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ВСТУП 
 

Дисертаційна робота присвячена вивченню алюзії як інтертекстуального 

елементу з огляду її формальних й семантичних параметрів та обчислення питомої 

ваги алюзій у британській художній літературі модернізму з позицій комплексного 

лінгво-статистичного підходу. 

Зацікавленість дослідників алюзією як маркера міжтекстової взаємодії 

мотивовано формуванням нового погляду на діалогічну взаємодію тексту або теорії 

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

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

міжтекстової залежності й виражають її властивості, утворюють інтертекстуальну 

конгломерацію, що характеризується тяжінням до лінгвістичної та поняттєвої 

дифузії. Установити дефінітивні й функціональні межі кожного з явищ свого часу 

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

О. Переломова, Л. Статкевич, Р. Чорновол-Ткаченко, М. Шаповал, П. Аллан, З. Бен-

Поро, М. Віллер, В. Ірвін, П. Леннон, В. Москвін, С. Походня, Н. Семенова, 

І. Смирнов, Є. Халізєв, Дж. Холландер та ін.). Із новими підходами й напрямами 

дослідження – інтертекстуальним, лінгвістичним, літературознавчим, 

лінгвокультурологічним, стилістичним, когнітивним, семіотичним, комунікативно-

прагматичним, перекладознавчим – природа та властивості цих понять, межі їх 

інтертекстуальної атрибуції змінювалися залежно від вимог часу, наявних 

напрацювань і матеріалу дослідження (художніх, публіцистичних чи мас-медійних 

текстів), проте все ще залишаються дискусійними. Такий різноплановий підхід і 

масштабний обсяг напрацювань у сфері дослідження алюзії, здавалося б, не залишив 

вільного простору для наукових спостережень і лінгвістичних розвідок в українській 

науці. Незважаючи на значну базу теоретичних пошуків сутності алюзії, її 

семантичної кореляції з прецедентним текстом та метатекстом, поза увагою 

залишився статистичний вектор дослідження алюзії. 

Актуальність теми дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

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



5 
 

когнітивній сутності мовних явищ. Актуальність реферованої праці увиразнюється 

необхідністю поглибленого розгляду лінгвістичного феномену алюзії як 

стилістичного засобу вираження авторської інтенції й актуалізації історичних, 

фольклорних чи літературних традицій у британській художній літературі 

модернізму. У цьому контексті вивчення формально-семантичних трансформацій 

алюзивних одиниць та обчислення їх питомої ваги у текстах британського 

модернізму дозволить встановити диференційні ознаки кореляції частотності 

алюзивних одиниць і родових параметрів художніх текстів британського 

модернізму. Назрівають поточні завдання ідентифікації й декодування алюзивних 

смислів, класифікація способів маркування та визначення ступеня експлікації 

алюзій. 

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

на кафедрі практики англійської мови згідно з комплексною науковою темою 

Інституту іноземної філології Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки «Системні та функціональні характеристики одиниць мови 

різних рівнів» (протокол № 2 від 25 вересня 2014 р.).   

Метою дисертаційної праці є виявлення лінгво-статистичних ознак алюзивних 

мовних одиниць через розкриття їхньої формальної та семантичної специфіки для 

диференціювання родових параметрів текстів британської художньої літератури 

періоду модернізму  

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

– з’ясувати сутність конструктивно-критичного феномену 

інтертекстуальності й форм її вираження; 

– конкретизувати поняття алюзії та дефінітивно відмежувати від інших 

синонімічних термінів; 

– розробити типологію алюзивних елементів британської модерної 

літератури за тематикою й релятивністю; 

– виокремити маркери алюзій і класифікувати алюзивні одиниці в 

літературі британського модернізму згідно з їх формальними і семантичними 

трансформаціями; 
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– провести статистичну оцінку функціонування алюзій залежно від 

родових параметрів літератури в текстах британських авторів-модерністів; 

– встановити наявність/відсутність залежності частоти конкретних типів 

алюзій від жанрових параметрів модерних текстів; 

– визначити жанровопотужні типи алюзій у межах трьох родів 

британської модерної літератури. 

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

текстах британських письменників-модерністів. 

Предмет дослідження – особливості лінгвальної об’єктивації алюзії як 

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

статистичний аналіз їх питомої ваги в трьох родах літератури. 

Матеріалом дослідження слугували твори британських прозаїків, поетів і 

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

Д. Г. Лоуренса, В. С. Моема, Дж. Оруелла, Дж. Конрада, О. Хакслі, Т. С. Еліота, 

В. Б. Єйтса, В. Г. Одена, В. Оуена, Е. Сітвелл, Д. Томаса, С. Беккета, Дж. Осборна, 

А. Вескера, Г. Пінтера, Ш. О’Кейсі. Алюзії дібрано методом суцільної вибірки на 

основі 210 випадкових уривків текстів або їх сукупностей обсягом 1000 словоформ 

кожен. Загальна кількість виявлених алюзій – 955 одиниць. Залучення творів різних 

авторів до аналізу алюзій зумовлене необхідністю виявити індивідуально-авторські 

розбіжності у використанні алюзій. 

Теоретична та методологічна основа дисертації. Концептуально-наукова 

розвідка ґрунтується на розумінні алюзії як імпліцитного вираження замаскованого 

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

В. Москвіна, А. Тютенка. Дослідження алюзії в межах міждисциплінарного 

характеру базувалися на напрацюваннях О. Ахманової, І. Потилициної, М. Кіосе, 

М. Тухарелі, К. Петрі, Д. Гудкова, М. Гаріфулліної, М. Бахтіна, Р. Барта, 

Ю. Крістевої, лінгвістів М. Ріффатерра, Ж. Женетта, Л. Женні, І. Смирнова, 

І. Арнольд, І. Ільїна, Н. Фатєєвої, О. Черняєвої, В. Чернявської. Базові концепції 

Л. Женні, О. Копильної, К. Кузнецової, О. Лавриненка Р. Леппіхалме, А. Паско, 

О. Переломової, Р. Томаса, М. Шаповал створили підґрунтя для формування власної 
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класифікації маркерів алюзії та її ідентифікації у тексті, а також класифікації 

формальних і семантичних змін, яких зазнає алюзивна одиниця у художньому тексті. 

Теоретичною основою статистичного етапу дослідження слугували наукові 

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

статистичних етапів лінгвістичних розвідок, представлених у дисертаційних роботах 

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

Мета і завдання дисертаційної праці визначили застосування комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: дефінітивний метод – для 

виокремлення основних ознак алюзивної мовної одиниці й відмежування її від 

суміжних понять інтертекстуальності; евристичний – для збору, фіксації й 

документування матеріалу дослідження; синхронно-описовий – для виявлення 

спільних і відмінних рис у вираженні алюзій на основі прийомів спостереження, 

порівняння й узагальнення; прийом зовнішньої реконструкції – для встановлення 

вихідного значення алюзивних денотатів; метод трансформаційного аналізу – для 

виявлення формальних і семантичних змін алюзивної одиниці в тексті-реципієнті;  

метод формалізації – для дослідження змін, що відбуваються з алюзивною мовною 

одиницею за допомогою виявлених елементів його форми із застосуванням 

кількісних методів; статистичні методи – для визначення кількісних 

співвідношень між дистрибуцією алюзій у трьох вибірках (драмі, епосі й ліриці) на 

основі методу кореляційного аналізу, непараметричного методу «хі-квадрат» 

критерію й критерію Стьюдента. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що формально-

семантична організація алюзивних одиниць британських художніх модерних текстів 

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

В дисертації вперше здійснено комплексний, у тому числі статистичний, аналіз 

алюзивних мовних одиниць на базі художніх текстів трьох родів британської 

модерної літератури; виокремлено типи формальних трансформацій алюзивних 

елементів; розкрито зміни в семантичному плані алюзивних мовних одиниць у 

середовищі контексту й інтертексту; встановлено статистичні диференційні ознаки у 
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тематичній дистрибуції алюзії в межах текстів трьох родів та індивідуально-

авторських вибірок літератури британського модернізму.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що його результати 

становлять внесок у такі галузі та парадигми англістики як лінгвостилістика 

англійської мови (виокремлено типологічну класифікацію та встановлено 

функціональну роль алюзії); семантика англійської мови (запропоновано 

класифікацію алюзивних одиниць залежно від їх змістового імплікативного 

навантаження); методологія лінгвістичних студій (застосовано статистичні методи в 

модифікованому вигляді, зокрема досліджено кількісні закономірності й частоту 

алюзивних засобів та залежність їх функціонування від жанрових параметрів 

художніх текстів британського модернізму). 

Практичне значення отриманих результатів детерміновано доцільністю їх 

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

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

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

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

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

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

розробці та впровадженні вибіркових дисциплін із досліджуваної тематики, у 

лексикографічній практиці й написанні монографій та інших наукових робіт.  

Гіпотезою дослідження послужило припущення, що питома вага вербальних 

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

понадфразових одиницях, може слугувати статистичним параметром розмежування 

трьох родів художньої літератури британського модернізму. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено в доповідях на наукових і науково-практичних конференціях і семінарах, 

зокрема: міжнародних: «Urgent Problems of Philology and Linguistics-2014» 

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

2012, 2013, 2014), «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2015),  

«Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 2015), 
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«Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи» 

(Одеса, 2015), «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

дослідження» (Львів, 2015); всеукраїнських: «Мова як засіб міжкультурної 

комунікації» (Херсон, 2014), «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних 

досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 2014); студентсько-викладацькій 

конференції кафедри англійської філології Тернопільського національного 

педагогічного університету (Тернопіль, 2015). Дисертацію обговорено на засіданнях 

кафедри практики англійської мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (Луцьк, 2012-2014). 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні результати дисертації  

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

зарубіжному науковому виданні (Угорщина). Загальний обсяг публікацій становить  

3,5 друкованих аркуші. 

Особистий внесок автора. Класифікація алюзій за тематичним критерієм, 

таксономія її маркерів, а також формальних та семантичних трансформацій, 

систематизація й статистичний аналіз виявлених алюзій здійснено автором 

одноосібно. Усі наукові публікації написано одноосібно.  

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (347 позицій) та 

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

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЇ В ХУДОЖНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ 

 

1.1  Поняття інтертекстуальності та форми її вираження 

Наукове тлумачення поняття інтертекстуальності почало виформовуватись у 

середині ХХ ст., хоча як явище взаємозв’язків між текстами існувало значно раніше. 

Прийнято вважати, що термін «інтертекстуальність» як процес, коли будь-який текст 

вбирає у себе інший, був запропонований французькою дослідницею 

поструктуралістської школи Ю. Крістевою у 1967 р. у статті  «Бахтін. Слово, діалог, 

роман». Проте дещо згодом, у 1974 р. [245], дослідниця використовує новий термін 

для позначення міжтекстових зв’язків – транспозицію як перетворення і перехід 

знакових систем з однієї в іншу.  

Загалом, підґрунтям для формування концепції інтертекстуальності 

Ю. Крістевої слугували теорія діалогічної взаємодії М. М. Бахтіна та теорія анаграм 

Ф. де Соссюра [170, c. 639-644]. Діалогічна концепція М. М. Бахтіна основується на 

понятті металінгвістики, діалогу тексту й контексту, а сам текст розвивається на 

межі двох свідомостей чи суб’єктів [20, с. 311]. Власне, поняття металінгвістики в 

концепції М. М. Бахтіна має спільні точки дотику з поняттям інтертекстуальності 

Ю. Крістевої, оскільки діалогічні відносини між висловлюваннями, що пронизують 

мовлення зсередини, належать до металінгвістики [20, с. 321]. Водночас поняття 

анаграми Ф. де Соссюра співвідноситься з інтертекстуальністю в тому плані, що 

обидва явища виражені в тексті неявно, приховано й потребують дешифрування. 

У процесі трактування поняття інтертекстуальності, починаючи від робіт 

класиків наукової літератури середини ХХ ст. (Ю. Крістева [95; 244; 245], 

М. М. Бахтін [19; 20; 21; 22; 23], М. Ріффатер [154; 265], Дж. Каллер [79], Р. Барт [16; 

17; 18], Ю. М. Лотман [108; 109; 110], В. Дресслера [221], Ж. Женнета [66; 227], 

Ж. Женні [241], У. Еко [64]), і до сьогодні (роботи О. П. Воробйової [44; 45], 

Н. П’єге-Гро [147], О. Ю. Абрамової [1], А. Паско [257], О. О. Селіванової [158], 

І. П. Смирнова [168; 169], Н. В. Корабльова [90],  Л. П. Статкевич [172; 173], 
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М. О. Шаповал [197], І. С. Шевченко [198] та ін.) цей термін зазнавав варіативних 

трактувань у векторі бачення кожного з дослідників. Осмислення 

інтертекстуального виміру твору зводилося до різних площин і факторів, що 

впливають на розпізнавання цього феномену в новому (між)текстовому середовищі. 

Більшість сучасних досліджень феномену інтертекстуальності виконано у руслі 

літературознавчого підходу [24; 24; 73; 90; 97; 99; 104; 128; 132; 135; 153; 237; 238; 

246], однак лінгвістична природа інтертекстуальності у них розкривається 

паралельно, коли йдеться про форми інтертексту, їх маркери чи функції. 

Відштовхуючись від ідей основоположників теорії міжтекстових зв’язків, 

часто інтеретекстуальність трактують як процес, а інтертекст, як продукт 

письма/читання. Зокрема, послідовник Ю. Крістевої французький семіотик Р. Барт 

текст визначав як «тканину, зіткану з попередніх цитат і культурних кодів» 

загального текстового простору, і вважав, що інтертекстуальність проявляється на 

рівні інтеракції тексту, читача й письма. Оскільки в процесі формування нового 

твору, автор бере структуруючі елементи, як слова, фрази, коди, з навколишнього 

текстового простору, то значення автора зводиться нанівець, що підтверджується 

критичним есе Р. Барта 1967 р. «Смерть автора» [17, с. 384-391].  

Такий підхід літературознавця мінімізує суб’єктивність автора під час 

написання твору, приписуючи йому роль конструктора побудови нової інваріанти, 

нового формату загального тексту. Дистанціювання ж автора від читача в 

інтертекстуальному плані вказує на те, що змістова наповненість тексту не обмежена 

лише авторськими інтенціями, а прихована в глибині самого тексту й пізнається в 

процесі його прочитання. 

Ідеям Р. Барта співзвучні теоретичні напрацювання його однодумця Л. Женні, 

для якого кожен новий текст розвивається за законами комбінаторики, а 

розпізнавання прихованого змісту відбувається за допомогою інтелектуального 

анамнезу [241, с. 266–267].   

Як бачимо, важливим питанням постає релятивність читача до 

інтертекстуальної формації та ступеня його рефлексії в процесі інтерпретації тексту. 
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Зокрема, представник американської школи М. Ріффатер у власній інтерпретації 

концепції інтертекстуальності відзначає важливу роль читача у трактуванні тексту й 

акцентує на тому, що лише він здатен ідентифікувати інтертекст, використовуючи 

при цьому свою культурну компетенцію та наукову ерудицію, а також 

підключеність до загального літературного простору. При цьому М. Ріффатер не 

відкидає й авторської причетності до інтертекстуальності у вигляді уведених 

обмежень, що існують у тексті завдяки автору й впливають на сприймання змісту 

читачем [154, с. 135]. Концепції «імпліцитного читача» як генератора смислу тексту 

дотримується й німецький лінгвіст В. Ісер [240]. 

На противагу цьому сучасна дослідниця Н. П’єге-Гро запевняє, що такий 

підхід не виправданий фактом суб’єктивізації здійснюваних читачем зіставлень, 

тобто межі інтерпретації кожного читача відрізняються між собою [147, с. 58]. 

Інтертекстуальність М. Ріффатер вважає, насамперед, уподібненням стилістичному 

прийому силепсису [265], тобто значення слова/тексту співвідноситься й залежить 

від інших слів/текстів, у тому числі і попередніх, і наступних. Із цього випливає, що 

текстова формація несе своє унікальне змістове навантаження та одночасно 

сигналізує про наявність додаткових інтертекстів у ньому.  

Одностайність концепцій лінгвістів і літературознавців 60–70-х рр. ХХ ст. 

полягає в тому, що явищу інтертекстуальності надаються широкі межі його 

функціонування і прояву. Це відображається в різних ступенях кореляції текстів, 

пермутації та динаміки творення нового інформаційного повідомлення автором. 

Інтертекстуальність, таким чином, охоплює весь існуючий текстовий простір, а нові 

текстові форманти або твори є набором готових елементів загального «універсуму 

текстів» [260, с. 6]. При цьому, за М. Пфістером, автор виконує функцію провідника 

або селектора фрагментів загального текстового виміру для компілювання інтертексту.  

Своєрідною перехідністю й чіткішою структуризацією відзначаються 

аналітичні розвідки М. Ріффатера, який виокремив три типи інтертекстуальності: 

комплементарний (кожен знак має  пряме та приховане значення, а читач повинен 

інтерпретувати текст як негатив (фотоплівки)), медіативний (співвідношення тексту 
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до інтертексту здійснюється посередництвом третього тексту-інтерпретанта як знака 

до його об’єкта) та інтратекстуальний (коли інтертекст частково закодований у 

тексті й суперечить із ним через стилістичні та семантичні розбіжності) [265, с. 627].  

Загалом, у концепціях простежується тривимірність моделі інтертекстуального 

функціонування: автор як читач і форматор – створення нового тексту (міжтекстова 

взаємодія) – читач як автор та форматор. Діалог між текстами здійснюється у 

вертикальній площині, а діалог між автором і читачем – у горизонтальній [193, 

с. 189]. Кожен із теоретиків у руслі свого пізнання наголошував на тому чи іншому 

етапі інтертекстуального виміру й, передусім, на динамічності процесу породження 

нового тексту, замість сталої референції значень. 

Із подальшими дослідженнями [10; 11; 66; 68; 74; 193; 158] явище 

інтертекстуальності зазнавало все більшої чіткості та структуризації рівнів взаємодії 

текстів, форм і сфери вираження, а тому логічно звужувалося трактування цього 

терміна. Зокрема, німецькі лінгвісти У. Бройх та М. Пфістер за критеріями 

референційності, діалогічності, структуральності, комунікативності, 

авторефлексивності й селективності поділяли однотекстові та системно-текстові 

референції на більш конкретизуючі типи інтертекстуальних посилань [218; 260]. 

