still water, Dumb 

dogs are dangerous (Не бійся собаки брехливої, а бійся – мовчазної), лат.: 

Demissos animo ac tacitos vitare memento: qua flumen placidum est, illic latet 

altior unda (уникай похмурих і мовчазних людей: де тиха річка, там схована  

глибінь). 

В англомовному художньому дискурсі образи мовчання так само 

несуть визначене змістове навантаження, тому валідним вважаємо 

розмежування модусів поетичного мовчання на: модус емотивного плану, 

що виражає емоційне ставлення автора до об’єкта дослідження, модус 

волюнтативного плану, що виражає бажання автора твору, та модус 

сенсорного плану, що виражає чуттєве сприйняття насамперед автора, а вже 

потім читача.  

 

3. 2. 2. 1 Модус емотивного плану 

Емотивна забарвленість поезії на сьогодні ні в кого не викликає 

сумнівів. Автор-поет завдяки лексичним елементам, їх умілим поєднанням, 

використанням тропів та стилістичних фігур створює неповторну картину 

природи, яку сприймає читач, при цьому задіюючи як ментальні, так й 

емоційні зони своєї свідомості. Феномен мовчання, як в усному мовленні, так 

і в художньому дискурсі, проявляє риси емоційного забарвлення. Природне 

мовчання порівняно з людським має більш виражену здатність до створення 

неповторних образів, що, у свою чергу, несуть не лише змістове 

навантаження, але й емоційне. Модус емотивного плану має ширшу 

експлікаторну здатність, адже емотивність людини або читача пов’язана і з 

ментальною активністю, і з психологічною. Автор, завдяки своїм інтенціям, 

створює заворожуючи картини тиші, в яких передає читачеві свої емоції. 
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На сторінках поетичного тексту, образ мовчання найчастіше 

співвідноситься із захопленням автора, лексичні елементи, що входять до 

його складу, передають непідробну любов до цієї неповторної миті 

суцільного спокою та тиші. 

Комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити 

лексичні елементи, що актуалізують емоційне ставлення автора до 

природного мовчання. Перша група представлена конструкціями з окличним 

елементом О, напр.: 'O gentle wind, that bloweth south, / From where my Love 

repaireth, / Convey a kiss frae his dear mouth / And tell me how he fareth! [247, с. 

498]; О dread and silent Mount! I gazed upon thee, / Till thou, still present to the 

bodily sense, / Didst vanish from my thought: entranced in prayer / 1 worshipped 

the Invisible alone [236, с. 707]; O for a soft and gende wind! / I heard a fair one 

cry; / But give to me the snoring breeze / And white waves heaving high [241, с. 

783].  

Приклади ілюструють ступінь захоплення автора природними 

явищами, окличне О, що знаходиться у препозиції до поетичного образу 

мовчання наголошує на красі повітряних символах природи gentle wind, O for 

a soft and gende wind, при чому знак оклику не завжди завершує поетичний 

вислів, хоча емоційна забарвленість зберігається. До того ж загальна оцінка 

автора до природної тиші характеризується своєю позитивністю. 

Друга група емоційно забарвлених модусів представлена прислівником 

HOW, напр.:  How silently! Around thee and above / Deep is the air and dark, 

substantial, black, / An ebon mass: methinks thou piercest it, / As with a wedge! 

But when I look again, / It is thine own calm home, thy crystal shrine, / Thy 

habitation from eternity! [241, с. 707]; How calm it was!—the silence there [241, 

с. 846]; Each of these landlords walked amidst his farm, / Saying, "'T is mine, my 

children's and my name's. / How sweet the west wind sounds in my own trees! / 

How graceful climb those shadows on my hill! [244, с. 33]; In a field who speaks 

for a different summer / From the one the thunder is mulling over — / How calm 

the sensuous is! How saintly! / Undersea light from a lit-up glen [244, с. 678-679].  
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У наведених прикладах прислівник How, знаходячись у препозиції по 

відношенню до поетичних образів мовчання, набуває емфатичних якостей та 

вказує на захоплення автора природною тишею. Потрібно зазначити, що такі 

якості зберігаються лише в окличних реченнях.  

Третя група представлена  поєднанням частки SO, яка насамперед 

вказує на сенсорний модус поетичного мовчання, та прислівника HOW, SO + 

HOW, напр.: So pure the sky, so quiet was the air! / So like, so very like, was day 

to day! / Whenever I look'd, thy image still was there; / It trembled, but it never 

passed away. / How perfect was the calm! It seem'd no sleep, / No mood, which 

season takes away, or brings: / I could have fancied that the mighty Deep / Was 

even the gentlest of all gentle things [241, с. 605].  

Така інтеграція представників різного плану модусу показує лише 

ступінь захоплення, замилування автором природними символами, яким 

властива тиша.  

Підсумовуючи аналіз поданої вибірки, необхідно наголосити на тому, 

що модус емотивного плану поетичного образу мовчання є достатньо 

інтегрованим, кількісний аналіз виявив такі характеристики цього модусу – 

55% від загальної поетичної вибірки. 

 

3. 2. 2. 2. Модус волюнтативного плану 

Цей модус насамперед характеризується високим ступенем бажання 

або прагнення чогось, в нашому випадку ці інтенції пов'язані зі створенням 

поетичного образу мовчання. Як уже зазначалося, природа та її символи як 

основні комуніканти мовленнєвого акту знаходяться в центрі нашого 

дослідження. Природа як головний комунікант може впливати на 

силенціальну ситуацію, при цьому наділяючи інші явища тишею. Зв'язок 

Природи та Людини характеризується зворотністю, в той час як Бог є 

єдиним, хто в змозі впливати на Природу одноосібно (див. рис. 3. 2). Саме 

тому конструкції, що належать до цього модусу, найчастіше мають у своєму 
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складі імпліцитне або експліцитне уособлення людини або божественної 

сили. 

У поетичному тексті модус волюнтативного плану подається 

конструкціями з: 

- модальним дієсловом MAY, що знаходиться у препозиції до 

поетичного образу мовчання і таким чином вказує на гостре бажання автора 

у створенні тієї чи іншої силенціальної ситуації, напр.: Yet like a star, with 

glittering crest, / Self-poised in air thou seem'st to rest;— / May peace come never 

to his nest / Who shall reprove thee!  [241, с. 641]; 

- спонукальною часткою LET, напр.: Nay, let the silence of my 

womanhood / Commend my woman-love to thy belief [241, с. 928]; But let the 

night be calme, and quietsome, / Without tempestuous storms or sad afray [240, с. 

242]; But soft! sink low! / Soft! let me just murmur, / And do you wait a moment 

you husky-noised sea [244, с. 138], що дозволяє читачеві осягнути настрій 

природи щодо створення силенціальної ситуації.  

Аналізуючи весь ілюстративний матеріал, зазначимо, що поетичні 

образи мовчання, що виражають модус волюнтативного плану є дуже 

раритетні, тому що наша вибірка спрямована упершу чергу на визначення 

поетичного мовчання, що корелює з природою та її явищами. 

 

3. 2. 2. 3 Модус сенсорного плану 

Модус сенсорного плану орієнтований на актуальний стан світу в його 

предметному, процесуальному та подійному аспектах. Людина сприймає 

окремі об’єкти, що входять до його перцептивної зони [10, с. 110]. Загалом 

відмітимо, що зорові образи легше сприймаються, ніж слухові. Перші більше 

пов’язані із чуттєвою та раціональною природою людини, останні 

асоціюються з ірраціональною природою. У цьому сенсі інтуїція є ближчою 

до слуху, ніж до зору.  

У нашому випадку поетичні образи мовчання корелюють як із 

зоровими, так і зі слуховими органами сприйняття. Реципієнт, читаючи твір, 
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сприймає спочатку вербальні засоби, що експлікують поетичне мовчання, а 

вже потім у його уяві виникають слухові образи, що вказують на тривалість 

або глибину природної тиші.  

Образи мовчання, що виражають модус сенсорного плану, в 

англомовній пейзажній ліриці найчастіше корелюють з такими 

підсилювальними частками, що показують тривалість тиші або її глибину: 

- конструкції із часткою SO, напр.: This night, so tranquil now, will not go 

hence [241, с. 728]; So silently we seemed to speak, / So slowly moved about, / As 

we had lent her half our powers / To eke her living out [241, с. 910]; SWEET day, 

so cool, so calm, so bright! / T h e bridal of the earth and sky— / T h e dew shall 

weep thy fall to-night; / For thou must die [240, с. 342]; "No water so still as the / 

dead fountains of Versailles." [244, с. 339]. Перша група характеризується 

високим ступенем глибинності поетичного мовчання. Тиша природних явищ, 

яка вже вербалізувалася завдяки домінантним експлікаторам або допоміжним 

імплікаторам: tranquil, silently, cool, calm, bright, still, підсилюється часткою 

SO, що знаходиться у препозиції до вербалізатора і тим самим  допомагає 

створити в уяві реципієнта довготривалу глибинну тишу природи; 

- конструкції із часткою TILL, напр.: But she saw till the sorrows of man 

were bye, / And all was love and harmony; / Till the stars of heaven fell calmly 

away, / Like flakes of snaw on a winter day [241, с. 763]; Till the calm rivers, 

lakes, and seas, / Like strips of the sky fallen through me on high, / Are each paved 

with the moon and these [241, с. 853]; Till in the silence around him he hears / The 

muster of men at the barrack door [236, с. 108]; Crosses the brown land, unheard. 

/ The nymphs are departed. / Sweet Thames, run softly, till I end my song [244, с. 

355]. Друга група на відміну від першої вже не вказує на безмежні рамки 

природної тиші, а, навпаки, – регламентує її інтенціями автора. Лише 

останній приклад чітко показує вплив людини на природну тишу, а саме 

автор у поетичних рядках просить Темзу текти повільно, тихо, поки він не 

закінчить свою пісню – Sweet Thames, run softly, till I end my song. Таким 
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чином, читач уже наперед готовий до тривалої тиші й вона вже не матиме 

такого емоційного впливу;  

- конструкції із часткою STILL, напр.: Who, through long days of labor, / 

And nights devoid of ease, / Still heard in his soul the music / Of wonderful 

melodies. / Such songs have power to quiet / The restless pulse of care, / And come 

like the benediction / That follows after prayer [236, с. 104]. Третя група на 

відміну від другої проявляє більш виражені характеристики довготривалості 

та глибини мовчання, отже має більший вплив на реципієнта. Поетичне 

мовчання, що виражає чуттєвий модус завдяки частці still є більш глибинним 

– воно існувало ще до визначеного сюжетними лініями моменту і триватиме 

ще невизначений час.  

Провівши кількісний підрахунок частотності використання модусів 

різного плану, ми встановили, що модус емотивного плану виявляє більш 

інтегровані характеристики, ніж модус сенсорного (відсоткове 

співвідношення становить: модус емотивного плану – 55 %, модус 

сенсорного плану – 25 %), в той час як модус волюнтативного плану 

характеризуєься раритетністю (відсоткове співвідношення складає – 20 %) 

від загальної кількості поетичної вибірки.  

 

3.3 Мовні особливості основних продуцентів природного мовчання 

Поняття мовних особливостей у теорії дискурсу тісно пов’язане з 

поняттям стилю спілкування. 

З огляду на принцип «стиль спілкування», тобто в межах теорії 

функціональних стилів, зазвичай говорять про розмовний (розмовно-

побутовий), офіційно-діловий, науковий, мас-медійний і художній дискурси 

[144, с. 42].  

Категорії стилю та жанру під час еволюційного процесу художніх 

засобів літератури виділяються як найбільш репрезентативні форми поетики. 

При цьому спостерігається кореляція специфіки їх репрезентативності та 
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природи взаємодії зі специфікою того чи іншого етапу розвитку словесної 

творчості [76, с. 5]. 

Жанр належить до тієї групи факторів, що впливають на формування 

стилю і становить алгоритмічно складений тип літературного твору, 

переважно художнього, хоча кожна епоха містить у собі систему жанрів у 

кожній зі сфер духовної діяльності та спілкування [227, с. 56]. Літературний 

жанр володіє комплексом властивостей, що характеризуються стійкістю та 

різноманітністю аспектів, і відзначається певним обсягом, пафосом, 

тематикою, системою рим, активністю вигадки. 

У будь-якого жанру є зовнішній (формальний) і внутрішній (змістовий) 

плани. Форма жанру тісно пов’язана зі змістом, тобто з тематикою твору із 

його специфікою, осмисленням митцем тієї чи іншої сторони реальної 

дійсності [226, с. 57]. У процесі дослідження взаємодії категорії жанру та 

стилю виникла ідея «жанрових стилів», що одержала експлікацію в одній із 

течій, тісно пов’язаних із функціонально-стилістичним спрямуванням 

дослідження.  

Повертаючись до дослідження поетичних образів мовчання в 

англомовному художньому дискурсі, валідним є розмежування тематики цих 

образів, тобто їх мотивної спрямованості та стилістичних засобів їх 

репрезентації. 

 

3.3.1 Провідні мотиви поетичних образів мовчання 

Поетичні образи мовчання як будь-яка комунікативна дія є носіями 

окремої частки прагматики, що насамперед показує нам причину виникнення 

мовчазного феномену. Образ мовчання, що продукується лексичними або 

синтаксичними елементами та природними комунікантами, відображає 

авторські інтенції та перебирає на себе всю основну прагматику твору. 

Дослідження прагматики поетичного мовчання ґрунтується на осмисленні 

мотивного спрямування зазначеного образу та художнього твору.    
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Мотив (фр. motif, нім. мotiv від лат. moveo – рухаю) – термін, який 

перейшов до літературознавства із музикознавства, де позначав ритмічно-

оформлену групу із декількох нот. Уперше поняття «мотив» було розглянуто 

відомим вченим ХIХ століття А. Н. Веселовским [33], який теоретично 

обґрунтував поняття мотиву як «найпростішої розповідної одиниці», яку 

поетична мова отримала із фольклору. А. Захаркин, визначав мотив як 

мінімально значимий компонент висловлювання, найпростішу складову 

частину сюжету художнього твору [66]. 

У сучасних дослідженнях мотив [45; 145; 167] є компонентом твору, 

що характеризується значимістю за рахунок повторюваності та 

впізнаванності. Найчастіше мотив відіграє змістову роль, та сприяє 

розумінню головної ідеї. На думку Б. М. Гаспарова [45], у ролі мотиву може 

виступати будь-який феномен, подія, риса характеру, елемент ландшафту, 

предмет, звук. Єдине, що визначає мотив, так це його репродукцію у тексті, 

так на відміну від звичного сюжетного оповідання, в якому заздалегідь 

визначені дискретні компоненти (персонажі, події), мотив не має визначеної 

структури – він формується під час розгортання структури і тільки через 

структуру. Таким чином, прозорим стає те, що мотив має локалізовану 

позицію у творі, але існує в різних формах. Мотив, на сторінках поетичних 

творів експлікується одним словом, словосполученням, що повторюється та 

варіюється. Структура мотиву є як експліцитною, так і імпліцитною, 

глибинно зануреною в підтекст. Л. Н. Целкова зауважує, що мотиви можуть 

бути не тільки сюжетними, а і дескриптивними, ліричними, не тільки явними, 

але й внутрішньо-текстовими [181] 

Поетичний образ мовчання в англомовній ліриці, має також значеннєве 

навантаження, яке може бути як прозорим так і прихованим для реципієнта. 

Автор-поет, в ці образи вкладає власні бачення та значення, що 

доповнюються сюжетними лініями та загальним змістом твору.  

Явища мотиву та образу в поетиці художнього твору пов’язуються між 

собою. Образ у мотиві набуває здатності до розвитку, доповнення, 



 

 

159   

можливості збереження єдності змісту. Образ поетичного мовчання на 

сторінках англомовної поезії омовлюється різними лексичними елементами, 

які, у свою чергу, наповнюють природну тишу різноманітними смисловими 

відтінками. Природна тиша дозволяє доповнити основні тематичні блоки 

вірша, сюжетні лінії та створити довершену картину в поетичному просторі. 

Мовчання, що експлікується в поезії, осмислюється не поодиноко, а 

комплексно, причому тематична спрямованість вірша накладає певний 

значеннєвий відбиток на сам образ. Зазначимо, що наша поетична вибірка 

передусім спрямована на опис краси мовчазної природи, її конгруентність із 

настроями ліричного героя та автора. Тиша при цьому виступає як основний 

мотив або як допоміжний елемент у довершених поетичних рядках. 

У ролі основного, або домінантного, мотиву поетичного мовчання в 

англомовній пейзажній ліриці, ми обрали мотив ідеалістичного 

замилування природною тишею, напр.: When Spring adorns the dewy scene, / 

How sweet to walk the velvet green, / And hear the west wind‘s gentle sighs, / As 

o‘er the scented mead it flies! [247, с. 58]; Music that floods the soul in waves of 

delicious sound, / Music that gushes fresh, spontaneously around, / Music in every 

voice and murmur of nature found, / These are the themes of song [247, с. 62]. 

Подані приклади ілюструють любов автора до тихої, мовчазної природи, при 

цьому, в першому випадку ліричний герой насолоджується тихим, спокійним 

вітром - hear the west wind‘s gentle sighs, у той час як у другому природний 

спокій асоціюється з музикою, що наповнює душу поета, Music in every voice 

and murmur of nature found. 

Цікавим є те, що краса мовчазної природи у поетичних тестах 

найчастіше пов’язується з красою рідного краю. Природне мовчання та 

авторське захоплення створюють справжній мотив любові до рідного краю, 

який є прозорим на сторінках поетичних текстів. Рідна земля завдяки 

інтенціям автора перетворюється на таку бажану тиху та милу серцю 

"частку" світу, напр.: FIVE years have past; five summers, with the length / Of 

five long winters! and again I hear / These waters, rolling from their mountain-
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springs / With a soft inland murmur.—  Once again / Do I behold these steep and 

lofty cliffs, / That on a wild secluded scene impress / Thoughts of more deep 

seclusion; and connect / The landscape with the quiet of the sky [241, с. 635]; But 

the native air is pure and sweet [244, с. 47].  

 Автор безперестанно згадує красу рідного краю, а поетичне мовчання, 

що експлікується вербалізаторами a soft inland murmur, the quiet of the sky, 

native air is pure and sweet, створюють довершену картину спокою 

батьківщини. 

Світ тиші та мовчазного простору характеризує духовну сферу 

ліричного героя, який перебуває у стані рефлексії, займається самопізнання 

та намагається упорядкувати свої власні думки та почуття. Саме тому в 

англомовній ліриці мотив замилування стає первинним до створення іншого, 

що насамперед пов'язаний із гармонією природи та людини.  

Природа в цьому разі опановує роль мовчазного співбесідника, який 

своєю мовчазною згодою підтримує людину, напр.: And that night, while all 

was still, / I heard the waters roll slowly continually up the shores, / I heard the 

hissing rustle of the liquid and sands, as directed to me, whispering, to 

congratulate me [252, с. 543]. Крім того, Природне мовчання (Nature Silence) 

може виступати і в ролі повноцінного комуніканта, учасника 

комунікативного процесу, напр.: Where to answering, the sea, / Delaying not, 

hurrying not, \ Whisper'd me through the night, and very plainly before daybreak 

[244, с. 140]. Природне явище SEA, що входить до земних символів, бере на 

себе роль єдиного співрозмовника ліричного героя і за допомгою 

вербалізатора мовчання to whisper здатне підтримати тиху розмову з героєм. 