Такий підхід до інтертекстуальності допоміг краще представити форми текстового 

вираження цього явища, що ґрунтуються на конкретних принципах і полегшують їх 

розмежування. 

Унікальність підходу до теорії інтертекстуальності й взаємозв’язків між 

прототекстами (первинними текстами), а також конгломерацією текстового 

універсуму простежується у французького літературознавця та наратолога 

Ж. Женетта. Усезагальний термін «транстекстуальність», запропонований 

Ж. Женеттом наприкінці ХХ ст. на заміну поняття інтертекстуальності, уключає 

п’ять категорій за різними типами взаємодії між текстами, а саме: власне 

інтертекстуальність як відношення співприсутності, явної чи прихованої, одного 

тексту в іншому (цитата, плагіат, алюзія тощо); паратекстуальність як відношення 

тексту до свого заголовка та інших типів другорядних маркерів, тобто паратекстів як 
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автографічних, так і алографічних; метатекстуальність як відношення одного 

тексту до іншого без згадки його джерела, як коментування; гіпертекстуальність як 

відношення, що об’єднує один текст з іншим, попереднім на основі його модифікації 

у формі висміювання, пародії, травестії, карикатури, та ін.; архітекстуальність як 

відношення тексту до жанру, його текстового архетипу [227, с. 1-6]. 

На основі цієї класифікації, а також принципів функціонування інтекстів, 

виділених естонським семіотиком П. Х. Торопом [181], російська дослідниця 

Н. О. Фатєєва сформувала власну аналогічну таксономію, доповнивши її ще однією 

категорією – інтертекст у вигляді стилістичних тропів і фігур, у тому числі 

інтермедіальних. Також дослідниця зазначає про наявність в інтертексті поетичної 

парадигми, згідно з якою всі образи існують у взаємозв’язку з іншими подібними 

образами без зв’язку з претекстом [185, с. 32-37]. Термін «таксономія» у роботі 

трактуємо як принцип об’єднання впорядкованих груп об’єктів [119, c. 9]. 

На основі симбіозу постструктуралістських і структуралістських теорій 

західної та російської шкіл літературознавців і теоретиків явища міжтекстових 

зв’язків Н. О. Фатєєва в роботі «Интертекст в мире текстов: Контрапункт 

интертекстуальности» декларує інтертекстуальність як спосіб генезису власного 

тексту й постулювання власного поетичного «Я» через складну систему відношень з 

текстами інших авторів або інших поетичних «Я» [185, с. 16-20]. Така позиція 

дослідниці дала змогу виокремити як роль автора, так і роль читача в моделі 

інтертекстуальних зв’язків, залучити їх суб’єктивність і рівноправно розподілити 

значущість кожного з формотворців інтертексту крізь призму міжтекстовості. 

Пов’язуючи поняття інтертекстуальності не лише з вербальними, а й із 

невербальними системами, а також виходячи з позиції Ж. Дерріди, що весь світ є 

текстом [59, с. 128], категорія міжтекстових зв’язків знаходить своє тлумачення і в 

семіотичних концепціях. Відправними в цьому питанні є позиції російських 

науковців Ю. Лотмана, І. П. Смирнова та І. В. Арнольд. Так, свого часу 

Ю. М. Лотман указує на те, що культура загалом може розглядатися як текст. При 

цьому семіотик підкреслює, що це складно побудований текст, який розпадається на 

ієрархію «текстів у текстах» і створює складне їх переплетення [109, c. 155].  
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Як і представники французького структуралізму, Ю. М. Лотман вказує на 

зв’язок тексту й читацької аудиторії, яка його моделює. Тобто між текстом та 

аудиторією складаються відносини, які характеризуються не пасивним 

сприйманням, а мають природу діалогу. Діалог відрізняється не лише спільністю 

кола двох зіставлених висловлювань, а й наявністю визначеної спільної пам’яті в 

адресанта й адресата [109, с. 161] або інтертекстуального тезаурусу (Н. Кузьміна) – 

сукупності усіх тих елементів, які суб’єкт (автор або читач) уважає «чужими» при 

сприйманні певного повідомлення / тексту і яким він надає статусу цитатних при 

породженні власних висловлювань / текстів [99]. Або ж, як наголошує І. В. Арнольд, 

тезаурус реципієнта є його вмінням розпізнавати іншотекстові украплення [10, с. 5]. 

Інтертекстуальний тезаурус, зі свого боку, тісно пов’язаний з інтертекстуальною 

компетенцією мовного суб’єкта, тобто умінням кодувати та декодувати такі 

повідомлення. Усю сукупність інтертекстуальних посилань, які використовує 

адресант у своєму мовленні називають інтертекстуальним репертуаром [186, с. 700].   

Тенденція розширеного поняття інтертекстуальності, у сферу функціонування 

якого залучають не лише вербальні, а й невербальні знакові системи, факти 

культури, малюнки й ін., простежується у визначенні цього поняття 

І. П. Смирновим, що розглядає інтеретекстуальність як складову частину широкого 

видового поняття інтер< ... >альності [109, с. 11]. Із цього можна узагальнити, що у 

випадку повного наслідування попереднього тексту новим маємо справу з 

метатекстуальністю або гіпертекстуальністю, а у випадку частково наслідування – з 

текстовими проявими інтертекстуальності – алюзією, цитатою або ремінісценцією, 

або власне інтертекстуальністю згідно з класифікацією Ж. Женетта. 

На позначення інтертексту як такого, що містить посилання не лише на 

літературний письмовий відрізок тексту, а й на факти мистецтва, побуту чи 

фольклору, тобто іншу знакову систему, сучасні дослідники використовують 

поняття візуальної інтертекстуальності або інтеріконічності [243, с. 392, 277, c. 

89] чи інтермедіальності [75, c. 387;  261, c. 16; 233, c. 86; 264], яке набуває все 

більшого розповсюдження в нових лінгвістичних студіях [143; 178; 179; 200; 256, 

c. 18]. Проте до затвердження інтермедіальності як нового терміна, існувало поняття 
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синкретичної інтертекстуальності [11, c. 56], що є тотожним новій дефініції. 

Вилучаючи компонент «текст» з поняття інтер(...)альності, І. П. Смирнов 

користується терміном «інтерсеміотичність». 

У процесі пошуку конкретних характеристик і проявів інтертекстуальності 

поступово залучається дефініція інтердискурсивності. Удалими в цьому 

розмежуванні вважаємо бачення цієї проблематики О. А. Гордієвським, який у своїй 

статті приходить до висновку про те, що інтердискурс є сукупністю дискурсів, які 

зібрані в будь-якому тексті – у яких неможливо більше визначити їхні текстові 

основи. Інтертекст, на його думку, також є сукупністю дискурсів, що включені в 

будь-який текст – в яких можна встановити їхні текстові основи [54, с. 230]. А 

українська дослідниця О. О. Селіванова інтертекстуальність розуміє як текстово-

дискурсивну категорію, що реалізується способом діалогічної взаємодії тексту з 

семіотичним універсумом [158, с. 193–194]. Прояснити особливості діалектики цих 

понять В. Є. Чернявської науковець пропонує за допомогою визначення маркерів 

інтертекстуальності та інтердискурсивності. До маркерів інтеретекстуальності 

дослідниця відносить графічні знаки, бібліографічні посилання, які реалізуються з 

вербальними інтертекстемами (цитатами, алюзіями тощо) [158, с. 199], а до 

інтердискурсивних – просодичні, графічні або інші ознаки, які є типовими для 

одного дискурсу і реалізуються в іншому [193, с. 227]. 

Інтердискурсивність, на відміну від інтеретекстуальності, не є діалогом між 

текстами у вигляді цитат, алюзій, ремінісценцій, а є діалогом культур [175], як 

взаємодія різних ментальних структур, кодових систем і фреймів у процесі 

текстотворення [194, с. 23]. Інтердискурсивність у працях американського лінгвіста 

Н. Феаклау іменується конститутивною інтертекстуальністю, як наслідування 

структури, жанру або форми іншого тексту [224, c. 8]. Тобто якщо говорити 

загально, то інтердискурсивність трактується як «невидиме» явище, що не має 

вербальних форм вираження.  

Зі свого боку, вважаємо справедливою точку зору Л. П. Прохорової, а також 

європейських дослідниць М. В. Йоргенсен і Л. Дж. Філліпс. Останні трактують 

інтердискусивність як форму інтертекстуальності, а сам текст – як ланку 
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інтеретекстуального ланцюжка, тобто серії текстів, що постійно цитують один 

одного [77, c. 129]. За Л. П. Прохоровою інтертекстуальність  є головним 

об’єднуючим поняттям, яке включає авторську стратегію побудови тексту з 

використанням інших текстів, невербальних систем і дискурсів [145, с. 5]. Іншими 

словами, інтертекстуальність об’єднує інтерсеміотичність та інтердискурсивність. 

Це положення підтверджується аналізом художніх творів, що належать різним 

авторам, оскільки у сучасному аспекті розуміння категорії інтертекстуальності 

передбачає міжтекстові взаємодії з прецедентними текстами всіх груп [195, c. 4]. 

В. Є. Чернявська стверджує, що, із лінгвістичного погляду, про 

інтертекстуальність варто говорити лише в тому випадку, коли автор мотивовано 

тематизує взаємодію між текстами, робить його видимими для читача за допомогою 

формальних засобів. Тобто, в цьому випадку, не лише автор свідомо уводить у свій 

текст фрагменти інших претекстів, а й адресат здатен виявити їхню авторську 

інтенцію та його діалогічну співвіднесеність [193, с. 203]. Саме аналіз текстових 

проявів інтертекстуальності (алюзій, цитат, ремінісценцій, парафраз, пародій, 

екранізації, епіграфів [74, с. 206]), або інтертекстем, дає змогу лінгвістам детальніше 

дослідити семантичну й функціональну глибину тексту в її вертикальній і 

горизонтальній площинах.  

Oтже, із виключно лінгвістичного погляду, у своїй роботі 

інтертекстуальністю вважатимемо загальну властивість текстів діалогічно 

взаємодіяти один з одним, що проявляється в присутності вербальних інтертекстем в 

тексті-приймачі, або загальній релятивності нового тексту, або інтертексту, до 

іншого, часто темпорально віддаленого. Відповідно, інтертекстеми 

(інтертекстуальні форми / украпленя / інтексти) – це форми мовного вираження 

міжтекстових зв’язків, які класифікуються переважно за параметром точності 

відтворення у тексті-приймачі. До інтертекстем належать цитати, алюзії, 

ремінісценції, кліше, парафрази, контамінації та ін. Темпорально віддалений текст, 

що є джерелом творення нового тексту, зокрема інтертекстем, називається 

претекстом (прототекстом). 
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Отже, можна зробити висновок, що дослідження інтертекстуальності  

здебільшого відбувається в межах різних площин: літературознавчої, лінгвістичної 

та семіотичної. У широкому розумінні інтертекстуальність – це своєрідний діалог 

текстів, частина текстового універсуму з уключенням як вербальних, так і 

невербальних прецедентних феноменів. При цьому інтердискурсивність 

розглядається як форма інтертекстуальності, а останнє поняття в широкому 

розумінні часто називають інтермедіальністю або інтерсеміотичністю. У вузькому 

розумінні інтертекстуальність представлена як чужорідні елементи в новому тексті, 

своєрідні текстові украпленя, які є семантично трансформованими й іменуються 

цитатами, алюзіями, ремінісценціями.  

 

1.2 Алюзія та синонімічні поняття вираження натяку: спільні та відмінні 

риси 

Інтертекстуальність як центральне явище міжтекстових взаємодій пов’язана з 

такими поняттями, як цитата, ремінісценція, алюзія, аплікація, парафраза, ехо, 

прецедентний текст та ін. Розмитість їх одновекторного дефінітивного тлумачення 

призводить до наукового каламбуру. Визначальні ознаки кожного із суміжних 

понять часто належать обом явищам, тобто чітко не задекларовані через різні 

погляди науковців. Тяжіння до різноманітної термінологічної диференціації 

притаманне як зарубіжним, так і українській школам науковців [див. 82; 83; 102; 111; 

121; 122; 160; 168; 172; 188; 189; 197; 215; 247; 248; 249; 257].  

Домінантними поняттями текстових референцій у численних різногалузевих 

дослідженнях усе ж залишаються цитата й алюзія, а також ремінісценція. Це 

зумовлено, насамперед, набором онтологічних характеристик, якими володіють ці 

поняття. Із появою теорії інтертекстуальності, як зазначалося вище, алюзії, цитати, 

ремінісценції та інші прояви референцій іменують як інтертекстеми. У 

лінгвістичному плані найбільш прийнятним є визначення К. П. Сидоренка, який 

уважає інтертекстему міжрівневим релятивним сегментом змістової структури 

тексту – граматичної, лексичної, просодичної, строфічної, композиційної, який 

залучений у міжтекстові зв’язки [163, с. 317].  
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Ступінь релятивності інтертекстем, рівень їх імпліцитності / експліцитності, 

кількість точно відтворених слів, свідомості / несвідомості використання автором 

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

інтертекстуальні форми. У лінгвістичних і літературознавчих працях також маємо 

численні розвідки, коли науковці виокремлюють ключовими або родовими 

поняттями різні інтертекстеми. Наприклад, В. Є. Халізєв [188], С. М. Плотнікова 

[138], О. Є. Супрун [174] головну роль об’єднуваного терміна приписують 

ремінісценції. М. В. Воробйова [41], Т. Б. Цирендоржієва [192], М. Вілер [274], 

С. Хіндз [235] визначають вихідним поняттям міжтекстових референцій алюзію, а 

І. В. Фоменко [187], І. П. Смирнов [169], Є. О. Козицька [86], М. В. Сабліна [156; 

157], Н. О. Фатєєва [185] – цитату. 

Найбільш віддалена форма прецедентних текстів – ремінісценція 

(латин. reminiscentia, пригадування) , яка в психології означає явище покращення 

пам’яті, тобто відтворення матеріалу після деякого часу є кращим, ніж 

безпосередньо після нього [151; 52, с. 1505]; а також підсвідоме пригадування 

попереднього досвіду [127; 67]. 

У призмі психології ремінісценції пов’язані з підсвідомим планом 

запам’ятовування, яке активується згодом. У мовознавстві текстові ремінісценції 

пов’язують із несвідомим наслідуванням тексту, художніх образів, ритміки, стилю 

автора й т.п. Це підтверджується визначеннями зі словників літературних термінів та 

енциклопедій, у яких дається пояснення, що ремінісценція (1) в художньому творі 

відображається в окремих рисах, навіяних мимовільним або свідомим запозиченням 

образів чи ритміко-синтаксичних ходів з іншого тексту, свого або чужого [150], (2) є 

свідомим або несвідомим відтворенням поетом знайомої фразової чи образної 

конструкції з іншого твору [149], також як (3) відгомін у художньому творі мотивів, 

образів, деталей із широко відомого твору іншого автора [152, c. 501], або як (4) один 

із видів творчих взаємовпливів, який полягає в запозиченні окремих елементів із 

творчості попередників [148]. Ідентичні характеристики явищу ремінісценції як 

«образів літератури в літературі» приписує Є. В. Халізєв [188, с. 267].   
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Найбільш широке тлумачення природи ремінісценції належить О. Є. Супрун, 

яка наполягає на тому, що «текстовими ремінісценціями можуть бути свідомі й 

несвідомі, точні та перетворені цитати або іншого виду відсилання до більш або 

менш відомих раніше створених текстів у складі пізнішого тексту» [174, с. 17].  

Тобто різновидами ремінісценцій можуть бути явні й приховані цитати [192, с. 267] 

або алюзії [166, с. 8]. Виходячи з вищенаведених положень, дистинктивною ознакою 

ремінісценцій є мимовільність їх уключення в новий текст і контекст, вторинність у 

міжтекстовій комунікації. 

Ремінісценція «за своєю функцією, літературною суттю подібна до стилізації 

та алюзії, однак, на відміну від них, вона не усвідомлена автором і виникає внаслідок 

сильного впливу на нього творів інших письменників» [105, с. 576]. Із цього 

випливає, що ремінісценція використовується автором немотивовано, а швидше – 

мимовільно, у той час як алюзія є відображенням інтенцій письменника, 

спрямованих на асоціативне мислення читача. 

Практично в усіх визначення алюзія іменується як художньо-стилістичний 

прийом, натяк, економний засіб пригадування, непряме відсилання до певного 

літературного твору, сюжету, образу, історичної події з розрахунку на ерудицію 

читача, покликаного розгадати закодований зміст [5, с. 215; 105, с. 29-30; 212, с. 25]. 

Однак у синонімічних дефініціях алюзії спірним залишається момент про 

дослівність відтворення текстового фрагмента.  

Хоча більшість науковців під «непрямим посиланням» розуміють неточність 

відтворення текстового фрагмента, його формального вираження, ми схиляємося до 

думки, що непряме посилання – це також і зміна семантичного навантаження або 

конотації, порівняно з першоджерелом. Тому алюзія в тексті поряд із одиничною й 

перефразованою може бути дослівною та проявляти іманентну властивість, тобто 

генерувати нові смисли через взаємодію з іншими смисловими системами, новим 

середовищем запозиченого тексту [76, c. 108]. Це підтверджується й у визначенні 

К. Р. Новожиловою алюзії як прихованої, анонімної цитати, що містить у собі натяк 

на літературний або загальнокультурний факт, що входить до тезаурусу і автора, і 
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читача [125, с. 21]. Із певною обережністю можемо зазначити, що семантичний план 

алюзії зазнає модифікацій, обумовлених цілями художнього твору. 

У класичному, вузькому розумінні цитата є дослівним письмовим або усним 

уривком з іншого твору, що наводиться для підтвердження або заперечення певної 

думки з посиланням на джерело. На письмі цитати беруться в лапки, а пропуски – 

позначаються трьома крапками [105, с. 722]. Різноголосся в лінгвістичній науковій 

думці щодо подібного визначення цитати загалом не існує. Основними 

конститутивними елементами цитати є ідентифікатор «відтворення фрагменту будь-

якого тексту»; конкретизатор – дослівність; атрибуція – «обов’язкове посилання на 

джерело» [173, с. 1]. Цитата може наводитись без змін або із авторськими вставками 

[69, с. 120]. Алюзія ж, навпаки, є неатрибутивною.  