На сторінках поетичних текстів гармонія людини та природи може 

експлікуватися не лише завдяки метафоризованій бесіді. Взагалі пейзажна 

лірика, й зокрема поетичне мовчання, відіграє не останню роль у передачі 

почуттів автора або ліричного героя. Таке співіснування інтегрується в 

поетичний текст у вигляді мотиву краси тихої природи та кохання, напр.: 

Nor the round sun shine that shine to all; / Her light shall into darkness change; / 
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For her the green grass shall not spring, / Nor the rivers flow, nor the sweet birds 

sing, / Till Love have his full revenge [249, с. 292]. Інтенції автора 

першочергово спрямовані на те, щоб поетичним словом показати читачеві 

залежність почуттів від настроїв природи. Експліцитне мовчання, що 

вербалізується дескриптивними одиницями типу: the green grass shall not 

spring, nor the rivers flow, nor the sweet birds sing, передає замислений настрій 

природи та її явищ та їх рішучий потяг до мовчазної поведінки  - «доки 

кохання не виникне в серці ліричного героя» - Till Love have his full revenge.    

До того ж образ тиші може поступово трансформуватися під впливом 

настроїв автора та перетворюватися на німоту та глухість природи по 

відношенню до людини, що є прикметою небуття. Відтак ми можемо 

говорити про наступний мотив поетичних образів мовчання, а саме мотив 

блаженства тихого небуття. Взагалі образи мовчання та смерті 

характеризуються тісними зв’язками не лише на сторінках поетичних текстів. 

Ця співвіднесеність простежується ще на культурологічному рівні розуміння 

образу мовчання. Досвід осмислення такого поняття, як тиша, бачимо у 

трактатах містичних філософських та релігійних течій. Тиша, мовчання 

завжди сприймалися як синонім смирення, спокою та гармонії.  

Зазначений мотив виявляє високий ступінь інтегрованості в поетичний 

твір, напр.: She looks, and her heart is in heaven: but they fade, / The mist and the 

river, the hill and the shade; / The stream will not flow, and the hill will not rise, / 

And the colours have all pass'd away from her eyes! [241, с. 655]. Цей приклад 

характеризується як імпліцитністю мовчання, що репрезентоване 

дескриптивними конструкціями типу The stream will not flow, and the hill will 

not rise, так й імпліцитністю самого образу смерті. Дескриптивні конструкції 

відіграють роль фону, на якому розгортаються трагічні події. Кількісний 

аналіз прикладів подібного мотивного спрямування дозволив ще раз 

підтвердити достатньо високий ступінь інтегрованості в англомовний 

поетичний твір, відсоткове співвідношення якого становить – 32%. 
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Відмітимо, що зазначений мотив тісно пов'язаний із мотивом 

трансцендентальності  тихої ночі, напр.: I woke, and we were sailing on / As 

in a gentle weather: / 'Twas night, calm night, the moon was high; / The dead men 

stood together [241, с. 695]. Цим уривком автор показує магічність тихої ночі, 

коли все живе завмирає, в той час як світ потойбяччя починає оживати на 

поетичних просторах.  

Ще один фоновий мотив поетичного мовчання представлений 

компонентами, що створюють мотив миру та відсутності війни, напр.: 

And in silence all the warriors / Broke the red stone of the quarry, / Smoothed and 

formed it into Peace-Pipes [236, с. 92]. Фонова тиша характеризується 

прагненням людей до створення мирного простору, взаєморозуміння та 

спокою.  

Крім того мовчання може характеризувати цілий простір, який 

підпорядкований суцільному спокою без війни, напр.: Winding across wide 

water, without sound. / The day is like wide water, without sound, / Stilled for the 

passing of her dreaming feet / Over the seas, to silent Palestine, / Dominion of the 

blood and sepulchre [244, с. 250], Автор, описуючи чарівний тихий день, The 

day is like wide water, without sound, / Stilled for the passing of her dreaming feet, 

показує прагнення ліричного героя потрапити до вже спокійної Палестини, 

Over the seas, to silent Palestine, де раніше точилася війна, Dominion of the 

blood and sepulcher.  

Дослідження емпіричного матеріалу дозволо встановити, що залежно 

від ракурсу аналізу тиша може змінювати сфери своєї наявності у творі, 

стаючи або ж основним «рельєфом», або «фоном». Торкаючись мотивів 

гармонії природи та людини, прозорим є те, що у цьому разі поетична тиша 

бере на себе основну роль комуніканта, учасника дії, стаючи головним 

героєм сюжетної лінії. У разі з мотивом блаженства тихого небуття, 

мотивом миру та відсутності війни поетична тиша виступає в ролі «фону» 

на якому розгортаються події поетичного твору.   
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Прагматичне спрямування поетичних образів мовчання показане у 

таблиці 3. 5. 

Таблиця 3. 5 – Провідні мотиви словесно-поетичного образу мовчання 

 СЛОВЕСНО-ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ МОВЧАННЯ 

 

ДОМІНАНТНІ  (45 %)    ФОНОВІ (55 %) 

- Мотив гармонії людини і 

природи 

 - Мотив блаженства тихого 

небуття 

- Мотив любові до рідного краю  - Мотив трансцедентальності 

тихої ночі 

- Мотив краси тихої природи та 

кохання 

 - Мотив миру та відсутності війни 

Отже, зазначимо, що словесно-поетичний образ мовчання в 

англомовному художньому дискурсі розглядається з точки зору основного, 

або домінантного, мотиву, що реалізується в поезії раритетніше, ніж 

фоновий. Це пояснюється насамперед домінуючою функцією мовчання як 

фону для розгортання подій і створення емоційного забарвлення художнього 

твору. 

 

3.3.2 Стилістичні засоби репрезентації поетичних образів мовчання 

Як відомо, стилістикою називають галузь лінгвістики, що вивчає 

принципи та ефект вибору й використання лексичних, граматичних, 

фонетичних, та взагалі мовних засобів для передачі думки та емоції за різних 

умов спілкування [6].  

Художній англомовний дискурс становить необмежений простір для 

існування образу мовчання, який експлікується саме завдяки стилістично 

маркованим номінаціям, що створюють довершену картину поетичного 

мовчання. На сьогодні лінгвісти виділяють два основні види стилістики, що 

визначають сферу для осмислення різних засобів репрезентації, а саме: 

лінгвостилістику та літературознавчу стилістику. Потрібно зазначити, що 

коло наших інтересів зосереджене саме у лінгвостилістиці – науці про 

стильові різновиди мови, що визначені умовами, метою спілкування, 
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мовними засобами та мірою їх використання.  Також до поля нашого 

дослідження потрапила й поетика – наука про будову літературних творів і 

про систему використання в них естетичних засобів [33] Проте підкреслимо, 

що існує і більш вужче розуміння поетики як науки, що вивчає поетичну 

мову.  

У результаті аналізу емпіричного матеріалу, очевидним стає те, що 

поетичний образ мовчання є сам по собі емоційно зарядженим компонентом 

поетичного тексту, що несе певне ідейно-тематичне навантаження. Образ 

природного мовчання, так само як і будь-який інший образ, виконує низку 

важливих функцій, а саме: пізнавальну, комунікативну, естетичну та 

виховну.  

Образна природа мовчання базується на тому, що образ екстеріоризує у 

підсвідомості минулі відчуття та сприйняття, конкретизує інформацію, яку 

ми одержуємо від художнього твору, при цьому доповнючи ці спогади 

зоровими, слуховими, тактильними, температурними й іншими відчуттями, 

набутими досвідом свого життя.  

Образи взагалі та поетичний образ мовчання зокрема дають можливість 

автору передати читачеві те індивідуальне бачення світу, яке приховане в 

тексті й притаманне ліричному герою, автору або персонажу, одночасно 

характеризуючи їх. Саме тому образ виконує ключову роль у розробці ідей і 

тем твору, і під час інтерпретації тексту вони розглядаються як найважливіші 

елементи у структурі цілого. Тропи як лексичні засоби виразності, є окремим 

випадком мовного втілення образності. 

Тому наше подальше дослідження будуватиметься на більш 

детальному осмисленні стилістичних засобів репрезентації поетичних 

образів мовчання, які представлені різноманітними стилістичними фігурами 

й тропами, що беруть участь у створенні природного мовчання на сторінках 

поетичних текстів. У центрі таких засобів знаходиться персоніфікація, або 

уособлення, оскільки завдяки їй природа та ії символи оживають, набувають 

людських якостей та вмінь.  
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У стилістиці персоніфікація належить до системи тропів. Проте, як 

слушно зауважує А. С. Лебедевський, «цей дуже поширений спосіб 

художнього переосмислення вважається настільки простим, що розмова про 

нього обмежується лише коротким визначенням та декількома прикладами 

для ілюстрації» [103,  с.61]. 

На наш погляд, було б дуже неправомірно стверджувати, що явище 

персоніфікації є нецікавим для наукових розробок. Осмислюючи дефініції 

персоніфікації [13; 70; 83; 103: 111; 118] стає зрозумілим, що деякі лінгвісти 

трактують персоніфікацію ширше, ніж інші. Під широтою розуміють не 

кількість метафоризованих понять, а кінцеву сферу диспозиції 

персоніфікованого денотата: більш ширша – живі істоти взагалі, більш вузька 

– сфера антропонімів, людей [70]. Саме тому перед нами постає питання: 

персоніфікація пов’язана лише з людськими якостями чи це загальний процес 

одухотворення. На сторінках поетичних текстів персоніфікації підлягає 

власне феномен тиші, предмети флори та природні явища уподібнюються у 

своїй поведінці не лише людині але й іншим живим істотам.  