З іншого боку, варте уваги визначення цитати як широкого родового поняття 

[169, с. 246], в систему якого входять прямі й опосередковані цитати (алюзії та 

ремінісценції). Так, М. В. Сабліна в руслі мовознавчого аспекту пропонує розрізняти 

усі цитати за критерієм точності відтворення на дослівні й видозмінені відтворення 

тексту-джерела [156]. Під заголовком «цитатність» Н. О. Фатєєва об’єднує такі 

інтертекстуальні форми як власне цитати, алюзії та центонні тексти. Останні  можуть 

уключати комплекс алюзій і цитат [185, с. 29], оскільки первинне значення центону 

– стилістичний прийом, що полягає у введенні до основного тексту певного автора 

фрагментів з інших авторів без посилання на них [105, с. 721]. Тобто виправданим є 

те, що центонні тексти можуть містити значну кількість окремих алюзій і цитат. 

Як результат, вектор бачення кожного науковця щодо відмінностей між 

формами вираження інтертекстуальноcті відрізняється як суперечками щодо 

варіацій формального вираження цих украплень, так і їх змістового плану – 

трансформованого чи збереженого. Ще більшого розгалуження назв та проявів 

інтертекстем зазнають ці одиниці крізь призму їх дослідження в суміжних галузях. 

Наприклад, у семіотиці використовується нове поняття «парацитата» для позначення 

запозичень з інших семіотичних систем [197, с. 63].  

Інші терміни, які вживаються для позначення й розмежування досліджуваних 

інтертекстуальних форм – «артоцитата» (від латин. artus – вузький; цитата у 
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вузькому значенні, що включає ремінісценцію та літературну алюзію) й «уніцитата» 

(від латин. universes – загальний; цитата в широкому значенні як загальне, родове 

понятту стосовно артоцитати). Уніцитата, як констатує М. В. Сабліна, уключає в 

себе артоцитату як дослівне і взяте в лапки відтворення елемента чужого тексту з 

указівкою джерела, ремінісценцію – включення у текст фрагмента чужого тексту, 

інколи дещо видозміненого, без згадки його назви й автора, а також літературну 

алюзію – натяк на якийсь текст, який є загальновідомим [156, с. 50]. 

Якщо в роботах вітчизняних і російських науковців більш прийнятна тріада 

«алюзія – цитата – ремінісценція» [83; 102; 103; 122; 138; 168; 188; 197], то в працях 

зарубіжних лінгвістів основними на лінії протиставлення цих синонімічних понять є 

явища алюзії, цитати й ехо [213; 220; 236; 258; 259]. Найбільш чітко це 

протиставлення сформулював Дж. Холландер, який визначив цитату як письмову 

присутність частини тексту, алюзію – як фрагментарний або перифразований текст, 

а ехо, на відміну від алюзії – несвідоме наслідування тексту [236, с. 64]. Явище ехо в 

такому розумінні є дуже наближеним до поняття ремінісценції, оскільки в тексті 

з’являється як несвідоме наслідування. 

Варта уваги позиція П. Леннона, який протиставляє явище алюзії цитаті на 

дихотомії дослівне відтворення – ехо-відтворення. Основною умовою визнання 

певного дослівного фрагмента алюзією є наявність семантичних змін у новому 

контексті. Поряд із терміном «алюзія», у такому самому ж значенні, як його ми 

розуміємо, науковець уживає означуване «echoic». Міркування П. Леннона зводяться 

до того, що ехо-алюзія може бути завуальована різноманітними способами: 1) 

морфологічними модифікаціями з метою синтаксичного інкорпорування в новий 

текст, 2) часто не виокремлюється графічно цитатним маркуванням, лапками, 

з’являється в тексті без указівки на джерело, 3) може бути фрагментарною й 

переплетеною з неалюзивним мовленням. У випадку, якщо алюзія з’являється в 

тексті як дослівне цитування, то вона однозначно зазначає семантичних змін, 

набуває ролі риторичної фігури, використовуючи гру слів  [248, c. 81]. Саме ці 

фактори відрізняють ехо-алюзію від прихованої цитати. Отже, алюзії притаманні 

такі онтологічні ознаки, як двоплановість, імпліцитність та інтенціональність [102].  
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Окрім того, алюзію від цитати відрізняє відсутність посилання на текст-

джерело, а також текстова приналежність. Джерелом цитати може бути лише 

літературний текст, а джерелом алюзії – позатекстове середовище [78, с. 7], 

історична дата, антропоніми, зооніми, живопис, пісні та ін. Дотримуючись цієї 

позиції, уважаємо формами вираження алюзії слово, фразові й понадфразові єдності. 

Полеміку викликає й відмежування алюзії від аплікації та парафрази. 

Аплікація як уведення в літературний текст цитат [105, c. 55] синонімічна поняттю 

алюзивної цитати. При цьому важливою умовою є органічне вливання чужого 

фрагмента тексту, інтенційність автора й двоплановість алюзивної цитати.  

Парафраз, на відміну від алюзії, виступає переказом чужих думок або текстів своїми 

словами, зазвичай у скороченій формі. Рівень імпліцитності в парафразі відсутній, 

оскільки автор не має на меті викликати асоціації в читача стосовно тексту-

першоджерела, а відтворює оригінал у зміненій формі. Крім того, основна умова 

парафрази – указівка імені автора й назви тексту-джерела [156, с. 50]. 

На існуванні приципової різниці між алюзією та іншими інтертекстуальними 

украпленями також наполягає О. В. Васільєва, яка констатує, що лише алюзія є 

засобом створення міжтекстових зв’язків, оскільки крім приналежності до двох 

контекстів одночасно, первинному і новому, вона є механізмом зв’язку текстів. 

Тобто алюзія є трьохфазною одиницею з вбудованим сигналом, а не двохфазною, що 

включає процес запозичення і його результат (знак), як інші включення [34, c. 19].  

Поняттєва сумбурність трактування інтертекстуальних форм вираження, їхніх 

типових ознак і меж функціонування зумовила потребу в поданні власних  дефініцій 

кожного з явищ, якими ми послуговуватимемось у роботі. 

Ремінсценція, на наш погляд – це мимовільне відтворення окремих елементів 

художніх текстів, їх ритміко-структурних ознак, образів чи характеристик 

персонажів, їх невловимість і ненавмисність уключення в новий текст. 

Цитатою ми вважаємо точне відтворення тексту-оригіналу, виразу чи 

словосполучення, що з’являється в тексті в супроводі парних розділових знаків – 

лапок, без зміни формального й змістового плану вираження. Джерелом вираження 
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цитати може бути лише текст. Під час цитування присутня згадка автора цитати або 

джерела її походження. 

Алюзія, на нашу думку, – повне або неповне відтворенням тексту-оригіналу, 

виразу, словосполучення або слова, що вирізняється або зовнішніми формальними 

змінами, або внутрішніми семантичними трансформаціями. Повне відтворення 

оригіналу претексту на рівні фрази чи речення з наявними семантичними 

модифікаціями називатимемо алюзивною цитатою. Алюзивна одиниця (слово, 

словосполучення, речення) містить убудовані сигнали-маркери на вербальні та 

невербальні претексти (особи, факти, явища, предмети), що допомагають 

ідентифікувати її походження й первинну семантику. Насамперед, алюзія 

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

інтенціональністю. Такий підхід в більшості узгоджується з баченням 

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

Схематично відношення алюзії, цитати й ремінісценції до претексту можна 

зобразити так (див. рис.1): 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок  цитати, алюзії й ремінісценції з претекстом 

Із поданої схеми можна побачити, що цитата – елемент претексту, частинка 

від цілого, алюзія вже не відображає в точності претекст, оскільки при вживанні 
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може дещо змінювати першоджерело, форматуючи його під потрібний контекст, 

тому алюзія є дотичною до першоджерела. Ремінісценція – найвіддаленіший 

елемент, який відображає зв’язок із текстом-першоджерелом, оскільки вона лише 

спрямовує думки адресата на певний претекст, лише віддалено нагадуючи манеру 

автора, його стилістику. 

Отож, при розмежуванні основних форм інтертекстуальних елементів ми 

враховуємо такі критерії, як: 1) ступінь точності відтворення: а) дослівний; б) 

видозмінений; 2) імпліцитність / експліцитність; 3) семантичні зміни; 4) навмисність 

/ ненавмисність уключення. Цитаті притаманні дослівність, експліцитність і 

навмисність уключення, ремінісценції – видозмінена форма, імпліцитність, 

семантичні зміни й ненавмисність включення. Алюзія вирізняється з-поміж інших 

явищ видозміненою або дослівною формою тексту, імпліцитністю, семантичними 

змінами та навмисністю включення. Більше того, при алюзивному посиланні можуть 

залучатися й невербальні системи. 

 

1.3  Алюзія як об’єкт міждисциплінарного вивчення 

Характеризуючи будь-яке мовне явище, не можливо обмежитися його 

дослідженням лише в межах однієї науки. Комплексне обґрунтування принципів 

функціонування алюзії, дослідження її ознак часто спрямовує дослідника до 

залучення суміжних дисциплін. Вибір міждисциплінарного інтегративного 

інструментарію залежить, насамперед, від напряму дослідження.  

Як свідчать дані етимологічних і тлумачних словників, термін алюзія походить 

від французького або латинського allusio(n-) гра з, референція до, жарт, натяк – 

іменник дії, утворений від основи дієприкметника минулого часу alludere [203] і 

з’являється приблизно у 16 столітті. В одних словниках дату першої згадки алюзії 

зафіксовано в 1540-1550 роках [202; 206; 208], в іншому – у 1612 році [205]. 

Похідними від латинського «ludere» грати є також поняття ілюзії, елюзії, делюзії, 

прелюдії та інтерлюдії. Зокрема, алюзію часто зіставляють з ілюзією, уважаючи ці 

поняття синонімічними. Проте якщо  алюзія – це посилання на щось, гра з первинним 

значенням, то ілюзія – оманливе, фальшиве судження про предмет чи подію. 
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Найбільш часті референції або алюзії в британській літературі пов’язані з 

Біблією, грецькою й уельською міфологією. Проте типовою особливістю 

індивідуального стилю та світобачення окремих письменників, зокрема таких як 

Т. С. Еліот і Дж. Джойс, є використання алюзії на маловідомі факти або тексти. 

Алюзії такого типу зорієнтовані на аудиторію читачів, які володіють з автором 

спільним культурним фоном і є готовими розпізнати текстові референції [204]. 

Алюзію активно використовували британські письменники, починаючи вже із 

17 століття, але лише у ХХ ст. це явище зазнає наукового тлумачення, починаючи з 

пошуку дефініції й закінчуючи відмінностями із суміжними явищами референцій. 

Характерна риса неолінгвістики – це також залучення до мовознавства таких 

дисциплін, як літературознавство, культурологія, психологія та ін. Алюзія, зі свого 

боку, як складний конструкт, який вміщує семантичну, стилістичну, прагматичну 

сторони, доступний для вивчення у варіативних площинах. Завдяки цим 

властивостям алюзія в новітніх дослідженнях часто стає об’єктом суміжних 

дисциплін. Більше того, підхід кожного дослідника до явища алюзії 

характеризується різним спрямуванням. Усе зазначене вище зумовлює необхідність 

перегляду та узагальнення попередніх досліджень явища алюзивності у 

філологічному аспекті. 

 

1.3.1 Алюзія з позиції літературознавства 

Міжтекстовий зв'язок й референції, що виражаються у формі алюзій, 

найчастіше знаходять відображення в текстах літератури. Мимовільно чи 

цілеспрямовано в нових текстах інкорпоруються елементи попередніх творів, міфів 

або біблійних сюжетів. Підключеність автора до літературного простору або певної 

його частини віддзеркалюються в поетиці письменника з метою вираження 

нерозривності його зв’язку з літературним процесом і культурним досвідом. Так, 

поезія Дж. Мільтона характеризується численними алюзіями на твори своїх епічних 

попередників, Гомера, Вергілія, Данте, а поетика романістів, зі свого боку, – 

множинними алюзіями на творчість Дж. Мільтона [208]. За І. П. Ільїним, це так 

звана реакція на попередні тексти [74, с. 206]. Навіть будучи унікальним у своїй 
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авторській манері письма, літературні митці активно залучають алюзивні елементи. 

Підтвердження цього тексти британських модерністів, зокрема Дж. Джойса, 

В. Б. Єйтса, Т. С. Еліота, В. Оуен та ін. 

Художнє мислення ХХ ст. відзначається тісним зв’язком із літературною 

епохою попередніх століть, починаючи від античності й закінчуючи реалізмом. 

Зокрема, це простежується в європейському неоромантизмі, модернізмі, у романах-

утопіях, коли алюзивні міфологеми, філософеми та ідеологеми, як правило, 

структурують увесь твір. Найвищого піку алюзійне зображення досягло в 

постмодернізмі, здобувши незаперечне право на понятійну автономію [7].  

Проблеми вивчення алюзії розкрито в працях таких дослідників як 

О. Ю. Абрамова, О. С. Ахманова, І. В. Гюббенет, О. М. Дронова, А. С. Євсєєв,  

М. І. Кіосе, А. Г. Мамаєва, Л. А. Машкова, І. Г. Потилицина, Є. В. Розен, Б. Поро та ін. 

Традиційно, у філологічних колах алюзію в літературознавчому аспекті 

трактують як: прояв літературної традиції [219, с. 8]; витримка з претексту без 

посилання на автора [122, с. 110]; коротке, відокремлене посилання на первинний 

текст, який асоціюється з впізнаваним автором [252, c. 525]; літературний акт 

посилання на будь-який попередній текстуальний референт [226, с. 187]; як 

компонент філологічного вертикального контексту [114, с. 33]; літературний прийом 

для одночасної активації двох текстів [215, с. 108]; відкрите або приховане 

посилання на інший впізнаваний твір [259, c. 289]; як форма присутності особистості 

автора в тексті [88]. 

Часто в наукових матеріалах учених можна натрапити й на термін 

«літературна алюзія» (З. Бен-Поро, К. Перрі, О. Дронова, Г. Мацачек), який 

відносять до референцій, що трапляється у літературних творах або посилаються 

лише на текстовий матеріал. Вважаємо доцільним таке визначення трактувати у 

вузькому плані як один із видів алюзії, оскільки не всі вони є літературним. 

Підтвердження цього – міркування В. Ірвіна. Критик схиляється до думки, що 

алюзія як референція вважається непрямим посиланням у плані асоціацій, які 

викликає цей феномен у тексті, що виходить далеко за межі простого заміщення 
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референта, може складатися як з одного слова, так і з фразових єдностей, за своєю 

суттю може бути літературною й нелітературною.  

У випадку літературної алюзії – це посилання на претексти художнього 

літературного спрямування. Тут автор зазначає, що джерело їх походження може 

виявитися доступним не кожному члену мовної спільноти. Нелітературні алюзії за 

В. Ірвіном посилаються на факти, явища, об’єкти, що не належать до літературного 

надбання [239, с. 289]. Натомість на позначення посилань лише на текстовий / 

словесний матеріал доцільніше використовувати термін «текстова алюзія» як 

словесний натяк на відомий адресату твір, тобто на вихідний текст [122, с. 81].  

У сучасних філологічних дослідженнях джерельна база алюзій значно 

розширилася, починаючи від тематичної специфіки алюзій і закінчуючи часовою 

співвіднесеністю денотатів. Значною мірою, це не лише класичні, а й сучасні 

сюжети, герої й події [84, с. 17]. Узагальнювально про явище алюзії в цьому плані 

висловився Е. Майнер як про умисне включення упізнаваних елементів з інших 

джерел, попередніх або сучасних, текстових чи екстратекстових. Метою залучення 

алюзії є вираження авторського знання про літературну й культурну дійсність та 

звернення до спільного з читачем досвіду [207, с. 38-39]. 

Досліджуючи алюзію, теоретики літературознавства залучають до розгляду 

питання інтенцій автора, асоціативних зв’язків між текстами або референтами, 

проблематику інтерпретаційного аналізу та ступеня вираження алюзії. Cуперечки, 

викликані полярністю поглядів науковців щодо ознак інтенційності алюзії і її 

«відкритості» в тексті, позначаються на розмаїтті дефініцій цього явища. Проте саме 

ознака інтенцій автора при вживанні алюзій у літературних текстах – одна з 

ключових характеристик її ідентифікації. Деякі судження, однак, може викликати 

той факт, що не завжди автор має намір здійснити натяк на певний об’єкт, подію чи 

текст, а читач натомість розпізнає «не існуючу» алюзію.  

О. М. Дронова, як і О. С. Євсєєв, задля чіткості характеризації алюзії в 

літературознавчому аспекті пропонують керуватися набором ознак, притаманних 

цьому явищу, при трактуванні деякого тексту. Зокрема, окрім інтенційності, 

обов’язковим атрибутом є зворотний зв’язок алюзії на рівні репрезентанта-денотата, 
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що відрізнить алюзію від інших запозичень. Інтенційність і зворотний зв’язок разом 

синтезуються в ознаку іншої площини – спрямованість алюзії [60, с. 33].  

Попри те, що алюзію трактують як приховане явище порівняно, наприклад, із 

цитатою, усе ж стосовно читача вона повинна бути явною [216; 258; 266, с. 58]. Цю 

причину Г. Блум пояснює тим, що активація двох текстів відбувається через читача. 

Якщо читач не розпізнає алюзивний прийом, то ефект його застосування й наявності 

в тексті зведеться до нуля [253]. Важливу роль при цьому відіграє літературна 

інтелектуальність читача, що проявляється в розкритті прагматичної сторони алюзії.  

Алюзії – невід’ємний елемент художньо-естетичного складника літературного 

тексту. Не дивно, що її продуктивність простежено саме в художньому мовленні, 

оскільки воно є одним з найпотужніших акумуляторів різнопланової імпліцитної 

інформації, а імпліцитні знаки – одним із засобів зв’язку між художньою й реальною 

дійсністю [33, с. 285]. Взаємодію, що відбувається між літературно-художніми 

творами, називають алюзивним процесом, а алюзивне слово при цьому виступає 

знаком ситуаційної моделі, із якою асоціаціативно співвідноситься текст [46, c. 38]. 