Досліджуючи зазначені фактори створення поетичних образів 

мовчання, особливу увагу потрібно приділити ступеням перенесення 

властивостей та якостей живих істот на явища неживої природи, оскільки 

персоніфікація – це приписування предметам та явищам неживого світу 

специфічних властивостей та якостей людини, антропонімізація – наділення 

представників фауни специфічними властивостями людини, одухотворення – 

наділення предметів та явищ неживої природи властивостями та якостями 

одухотворених істот, виключаючи специфічні якості людини [70; 83].  

Дуже важливим, на думку А. С. Лебедевського, є визначення критеріїв 

персоніфікації, при цьому мають виконуватися три основні умови: 1) 

персоніфікований об’єкт повинен розглядатися як самостійно існуючий, 

незалежно від сприйняття мовця; 2) персоніфікований об’єкт повинен 

самостійно володіти просторовою формою, доступною для розуміння 

слухача або співвідносеною із живою істотою і вигляд якої створюється 
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свідомістю; 3) персоніфікованому об’єкту приписується можливість 

виконання дій або володіння якостями, що є типовими для людини або 

тварини [103, с.62]. 

Ці критерії належать до повної або чистої персоніфікації, яка задумана 

автором як одухотворений образ неживого предмета або явища та 

сприймається слухачем згідно з авторськими інтенціями [70]. У поетичному 

тексті персоніфікацією пронизаний майже кожний рядок, завдяки авторським 

інтенціям природа та всі її явища оживають, володіючи усіма якостями та 

вміннями як людини, так і живих істот узагалі. Як уже зазначалося вище, 

крім вміння мовчати, природні явища характеризуються широким спектром 

невербальних навичок – кінесичних, такесичних, мімічних, та 

психофізіологічних. Найбільш валідним та емоційно зарядженим, з огляду на 

об’єкт нашої наукової розвідки, є поетичне мовчання природи.  

Мовчання взагалі, що найчастіше експлікується домінантним 

вербалізатором silence, уже відкрите до персоніфікаціїї. На сторінках 

поетичних творів валідним є використання цього вербалізатора з великої 

літери, напр.: THOU still unravish'd bride of quietness, / Thou foster-child of 

Silence and slow Time [241, с. 878]; But still let Silence trew night-watches keepe, 

/ That sacred Peace may in assurance rayne [241, с. 243]; That how so ever much 

they may desire Silence, they cannot weep behind a cloud: / As even here they talk 

at Almesbury [249, с. 136]. У цьому прикладі персоніфікації, або уособленню, 

підлягає власне феномен тиші, а таке написання перетворює це поняття на 

власну назву, одухотворюючи його та наділяючи якостями живої істоти. 

Тиша природних явищ також проявляє в собі персоніфіковані ознаки, 

однак у цьому разі, валідним є розгляд персоніфікації з огляду на кінцеву 

сферу диспозиції: живі істоти або людина. Більш широка сфера диспозиції 

представлена персоніфікованими елементами, що демонструють у собі 

уподібнення як до людини, так і до живих істот загалом, напр.: Your voice 

sings not so soft, — / Though even as wind murmuring through raftered loft [251, 

с. 8]; Which the wild sea-murmur fills, / And soft sunshine, and the sound [241, с. 
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840-841]. Вербалізатор murmur відбиває домінантні риси людської сфери 

діяльності, але на сторінках поетичних творів ця здатність передається і 

предметам фауни, напр.:  A FLOCK of sheep that leisurely pass by / One after 

one; the sound of rain, and bees / Murmuring; the fall of rivers, winds and seas 

[241, с. 680]; Thy sweet child Sleep, the filmy-eyed, / Murmur'd like a noon-tide 

bee [241, с. 833]. Причому персоніфікованими елементами стають лише ті, 

що характеризують тихе звучання природних явищ.  

Вужчу сферу диспозиції становлять елементи, що належать лише до 

людської категорії, напр.: And now 'twas like all instruments, / Now like a lonely 

flute; / And now it is an angel's song, / That makes the heavens be mute [241, с. 

693]. Вербалізатор mute належить виключно до людської сфери, адже 

характеризує істоти, які здатні до вимови членороздільних та зрозумілих 

фраз. Персоніфікований елемент heaven набуває людських рис, що створює 

неповторну природну тишу.  

У результаті персоніфікації, яка реалізується за допомогою лексичних 

засобів, що належать до людської сфери, а саме: voiceless, напр.: Lost Echo 

sits amid the voiceless mountains [241, с. 860], soundless, напр.: Spirit of a 

winter's night; / When the soundless earth is muffled [241, с. 871]; noisless, напр.: 

Again the deathless grass, so noiseless, soft and green, / Again the blood-red roses 

blooming [252, с. 85], природна тиша уподібнюється до людського мовчання. 

Тож, говорячи про ступінь інтегрованості в поетичний простір лексичних 

засобів репрезентації поетичного мовчання, необхідно зауважити, що 

домінантним є персоніфікація, що підтверджується кількісним аналізом (≈70 

%).   

Іншим продуктивним стилістичним засобом створення поетичного 

мовчання є порівняння – один із найдавніших видів інтелектуальної 

діяльності, що навіть передував лічбі [153]. Культура не може існувати 

окремо від порівняння, а порівняння від культури, тому що порівняння в 

широкому сенсі – це проблема тотожності та відмінності. За визначенням 

М. Фуко, порівняння –найбільш універсальний, найочевидніший елемент, що 
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визначає форму пізнання та гарантує багатство його змісту [178]. Саме 

порівняння як момент подібності речей породжує метафору, символи, вказує 

на міфологічність свідомості [112].  

Велика кількість лінгвістів, разом із Л. А. Лебедєвою, вважають, що 

стійке порівняння – це не тільки поняття, фігура мовлення або стилістичний 

прийом, але й «особливе мовне явище, особлива мовна одиниця, яка наділена 

значенням та формою вираження» [104].  

Теоретичне осмислення стійких порівнянь розпочалось у вітчизняній 

лінгвістиці в 60-х роках XX ст. Одним із перших, хто розпочав їх 

висвітлювати був В. В. Виноградов [33], який вважав їх особливим типом 

фразеологічних конструкцій. На його думку, умовність порівняльної фрази 

визначається традиційною національною характерністю образу, його 

побутовим реалізмом та експресивністю.  

Психологічну основу порівняння досліджував І. М. Сеченов [155]. За 

його визначенням, порівняння – це один зі способів сприйняття світу в його 

якостях. Аналогічне визначення порівняння зустрічається у працях 

О. О. Потебні, де порівняння – це сам процес пізнання. Семантика 

порівняння відображає специфічне національне бачення світу [112]. Це 

означає, що в порівняннях втілюються менталітет та духовна культура різних 

народів.  

Слід зазначити, що поетичні образи мовчання також широко 

репрезентуються шляхом порівняння. Інтегративність цього тропа у 

поетичний простір зумовлюється насамперед універсальністю самого 

поняття тиші. Мовчання як феномен невербаліки характеризується широким 

спектром поняттєвих асоціацій, що виникають в уяві як автора, так і 

реципієнта поетичного твору. Саме за цим принципом побудоване 

порівняння, що бере участь у створенні довершеної картини поетичної тиші. 

У результаті аналізу емпіричного матеріалу, очевидним стає те, що 

порівняння, яке співвідноситься з поетичною тишею, найчастіше 

представлене конструкціями з елементом AS. За значеннєвою приналежністю 
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денотата вони можуть бути розділені на такі групи: 1. Природне мовчання + 

Природні символи, напр.: Visit her, gentle Sleep! with wings of healing, / And 

may this storm be but a mountain-birth, / May all the stars hang bright above her 

dwelling, / Silent as though they watched the sleeping Earth! [241, с. 732]; Now all 

the tree-tops lay asleep, / Like green waves on the sea, / As still as in the silent 

deep / The ocean-woods may be [241, с. 846]; "the speedy stream which violently 

bears all before it, / at one time silent as the air / and now as powerful as the 

wind." [244, с. 329]; The youth of green savannahs spake, / And many an endless, 

endless lake / With all its fairy crowds / Of islands, that together lie / As quietly as 

spots of sky / Among the evening clouds [240, с. 609]; And haply from this crystal 

pool / Now peaceful as the morning [240, с. 630];  I have as many floors / As 

meadows or rivers, / As much still air as wind / And as many cats in mind [244, с. 

800]; The rain was like a waterfall / Of brilliant beaded light, / Cool and silent as 

the stars / The storm hid from the night [244, с. 1073]. Ця поетична вибірка 

вказує на високий ступінь поєднання природного мовчання з різними 

природними символами. Автор, завдяки своїм інтенціям, порівнює тишу 

одних символів з іншими – all the stars…Silent as though they watched the 

sleeping Earth!; waves on the sea - As still as in the silent deep The ocean-woods;  

speedy stream at one time silent as the air; Of islands …As quietly as spots of sky; 

crystal pool Now peaceful as the morning; As much still air as wind; The rain … 

Cool and silent as the stars. Кожна зазначена група створює довершену 

картину суцільної природної тиші, а неочікуване порівняння, яке ми не 

можемо віднести до стійких, обумовлюється насамперед особливістю 

світосприйняття автора в усіх його якостях; 2. Природне мовчання + 

Людина, напр.: And turn the blackest sorrows to bright joys: / Whose od'rous 

breath destroys / All taste of bitterness, and makes the air / As sweet as she is fair 

[240, с. 296]; We whisper together / Are quiet and meaningless / As wind in dry 

grass [244, с. 365]. Близькість Природи та Людини не раз було обґрунтовано 

доведена в нашій науковій розвідці, що передусім пов’язано з високою 

інтегрованістю мотиву гармонії природи та людини в поетичному просторі. 
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Тиша в природі інколи порівнюється з довершеною красою дівчини – makes 

the air / As sweet as she is fair, або навпаки, розгортається повна картина 

гармонізації людського мовчання та природного – We … Are quiet…  As wind 

in dry grass; 3. Природне мовчання + Потойбічна сила, напр.:  "No water so 

still as the dead fountains of Versailles." [244, с. 339]; There was silence deep as 

death; / And the boldest held his breath / For a time [241, с. 779]; So, dull and 

damp, and another day; / But the night of that, mist lifting, rain ceasing, / Silent as 

a ghost, while they thought they were sure of him, my / General retreated [252, с. 