Л. А. Машкова виокремлює шість ознак алюзивного процесу, серед яких – 

спрямованість алюзії, наявність алюзивного слова або словосполучення, 

установлення алюзивного факту, виникнення додаткових зв’язків між текстами – 

аналогій, паралелей або контрастів, двосторонній характер алюзивного процесу 

(модифікація тексту-приймача й тексту-джерела) і відомість алюзивного факту 

читачеві [114, с. 28]. Проте в кожному випадку алюзивний процес вирізняється 

індивідуальністю, що значною мірою залежить і від ступеня алюзивності кожної 

референції, пов’язаної з соціально-історичним та філологічним вертикальним 

контекстом художнього твору [114, с. 30]. Термін вертикальний контекст, 

запроваджений О. С. Ахмановою та І. В. Гюббенетом, означає інформацію 

загальнокультурного плану, яка відома читачеві [14, с. 47], й формується за 

допомогою тексту й прототексту [57, с. 98]. Тобто інформація, що міститься в 

художньому творі може бути відображенням соціально-історичної дійсності крізь 

призму філологічного контексту, тобто різні форми використання текстів інших 

авторів. Саме здатність алюзії акумулювати й генерувати інформацію про джерела 



30 
 

творчості письменника робить її важливим елементом під час аналізу змістово-

фактуального рівня художнього твору [33, с. 284]. 

Отже, широке тлумачення алюзії в літературознавстві, що виникає внаслідок 

виокремлення різними дослідниками основних ознак цього явища, усе ж зводиться 

до того, що алюзія повинна володіти інтенційністю, зворотним зв’язком і 

спрямованістю. Розуміння алюзії у аспекті літературознавства ґрунтується на 

концепції літературної традиції. Алюзія як філологічна одиниця через одиниці 

різних мовних рівнів розкриває зумовлені автором імпліцитні інтерпретації змісту 

тексту, до якого належить як семантичний, так і прагматичний рівень аналізу. 

Корелюючи із соціально-історичним контекстом і культурним досвідом, алюзія 

функціонує як закодоване повідомлення. Розгляд цієї властивості спирається на 

лінгвокультурний напрям трактування, який розглядатимемо далі.   

 

1.3.2 Алюзія з позиції  лінгвокультурології 

Мова – відображення етносу, його світоглядних позицій і моделі культури 

народу. Образне мислення національної спільноти, її менталітет та етномовна 

специфіка фіксуються в культурних кодах. Ці коди вважаються вторинними 

знаковими системами і у сукупності формують картину світу певної спільноти. 

Алюзія, будучи елементом цієї системи, як компресована одиниця, що містить 

відомості про досвід минулих століть, є вербальним утіленням культурних надбань 

та одним зі способів передачі культурних кодів, вираженням етномовної семантики. 

При декодуванні алюзії в новому тексті читач повинен звертати увагу не лише на 

походження алюзії й джерело її претексту, а й на пов’язану з ним культурну дійсність.   

Алюзія, як і мова в цілому – унікальний оператор між різними епохами, 

традиціями, системою цінностей, художнім мисленням. Аспекти проблематики мови 

та культури знайшли відображення в працях О. С. Ахманової [13; 14], І. В. Гюббенет 

[57], Д. Б. Гудкова [56], С. Г. Тер-Мінасової [177], В. В. Красних [92; 93; 94], 

Н. Д. Арутюнової [12], С. Г. Воркачова [39], М. І. Кіосе [84], І. С. Христенко [190] й 

інших. Значний внесок у дослідження алюзії в аспекті лінгвокультурології належить 

А. М. Гаріфулліній [49].  
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Як об’єкт лінгвокультурологічного дослідження алюзія пов’язана з такими 

поняттями, як прецедентні тексти, фонові знання та лінгвокультурний код. 

Н. Ю. Новохачова справедливо зазначає, що в алюзії завжди відображається 

загальнокультурний компонент – спільність культур адресанта й адресата, кожен із 

яких являє собою особистість, котра формується в умовах тієї культурної парадигми, 

яка функціонує в цьому суспільстві [126, с. 12]. Фонові знання як основа для 

дешифрування алюзії повинні бути спільними для автора та читача, а володіти ними 

вони мають ще до моменту комунікації [180, с. 84], тобто до моменту аналізу 

читачем тексту й, зокрема, алюзії.  

Фоновими знаннями, за визначенням дослідників [13; 36; 124], називають 

сукупність знань, що охоплює соціальну, історичну, культурну інформацію, яка 

існує поза понятійним значенням слова [36, с. 25]. 

Оскільки взаємозв’язок мови й культури відбувається не лише в межах етносу, 

а й національної та загальнолюдської культур [176, с. 102], то науковці розрізняють і 

різні види фонових знань, серед яких – соціальні, індивідуальні і колективні [196]. 

Культурна сторона, яку зараховують до екстралінгвістичного прошарку алюзії, 

експлікується на основі наявних фонових знань адресата. Більше того, люди з різних 

культурних спільнот можуть стикатися з труднощами ідентифікації культурного 

компоненту алюзії. Фонові знання, за А. М. Крюковим, формують смисловий рівень 

свідомості й існують у формі численних логічних імплікацій на позамовному рівні 

[96, c. 26]. Автор наголошує, що фонові знання не вичерпуються мовним матеріалом 

або формою у вигляді слова, а представлені у вигляді умінь [96, c.  26-27].  

Н. С. Валгіна  констатує, що фонові знання можна класифікувати на основі їх 

змісту, тобто авторка виокремлює житейські, донаукові, наукові та літературно-

художні знання. У тексті наявні елементи, які слугують своєрідними 

транспонентами цих фонових знань і реалій, виражаються у вигляді прецедентних 

текстів, що представлені в авторському тексті як ремінісценції [32, с. 7-8]. 

Відповідно, якщо розглядати ремінісценції в широкому значенні, то до цього 

поняття входять і досліджувані нами алюзії.  
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Прецеденти загалом, які поділяються на прецедентні феномени, а далі –на 

тексти, висловлювання й імена, є взірцем, стереотипом або моделлю для актуалізації 

типового змісту, зафіксованого в цій моделі, а також притаманний певній 

лінгвокультурній спільноті [56, с. 145]. Відправною позицією аналізу прецедентних 

текстів у лінгвокультурному аспекті вважаємо дослідження Ю. М. Караулова. 

Основними характерними ознаками прецедентних текстів є їх надособистісний 

характер та значимість у пізнавальному й емоційному аспектах [83, с. 216]. 

Джерельну базу прецедентних текстів, за автор, становлять не лише тексти художньої 

літератури, а й феномени сучасності або минулого, відомі для певного соціуму.  

Алюзії, які основані на прецедентах, як результат, відображають ціннісні 

орієнтації культурної спільноти або певної нації. Вони можуть бути вербалізовані та 

передаватися за допомогою прецедентних імен або висловлювань, і невербалізовані 

– ґрунтуватися на прецедентних ситуаціях і текстах. Як стверджує Д. Б. Гудков, 

актуалізація прецедентних текстів та ситуацій відбувається через символи 

прецедентних висловлювань й імен [56, c. 147]. На цьому ж наголошує і 

В. В. Красних, стверджуючи, що інші інтертекстуальні одиниці, а саме текстові 

ремінісценції перетинаються з прецедентними феноменами на рівні прецедентних 

імен иа висловлювань [93, с. 10]. Інтертекстуальні феномени, зокрема, можуть 

неодноразово проходити фазу прецедентності [100]. Алюзії, як елементи вторинної 

номінації, представлені алюзивними висловлюваннями, іменами або ж іншими 

вербалізованими натяками на відому прецедентну ситуацію, потребують наявності 

розгорнутої компетенції читача, оскільки є кодифікованими структурами. 

У плані розгляду алюзії як закодованої лінгвістичної одиниці, вагомим є 

визначення кількості її елементів. Оскільки одиниця  лінгвокультурного коду може 

складатись з будь-якої кількості слів, то ця ознака переноситься й на алюзію. Проте 

вербалізована алюзивна одиниця будь-якої довжини може втілювати лише одну 

одиницю культурного коду, тобто образу [132, с. 494]. На синтаксичному рівні 

денотатами алюзії є прецедентні текси, а на лексичному – прецедентні імена, 

хронотопи, концепти, універсальні і національно-культурні [3, с. 102]. 
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На переконання А. М. Гаріфулліної, яка вибудувала власне дослідження алюзії 

як культурологічної одиниці на класифікації культурних кодів В. В. Красних (серед 

яких – соматичний, просторовий, часовий, предметний, біоморфний і духовний (див. 

Красних: «Свій серед чужих», с. 156, 299–307), процедура аналізу ролі алюзій у 

трансляції культурних кодів уключає чотири етапи. Вони спрямовані на 

дешифрування переданої алюзіями інформації: 1) визначення локалізації 

культурологічної компоненти в лексичних одиницях, що реалізують алюзію; 2) 

інтерпретацію інформації, укладеної в рамках аналізованої алюзії; 3) віднесення 

витягнутої інформації до того чи іншого коду; 4) проведення кількісного аналізу 

алюзій на предмет передачі різних культурних кодів [49, c. 75]. Ця схема дуже 

подібна до запропонованої З. Бен Поро процедури аналізу алюзії, що також містить 

чотири послідовні кроки дешифрування алюзивного змісту, описані вище. 

Із цього випливає, що алюзія як культурологічна одиниця ґрунтується на 

прецедентних текстах і містить деякий код. Цей кодовий елемент – своєрідний ключ 

до розпізнавання стереотипної моделі або еталона, до якого відсилає алюзія. При 

цьому розпізнавання алюзивного коду неможливе без залучення фонових знань 

читача, відомості й «хрестоматійності» прецедентних текстів, які є основою для 

функціонування алюзії в новому середовищі. Компресуючи в деякому 

висловлюванні чи імені прецедентну ситуацію, відому певній спільноті, алюзія 

подібно до вершини айсберга вважається відправною експлікованою точкою 

культурного прецеденту. Завдяки цьому коду алюзія виступає як прихований натяк, 

оскільки вся повнота змісту прихована у вихідному тексті чи висловлюванні, а також 

модифікована в новому прагматичному контексті.  

 

1.3.3 Алюзія з позиції стилістики 

Стилістична спрямованість у дослідженні алюзії часто виходить на перший 

план у межах лінгвістичних напрацювань багатьох дослідників [60; 84; 112; 126; 141; 

189; 249].  У словниках лінгвістичних і літературознавчих термінів фігурує 

визначення алюзії саме як стилістичного прийому зображення мови.  
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Так, у Шевченківській енциклопедії, алюзія (латин. allusion – натяк, дотеп) 

трактрується як стилістична фігура, яка використовується в художній, ораторській, 

науковій та буденній мові для рельєфнішого, об’ємнішого окреслення певної реалії 

через співвіднесення її з аналогом, що добре відомий із перебігу історичних подій, 

життя видатних людей, фольклору, літературних творів тощо [7], а також відомого 

афористичного вислову, крилатого слова чи ідіоми [165, с. 11]. У Словнику 

лінгвістичних термінів алюзію трактовано як стилістичну фігуру, вираження, натяк 

через співзвучне слово або згадку загальновідомого факту [6]. Схоже визначення 

алюзії як стилістичної фігури, натяку на відомий літературний або історичний факт, 

риторичної фігури запропонувала Н. Г. Владімірова [38, с. 144].   

Алюзія в стилістичній конвергенції виступає тропеїчним стилістичним 

прийомом з високим експресивним потенціалом. Максимальний ефект експресивності 

проявляється при поєднанні з іншими засобами мовної виразності, зокрема 

порівнянням, гіперболою, метафорою, метонімією, парономазією, паронімами, 

порівнянням, грою слів, каламбуром тощо [25, с. 18; 155, c. 197; 209; 254], у яких 

вона знаходить своє вираження, утворюючи так звані «поетичні формули» [3, с. 102].  

Середовищем удалого функціонування алюзії як стилістичного прийому з 

повнотою використання арсеналу стилістичних засобів є художня література як 

мова, що вирізняється з-поміж інших стилів експресивністю та поетичністю. За 

І. С. Христенко, алюзія – це фігура референційного типу, денотатами якої є дві 

ситуації – референта, яка виражена на поверхні тексту, і ситуація, яка мається на 

увазі й ґрунтується на фонових знаннях читача [190]. Цілеспрямоване використання 

елемента попереднього тексту у вигляді прихованого або явного натяку, згадки для 

виклику відповідних асоціацій, направлених на виявлення зв’язку двох контекстів, 

веде до збагачення змісту нового тексту і до зміни об’єму значень алюзії [141, с. 28]. 

Окрім поєднання двох текстових реалій, за допомогою алюзивних референцій 

відбувається й посилення емоційного плану вираження тексту. З одного боку, 

перебуваючи в текстовому просторі, алюзія увиразнює естетико-художній складник 

тексту, з іншого – у композиції з стилістичними фігурами збільшується й відсоток 

ідентифікації власне алюзії. Функціонування алюзії, на переконання О. М. Дронової, 
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окрім збільшення інтертекстуальної щільності тексту, провокує створення в читачів 

візуальних і чуттєвих образів, пов’язаних з предметно-логічним змістом. Прийоми 

вивчення таких образів входять у завдання лінгвостилістики й вивчення 

особливостей стилю письменників та функціональних стилів загалом [61, с. 10]  

Іншими словами, стилістичні функції алюзії полягають у тому, що вона 

допомагає автору виразити своє ставлення до світу за допомогою зіставлення двох 

або декількох реальностей чи текстів (текстових систем) [3, с. 102]. Зважаючи на 

подані визначення та твердження М. І. Кіосе, алюзія – одночасно стилістичний 

прийом і його результат. Стилістичний прийом алюзії (натяк, непряма вказівка) дуже 

розповсюджений і відіграє велику роль у створенні збагачених образами текстів 

різних жанрів, сприяючи підвищенню їх емоційно-оцінного змісту [84, c. 19]. 

Н. Ю. Новохачова зазначає, що алюзія як інтертекстуальне явище й алюзія як 

стилістичний прийом володіють спільними ознаками: а) наявністю денотатів, до 

яких здійснюється відсилання; б) наявністю маркерів або репрезентантантів як 

елементів цих денотатів. Але алюзія як інтертекстуальна сутність і як стилістичний 

прийом різняться в плані зв’язку з денотатами – претекстом і прецедентним текстом. 

Тобто в першому випадку алюзія – прецедентний текст, оскільки ґрунтується на 

претексті, а  у іншому – ні, оскільки має два денотати. У своїй роботі 

Н. Ю. Новохачова задля розмежування денотатів алюзії як стилістичного прийому 

увела два поняття, які ми вважаємо такими, що чітко розмежовують зв’язок алюзії із 

текстом-джерелом: 1) денотат першого порядку, що являє собою претекст, або 

текст-донор, на основі якого з’явився той чи інший прецедентний текст (цитата, 

алюзія, ремінісценція); 2) денотат другого порядку, під яким розуміють 

прецедентний текст, що бере участь у побудові алюзії. Схематично це 

відображається таким чином: Д1 – Д2 – АС = АІ2, де Д1 – претекст (денотат першого 

порядку), Д2  – прецедентний текст (денотат другого порядку), АС – алюзія як 

стилістичний прийом, АІ2 – алюзія як інтертекстуальне явище. Ця схема лягла в 

основу побудови літературної алюзії як стилістичного прийому, що полягає в 

трансформації натяку на прецедентний текст, який має літературне чи нелітератуне 

походження та є вербальним чи вербально-іконічним знаком [126, с. 11–12]. 
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Отже, в літературному просторі алюзія функціонує не лише як явище 

інтертекстуальне, але і як стилістичний прийом. Найчастіше, досліджуючи її, учені 

включають у це поняття дві сторони однієї сутності – інтертекстуальну й стилістичну. 

Залежно від того, які критерії виходять на перший план у дослідженні алюзії, 

спрямовується й лінгвістичний аналізу, формуються його параметри та прийоми.  

Часові рамки алюзивних референцій розширюються й до посилання 

здійснюються не лише на факти минулого, а й на загальнопобутові та національно-

культурні явища сучасності. Отже, до тематичних джерел алюзії зараховують факти 

сучасного життя суспільства [26], які набули популярності та добре відомі певній 

лінгвокультурній спільноті або й стали інтернаціонально значимими. Адже 

алюзивний зміст містять не лише прецедентні тексти, що є темпорально віддаленими 

(вертикальний контекст), а й факти та події з навколишнього світу й навіть із самого 

тексту (горизонтальний контекст). Правомірність залучення горизонтального 

контексту у сферу дослідження явища алюзії та її співвіднесеності з попередньою 

подією чи особою доводять і найновіші наукові розробки галузі інтертекстуальності 

[121, с. 44]. Окрім того, доцільно також розрізняти факти, що належать до 

прототекстів, і ті, які входять до протореальності, тобто не мають текстової основи 

як вихідної для формування алюзивної референції [37, с. 39]. 

Удалим узагальненням трактування алюзії як стилістичного прийому є 

визначення Н. Ю. Новохачової. Алюзія стосовно стилістики розглядається авторкою 

як прийом риторичного посилення мови, що займає проміжне місце між тропами й 

фігурами, і створюється на основі прецедентних текстів, що мають літературне та 

нелітературне походження [126,  с. 10]. 

 Тому з позиції лінгвостилістики, алюзія виступає засобом збагачення 

емоційно-естетичної сторони тексту. Асоціативне поле, що приховане за алюзивним 

украпленням, розширює прагматичні межі нового контексту, а сама алюзія постає як 

складне подвійне інтертекстуальне утворення відносно прецедентного тексту й 

претексту. Стилістичної вагомості алюзії додає її співвіднесеність з іншими тропами, 

у кореляції з якими алюзія досягає найвищої точки експресивного потенціалу. 
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1.4 Функції алюзії і критерії її типологічної класифікації 

Текстова площина як базис існування й вираження властивостей багатьох 

стилістичних засобів розкриває потенціал функціональної спрямованості таких 

явищ. Існуючи поза текстом і контекстом, будь-який стилістичний прийом 

обмежений у повноті своїх виражальних можливостей. Алюзія, як і інші стилістичні 

фігури, крізь призму конотативних асоціацій і прагматичної зумовленості, володіє 

спектром функцій, які досягають найбільшої повноти прояву в літературних 

художніх текстах. Іншими словами, стилістичні фігури, зокрема й алюзія, є засобом 

утілення авторського задуму або ідеї, думки, а стилістична функція – її 

призначенням, спрямуванням. І. В. Арнольд, яка здебільшого досліджує стилістику, 

зазначає, що стилістична функція є ідейним впливом на цілісну особистість читача, а 

не лише його логічне мислення [9, с. 11]. До особливостей стилістичних функцій 

авторка відносить акумуляцію (передача мотиву за допомогою нагромадження 

засобів), можливість її вираження в текстовій імплікації й підтексті, здатність до 

іррадіації (тон висловлювання задають одне-два слова, які вирізняються 

експресивністю з-поміж інших). 

Розширену класифікацію функцій алюзії, що ґрунтується на загальній 

стилістичній направленості інтертекстуальних елементів, запропонували дослідники 

О. М. Дронова, А. А. Тютенко, Д. А. Протопопова, О. В. Васильєва, С. Р. Авраменко, 

Б. Д. Лобжанідзе, І. Б. Александрова, П. Леннон. Глибинним дослідженням 

стилістичного феномену алюзії займається переважно російська школа науковців. 

Кожен з лінгвістів у межах специфіки свого напряму дослідження виокремлює 

різні функції, більшість з яких пересікаються й різняться лише номінативно. Серед 

них здебільшого естетико-пізнавальна (О. М. Дронова), функція підтексту 

(О. М. Дронова, О. О. Лавриненко, Б. Д. Лобжанідзе), оцінно-характеризувальна 

функція, або характерологічна (О. М. Дронова, А. А. Тютенко, І. Б. Александрова, 

В. П. Гайдар), а також емотивно-експресивну (В. П. Гайдар, А. А. Тютенко).  

На думку О. М. Дронової, у структурі стилістичної функції розрізняють дві 

сторони, одна з яких тяжіє до авторського складника та є способом вираження 
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думок, ідей чи почуттів автора, а інша – стосується адресата через можливість 

впливу на нього і його сприймання тексту. У просторі художнього тексту ці сторони 

взаємозумовлені й переплетені між собою, створюють так звану двосторонню 

єдність – із боку автора та читача. Дослідниця вважає, що реалізація цієї 

двофакторної єдності стилістичної функції відбувається через передачу предметно-

логічних, оцінних й естетичних компонентів інформації, що утворюють у сукупності 

загальний обсяг уміщуваної в літературному тексті інформації [60, c. 47].  

Варіативність функціональної спрямованості алюзії залежить від середовища 

тексту, у якому існує це мовне явище. Окрім того, алюзія може виконувати функції й 

інших стилістичних засобів, через які вона виражається, а саме: порівняння, 

метафори, гіперболи, символ, інтенсифікатор значення, – створювати конотації, 

імплікації, підтекст [111, с. 24]. Один із найбільш частих проявів такого поєднання – 

метафорична алюзія й символьна алюзія, а серед характеристик функцій – 

імплікативне значення та підтекст. Проте імплікація й підтекст характеризуються 

різним масштабом глибини змісту, тобто підтекст діє на рівні сюжету і тем твору, а 

текстова імплікація діє на рівні комунікативного акту, вчинку, епізоду [162, с. 29]. 

Аналізуючи драматургійні твори першої половини ХХ століття англо-

ірландських авторів, О. М. Дронова стверджує, що функція підтексту алюзії 

залежить від фонових знань читача, наявних до моменту прочитання твору. 

Критеріями, що регулюють структурно-смислові моделі алюзивного підтексту, є 

характер репрезентації алюзивного факту в літературному тексті, серед яких власна 

назва, цитата й ін., і частота появи однотематичної алюзії [60, c. 51]. Основа 

виникнення підтексту – взаємодія денотативних та конотативних значень слів, а 

також асоціативних зв’язків [106, c. 1]. Підтекст об’єднує лексичний й синтаксичний 

рівні мови, що включені в загальнокомпозиційний план твору [164, с. 89]. Ємність 

підтексту може змінюватися залежно від конкретизації деталей, що передують або 

слідують алюзивній одиниці. У першому випадку логіка розгортання підтексту має 

прогресивний характер, а у другому – регресивний, оскільки читачеві доводиться 

подумки повернутися до ядра підтексту – алюзії [60, c. 54].  
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Алюзія часто виступає засобом непрямого опису або характеристики певного 

персонажа чи явища. Порівнюючи суб’єкт або об’єкт, про який ідеться в тексті, 

автор удається до його оцінки, вираження авторського ставлення через алюзивний 

прийом. У цьому випадку йдеться про вираження  оцінно-характеризувальної 

функції. Як стверджує О. М. Дронова, оскільки денотат кожного алюзивного факту 

містить певну фіксовану соціальну оцінку, застосування алюзії стосовно нового 

персонажа в новому тексті зіставляє його з цим денотатом. Особливо доречним й 

ефективним цей прийом є під час опису зовнішності, манери поведінки, 

внутрішнього світу певної діючої особи. Більше того, цей засіб може бути як 

головним, так і другорядним при описі певного суб’єкта [60, с. 55].  

Необов’язкове, на нашу думку, і повне зіставлення рис денотату алюзії з 

рисами чи поведінкою нового персонажа. В одних випадках ці характеристики 

можуть збігатисяти, а в інших – алюзивний денотат може бути суперечливим щодо 

образу характеризувального суб’єкта, створюючи контраст між порівнянням. 

Д. Б. Лобжанідзе правомірно вважає функцію створення художнього образу 

найважливішою серед функцій алюзії [106, c. 2]. 

Із погляду різноплановості аналізу наповнення художнього твору елементи, 

що формують і вибудовують його зміст надають стилістичного забарвлення, є 

невід’ємними конституентами, які дать змогу автору увиразнити й емоційно збагати 

текст. Конструктивна функція алюзії, як ключового елемента структури твору 

проявляється в реалізації двох її підвидів – створення історичного контексту, й 

орнаментального (декоративного) вживання алюзії  [60, с. 56]. Не рідкісні й випадки, 

коли в літературі використано алюзію, яка може міститися, наприклад, у заголовку 

тексту та задавати напрям розгортанню сюжету усього твору.  

Згідно з С. Р. Авраменко, яка розділяє алюзії на номінативні алюзії й алюзивні 

цитати, цей стилістичний прийом, окрім сатиричного зображення персонажів, 

використовується для: а) експлікації певних періодів життя персонажа; б) 

характеристики міжособистісних стосунків; в) характеристики діяльності осіб; г) 

експлікації інтелектуальних і духовних запитів індивіда; д) експлікації емоційного 
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стану персонажа; е) морально-етичної характеристики персонажа [2], які, з погляду 

класифікації О. М. Дронової відповідають оцінно-характеризувальній функції. 

Дещо відмінна класифікація функцій за А. А. Тютенком, який досліджував 

функціональні особливості алюзії в пресі німецькомовних країн. Оскільки основна 

мета публіцистики – надання інформації або її розважальний характер, то алюзія в 

межах цих параметрів може бути використана для реалізації іронії або у комплексі 

естетико-емоційних засобів. Використовуючи асоціативні можливості алюзії, текст 

може інформативно збагатитися за допомогою вертикального контексту цього 

прийому. В окремих випадках автор виокремлює, що на перший план виходить 

експресивна функція алюзії, яка поєднується з іншими додатковими, серед яких 

емотивна, оцінювальна й естетична. У цілому ці функції притаманні будь-якому 

стилістичному прийому [184, с. 5].  

Водночас основними стилістичними функціями алюзії В. П. Гайдар уважає 

вивчення часу, характеристику персонажів, створення місцевого колориту, вивчення 

умов дії та інше. Серед перелічених функцій бачимо, що алюзія загалом реалізує 

особливості розгортання сюжету або характеру персонажа [46, с. 39]. Незаперечний 

факт того, що за допомогою алюзій текстам надається глибина, а читачеві 

пропонується задіяти свій тезаурус для розпізнавання прихованого чи вираженого 

зіставлення персонажів, подій, явищ чи відчути направленість авторської оцінки.  

Окремої уваги заслуговує класифікація функцій алюзії П. Леннона. Хоча 

дослідження алюзій проводиться лінгвістом на основі газетних текстів, функції, які 

виконує цей стилістичний засіб, є універсальними. Типологія функцій 

розподіляється на основі п’яти сфер: інтратекстуальної, інтер(кон)текстуальної, 

метатекстуальної, процесуальної та інтерособистісно-афективної. Зокрема, функцією 

першого сфери є (1) привернення уваги читача. Друга сфера продукує функції (2) 

досягнення стилістичного ефекту, (3) досягнення економії вираження, (4) 

застосування продуктивної двозначності слів і виразів, (5) «мати на увазі» більше, 

ніж сказати. Метатекстуальна сфера відповідає за функції (6) оцінювання нової 

інформації всупереч наявним культурним цінностям і навпаки, (7) досягнення 

іронічного ефекту, (8) досягнення іронічного ефекту або критики, (9) переконання 
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через звернення до культурних цінностей читача. Процесуальна сфера формує 

алюзивні функції (10) полегшення когнітивного навантаження для читача й 

письменника, (11) дати виклик читачеві та заохотити його до продовження читання. 

Інтерсуб’єктивна сфера включає такі функції, як (12) установлення спільного фону з 

читачем, (13) переконання читача силогістично на основі імпліцитної аналогії, (14) 

надавання естетичного задоволення читачеві, (15) демонстрування авторських 

переконань, цінностей, знань та ін. [245, с. 236]. Ці функції можуть проявлятися як 

поодиноко, так і комплексно. Проте на нашу думку, вони якнайповніше 

відображають функціональну багатогранність алюзивного прийому крізь призму 

міжтекстових і міжсуб’єктних зв’язків. Так чи інакше, відбувається взаємодія між 

автором та читачем через алюзивний прийом, між прототектсом і метатекстом, між 

різними ланками власне алюзивного процесу.  

У текстах літератури все ж, услід за Н. М. Семешко, алюзію визначають як 

лінгвопоетикальний засіб, що є індикатором утілення інтертекстуальних зв’язків 

[161, с. 13]. Однак для реалізації розмаїття своїх функцій алюзія характеризується й 

певними типологічними особливостями. Диференціація різних типів алюзій дає 

змогу читачеві легше віднайти інтертекстуальні зв’язки з денотатом, зрозуміти їхню 

спрямованість і конотації.  

Типологія та класифікація алюзій переважно залежить від факторів, що 

визначають поділ алюзій. Ними може виступати тематика алюзій [60; 183], їхні 

структурні [2; 4; 85] або семантичні особливості [41; 60; 113].  

Функціональне навантаження, яке несуть алюзивні одиниці, прямо 

пропорційно пов’язане з її структурою й смислой. У свій час К. М. Коваленко на 

основі проведеного дослідження здійснила класифікацію алюзій, побудовану на 

диференціації її структурних особливостей, де основними критеріями класифікації 

виступали так параметри, як: 1) спосіб репрезентації алюзії в мовленнєвій діяльності; 

2) характер зв’язку з джерелом; 3) семантична сфера алюзії [85, с. 66]. 

Дослідниця таким чином виокремила два типи алюзій – просту (однозначну й 

багатозначну) і складну (комбіновану та багатокомпонентну) [85, с. 67-68]. 
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Функції алюзії перебувають у взаємозв’язку з типами алюзій. Прості алюзії 

загалом відповідають за втілення функції образної характеризації, яка корелює з 

функцією оцінки. Складна багатокомпонентна алюзія, що функціонує для 

увиразнення подій твору, реалізує моделювальну функцію. Функція добування 

додаткової інформації притаманна всім типам виокремлених алюзій [85, с. 112].  

Проте в науковій літературі частіше можна простежити виокремлення типів 

алюзій залежно від її формального вираження – однослівного чи текстового [4; 60; 

63; 191], яке ми вважаємо найбільш правильним з погляду того факту, що першим і 

основним критерієм визнання мовної одиниці або словосполучення чи взагалі 

уривка тексту як алюзивного, є наявність у ньому закодованого маркера-сигналу, 

модифікованого натяку на попередній текст (подію, факт, особу, явище). Відповідно, 

такого виду натяки містяться як в однослівній алюзії, так і в понадфразовій єдності.  

Групу однослівних або ономастичних [121] алюзій складають конкретні її 

підвиди – оніми різного походження, серед яких антропоніми – власні імена, 

топоніми – географічні назви [60], ктематоніми – назви історичних подій, теоніми – 

назви богів, демонів, міфологічних персонажів, космоніми – назви планет, зірок [183]. 

Алюзивний антропонім зазвичай виконує функцію метафоричного переносу 

імені прообразного (вихідного) героя, особи або подій на нові персонажі, особи чи 

події на основі спільності їхнього одиничного поняття [60, с. 80]. Проте якщо в 

одному контексті на перший план може виступати одна риса характеру чи 

зовнішності персонажа, то в іншому – приховане алюзивне значення може міститись 

у протилежній рисі чи характеристиці. Із цього випливає, що алюзії можуть бути 

моновалентними (із єдиною конкретною виражальною ознакою) або 

амбівалентними (апелюють до різних ознак залежно від контексту) [191, с. 158].  

Доповнюючи характеристики різних видів алюзивних онімів, С. С. Алешко-

Ожевська виокремлює набір лінгвістичних та екстралінгвістичних характеристик, 

якими володіє ця одиниця. Лінгвістична сторона об’єкта – це його сучасне 

сприймання, історія імені й етимологія його основи. Натомість екстралінгвістична – 

це культурно-історичні асоціації, ступінь впізнаваності об’єкта й ін. [4, с. 57]. Це ще 

раз підтверджує той факт, що алюзія – явище лінгвістичне, лінгвокультурне й 



43 
 

когнітивне. До того ж у слові переплітаються його власне істинне значення, що 

міститься в тексті in absentia, і значення нового контексту тексту in praesentia. 

Алюзивні цитати як єдності, що об’єднують два й більше слів, часто 

викликають суперечливі твердження щодо їх визнання як таких, що відрізняються 

від власне цитати, аплікації або крилатих виразів [2; 34; 60; 113; 215; 226]. Виходячи 

з положень про відмінності цитати та алюзії, висвітлених вище, алюзивну цитату 

видається можливим ідентифікувати як таку, що є трьохфазовою лінгвістичною 

одиницею на основі чітко визначених критеріїв: уводиться в текст без графічних 

маркерів, що характерні для цитати, – лапок; модифікує семантичне наповнення під 

впливом нового контексту, якому сприяє опущення або заміна окремих компонентів 

цитованого відрізка [60, с. 80]; може зазнати трансформацій лише на фонетичному 

рівні окремого слова або в зміні відміни іменника [215, c. 110]. 

Але, окрім однослівних алюзій та алюзивних цитат, натяк може міститись і в 

словосполученні або реченні, яке не є цитатою якогось літературного тексту, а може 

відсилати читача до іншого об’єкта, а точніше протореальності. Здебільшого такі 

словосполучення є імпліцитними, оскільки розпізнати їх доводиться через змістовий 

складник алюзії, а не зовнішнє вираження, характерне для онімів й алюзивних цитат. 

На основні графічного, семантичного, функціонального критеріїв, а також 

критерій уживаності О. М. Дронова [60, с. 80] виокремила такі класифікації алюзій: 

1) семантико-стилістична; 2) текстологічна; 3) тематична [60, с. 80]. Джерелом 

тематичної атрибуції можуть бути біблійні й релігійні тексти, літературні тексти, 

виділяючи античні [4, с. 57] і шекспірівські [144] претексти, дитячі й жартівливі 

римівки [4; 141], міфи, фольклорні тексти, історичні реалії, рекламні слогани. Також 

об’єктом алюзій виступають особи, місця, подій, твори живопису, факти мистецтва 

[106], скульптури та інші об’єкти [60, с. 81]. 

Виходячи із власних міркувань і досліджуваної вибірки, що грунтується на 

британських літературних модерних текстах, ми у своїй роботі виокремлюємо такі 

тематичні типи алюзій:  

1) міфологічні, що об’єднують алюзії, які посилаються на явища, об’єкти 

та персонажів різних національно-культурних міфологічних циклів, наприклад: He 
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ran over the headings of his speech: Irish hospitality, sad memories, the Three Graces, 

Paris, the quotation from Browning («The Dead») [293]. Джерельною базою алюзії 

Three Graces є давньогрецька міфологія. Йдеться про трьох богинь радості й кохання 

– Аглаю, Єфросинію та Талію; 

2) теологічні, що включають алюзивні одиниці, які посилаються на 

священні літературні тексти, такі як Біблія, Коран, Талмуд й ін., або співвідносяться 

з релігійними предметами, суб’єктами, явищами, подіями, наприклад: I am weak, my 

knees are weak. I shall be strong when the words come («Where There is Nothing») [344]. 