437]. Асоціативний зв’язок мовчання та потойбічного світу простежується на 

культурному рівні розвитку цивілізацій. Феномен мовчання завжди виявляв 

риси чогось незрозумілого, неосяжного. Тематична спрямованість цих 

порівняльних конструкцій тісно пов’язана з реалізацією мотиву 

трансцендентальності – But the night … Silent as a ghost, та мотиву блаженства 

тихого небуття – There was silence deep as death, No water so still as the dead 

fountains. В уяві читача всі ці елементи створюють картину неосяжного 

мовчання, що охоплює природу нічної доби.   

Крім зазначених типів порівняльних конструкцій, валідним є 

використання імпліцитних конструкцій, що насамперед пов’язані з мотивом 

блаженства тихого небуття, напр.:  The silence of that dreamless sleep [237, с. 

786] – суцільна тиша, в цьому разі імпліцитно порівнюється з вічним сном, та 

трансцендентальністю тихої ночі, напр.:  The winds were like her maids, / On 

timid feet [244, с. 253] – природний символ вітру порівнюється із 

сором’язливою та тихою дівчиною. 

Говорячи про засоби реперзентації образу природного мовчання, 

валідним є дослідження епітетів, що відтворюють насамперед значеннєве 

навантаження образу поетичної тиші. Епітет – троп, що об'єднує риси як 

лексичного засобу виразності, так і синтаксичного, оскільки може 

виконувати роль означення, обставини та звертання. Особливість цього тропа 

визначається тим, що він необов’язково характеризуються переносним 

характером та наявністю емотивних, експресивних чи інших конотацій, які 
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виражають ставлення автора до предмета. Так, В. М. Жирмунський [61] 

виділяє епітети в широкому сенсі розуміння та вузькому. Перші 

характеризуються визначеним означенням, що підкреслюють у понятті 

важливу ознаку, другі ж, навпаки, не вводять нового означення, а лише 

підкреслюють уже відому ознаку. У нашій науковій розвідці ми 

дотримуватимемося першого визначення епітета, що насамперед пов’язане з 

характеристикою епітета як тропа.    

Образ поетичного мовчання характеризується широким спектром 

використання різноманітних епітетів, змістове навантаження яких тісно 

переплітається з мотивною спрямованістю природного мовчання.  

Мотив блаженства тихого небуття представлений епітетами, що 

яскраво характеризують образ поетичного мовчання, напр.: What though in 

solemn silence all [240, с. 400]; N o w fades the glimmering landscape on the 

sight, / And all the air a solemn stillness holds [240, с. 444]; Took a few herbs and 

apples, and the Day / Turned and departed silent. I, too late [244, с. 40]. Наведені 

приклади підкреслюють важливість та урочистість мовчання, що охоплює всі 

природні символи й створює неповторні образи природної тиші, що несуть у 

собі потрібне асоціативне спрямування.   

Мотив трансцендентальності ночі представлений домінантним 

епітетом perfect, що насамперед вказує на бездоганність тихої ночі, напр.: 

How soon unaccountable I became tired and sick, / Till rising and gliding out I 

wander'd off by myself, / In the mystical moist night-air, and from time to time, / 

Look'd up in perfect silence at the stars [236, с. 154]; потойбічні сили природних 

символів уночі підсилюються завдяки епітетам типу: укр.: священний, 

святий, недоторканий, англ.: sacred, inviolable, immune, напр.: Above the 

sacred whisper of the pines [244, с. 410];  The inviolable quietness; / The breath of 

peace we drew [245, с. 855] Their sacred everlasting calm! [241, с. 202]. 

Щодо постійних епітетів у поетичному просторі, то особливої уваги 

заслуговує їхня семантична класифікація. А. Н. Веселовський [32] поділяє 

такі епітети на тавтологічні, пояснювальні, метафоричні та синестетичні. 
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Аналізуючи поетичний емпіричний матеріал, стає зрозумілим, що в процесі 

творення поетичного образу мовчання беруть участь майже всі зазначені 

типи епітетів, але з різним ступенем інтегрованості в поетичний простір. 

Тавтологічні епітети характеризуються семантичною узгоджуваністю, 

що підкреслює основну якість означуваного об’єкта, в нашому випадку образ 

мовчання, експлікований різними вербалізаторами, що входять до 

силенціального словника природних категорій (див. табл. 2. 2). Такі епітети 

представлені в поетичних рядках типу Say, what doth that vessel of darkness 

bear? / The silent calm of the grave is there [247, с. 238]; Silent the silent field 

[249, с. 108].  

У першому випадку вербалізатор мовчання calm характеризується 

епітетом silent, який не лише семантично узгоджується з ним, але 

характеризується семантичною близькістю зазначених елементів, а другий 

приклад взагалі виявляє повну семантичну тотожність, при цьому природна 

тиша виявляє більш виражені експресивні якості.  

Пояснювальні епітети вказують на якусь окрему ознаку означуваного 

об’єкта та характеризує саме його. Говорячи про образ поетичного мовчання, 

валідним є розподіл таких епітетів за значеннєвим навантаженням цього 

пояснення. Досліджуючи емпіричний матеріал, ми встановили, що природне 

мовчання може характеризуватися дивергентністю, а саме: за тривалістю, 

напр.:  Uphold us—cherish—and have power to make / Our noisy years seem 

moments in the being / Of the eternal Silence: truths that wake [241, с. 599]; From 

the storm, the long calm, the darkness, the swell [244, с. 142]; He is waiting to be 

driven to the Blue Hotel, the ultimate resort, / where an endless silence fills the 

lilac-scented air [244, с. 909];  To momentary peace it bound / Our mortal nature's 

strife [241, с. 846]. Такі епітети, як eternal, long, endless, що характеризують 

домінантні вербалізатори calm та silence, підсилюють сприйняття тиші 

читачем, вказуючи на її всеохопленість і довготривалість, у той час як епітет 

momentary, що характеризує вербалізатор тиші peace, навпаки, підкреслює 

короткотривалість на крихкість моментів суцільного спокою; за 
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просторовою охопленістю, напр.:  There is a twofold Silence – sea and shore 

[250, с. 100]; Progressive silence fell [250, с. 267]. Перший приклад із епітетом  

twofold, локусне спрямування якого вводить автор у подальших поетичних 

рядках, характеризується статичним проявом, у той час як другий епітет 

progressive проявляє риси поступового опанування всього простору;    за 

загальними характеристиками, що пояснюють ту чи іншу ознаку 

поетичної тиші, напр.: Your mobile soft unquiet strength; and envies hardness, 

the insolent quietness of stone [236, с. 254]; After the torchlight red on sweaty 

faces / After the frosty silence in the gardens [244, с. 359]; For three days more in 

dreadful quietude, / And then arise, and raving slay us all [253, с. 30]; When winds 

have gathered and sun and moon burned dim / Above its cloudy rim; / But let a 

gentle silence wrought with music flow / Whither her footsteps go [253, с. 66]. Такі 

епітети характеризують ознаки різних природних символів, додають їм 

колоритності та створюють образи неповторної природної тиші. Мовчання 

природи та її символи постають перед читачем у різних образах: то вони 

зухвалі, як insolent quietness, то страшні та незрозумілі, наче dreadful quietude, 

то холодні та неприступні як  frosty silence in the gardens, то, навпаки, ніжні 

та всеогортаючі як gentle silence.  

Звернімо увагу на те, що всі раніше зазначені епітети належать до 

препозиційних по відношенню до означувального об’єкта. Постпозиційні 

епітети, у свою чергу, позначені авторською креативністю та більш високою 

експресивністю, напр.:  But the air was soft and the silence deep [241, с. 758].  

Описуючи образ тихої природи, автор найчастіше використовує різні 

відчуттєві якості та їх поєднання. Синестезія – універсальне явище в 

поетичному просторі, яке відносять до метафоричних тропів [84], у основі 

якого покладене міжчуттєве перенесення. В лінгвістиці синестезія 

розглядається як мовна універсалія, за допомогою якої зв’язок почуттів та 

відчуттів фіксується словесно [228, с. 314]. Розглядаючи відображення 

зв’язку почуттів та відчуттів у слові, закцентуємо на тому, що таке 
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відображення має характер переносення і, по суті, є метафорою. Сам 

характер переносення дозволяє визначити цю метафору як синестетичну.  

У нашій поетичній вибірці синестетична метафора тісно переплітається 

із синестетичними епітетами, які є первинними по відношенню до такого 

роду метафор. Тут потрібно наголосити, що традиційно під метафорою 

розуміють мовний вираз, у якому слово (словосполучення, речення, 

фрагмент тексту) переноситься зі своєї зони значень в іншу і 

використовується як художній образ. Його прагматична цінність та 

стилістичний ефект є результатом порівняння двох явищ, понять або речей, 

пов’язаних загальною ознакою. Цікаво, що метафора органічно пов’язана з 

поетичним баченням світу. Саме в цій метафорі знаходиться імпліцитне 

протистояння буденного бачення світу, що відповідає класифікуючим 

(таксономічним) предикатам, та незвичайне, що відкриває унікальну сутність 

предмета [9]. Ну На думку Н. Д. Арутюнової, близькість метафори та 

художнього дискурсу найбільше проявляється в таких якостях: 1) поєднанні 

у метафорі образу та змісту; 2) контрасті із тривіальною таксономією 

об’єктів; 3) категоріальному зміщенні; 4) актуалізації «випадкових зв’язків»; 

5) незвідністі до буквального перефразування; 6) синтетичность, дифузності 

значення; 7) допущенні різних інтепретацій; 8) відсутності або 

необов’язковості мотивації; 9) апеляції до уявлення, а не до знань; 10) 

обранні найкоротшого шляху до сутності об’єкта [9].  