У текстовій алюзії I am weak, my knees are weak ми можемо впізнати фразу з Псалму 

109:24 (My knees are weak through), хоча формально вона не відповідає оригіналу, але 

за допомогою маркерів легко ідентифікується; 

3) літературні, що містять натяки на літературні твори, епізоди, сюжети, 

фрази, репліки, події чи персонажі цих творів, наприклад: Brackley: Ah, the green-

eyed monster! («A Man of Honour») [302]. The green-eyed monster є алюзією на 

однотипну фразу з драми «Othello» В. Шекспіра. Синонімічна й більш доречніша 

назва літературних алюзій – авторські, оскільки саме автори художніх творів 

створили їх. Однак, у своїй роботі ми послуговуватимемось терміном літературні 

алюзії (Л) задля уникнення однакових позначок при скороченні авторських алюзій й 

арт-алюзій (А). Функція алюзії в цьому випадку виключно характеризувальна; 

4) історично-соціальні – посилання, що співвідносяться з історичними 

фактами, реаліями, подіями або особами, якщо вони відіграли певну історичну роль, 

та згадка їхнього імені у творі відсилає читача не до особистісних рис індивіда, а до 

історичної значущості його вчинків, які викликають певну аналогію в читача, 

наприклад: There I saw one I knew, and stopped him, crying «Stetson!  You who were 

with me in the ships at Mylae!...» («The Waste Land») [287]. Алюзивний маркер Mylae 

відcилає читача до згадки про битву 290 р. до н. е. під час Першої Пунічної війни. У 

тексті згадка використовується з метою звернення до співрозмовника як до 

побратима, який розділив перемогу першої морської битви Римської імперії; 

5) фольклорні – натяки на об’єкти, явища або інші реалії з художньої 

колективної літературної й музичної творчої діяльності народу, що ґрунтується на 

http://www.mendele.com/WWD/WWDdead.notes.html#memories
http://www.mendele.com/WWD/WWDdead.notes.html#graces
http://www.mendele.com/WWD/WWDdead.notes.html#paris
http://www.mendele.com/WWD/WWDdead.notes.html#graces
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стереотипах їх свідомості [136, с. 46], наприклад: Here we go round the prickly pear / 

Prickly pear prickly pear («The Hollow Man») [287]. Алюзія Here we go round the 

prickly pear є уривком із римівки «Here we go round the mulberry bush…» і свідчить 

про абсурдність ситуації, описаної у вірші; 

6) побутові – реалії об’єднують у цьому класі алюзії на повсякденні явища, 

темпорально близькі із середовищем тексту, у якому вжито алюзії, та містять 

імпліцитні асоціативні характеристики поза прямою семантикою назви об’єкта чи 

явища, наприклад: That if nothing drastic is done / Aeroplane and Zeppelin will come out 

(«Lapis Lazuli») [344]. Aeroplane і Zeppelin є марками німецьких дирижаблів, що 

бомбардували Лондон. Як алюзії вони є натяком на події війни, а ці назви. Саме їх 

згадка як негативних об’єктів розкриває глибину змісту вірша; 

7) арт-алюзії – це посилання на музичні твори композиторів або об’єкти 

мистецького характеру, наприклад: Under the penitential gates / Sustained by staring 

Seraphim / Where the souls of the devout / Burn invisible and dim («Mr. Eliot’s Sunday 

Morning Service») [287].  Ці слова є описом картини А. Караччі, що зображує 

Чистилище й викликає асоціації з подіями тексту та зображенням на полотні. 

8) особові – згадки персоналій, діяльність яких співвідносять із певним 

родом занять. Найчастіше такі алюзії вживаються при порівняннях, наприклад: When 

Mr. Apollinax visited the United States / His laughter tinkled among the teacups 

(«Mr. Apollinax») [287]. Алюзія Mr. Apollinax стосується до згадки про британського 

філософа Б. Рассела. 

У своїй роботі ми також вважатимемо алюзіями однослівні імлікативні 

одиниці, алюзивні словсосполучення й алюзивні цитати. Алюзивні одиниці, зі свого 

боку, поділяємо на прямі (їх ідентифікація відбувається легко завдяки відсутності 

змін, що вимагають від читача зусиль для їх розпізнавання), та опосередковані 

(зумовлені будь-якими трансформаціями у новому контексті). Варто додати, що 

тематика алюзій є ніщо інше як її етимологія, тобто джерело алюзії – історичний чи 

сучасний контекст і т.д.  

Отже, можемо підбити підсумок, що специфіка функціонування й класифікації 

алюзії досліджувалася багатьма українськими та зарубіжними науковцями, які на 
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основі різних характерологічних принципів і критеріїв, вибудовували власну 

класифікацію. Найбільш прийнятною, виходячи з мети нашої роботи, вважаємо 

тематичну таксономію, що включає міфологічні, теологічні, історично-соціальні, 

фольклорні, літературні, побутові, особові й арт-алюзії. Загалом, із формального 

погляду, у площині тексту алюзія поділяється на однослівну, фразову або цитатну, а 

із семантичного – ґрунтується на аналізі варіантів актуалізації значення алюзії в 

контексті її вживання. 

Висновки до розділу 1 

Теоретичні передумови дослідження алюзії неможливі без розгляду цього 

явища в межах інтертекстуальності та інтердисциплінарності. Вибудовуючи власний 

критичний погляд на доволі дискусійне явище алюзії та аналітично проаналізувавши 

основі концепції дослідження інтертексту та його форм вираження зарубіжними й 

українськими науковцями з галузей літературознавства, лінгвістики, стилістики та 

лінгвокультурології, ми сформували такі висновки: 

̶ інтертекстуальність як одна з форм міжтекстових зв’язків має статус 

категорії тексту, характеризується діалогічною взаємодією претексту й інтертексту, 

актуалізує один текст через інший і володіє конкретними формами мовного 

вираження. На позначення інтертексту як такого, що містить посилання не лише на 

літературний письмовий уривок тексту, а й на факти мистецтва, побуту чи 

фольклору, тобто іншу знакову систему, використовують поняття інтермедіальності; 

̶ інтертекстуальність визначено як формальне відношення одного тексту 

до іншого (вербального або невербального), що проявляється в присутності 

вербальних інтертекстем у тексті-приймачі, або загальній релятивності нового 

тексту, чи інтертексту, до іншого, часто темпорально віддаленого. Відповідно, 

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

вираження міжтекстових зв’язків, які класифікуються переважно згідно з 

параметром точності відтворення в тексті-приймачі. Темпорально віддалений текст, 

що є джерелом творення нового тексту, зокрема інтертекстем, називається 

претекстом (прототекстом); 
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̶ алюзія з позиції літературознавства – це акт посилання на будь-який 

попередній текстуальний референт, який передбачає наявність фонових знань у 

читача і викликає відповідні асоціації. Алюзія тісно пов’язана з вертикальним 

контекстом художнього твору та є ключовим елементом алюзивного процесу, тобто 

взаємодії між літературно-художніми творами; 

̶ алюзія з погляду лінгвокультурології містить у собі певний культурний 

код (культурологічну маркованість), який передається різноманітними вербальними 

засобами і який читач повинен дешифрувати; 

̶ алюзія в межах стилістики розглядається виключно як стилістичний 

прийом риторичного посилення мови, що займає проміжне місце між тропами й 

фігурами, часто взаємодіє з ними, утворюючи поетичні формули, створюється на 

основі прецедентних текстів, які мають літературне та нелітературне походження; 

̶ суміжними поняттями алюзії є цитата, ремінісценція, аплікація й 

парафраза. Основною відмінністю цих інтертекстем вважається ступінь їх 

відтворення у тексті. Відповідно, алюзія є повне або неповне відтворення тексту-

оригіналу, виразу, словосполучення або слова, що вирізняється або зовнішніми 

формальними змінами, або внутрішніми семантичними трансформаціями. Повне 

відтворення оригіналу претексту, на рівні фрази чи речення, з наявними 

семантичними модифікаціями називається алюзивною цитатою; 

̶ функції алюзії в текстах літератури зводяться до таких домінантних, як 

естетико-пізнавальна, функція підтексту, оцінно-характеризувальна та емотивно-

експресивна функції; 

̶ типологічним критерієм класифікації алюзій може виступати джерело їх 

походження, формальні або семантичні особливості. Згідно з тематикою ми 

виокремлюємо міфологічні, літературні, теологічні, історико-соціальні, побутові, 

фольклорні, особові та арт-алюзії. Відповідно до формальних характеристик – 

однослівні або текстові. До однослівних, зокрема, відносимо різноманітні оніми 

(моновалентні та амбівалентні), а до текстових – фразові алюзивні сполучення й 

алюзивні цитати (формально або семантично модифіковані). 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ АЛЮЗІЇ У ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКОЇ  

ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Методика дослідження явища алюзії в текстах англомовної літератури кінця 

ХІХ – середини ХХ ст., яку ми поділили за жанрами на прозу, поезію й драму, 

ґрунтується на методах, зазначених у вступі роботи, таких як емпіричні методи 

дослідження, синхронно-описовий, дефінітивний, трансформаційний аналіз, метод 

формалізації, прийом зовнішньої реконструкції, кількісного аналізу та кореляційного 

аналізу. Загальнонаукові методи дослідження, зокрема методи індукції та дедукції, 

аналізу і синтезу,  гіпотетичний метод, метод моделювання були покладені в основу 

теоретичного рівня дослідження. Методологічною основою статистичних 

досліджень слугували наукові розробки статистичної лінгвістики В. Перебийніс 

[130], Б. Головіна [51], Г. Мартиненко [113] та елементи статистичних етапів 

лінгвістичних розвідок, представлених у дисертаційних роботах М. Воробйової [40; 

41; 42; 43], І. Морозової [119] та А. Потапенко [139]. 

На думку Б. М. Головіна, метод – це шлях, який прокладають до істини, а 

методика – інструменти, які використовують для розчищення цього шляху [51, 

с. 261]. «Словник української мови: в 11 томах» методом називає прийом або 

систему прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності (науці, 

виробництві тощо) [115, с. 692]. О. О. Селіванова також зазначає, що метод є 

системою процедур вивчення об’єкта дослідження та / або перевірки отриманих 

результатів [159, с. 339]. Деяка варіативність у визначенні методу [13, с. 232; 30, с. 

88; 71, с. 90] впливає і на деякі незначні відмінності у їх класифікації. Застосування 

обраних методів у тому чи іншому дослідженні залежить від поставленої мети і 

гіпотези дослідження, визначеної попередньо. Окрім того, спеціальні лінгвістичні 

методи тісно пов’язані з загальнонауковими і часто їх обумовлюють.  
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2.1 Етапи та методи дослідження алюзивних одиниць 

Вихідні положення будь-якого наукового пізнання ґрунтуються на умовиводах 

з загального або одиничного, шляхом зіставлення їх ознак або вичленування певних 

характеристик. Досліджуючи алюзію, як одну з форм вираження інтертекстуальності 

поряд з цитатою і ремінісценцією, шляхом дедуктивного методу ми визначили 

ознаки притаманні алюзії як інтертекстемі. Цими ознаками володіють й інші 

інтертекстуальні одиниці – навмисністю включення й дослівністю відтворення 

(цитата й алюзія), імпліцитністю та видозміненою формою (ремінісценція й алюзія). 

Паралельно з цим, безумовно, використовується прийом порівняння для виявлення 

розбіжностей між явищами за певними параметрами. Такий підхід дозволив 

виокремити онтологічні ознаки алюзії як двоплановість, цілеспрямованість, 

імпліцитність, наявність семантичних і формальних змін, відсутність лапок і 

посилання на першоджерело при уключені в новий текст.  

Індуктивний метод як рух від одиничного до загального [91] у нашому 

дослідженні застосований для здійснення умовиводу про алюзивне навантаження 

текстів британської художньої літератури у трьох родах. Застосування кількісних 

методів, про які детальніше йтиметься далі, дозволяє з відносно невеликого обсягу 

матеріалу дослідження зробити висновки про функціонування певного явища у 

загальному масиві текстів. Так, вирахувавши дистрибуцію різних типів алюзій у 

вибірковах уривках літературних текстів деяких авторів, що за літературними 

ознаками належать до певного роду, ми можемо застосувати ці дані, однак, з певною 

обережністю, щоб дати відповідь на питання чи в однаковій мірі використовуються 

алюзії або певний їх тип у трьох родах художньої літератури британського 

модернізму. Вирахування алюзивного навантаження у всьому масиві текстів, що 

належить до певного роду, є фізично можливим, однак потребує значних затрат 

часу. Застосування же статистичних методів разом з індуктивним умовиводом є 

зручним способом для підтвердження чи спростування гіпотези дослідження. 

Аналіз і синтез, що є прямопротилежними методами дослідження [91], є 

незамінними для опису складових певного явища, його типів чи форм. Алюзія як 

явище, яке характеризується особливостями тематичного поділу, релятивністю до 
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тексту, формальними і семантичними змінами, потребує аналітичного підходу до 

дослідження зазначених таксономій. Так, під час формування певної класифікації, 

необхідно спершу обґрунтувати визначальні характеристики й параметри, які 

відмежовують їх від інших. Аналізуючи явище алюзії за різними критеріями, у своїй 

роботі ми виділили тематичну класифікацію алюзій, що включає вісім типів: 

літературні, теологічні, міфологічні, історично-соціальні, побутові, особові, 

фольклорні й арт-алюзії. За релятивністю виділено системно-текстові й інтертекстові 

алюзії, що поділяються на однослівні алюзії та алюзивні словосполучення і речення. 

Згідно семантичного критерію виокремлено класи апелятивних, трансформативних, 

іронічних й символьних алюзій. За формальними змінами, яких зазначає алюзивна 

одиниця, поділяємо їх на трансформації можливі при: 1) зміні комунікативного типу 

речення; 2) заміні слова при збереженні синтаксичної структури й типу речення; 3) 

зміні синтаксичної структури при збереженні лексичного наповнення; 4) уточненні 

та доповненні, що вносяться в текст-першоджерело; 5) модифікації алюзивної 

одиниці при збереженні її ритмічної / фонетичної структури; 6) усіченні 

прецедентного висловлювання – еліптичній алюзії.   

Методи, що застосовуються при опрацюванні теоретичного матеріалу 

дослідження є передумовою для емпіричної частини – проведення експерименту як 

перевірки гіпотези дослідження на основі статистичного аналізу. Науковий 

експеримент потребує дотримання певних умов, серед яких чітко сформульована 

ціль, вихідні теоретичні положення, застосування засобів його проведення і пізнання 

і вимагає кваліфікації дослідника [87, с. 295]. По завершенні експерименту на основі 

його результатів проводиться опис отриманих даних і робляться висновки щодо 

функціонування аналізованого явища. Варто зазначити, що опис або ширше як 

дескриптивний спосіб викладення фактів, як пізнавальна операція, застосовується і 

на початковому етапі дослідження при представленні теоретичних фактів і наукових 

тверджень [87, с. 302-303]. 

Зважаючи на мету дослідження, очевидно, що основними виступають методи 

статистичних підрахунків та кореляційного аналізу, на основі якого 

проводитиметься кількісний підрахунок алюзивних одиниць у трьох зазначених 
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родах англомовної літератури доби модернізму, а також вираховуватимуться 

статистичні параметри відхилень і середньої частоти вживання алюзивних елементів 

у досліджуваних вибірках.  

Загальну базу дослідження поділено на декілька етапів, які відповідають 

поступовому чи одночасному використанню вищезазначених методів, оскільки, на 

думку А. С. Зеленько [72, с. 134], метод має визначатися на підставі основного етапу 

дослідження – осмислення аналізованого матеріалу. 

Етап 1. Пошук робочого визначення явища алюзії.  

На основі сформованих тверджень лінгвістів, які займалися проблематикою 

явища алюзії в літературознавстві, лінгвокультурології й стилістиці, її зв’язку з 

поняттям інтертекстуальності та суміжними формами її вираження, а саме цитатами 

та ремінісценціями, ми виокремили робоче визначення алюзії. За основу до цього 

етапу застосовано дефінітивний метод для дослідження тлумачень явища алюзії з 

погляду різних наукових дисциплін. Додатково також використовували гіпотетико-

дедуктивний метод й інші емпіричні методи, такі як індукція, дедукція, аналіз, 

синтез, порівняння, що зазвичай застосовуються на початкових етапах будь-якого 

дослідження. Вони є відправною точкою під час збору та аналізу теоретичної 

інформації й формування власних теоретичних суджень щодо досліджуваної 

проблеми. 

Робоче визначення алюзії, яке ми обрали на основі різностороннього аналізу з 

позицій різних дисциплін, звучить так: алюзія – повне або неповне відтворення 

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

зовнішніми формальними змінами, або внутрішніми семантичними 

трансформаціями. 

Етап 2. Опис алюзивних фактів. 

Підґрунтям або супутніми методами цього етапу виступають евристичні 

методи, пов’язані зі збором та документацією фактів. Виходячи з поділу процесу 

отримання фактів на пасивний або активний, в основу нашого дослідження 

покладено метод пасивного спостереження. Це зумовлено особливістю мовного 

матеріалу, а саме алюзій у текстах літератури, які є незмінними одиницями в процесі 
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дослідження, не впливають від зовнішніх факторів, волі дослідника й процесу 

вилучення мовних даних. Працюючи з текстами як матеріалом спостереження, 

дослідник фіксує мовні явища та аналізує їх стосовно поставленої мети, не 

втручаючись у процес їх функціонування. 

Тому основним методом цього етапу загалом є синхронно-описовий 

(А. А. Тютенко), який об’єднує прийоми спостереження, порівняння й узагальнення 

та дає змогу виявити спільне й відмінне в дистрибуції алюзій різних типів в 

англомовних художніх текстах. 

Синхронний аналіз явища алюзії, на противагу діахронічному,  розглядає 

мовні явища в горизонтальній площині, лінійному часовому зрізі  (на сучасному 

етапі або в певну історичну добу). У нашому дослідженні є вивчення явища алюзії в 

текстах британської літератури саме кінця ХІХ – середини ХХ ст. У процесі 

дослідження в синхронному вимірі будуть зіставлені алюзивні факти, отримані з 

трьох вибірок, які ми поділили на прозову, поетичну й драматичну відповідно до 

родів літератури. 

Етап 3.  Лінгвістичний аналіз алюзивних одиниць. 

При виявленні алюзивних елементів у досліджуваних текстах постає проблема 

їх класифікації та групування за певними ознаками, а також питання ідентифікації 

первинного значення алюзивних імен або цитат. Задля виявлення першоджерел 

походження алюзій використано складники структурного методу (компонентний і 

трансформаційний аналіз) і прийом зовнішньої реконструкції (О. О. Лавриненко). 

 Компонентний та трансформаційний аналіз застосовують, щоб виявити 

зміни, що відбулись із первинним текстом при порівнянні з новою формою або 

семантичним значенням алюзій у новому середовищі. Компонентний аналіз у 

нашому дослідженні відповідає за розпізнавання складових елементів алюзивного 

факту. Відповідно до наших наукових розвідок, алюзія може виражатися як у формі 

одиничної лексеми (антропоніма, топоніми, зооніма), у формі вільного 

словосполучення або речення й алюзивної цитати. Компонентами алюзії є її 

репрезентанти й трансформанти. За наявності трансформантів у структурі алюзивної 
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одиниці доцільно визначити тип їх формальних або семантичних змін, а також 

обчислити ступінь експлікації [43]. 