Також необхідно зазначити, що в основу метафори покладено образ [9], 

в нашому випадку – поетичний образ мовчання. Образ – це джерело 

основних семіотичних понять, структура яких створюється взаємодією 

(органічною чи конвенціональною) принципово різних планів – плану 

вираження (те, що позначає) та плану змісту (того, що позначає). Тому 

метафора визначається через апеляцію до образу. 

Описуючи особливості функціонування синестетичних епітетів та 

синестетичних метафор у художніх текстах, звернімо увагу на те, що вони є 

унікальними, авторськими стилістичними засобами, які є носіями більш 
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яскравих та оригінальних образів і володіють експресивним потенціалом. 

Залежно від того, яке міжчуттєве переносення взято за основу 

синестетичного звороту, Н. Д. Арутюнова виділяє різні типи, серед яких: 1) 

зоровий (фотизми); 2) смаковий; 3) відчуттєвий (дотик); 3) нюховий (запах); 

4) слуховий (фонизми). 

У поетичному тексті під час створення образів мовчання валідним є 

використання синестетичних епітетів, які імпліцитно, за допомогою 

лексичних компонентів, що вже несуть асоціативне навантаження, та певною 

мірою впливають на уяву читача у відтворенні мовчазної пейзажної 

замальовки, такі епітети найчастіше характеризують природні символи за 

смаковим типом, напр.:  SWEET stream, that winds through yonder glade, [246, 

с. 534]; Sweet Flower! for by that name at last [241, с. 641]; Sweetly, sweedy blew 

the breeze— [236, р. 696]; THERE is not in the wide world a valley so sweet [236, 

р. 817]; Sweet water brims a cockle and braids down [244, с. 670]; Till the sweet 

heavens have filled it from the heights [249, с. 258]; зоровим типом, напр.: So 

pure the sky, so quiet was the air! [251, с. 105]; THE sun is warm, the sky is clear, 

[241, с. 827]; Than calm in waters seen! [241, с. 847]; The clear wind throws, 

[241, с. 227]; Cool Zephyrs thro' the clear blue sky [240, с. 452]; Today the air is 

clear of everything [240, с. 271]; Here the high air is clear, there buildings are 

murked [244, с. 479]; In the clear darkness [245, с. 495]; відчуттєвим типом 

(дотик), напр.: Regained cool peaceful air in wonder —  [248, с. 19];  'O gentle 

wind, that bloweth south [241, с. 498]; Those gentle hours that plenty bade to 

bloom [241, с. 510]; With a soft inland murmur [241, с. 635]; As in a gentle 

weather [241, с. 695]; O for a soft and gende wind! [241, с. 783]; My bark, by soft 

winds piloted [241, с. 837]; And soft sunshine [241, с. 840-841];  That even the 

gentle streame, the which them bare [240, с. 230]; Henceforth, ye gentle trees, for 

ever fade [240, с. 368]; And seeing that it was a soft October night [236, с. 282]; 

And sent soft waters murmuring by [244, с. 11]; On this green bank, by this soft 

stream [244, с. 28]; Now though the autumn clouds most softly pass [244, с. 160]; 

And a softness came from the starlight and filled me full to the bone [253, с. 392]; 
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відчуттєвим типом (запах), напр.: Sweet are the nights in careless slumber 

spent [240, с. 282]; There's the same sweet clover-smell in the breeze [244, р. 53]; 

On the sweet summer wind [244, с. 58]; And the air was stifling sweet [248, р. 83]; 

Here in the still sweet summer night [249, с. 257]; слуховим типом (фонизми), 

напр.: The voices sweet, the wee bit feet [241, с. 562]; No sweeter voice was ever 

heard [241, с. 654]; Mix'd with a sound of waters murmuring [241, р. 842]; How 

sweet the west wind sounds in my own trees! [244, с. 33]; Mute was the music of 

the air [244, с. 461];  With whistling winds and music of the waves [238, с. 181] 

Достаньо інтегрованим є поєднання всіх чуттєвих та відчуттєвих ознак 

для створення неповторного пейзажу, головним героєм якого є тиха природа 

або ії явища, напр.: SWEET day, so cool, so calm, so bright! [240, с. 342]; But 

the native air is pure and sweet [244, с. 47]; In August,—by a fresh soft breeze 

o'erblown [245, с. 898]; Sweet was the air and soft [244, с. 48]. 

Характеризуючи синестетичну метафору, потрібно зазначати, що вона, 

по-перше є вторинною по відношенню до синестетичних епітетів; це означає, 

що на сторінках поетичних творів образ природних явищ, до складу якого 

входять синестетичні епітети, завдяки авторським інтенціям набуває 

метафоризованого звучання. До того ж усі ці перетворення можуть 

відбуватися в межах одного авторського твору, напр.: Yet like a star, with 

glittering crest, / Self-poised in air thou seem'st to rest— / May peace come never 

to his nest / Who shall reprove thee!   / Sweet Flower! for by that name at last / 

When all my reveries are past, / I call thee, and to that cleave fast, / Sweet silent 

Creature! / That breath'st with me in sun and air, / Do thou, as thou art wont, 

repair / My heart with gladness, and a share / Of thy meek nature! [241, с. 641]. 

На початку твору, застосуванням синестетичного епітета автор створює 

образ квітки – Sweet Flower, що є персоніфікованим уособленням живої 

істоти, головного героя поетичних рядків, який із розвитком сюжету та під 

впливом авторських інтенцій трансформується в синестетичну метафору, що 

бере участь у створенні неповторного образу мовчання.  
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Інші приклади поетичної вибірки також демонструють велику 

інтегрованість синестетичної метафори у творенні поетичної тиші, що 

насамперед пов’язується з відчуттєвими ознаками (дотику), напр.: When the 

south wind, in May days, / With a net of shining haze / Silvers the horizon wall, / 

And with softness touching all [250, с. 46]; AS I ponder'd in silence, / Returning 

upon my poems, considering, lingering long [252, с. 52]; Like a flute in the woods; 

and anon, through the neighboring thickets, Farther and farther away it floated 

and dropped into silence [245, с. 96]; Beneath, in the churchyard, lay the dead, / 

In their night-encampment on the hill, / Wrapped in silence so deep and still [236, 

с. 108]; In the sunken silence of the place and speak [244, с. 906]. 

Досліджуючи метафоризовані елементи поетичної тиші взагалі, 

цікавим є створення метафоризованої тихої ночі на сторінках поетичних 

творів, напр.: The night, in silence, under many a star; / The ocean shore, and the 

husky whispering wave, whose voice I know [252, с. 293]; Long there and then in 

vigil I stood, dimly around me the battle-field spreading, / Vigil wondrous and vigil 

sweet there in the fragrant silent night, / But not a tear fell, not even a long-drawn 

sigh, long, long I gazed [252, с. 525]; All night the silence seems to flow Beside me 

in my utter woe [249, с. 286]; The calm majestic presence of the Night, / As of the 

one I love [250, с. 64]. Образ тихої ночі завдяки образу мовчання постає в уяві 

читача як ідеальний час для замилування чарівними природними явищами – 

The night, in silence… the husky whispering wave; The calm majestic presence of 

the Night, любов до яких не приховує і сам автор – As of the one I love.   

Підсумовуючи це дослідження, доречно наголосити на основних 

моментах стилістичної складової у реалізації поетичного мовчання, а саме: 

персоніфікація як стилістичний прийом виразності є домінантним у 

створенні неповторної тихої природи, причому порівняння, у свою чергу, 

відображають різні сторони асоціативних зв’язків образу мовчання, що 

виникають під впливом авторських інтенцій та уяви читача. Що ж до 

епітететів, то їх вживання тісно пов’язане з мотивною спрямованістю образу 

мовчання, синестетичні епітети та метафори добудовують сприйняття цих 
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образів, створюють довершені картини у свідомості читача, проявляючи риси 

експресивно заряджених елементів.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Ураховуючи проаналізовані дефініції дискурсу, стає зрозумілим, що 

художній англомовний дискурс має розглядатися як своєрідне середовище, в 

якому відбуваються процеси породження, функціонування та інтепретування 

поетичних образів мовчання на різних рівнях. Загальновідомим є той факт, 

що середовище спілкування тісно пов'язане з хронотопною характеристикою 

комунікації, у якій першочергово виділяються топос (середовище і місце 

існування) та хронос (період, час). Хронотоп, під яким розуміють культурно 

оброблену стійку позицію, з якої або крізь яку людина освоює простір 

топографічно об'ємного світу, є іншою характеристикою поетичного твору, 

що також є значущим у дослідженні абсолютного мовчання всіх природних 

символів. 

2. Поетичні образи мовчання не існують у просторі, вони мають свої 

чітко оформлені хронологічні рамки. Комплексний аналіз ілюстративного 

матеріалу дозволив виявити основні хронологічні рамки поетичного 

мовчання в англомовному художньому дискурсі, а саме: добові: вечір, ніч, 

ранок, день, та сезонні: весна, літо, зима, осінь. Кількісний підрахунок таких 

образів уможливив виявлення найбільш «мовчазних» пір року (весна (10%), 

літо (26%), зима (38%), осінь (26%)) та їх добові характеристики (вечір 

(11%), ніч (69%), ранок (9%), день(11%)). 

3. Природні символи різняться за своїм місцем існування, що також 

впливає на їх сприйняття. Простір як універсальна категорія людського 

мислення фіксується різними видами знань – мовними та дискурсивними. 