Відправною позицією в прикладному застосуванні методу формалізації при 

обчисленні ступеня експлікації джерела алюзії слугують напрацювання 

М. В. Воробйової. Дослідниця зазначає, що використані методи сприятимуть 

забезпеченню оптимальності процесу лінгвістичного спостереження, надійності, 

точності та достовірності висновків дослідження [43, с. 62]. 

Узявши за основу схему обчислення експлікації алюзії, запропоновану 

М. В. Воробйовою, проілюструємо приклади обчислення ступеня вираження різних 

алюзивних варіацій. 

Ступінь експлікації алюзії обчислюємо як частку від ділення між незмінними 

компонентами першоджерела, наявних в алюзивному засобі, та загальною кількістю 

одиниць оригіналу: 

Е = 
𝑄ст

𝑁дж
, 

де, Е – ступінь експлікації алюзії, 𝑄ст – кількість незмінних одиниць першоджерела, 

𝑁дж – загальна кількість одиниць оригіналу. Варіація значення Е перебуває на 

відрізку від 0 до 1. Якщо Е = 0, то це свідчить про відсутність алюзивної одиниці в 

новому тексті. При Е = 1, отримуємо висновок, що алюзія є ідентичною одиницею й 

прямим відтворенням тексту першоджерела. Оскільки знаменник не може 

дорівнювати 0, то 𝑁дж   0. Наприклад, ступінь експлікації алюзії на строфу з 

молитви «Отче наш» у романі «Ulysses» Lead him not into temptation обчислюється 

так: Е = 4/5 = 0,8, адже оригінал звучить як Lead us not into temptation. Тобто заміну 

застосовано до однієї лексичної одиниці в аналізованому алюзивному реченні. 

Обчислення коефіцієнта еліптичної алюзії, представленої у вигляді фрази Go 

forget me з твору C. Беккет, “Happy days”,  порівняно з оригіналом Go, forget me – 

why should sorrow, O’er that brow a shadow fling? із вірша Ч. Вольфа виглядатиме так: 

Е = 3/12 = 0,25. 
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У наступному прикладі зі зміненою структурою God’s gain is your loss з драми 

Дж. Осборн, “Luther”, протиставляючи з оригіналом Loss Is Gain in the Kingdom of 

God (Лк 9:24–25), виокремлюємо три ключових одиниці алюзії, тобто Е = 3/8 = 0,4. 

При повному збігові оригіналу й алюзії Е = 1. Це буває в усіх випадках онімів, 

за винятком зміни їхньої фонетичної структури.  

Щодо індексу збігу фонетичної структури, як наприклад при порівнянні Tell-

No-Tailors’ у Дж. Джойса “Finnegan’s Wake” з оригіналом Tom the Tailor, одиницями 

для підрахунку в цьому випадку виступають фонеми. Отримаємо такий ступінь 

експлікації в цьому випадку: Е = 7/9 = 0,8. Для детальнішого обрахунку подібності 

алюзії й джерела-донора можна використати коефіцієнт подібності [42]. При 

обрахунку коефіцієнта подібності отримане значення Е множиться на коефіцієнт, 

величина якого залежить від таких факторів: k = 1, якщо порядок звуків повністю 

збережений, k = 0,8, якщо порядок звуків джерела збережений, але додані ще якісь 

звуки, k = 0,6, якщо звуки використані ті самі, але їх порядок зазнав змін, k = 0,4, 

якщо порядок звуків, що збігаються, змінено, а також додано інші. Коефіцієнт k = 0 

у випадку, якщо звуки не збігаються зовсім. Дослідниця рекомендує до отриманого 

результату додати 0,2, при збереженні наголосу й складів, а отже й загальної ритміки 

виразу, в алюзивній одиниці.  

Тобто в нашому прикладі для обчислення ступеня подібності отримаємо 

значення, як 0,8 х 0,8 (порядок звуків частково збережений і додано інші звуки) + 0,2 

(кількість складів і наголос збігаються) = 0,85. Такий самий прийом можна 

використовувати під час комплексного визначення індексу нечіткості алюзії, 

ураховуючи морфологічну, лексичну й фонетичну відповідність. Проте в нашій 

роботі достатньо обмежитися визначенням ступеня експлікації алюзії, оскільки 

одним із завдань є визначення ступеня подібності трьох масивів тексту в зрізі 

алюзивного навантаження. Ми не ставимо за мету дослідження вирахування точного 

коефіцієнта представлення алюзії в тексті-реципієнті та проблеми ідентифікації її 

читачем. Цей етап – проміжна ланка між розпізнаванням алюзії й статистичним 

підрахунком подібності функціонування цього явища та його типів у трьох 

зіставлюваних родах літератури. 
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Прийом    зовнішньої реконструкції як додатковий фактор розуміння 

походження алюзії сприятиме з’ясуванню первинного значення алюзивних 

денотатів. Оскільки алюзії у своїй основі можуть походити з різних джерел: 

фольклорних творів, літературних творів, Біблії, міфології й ін., важливим видається 

ідентифікація їх першозначення. Це уможливить визначення типу відноситься 

алюзії. 

Етап 4. Кількісний вимір алюзивних одиниць 

Четвертий крок у нашому дослідженні – це фактично передумова проведення 

основного етапу – статистичного й кореляційного аналізу алюзивних одиниць у 

текстах британської літератури.   

Мова та мовлення – кодифіковані системи. Кожне слово можна розглядати як 

окремий елемент мовного механізму, як дискретну одиницю з кількісними 

характеристиками. Як і будь-яка інша множина, текст складається зі слів, тобто 

одиниць, до яких можуть бути застосовані статистичні методи математичної 

лінгвістики. Варіативність кількості досліджуваних одиниць щодо множини всіх 

інших одиниць  і середовища їх функціонування дасть відповідь на запитання про 

відмінності й закономірності в дистрибуції досліджуваного елемента.  

Виокремлюють декілька факторів, притаманних мовним одиницям, важливих 

для застосування кількісних методів під час дослідження мовних та мовленнєвих 

даних: 

1) дискретність одиниць; 

2) масовість мовних одиниць; 

3) їх повторюваність у висловлюваннях; 

4) можливість вибору певного елемента з низки однорідних [116, c. 296]. 

Отже, на основі цих параметрів процедура кількісного аналізу передбачатиме 

встановлення кількісних і частотних параметрів уживання алюзій в аналізованих 

вибірках. Підрахунок алюзій здійснюватиметься відповідно до основних груп, на які 

вони будуть поділені, а саме: міфологічні, теологічні, літературні, історично-

соціальні, фольклорні, побутові, особові та арт-алюзії з отриманих методом 

випадкової вибірки уривків текстів.  
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Етап 5. Статистична характеристика алюзій 

Кількісний підрахунок лінгвістичних одиниць, на якому грунтується 

попередній етап дослідження, не дасть змогу визначити тенденції та імовірності 

вживання цієї одиниці в певній множині, тобто в текстах, що належать до трьох 

різних родів. Визначення істотностей чи неістотностей розходження між вибірками 

можливе при застосуванні статистичних методів. 

Статистичні методи лінгвістики широко використовуються в межах сучасних 

досліджень мовних явищ різних рівнів [242]. Вони дають змогу отримати результат 

про загальний характер функціонування одиниці (алюзії) в певному середовищі на 

основі аналізу випадкових подій цього явища у відібраному масиві тексту. 

Параметри й формули, що використовуються в математичній статистиці, у теорії 

лінгвістичної статистики часто мають спрощений вигляд. Це зумовлено тим, що 

лінгвістична статистика вимагає дещо меншої точності в результатах дослідженнях, 

аніж обчислення математичного, технічного чи фізичного спрямування. 

Передбачити появу деякого явища неможливо, тому в статистиці прийнято 

вважати виникнення будь-якого явища випадковою подією, оскільки ми не можемо 

наперед передбачити кількість її появи в наступному уривку [211, c. 20]. Кількість 

появи явища є математичною величиною [137, с. 18]. Випадковість події зумовлена 

впливом різноманітних факторів на появу цього явища в певному уривку тексту. 

Наприклад, індивідуальний авторський стиль або жанрові особливості можуть 

впливати на появу алюзії в тексті. Це означає, що ми не можемо передбачити 

фактори вживання певного мовного явища, у нашому випадку – алюзії, у 

конкретному відтинку тексту певного автора. Однак наше дослідження грунтується 

на статистичному аналізі алюзій не окремих авторів, а родів літератури, тому 

важливо, щоб тексти авторів, які будуть досліджуватися, належали до однієї 

генеральної сукупності. 

Генеральною сукупністю є однорідний масив деяких одиниць, що підлягають 

обстеженню, а їх обсяг і характер залежать від постановки завдання дослідження 

[116, с. 298]. Генеральною сукупністю виступають тексти трьох родів британської 

літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. – епосу (прози), лірики і драми. Умовно 
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генеральну сукупність розглянемо у трьох вимірах. Відповідно, усі тексти 

письменників драматичних творів належатимуть до одного виміру генеральної 

сукупності, тексти творців-прозаїків – до другого, поетів – до третього.  

Задля розв’язання наших завдань із кожного виміру генеральної сукупності 

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

довжиною в 1000 словоформ кожен, що статистично обстежуватимуться і на 

підставі одержаних результатів буде зроблено висновок про весь вимір генеральної 

сукупності. В ідеальному випадку для отримання точних даних кількість підвибірок 

повинна наближатися до нескінченності. 

Оскільки, як стверджує М. М. Заяць, найголовнішою вимогою до вибірки є її 

репрезентативність, то генеральна сукупність повинна характеризуватись 

однорідністю для отримання вірогідних статистичних даних [116, с. 299]. 

Вимога однорідності є статистичною та лінгвістичною [133, с. 28]. Відповідно 

до лінгвістичної однорідності тексти, що входять до генеральної сукупності й узяті 

до вибірки, повинні бути: 

̶ хронологічно обмежені (у межах нашого дослідження – тексти британської 

літератури кінця ХІХ – середини ХХ ст.); 

̶ жанрово обмежені (епос, лірика, драма); 

̶ тематично обмежені (літературні текси, художній стиль); 

Статистично зіставити чи є всі три виміри генеральної сукупності 

однорідними можливо за допомогою хі-квадрат-критерію. Цей метод зручний у тому 

плані, що дає змогу зіставити одразу три сукупності: 

c2 = N (∑
(Ki Mj)

2

∑ Ki ∑ Mj
− 1), 

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

Отримане значення c2  потрібно зіставити з табличним значенням довірчих 

границь [133, с. 241] з f ступенями свободи. Значення f отримуємо за формулою 

f = (К – 1) х (М – 1). У таблиці у стовпчику  f  знаходимо два значення – для довірчої 

границі 95 % і 99 % . Якщо отримане значення  c2 < c2
5%

, то приймаємо нульову 

гіпотезу, тобто виміри генеральної сукупоності чи вибірки є однорідними. Якщо 
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справджується нерівність c2˃c2
1%

, то можна стверджувати з імовірністю 99 %, що 

досліджувані виміри сукупності чи вибірки не однорідні й відрізняються між собою. 

Оскільки ми досліджуємо частотність різних алюзивних типів у трьох вимірах 

генеральної сукупності, то побудуємо таблицю з отриманими даними. У таблиці 

позначимо М1 – прозу, М2 – поезію, М3  - драму; К1 – міфологічні алюзії, К2 – 

літературні; К3  – теологічні, К4  – історично-соціальні; К5 – фольклорні, К6 – 

побутові; К7 – арт-алюзії; К8 – особові алюзії (табл. 1). Дані в таблиці наведено як 

приклад. 

Таблиця 1 

Обчислення Х2 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 ∑М 

М1 9 34 14 8 2 4 0 12 83 

М2 7 57 93 50 11 21 5 49 293 

М3 82 166 144 44 32 20 7 84 579 

∑К 98 257 251 102 45 45 12 145 955 

У таблиці ∑  М1  – сума абсолютних частотність усіх типів явища першої 

вибірки, ∑ М2 – у другій  і ін Відповідно, ∑ Кі – сума абсолютних частот і-го явища 

у трьох вибірках. Число 955 – це загальна кількість уживань досліджуваного явища. 

Частотність алюзії розраховується з погляду на окжен випадок алюзії у тексті, 

не залежно від формального її вираження (слова, словосполучення чи речення). 

Далі, c2 обчислюємо за формулою наведеною вище. Наприклад,          c2= 9,61. 

Число ступенів свободи f = (K-1)х(M-1) = (8-1)х(3-1) = 14. У таблиці критичних 

значень c2 знаходимо значення f  - 23,7 та 29,1. Наш показник c2, наведений для 

прикладу, набагато менший від першого числа. Отже, з довірчою імовірністю 95 % 

приймаємо нульову гіпотезу. Якби c2  ˃ 29, 1 , то це свідчило б про істотність 

розходження досліджуваних вибірок. 

                                                           
1 Примітка. Дані наведені для прикладу і не є результатами нашого дослідження. 
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Перш ніж виявити суттєвість розходження функціонування алюзій між трьома 

генеральними сукупностями на основі застосування критерію Стьюдента потрібно 

пройти декілька етапів проміжних статистичних обчислень. Проміжні величини, які 

належить знайти – це обчислення абсолютних і середніх частот, середнього 

квадратичного відхилення, міри коливання середньої частоти, оцінки стандартної 

похибки відхилення середньої. 

Абсолютна  (вибіркова) частота вказує на кількість появи певної одиниці в 

деякій вибірці заданого об’єму. Зазвичай ці величини є перемінними й кількість 

одиниць відрізняється від вибірки до вибірки. Якби величина мала завжди одне й те 

саме значення, то вона була б константою. У цьому випадку значення середньої 

частоти дорівнювало б значенню абсолютної. Оскільки явище алюзії не є 

константою, тому з суми абсолютних частот потрібно вивести середнє значення. 

Найпростіший спосіб обчислення середньої частоти – ділення суми всіх 

абсолютних частот на кількість підвибірок: 

 х̅ =  
Σ 𝑛𝑖хі 

Σ 𝑛𝑖
, 

де хі – абсолютна частота досліджуваної одиниці в підвибірці;  𝑛𝑖  – кількість 

підвибірок з абсолютною частотою хі . 

Значення середньої частоти полягає в тому, що в ньому закладено певну 

імовірність появи досліджуваного явища в підвибірках [53, с. 22]. Середня частота є 

відправним значенням у подальших формульних обчисленнях.  

На основі двох вищезазначених показників обчислюється показник, що 

свідчить про ступінь відхилення абсолютних частот у всіх підвибірках від середньої. 

Коефіцієнт відхилення в кожній підвибірці буде різним, а в загальній сумі 

отримаємо показник середньоквадратичного відхилення:  

𝜎 =  √
Σ (хі − х̅)2

Σ𝑛i
. 

Межі коливання абсолютної частоти визначають за формулами х̅ - 2 𝜎 і х̅ + 

2 𝜎. Якщо 95 % отриманих значень абсолютних частот не виходять за ці межі, то такі 

вибірки є однорідними. 
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Середня частота залежить від абсолютних частот, а тому може коливатися при 

різних показниках абсолютної. Щоб визначити межі варіацій середньої частоти, 

обчислюють міру її коливання 𝜎х̅ за формулою: 

𝜎х̅ =  
𝜎

√𝑛
, 

де n = Σ𝑛𝑖
. 

Використавши формули х̅  - 2  𝜎х̅  і х̅  + 2  𝜎х̅ , отримаємо смуги частот за 

допомогою яких можливо порівняти коливання середньої частоти двох або більше 

явищ. Якщо смуги коливань, тобто значення від х̅ - 2 𝜎х̅ до х̅ + 2 𝜎х̅ перетинатимуться 

між собою, то з 95 % впевненістю можна говорити про подібність вибірок і їх 

однорідність. Якщо частоти не перетинатимуться між собою, то існує суттєвість 

розходження, а отже вибірки належать до різних сукупностей і не є однорідними. 

Розбіжності диктуються не статистичними законами, а лінгвістичними й 

екстралінгвістичними особливостями, наприклад, авторською специфікою 

написання, тематикою, жанровими особливостями, синтаксичною організацією 

речень і т. ін. 

У нашому варіанті дослідження алюзій це означає, що якщо смуги коливань 

х̅ + 2𝜎х̅, які означають середню частоту вживання алюзій у трьох вибірках (епосі, 

ліриці й драмі), не перетинатимуться між собою, то з імовірністю 95,5 % можна буде 

стверджувати, що всі три вибірки належать до різних вимірів генеральних 

сукупностей, тобто між ними існує істотне розходження. Наприклад, значення 

можуть бути: для  х̅1 – від 3 до 7,6, для х̅2 – від 0,02 до 2,9, для х̅3  – від 7,7 до 11,3. 

Якщо ж вони перетинатимуться, то усі три вибірки можна буде віднести до однієї 

генеральної сукупності. Наприклад, х̅1 – від 3 до 7,6, для х̅2 – від 0,02 до 6,8, для х̅3  – 

від 5,7 до 9,3.  

На основі 𝜎х̅ можемо вирахувати відносну помилку дослідження : 

𝜀 = 
1,96∗ 𝜎х̅

х̅
. 

Для лінгвістичних досліджень допустимою є похибка у межах 10 % і цілком 

задовільною – у межах 20 % [133, с. 36]. 
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Порівняння середніх частот двох вибірок можливе при застосуванні формули 

оцінки стандартної помилки середньої частоти: 

𝑆х̅ =  √
∑(хі −х̅)2 𝑛𝑖

𝑁 (𝑁−1)
. 

Основний етап нашого дослідження ґрунтується на визначенні істотності 

розходження між вибірками за допомогою критерію Стьюдента. Застосування хі-

квадрат-критерію дає змогу визначити лише наявність розходжень. Критерій 

Стьюдента уможливлює простеження й кількісної різниці між вибірками, а також є 

основою для визначення відстаней розходження. Критерій Стьюдента розроблений 

британським хіміком У. Госсетом на початку ХХ ст. для оцінки якісної складової 

пива однієї з компаній [267]. Проте зараз цей метод широко використовують у 

різнопрофільних дослідженнях, зокрема й у психології, соціології та лінгвістиці для 

перевірки значень середніх у двох вибірках. Головним чином, це пов’язано з 

простотою формули обчислення, що використовується для отримання даних. 