Аналіз теоретичного матеріалу дозволив виявити основні характеристики 

художнього простору, що розглядається у секвенції локуса та топоса. 

Доречність розгляду основних складових топосів у вигляді замкнених 

локусів пояснюється насамперед обмеженням відкритих просторів 
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сюжетними рамками місць дії в англомовному художньому дискурсі. Крім 

того, доречним є осмислення топосів за моделлю побудови мікросвіту, а саме 

реально навколишній, психологічний та міфологічний. Ілюстративна 

розвідка вказала на існування поетичного мовчання в реально 

навколишньому просторі та психологічному, водночас міфологічний є 

раритетним, оскільки мовчання артефактів не підпадає під вектор нашого 

аналізу.  

4. Найбільш еспресивно зарядженим у створенні абсолютного 

мовчання в англомовному художньому дискурсі, є поєднання хронологічних 

та топографічних характеристик у загальний хронотоп. У поетичних рядках 

абсолютне природне мовчання реалізується шляхом використання 

дескриптивних люнцюжків з основними вербалізаторами мовчання, а саме: 

експліцитні номінації хронологічного та тапаграфічного спрямування. 

Валідним є осмислення і основних видів хронотопу, що представлений в 

англомовній поезії у вигляді статичного (хронотоп є незмінним від початку 

до кінця твору) та динамічного (переміщення з реально навколишнього 

простору в нереальний). Усі ці види є продуктивними у творенні поетичного 

мовчання, оскільки статичний хронотоп експлікує нерухомий часопростір, 

що, у свою чергу, обумовлює появу природного мовчання, а динамічний – 

створює абсолютне мовчання в різних хронологічних і тографічних вимірах.  

5. Комунікативні параметри поетичного мовчання полягають в 

осмисленні основних комунікантів невербальної дії мовчання та аналізу 

модусів їх спікування. На сторінках поетичних текстів центральним 

продуцентом поетичного мовчання постає природа, допоміжними 

компонентами є природні явища, людина та Бог. Невербальне спілкування 

природи та її символів, що є діалогічним за своєю суттю, наділене 

експресивністю та метафоричністю, оскільки номінації мовчання 

використовуються  не у своєму прямому смислі. Інтенціональна модель 

діалогу, що полягає в реалізації плану, інтенцій комунікантів та досягненні 

мети, реалізується в ланцюжках типу: Людина→Бог→Природа, Бог→ 
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Природа. Інформативна модель діалогу, що становить процес обміну 

інформацією між учасниками, реалізується шляхом метафоричної бесіди між 

природою та людиною. Крім того, комплексний аналіз ілюстративного 

матеріалу дозволив виявити такі групи учасників, які своєю невербальною 

поведінкою спричинили появу поетичного мовчання: Aerial+Homo Silence, 

Celestial+Homo Silence, Nature Silence+Homo Silence, Nature Silence+God, 

Celestial+Aerial, Earthy+Earthy, Earthy+Celestial+Aerial, Earthy+Celestial, 

Earthy+Aerial. 

6. Поняття модуса є різноплановим та багатоаспектним, оскільки 

перебуває в понятійному апараті філософії, логіки, лінгвістики та 

літературознавства. Потрібно зазначити, що крім широкого розуміння модуса 

як способу вживання мовних знаків, у сучасній лінгвістиці існує і більш 

вузьке, пов'язане з логічним розумінням та семантикою предикатів. За 

класифікацією Н. Д. Арутюнової, в нашому дослідженні ми виокремлюємо 

такі модуси спілкування, як: модус емотивного плану, модус волюнтативного 

плану та модус сенсорного плану. Кожен із цих модусів впливає на 

реалізацію поетичного мовчання шляхом використання різних лексичних 

елементів для експресивного забарвлення англомовної поезії.  

7. Осмислення поетичного мовчання неможливе без дослідження їх 

мотивної спрямованості та стилістичних засобів їх репрезентації. Мотив – 

термін, який перейшов до літературознавства із музикознавства, де позначав 

ритмічно оформлену групу з декількох нот. Явища мотиву та образу в 

поетиці художнього твору пов'язуються між собою. Образ у мотиві набуває 

здатності до розвитку, доповнення, можливості збереження єдності змісту. В 

результаті аналізу образу природного мовчання в англомовній ліриці, 

встановлено, що природна тиша може реалізовуватися у формі як 

домінантного мотиву, так і фонового. До домінантних мотивів належать: 

мотив гармонії людини та природи, мотив любові до рідного краю, мотив 

краси тихої природи та кохання. Фонові мотиви представлені: мотивом 
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блаженства тихого небуття, мотив трансцедентальності тихої ночі та 

мотивом миру та відсутності війни.  

8. Стилістичні засоби репрезентації поетичного мовчання представлені 

низкою стилістичних елементів та фігур, що беруть участь у створенні 

неповторних образів мовчання в англомовному художньому дискурсі. 

Найпродуктивнішим засобом у цьому плані виявляються персоніфікація, 

порівняння та використання метафор та епітетів. Зазначимо, що порівняльні 

звороти найчастіше подані конструкціями з AS, але за значеннєвою 

приналежністю денотата вони можуть бути розділені на такі групи: Nature 

Silence as Nature Symbols, Nature Silence as Homo, Nature Silence as the Others. 

До того ж такі конструкції характеризуються тісним зв'язком із реалізацією 

мотивної спрямованості поетичного мовчання, а саме мотивом блаженства 

тихого небуття. Що стосується епітетів, то на сторінках поетичних текстів 

для позначення природної тиші валідним є використання домінантних, 

тавтологічних та пояснювальних епітетів, що знаходяться у препозиції до 

пояснювального слова. Постпозиційні епітети проявляють риси 

експресивності та є більш раритетними. Дотичним є і використання 

синестетичних епітетів та метафор. Синестетичні епітети, що реалізують 

природне мовчання, несуть у собі перенесення за смаковим, зоровим, 

відчуттєвим (дотик, запах), слуховим (фонизми) типами. Синестетична 

метафора представлена перенесенням за відчуттєвим типом (дотик). 

Кількісний підрахунок таких стилістичних засобів та фігур уможливив 

осмислення ступеня інтегрованості їх в англомовний художній простір. 

Основні положення 3 розділу висвітлені в ряді одноосібних публікаціях 

автора – [94; 96; 95; 100]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведене в рамках онтогносеологічного підходу комплексне 

дослідження поетичного образу мовчання дозволило виявити та 

проаналізувати його онтологічні властивості, запропонувати власну 

парадигму символів англомовної пейзажної лірики, а також вивчити 

особливості формування та функціювання поетичного мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. 

Комунікативна толерантність поетичного та ширше – художнього 

дискурсу перетворює його на середовище, сприятливе для формування та 

функціювання різноманітних образів. Художній дискурс є носієм необхідних 

передумов для творчого використання мовних ресурсів та необмеженої 

свободи для творчого самовираження.  

В основу поетичного мовчання як продукту, що створюється на основі 

авторських інтенцій та світобачення, покладена невербальна комунікативна 

ситуація, учасники якої є природа та її символи. У художньому дискурсі 

змінюється вектор сприйняття від суто людських якостей до суто природних.  

 Поетичне образотворення як об’єкт дослідження лінгвістики 

розвивалося впродовж тисячоліть. На початку зародження античності, вчення 

про поетичне слово не мало чітко оформлених положень. Термін образ бере 

свій початок від часів Платона, який втілював у ньому значення удаваного 

життя. Аристотель розвинув це поняття, наділивши його ще ритмом, 

гармонією та метром як невід’ємною складовою поетичного тексту. Сучасне 

осмислення образу ґрунтується на його представленні у гіперогіпонімічній 

тріаді: художнього, поетичного образів та образу-символу.  

Художній образ – більш широке поняття, ніж словесний образ. Під 

художнім образом розуміють специфічну форму й спосіб відображення 

життя різними видами мистецтва. В основу словесного образу-символу 

покладено осмислення органічного поєднання образних та знакових 

властивостей. Словесний образ-символ – це знак, який умовно передає певні 
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думки, ідеї, переживання, у тексті він є важливим засобом актуалізації 

художнього навантаження твору. Увага імпатується на художньому образі, 

який, у свою чергу, поділяється на персонажні, глобальні (тематичні 

концепти), словесно-поетичні образи та словесні символи. Словесно-

поетичний образ мовчання – складний, динамічний словесний образ 

інкорпорації базових (архетипних), конвенційних (стереотипних) та 

індивідуальних модусів знань. У науковій картині осмислено секондарність 

феномена поетичного мовчання, процес його породження, функціонування та 

транспозиції рефераційних смислів за умови збереження первинності та 

самозначущості його значень.  

Комплексна методика дослідження уможливила осмислення словесно-

поетичного образу мовчання. Перший етап дослідження представлений 

методом класифікації чинників побудови парадигми пейзажних образів 

англомовної поезії та ідентифікації маркерів поетичного мовчання. Подальше 

дослідження передбачає актуалізацію дедуктивного аналізу (осмислення 

лексичних та синтаксичних особливостей образу мовчання); описового 

методу (для точного та повного опису мовних одиниць, що експлікують 

природне мовчання), а також методу словникових дефініцій (для осмислення 

витоків досліджуваного об'єкту). Другий етап коррелює з компонентним 

аналізом, що уможливив дослідження основних сем мовчання, 

представленних як у лексикографічних джерелах, так і в англомовному 

художньому дискурсі для подальшого їх порівняння та побудови словника 

силенціальних природних референтів. Третій етап асоціюється з 

комунікативно-прагматичним аналізом – для вивчення основних учасників 

невербальної комунікації та дослідження їхньої поведінки, ситуації та мети; 

інтент-аналізом – для верифікації авторських задумів; контент-аналізом – 

для дослідження середовища існування природного мовчання.  

Комунікативний аспект об'єктивує питання ідентифікації невербальної 

природи цього феномену та інтеграції вербальних та невербальних засобів 

екстеріоризації комунікативного мовчання. 
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У комунікативно-прагматичному модусі задіяни процеси матеріалізації 

поетичного мовчання в комунікативному акті. Лінгвокреативність 

поетичного образу мовчання полягає у поєднанні принципів адресованості та 

антропоцентризму.  

Поетичне мовчання існує на всіх лексико-граматичних рівнях та 

презентується частиномовними вербалізаторами silence, calm, quiet, still, що 

створюють миті абсолютної тиші на сторінках поетичних творів, а також 

синонімами периферійного сектору лесико-семантичного поля мовчання, 

напр.: Noiseless, mute, hush, peaceful, speechless, soundless. Об'єктивація 

робочих гіпотез верифіковано формулою семантичної дистанції алонімів 

адгерентного поля. 

Засоби номінації тихого звучання природи коррелюють з 

синкретичними характеристиками поезії. Секвенція музики та поезії 

представлена актуалізацією поетичного образу мовчання через залучення 

маркерів тихого звучання природи як-то murmur, whisper.  

Екстеріоризаторами поетичного мовчання виступають мовні та 

мовленнєві одиниці, серед мовленнєвих специфічне місце посідають фразові 

вербалізатори, що формують бінарні конструкції: Adj + N, N¹ +N², Adj¹ + 

Adj², N¹ + prep + N², V + N; трикомпонентні конструкції: N¹ + V + N², N¹ + 

prep + Adj + N², Adj¹ + Adj² + N; чотирикомпонентні конструкції, які 

трапляюються рідко й відносяться до раритетних. Реалізація інтенсивності 

мовчання (абсолютне чи тихе звучання) матеріалізується в конструкціях із 

підсилювальним прислівником типу scarcely, merely. Природне мовчання 

імпліцитно реалізується в моделях із прикметниками типу soft, gentle, clear, 

sweet. Потрібно також зазначити, що чим ширшим є спектр використання 

вербалізаторів, чим складнішою є модель побудови образу поетичного 

мовчання, тим сильніший ефект це справляє на почуття реципієнта. 

Синтаксичні особливості поетичного мовчання представлені низкою 

синтаксичних конструкцій з безособовим елементом. Специфіка безособових 

синтаксичних конструкцій ґрунтується  на семантико-граматичній природі 
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головного члена. Згідно з нашою вибіркою до таких конструкцій, що 

експлікують поетичне мовчання, належать конструкції з безособовими 

займенниками it, there, all та everything. Безособові синтаксичні конструкції із 

займенником it є найпродуктивнішими та вживаними із наведених 

безособових займенників. Валідними з точки зору творення природних 

образів мовчання є конструкції типу: to be + Adj (констатується стан 

природи або перехід від одного стану до іншого), to be + N (екстеріоризує 

природне мовчання шляхом поєднання дескриптивних елементів). Безособові 

синтаксичні конструкції з there, представлені реченнями, що відносяться до 

таких структурних груп: there is\there are + noun, there is\there are + no + 

noun, there is\there are + not. Проміжна зона, що однаково віддалена від 

типово безособових та особових конструкцій, характеризується 

використанням безособових конструкцій з багатозначними лексемами типу 

all та everything. Такі безособові конструкції різняться за своїми 

структурними особливостями, а саме виділяються конструкції All + to be + 

verb (з початковим генералізованим підметом All), All + to be + Adj, All + to 

be+ so + Adj (для вираження тривалості та глибини мовчання), N + V + All 

(для позначення абсолютності мовчання разом із дескриптивними 

одиницями). Що стосується займенника everything, то він проявляє 

синонімічні ознаки з All і вживається у спільних з All конструкціях. Важливо 

зазначити, що на сторінках поетичних текстів синонімічним до everything є 

прислівник everywhere, значення якого переважно сконцентроване на 

неосяжності природного простору.      

Дискурсивно-комунікативні особливості поетичного мовчання 

верифікуються атрибутами середовища поетичного мовчання, його 

комунікативних параметрів та мови. 

Середовище досліджувальної теми полягає у сукцесивності 

темпоральних, локальних та темпорально-локальних факторів. Комплексний 

аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити основні темпоральні 

рамки поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі, а саме: 
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добові: вечір, ніч, ранок, день, та сезонні: весна, літо, зима, осінь. Кількісний 

підрахунок таких образів уможливив виявлення найбільш «мовчазних» пір 

року весна (10%), літо (26%), зима (38%), осінь (26%) та їх добові 

характеристики вечір (11%), ніч (69%), ранок (9%), день(11%). Топографічні 

(локальні) особливості характеризуються наявністю простору для існування 

та функціонування природних символів. Художній простір, на тлі якого 

розгортається сюжет є не однорідним, а є відображенням як справжнього 

світу, так і уявного. Топос поетичного мовчання – більш широка категорія та 

характеризується двома символами: земними та небесними, в той час як 

локус – більш конкретна, розмежування якою охоплює зазначені топоси 

земні: локус-земля, локус-вода, локус-ліс та небесні: локус-небо. Крім того, 

доречним є осмислення топосів за моделю побудови мікросвіту, а саме 

реально навколишній, психологічний та міфологічний. Ілюстративна 

розвідка вказала на існування поетичного мовчання в реально 

навколишньому просторі та психологічному, водночас міфологічний є 

раритетним, оскільки мовчання артефактів не підпадає під вектор нашого 

аналізу. Хронотоп як поєднання хронологічних (темпоральних) та 

топографічних (локальних) факторів, надає превагу абсолютності мовчання, 

що реалізується використанням дескриптивних люнцюжків з основними 

вербалізаторами мовчання, а саме: експліцитні номінації хронологічного та 

топографічного спрямування. Зазначимо, поетичне мовчання, що створене 

завдяки хронотопу, має більш виражену абсолютність, довготривалість і не 

обмежується рамками сюжетних локусів.  

Комунікативні параметри поетичного мовчання полягають у 

виокремленні основних комунікантів невербальної дії – мовчання та 

осмисленні модусів їх спілкування. Поетичне мовчання на сторінках 

англомовного художнього дискурсу характеризується своєю діалогічністю. 

Інтенціональна модель діалогу, що передбачає реалізацію плану, інтенцій 

комунікантів та досягненні мети, реалізується в ланцюжках типу: 

Людина→Бог→Природа, Бог→ Природа. Інформативна модель діалогу, що 
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становить процес обміну інформацією між учасниками, представлена 

метафоричною бесідою між природою та людиною. Поняття модуса є 

різноплановим та багатоаспектним, оскільки перебуває в понятійному 

апараті філософії, логіки, лінгвістики та літературознавства. За 

класифікацією Н. Д. Арутюнової, увага фокусується на таких модусах 

спілкування, як: модус емотивного плану, модус волюнтативного плану та 

модус сенсорного плану. Кожен із цих модусів впливає на реалізацію 

поетичного мовчання шляхом використання різних лексичних елементів для 

експресивного забарвлення англомовної поезії.  

Мовні особливості корелюють з мотивною спрямованістю поетичного 

мовчання та актуалізацією узуальних стилістичних значень. Репрезентація 

поетичного мовчання відбувається і за рахунок домінантного мотиву, що 

допомагає якнайширше відкрити та зрозуміти авторські інтенції, так і 

фонового – для розкриття настрою та почуттів автора. 

Стилістичні особливості поетичного мовчання представлені 

використанням різноманітних художніх засобів та тропів, а саме 

персоніфікації, порівняння, епітетів та метафор. 

Дослідження поетичного образу мовчання в англомовному художньому 

дискурсі верифікую положення про його існування, параметризацію, 

інтеріоризацію та екстериаризацію. Матеріали проведеного дослідження 

закладають необхідний фундамент для подальшого вивчення такого 

складного феномену як поетичне мовчання.  

Перспективним вважаємо осмислення поетичних феноменів у 

гетерогенних дискурсах.  
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Додаток А 

Лексико-семантичні та синтаксичні особливості репрезентації поетичних образів  мовчання 

Словесно-поетичний образ мовчання 

 

Лексичні вербалізатори   Синтаксичні вербалізатори 

Лексичний 

вербалізатор 

Кількість 

прикладів 

Відсоток [%]    Синтаксичний 

вербалізатор 

Кількість 

прикладів 

Відсоток [%] 

Silence \ silent 567 28.35 IT 268 13.4 

Calm \ calmness 142 7.1 THERE 235 11.75 

Quiet \ quietness 88 4.4 ALL 162 8.1 

Soundless\voiceless\ 

noiseless 

17 0.85 EVERYTHING 73 3.65 

EVERYWHERE 73 3.65 

Still \ stillness 69 3.45    

peaceful 18 0.9 

mute 14 0.7 

hush 28 1.4 

whisper 17 0.85 

murmur 18 0.9 

pause 12 0.6 
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Додаток Б 

Середовище існування образу поетичного мовчання 

Словесно-поетичний образ мовчання 

 

Хронологічні особливості  Топографічні особливості 

Добові Сезонні Земні Небесні 

назва Кількість 

прикладі

в 

Відсоток 

[%] 

назва Кількіст

ь 

приклад

ів 

Відсоток 

[%] 

назва Кількість 

прикладів 

Відсоток 

[%] 

назва Кількість 

прикладів 

Відсоток 

[%] 

Вечір 220 11 Зима 760 38 Локус-

Земля 

360 18 Локус-

Небо 

800 40 

Ніч 1380 69 Весна 200 10 Локус-

Вода 

680 34    

Ранок 160 8 Літо 480 24 Локус-

Ліс 

120 6    

День 200 10 Осінь 500 25       

невизначено 40 2 невизначено 60 3 

 