 Критерій Стьюдента також називають t-тестом та обчислюють за формулою: 

𝑡 =  
|�̅� − �̅�|

√Σ (𝑥𝑖 − �̅�)2 𝑛𝑖 + Σ (𝑦𝑖 − �̅�)2 𝑛𝑖  
𝑛 + 𝑚 − 2

∙
𝑛 + 𝑚
𝑛 ∙ 𝑚

 

де х̅ – середня частота досліджуваної одиниці в першій вибірці, а �̅� – середня частота 

ідентичного явища в другій вибірці; 𝑥𝑖  – абсолютні частоти в другій вибірці; 𝑛 – 

кількість підвибірок у першій вибірці; 𝑚 - кількість підвибірок (уривків тексту) у 

другій вибірці. 

Формула набуде простішого вигляду при застосуванні стандартної похибки 

відхилення середньої 𝑆�̅�: 

𝑡 =  
|�̅�− �̅�|

√𝑠�̅�
2+𝑠�̅�

2 

. 

Щоб установити чи свідчить отриманий показник про суттєвість розходження, 

потрібно звернутися до таблиці критичних значень Стьюдента, попередньо 

визначивши число ступенів свободи: f = 𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 – 2. У таблиці знаходимо декілька 
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значень. Якщо 𝑡  емпіричне ≥ 𝑡𝑎1%  табличного, то можна з 99 % впевненістю 

стверджувати про суттєвість розходження.  

За наявності істотних розходжень можливо обчислити відстань між 

досліджуваними вибірками: 

𝑙 =  
𝑡 − 𝑡𝑎

𝑡
  

де 𝑡 – емпіричний показник, а 𝑡𝑎 – критичне (табличне) значення заданої довірчої 

імоврності.  

Отриманий показник укаже, наскільки віддалені вибірки одна від одної. Чим 

більший показник, тим більшою різницею характеризуються зіставлювані масиви 

текстів. Якщо показник критерію Стьюдента дещо менший, ніж 𝑡𝑎1%, то це свідчить 

про тенденцію до розходження.  

Наведені формули будуть застосовані в розділі статистичного дослідження 

явища алюзії в трьох вибірках – прозі, ліриці і драмі британської літератури кінця 

ХІХ – початку ХХ століття. Істотність або неістотність розходження свідчитиме про 

особливості жанрової організації текстів і їх вплив на розподіл алюзивних одиниць.  

 

2.2 Критерії відбору текстового матеріалу 

Текст із точки зору статистики є сукупністю одиниць, які можна обчислити 

відповідно до поставленої мети й гіпотези дослідження на основі конкретних 

формул. Статистичні закони та обчислення, однак, можуть бути застосовані під час 

характеристики зовнішніх ознак тексту. Проте логічно, що зовнішні ознаки 

опосередковано пов’язані з глибинними характеристиками та є принципово 

діагностичними як зі сторони ідентифікації текстів, так і для проникнення в його 

глибинну організацію, недоступну безпосередньому спостереженню [113, c. 81].  

Текст, у класичному його розумінні [120; 182; 226; 231], на переконання 

Г. Я. Мартиненко [113], може бути замінений сукупністю творів одного автора, якщо 

вони належать до одного жанру. У плані нашого дослідження зручно дотримуватися 

саме такої позиції й розглядати сукупність віршів поетів як одну підвибірку або як 

один текст. Формування єдиної однорідної сукупності текстів грунтується на 
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конкретних статистичних і лінгвістичних параметрах. Із позиції статистики тексти 

мають бути однорідними, що визначається за допомогою формул, а з позицій 

лінгвістики – однаковими за стильовою приналежністю. 

При формуванні вибірки уривків текстів насамперед лінгвісти визначають її 

специфіку, а також критерії відбору – лінгвістичні й статистичні, які повинні 

відображати однорідність текстів та забезпечувати якісний відбір матеріалу, що 

досліджується. З одного боку, такий відбір повинен грунтуватися на загальних 

принципах відбору текстового матеріалу, а з іншого – безумовно враховувати 

особливості одиниць, які підлягають виявленню в масиві тексту. 

Масив тексту, що складається з однакових за чисельністю уривків текстів 

різних авторів, уподібнюється за критеріями та вимогами до добору матеріалу для 

корпусу тексту [58]. Тому відбір матеріалу здійснювався за такими критеріями: 

1) діахронний – тексти належать до одного часового періоду, який тривав 

із кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст. та об’єднаний літературним напрямом 

модернізму; 

2) репрезентативний – тексти відтворюють реальний стан мови у 

вищезазначений період зі збереженням авторських або територіальних особливостей 

мови; 

3) стилістичний – тексти складають художні твори прозаїків, поетів й 

драматургів. Критичні нариси, есе й інші різновиди жанрів до уваги не брались; 

4) автентичний – усі тексти є немодифікованими та неадаптованими, тому 

відображають реальний стан мови та організацію твору; 

5) квантитативний – кількість слів в уривках чітко визначена та 

коливається в межах 100 словоформ. 

Для виконання максими однорідності текстів та отримання достовірних 

результатів функціонування алюзивних одиниць у творах літератури ХХ ст., ми у 

своїй роботі дотримуємося поділу літератури згідно зі схемою: рід – вид – жанр 

[29, с. 9]. Статистичні обчислення ґрунтуються на зіставленні трьох основних родів 

літератури, тобто розповідного, ліричного й драматичного [201, с. 10], а саме на 

зіставленні особливостей алюзивного навантаження в межах цих родів між текстами 
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авторів. Ураховуючи розбіжності у визначенні класифікації родів та жанрів 

літератури, до категорії «роду» ми відносимо низку літературних творів, схожих за 

типом своєї мовної організації й пізнавальної спрямованості на об’єкт або суб’єкт, 

або сам акт художнього висловлювання: слово або зображує предметний світ (у 

формі прозового твору), або виражає стан оповідача (у віршованій формі), або 

відтворює процес мовної комунікації  (у формі драматичного твору) [106, с. 322]. 

Розповідний рід у дослідженні представлено літературно-художніми творами 

здебільшого великої форми (романи, повісті, новели), оскільки в Новій добі 

європейської літератури вони відігравали домінантну роль. Ліричний рід об’єднує 

твори, виражені у віршованій формі, серед яких ми відібрали оди, пісні, ліричні 

портрети, поеми [47, с. 35-40]. У драматичному роді ми, згідно з класичними 

нормами поділу літературних видів та формуванням жанрового реєстру, виділили 

трагедію, комедію й драму, які відрізняються від двох попередніх родів членуванням 

тексту на сценічні епізоди – акти, сцени [65, с. 118]. 

До корпусів трьох вибірок увійшли уривки творів або цілісні тексти авторів, 

творчість яких об’єднана літературним напрямом модернізму. При формуванні 

вибірок драматичного й розповідного родів способом випадкового відбору обрано 

уривки текстів довжиною від 900 до 1100 словоформ, тобто в середньому по 1000 

словоформ кожен. Варіативність довжини уривків зумовлена логічною 

завершеністю відтинка тексту – абзацу або репліки. Формування відповідних 

підвибірок у вибірці ліричного роду характеризувалося групуванням віршованих 

творів меншої форми в одну підвибірку з кількістю одиниць у 1000 словоформ. 

Як зазначає В. І. Перебийніс, підставою для визнання випадкової вибірки як 

такої, що дає достовірні результати дослідження, є гіпотеза, що досить велика 

кількість навздогад відібраних одиниць із генеральної сукупності повинна адекватно 

її представляти. Випадкова вибірка відповідає кардинальному положенню 

статистики про випадковість подій, які нею розглядаються [133, с. 20]. 

Загалом, матеріалом для дослідження слугували 210 підвибірок, по 70, 

відповідно, для аналізу кожного роду літератури або кожного з трьох вимірів 

генеральної сукупності (метавибірок). Згідно з таблицею «Достатньо великих чисел» 
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така кількість вибірок забезпечуватиме достовірність результатів (p) із 99 % 

надійністю й відносною помилкою () – у 0,09 %, що є повністю задовільним для 

лінгвістичних досліджень [53, с. 57]. Адже, як зазначає Б. М. Головін, досвід 

залучення статистики для вивчення основних явищ морфології та синтаксису в 

різних стилях літературної мови переконує в тому, що для отримання достатньо 

вірогідних даних середніх значень і долей достатньою буде кількість 10–20 вибірок з 

об’ємом у 500 слів. Однак малочастотні явища потребують більшого числа 

спостережень досліджуваної частоти й долей [53, с. 58]. Тому під час дослідження 

алюзивних одиниць простежено, що до одного виміру генеральної сукупності, яка 

нараховує 70 підвибірок, увійшло по 10 підвибірок кожного із семи авторів, 

відібраних для репрезентації досліджуваного явища в тому чи іншому роді 

літератури методом випадкової вибірки. 

Вимір генеральної сукупності розповідного роду представляють літературні 

тексти таких авторів, як Дж. Джойс, В. Вулф, Дж. Конрад, Г. Д. Лоуренс, 

В. С. Моем, Дж. Оруелл, О. Хакслі; ліричного роду – Т. С. Еліот, В. Б. Єйтс, 

Г. Д. Лоуренс, В. Г. Оден, В. Оуен, Е. Сітвелл, Д. Томас; драматичного роду – 

С. Беккет, А. Вескер, В. Б. Єйтс, В. С. Моем, Дж. Осборн, Ш. О’Кейсі, Г. Пінтер.  

Оскільки ця кількість відібрана з порівняно невеликого обсягу текстів, то вона 

недостатня, щоб робити висновки про характеристику функціонування алюзій у 

трьох родах літератури взагалі, але достатня, щоб визначити особливості 

аналізованих алюзивних одиниць у текстах британських авторів періоду модернізму. 

Отже, методика дослідження описана в цьому розділі нашої роботи у 

більшості грунтується на формульних обчисленнях статистичних методів 

дисперсійного аналізу, кореляційного аналізу та непарної лінійної регресії (критерію 

Стьюдента). Варто, однак, зазначити, що для глибинного аналізу функціонування 

алюзивних одиниць спочатку буде проведено дослідження в зіставленні трьох 

вимірів генеральної сукупності, а далі у межах кожного із вимірів, тобто порівняння 

здійснюватиметься між текстами окремих авторів, що дасть змогу визначити 

специфіку функціонування алюзій залежно від стилістичних особливостей мови 

кожного письменника. 
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Висновки до розділу 2 

Отже, узявши за основу визначення, що метод є системою правил і прийомів 

підходу до вивчення явищ та закономірностей мови, мислення, природи й 

суспільства загалом, розроблено методику дослідження явища алюзії в текстах 

англомовної літератури ХХ століття та виокремлено такі етапи та методи:  

̶ пошук робочого визначення явища алюзії на основі дефінітивного методу; 

̶ опис алюзивних фактів із використанням фактологічних і синхронно-

описового методів; 

̶ аналіз формального вираження алюзивних одиниць, що грунтується на  

компонентному й трансформаційному аналізі і прийомі зовнішньої 

реконструкції; 

̶ кількісний вимір алюзивних одиниць на основі встановлення кількісних і 

частотних параметрів уживання алюзій в аналізованих вибірках; 

̶ статистична характеристика алюзій, в основі якої лежить поняття 

статистичного аналізу алюзій окремих жанрів літератури. 

При формуванні теоретичної основи дослідження використовувались такі 

загальнонаукові методи як індукція та дедукція, аналіз та синтез, що стали 

передумовою для проведення експерименту. 

На основі цих даних визначатимуться абсолютні й середня частоти 

аналізованих явищ у вибірках, здійснюватиметься обчислення середнього 

квадратичного відхилення у вибірках, вирахування однорідності порівнюваних 

масивів текстів, зіставлення смуг коливання та обчислення істотності розходження 

між досліджуваними вибірками. Застосування цих статистичних параметрів у 

дослідженні алюзії слугуватиме релевантним поясненням щодо особливостей 

дистрибуції алюзії в текстах трьох родів літератури. Отримані показники вкажуть, 

чи зумовлені розбіжності між вибірками статистичними законами або 

особливостями лінгвістичної спрямованості чи властивостями авторського 

ідіостилю. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБ’ЄКТИВАЦІЯ АЛЮЗИВНИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У БРИТАНСЬКІЙ 

ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ МОДЕРНІЗМУ 

 

3.1 Художня парадигма британського модернізму  

Досліджуючи питання міжтекстових зв’язків, чи то інтертекстуальності, у 

коло названих понять ми включили ще одне поняття, дотичне до проблематики 

запозичення іншотекстових елементів, а саме поняття діалогічної взаємодії текстів. 

Особливої актуальності цей процес набуває в період розвитку мистецтва 

модернізму й постмодернізму, оскільки кожна нова епоха чи напрям у мистецтві 

акумулюють та рефлективно відображають здобутки і досвід попередніх поколінь.  

Модернізм був своєрідною художньо-естетичною реакцією на економічну, 

політичну, духовну кризу буржуазного суспільства ХХ ст. Література розвивається 

за загальними законами поступальності й повторюваності, за допомогою 

заперечення заперечення, що утворює новий позитивний результат, про що у свій 

час говорив німецький філософ Г. В. Ф. Гегель [50]. Із кожним роком літературне 

надбання нагромаджується, як у фізичному плані вираження (у томах текстів), так  і 

в ментальному (у досвіді, зміні художнього мислення певного народу). Тому якщо 

автор бажав зобразити світ по-новому, заперечивши попередні канони, або ж у 

протилежному випадку, віддзеркалити у своєму творі позитивну минулу подію, 

явище, героя, то він так чи інакше будує новий текст на існуючому базисі, 

переплітаючи старе з сучасним, і, відповідно, утворює нове. Автори-модерністи, 

застосовуючи прийом інтретекстуальності, намагаються спрямувати читача на 

декодування змісту нового повідомлення, використовуючи свої фонові знання.  

Заперечуючи тенденції попередньої епохи реалізму, у межах ХХ століття 

формується нове бачення розвитку світу, мистецтва та людини в ньому. Акцент на 

свідомість і відмова від традиційних форм поезії призводять до утворення 

множинних субжанрів модернізму. Значний вплив на формацію модерністських 
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традицій і філософії мали Перша й Друга світові війни. Нові філософські концепції 

З. Фрейда, Ф. Ніцше, Ч. Дарвіна, А. Бергсона, А. Камю [251, c. 9] імплементувалися 

письменниками-модерністами на сторінках їхніх праць. Прагнення до акцентування 

на внутрішньому світі особистості, на міркуванні про буття виражалися за 

допомогою нових технік письма, серед яких – потік свідомості, внутрішній монолог, 

зміна наративного фокусу (фокалізація) [270]. Акцент у нових літературних 

тенденціях змістися на дослідження форми творів, а не його змісту, як це 

притаманно класичній вікторіанській епосі [254]. 

Сьогодні в культурології використовують два поняття − «модерн» і 

«модернізм». Український культурознаець К. Гриценко, модерном називає 

мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст., а хронологічні межі модернізму визначає 

відтинком від початку ХХ ст. до 60-х рр. ХХ ст. [55, с. 306]. Інші дослідники 

зазначають межі модернізму періодом від 1890 до 1939, або закінчення Другої 

світової війни [229; 275]. Проте зарубіжні дослідники, а саме професори англійської 

мови й літератури Оксфордського (Дж. Столворсі), Єльського (К. Т. Крайст) та 

Гарвардського (Дж. М. Логан, Дж. Стілінджер) університетів, дещо розширюють 

межі напряму й декларують початок періоду модернізму від останньої третини 

ХІХ ст. – до 60-х рр. ХХ ст., а для зручності для літератури цього періоду 

використовують узагальнюючий термін «література ХХ століття» [269, c. 2271] , або 

«модерна література» [197], що вважатимемо синонімом термінів «модерністична 

література», «література модернізму». Період нової культурної формації від 70-х рр. 

ХХ ст. до сьогодення називають постмодернізмом [55, с. 306]. 

Г. Лоуренсу, Е. Паунду і Т. Еліоту по праву належить визнання як 

першовідкривачів та творців новітньої літературної епохи. Проте серед інших 

впливових фігур модернізму є представники ірландської спільноти (В. Б. Єйтс і 

Дж. Джойс). Хоча у творчості В. Б Єйтса значно прослідковувався вплив кельтської 

міфології, яка представлена численними алюзіями, проте літературна спадщина саме 

цих двох письменників визначається як маніфестові праці модернізму, які згодом 

набули популярності й визнання у британській спільноті [268]. 
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Сукупність мистецьких течій і шкіл, об’єднану під загальною назвою 

модернізму, поділяють на декілька етапів. Серед них виокремлюють період раннього 

модернізму – остання третина ХІХ ст., період піку розвитку модернізму, що 

припадає на проміжок між 1910 і 1925 роками [251, c. 9], та визначається як другий 

етап. Література до середини ХХ ст. належить до третього етапу модернізму, що вже 

наближається до постмодернізму через течії декадансу й авангарду. Оскільки поява 

модернізму простежується переважно в англо-американській культурі, то до 

недавна, дослідженням концептів і принципів модернізму займалися саме західні 

науковці, зокрема британські та американські літературознавці й лінгвісти [223, c. 1].  

Початок досліджень епохи модернізму й аналізу його норм та принципів 

розпочався у 60-70х роках ХХ ст. Більше того набуває популярності дослідження 

впливу історичного контексту на розвиток літературно-лінгвістичного аспекту 

модерністських текстів, джерел тематичного впливу на творчість авторів [262, c. 10]. 

У своїй книзі «Ключові концепти літератури модернізму» канадська дослідниця Дж. 

Ханна [242] відносить до понять і доктрин, що пов’язані з цією літературною 

епохою, алюзії, антисемітизм, потік свідомості, епіфанію, естетизм, авангардизм, 

імперсональність та інші концепти, які тематично формують літературу цієї доби.  

Ідеологія, характерна для напряму модернізму, однак, не є унікальною для 

кожного письменника. Відокремлення від традиційних канонів літератури дає 

можливість кожному письменнику виразити себе, свій внутрішній світ і 

переживання в межах власного бачення, що проявляється в стильовій диференціації 

кожного автора [230, с. 399]. Зокрема, можна виокремити метод тунелювання 

В. Вулф, потік свідомості Дж. Джойса, метод міфічних аналогій Т. С. Еліота та ін. 

Пошуки нових тенденцій і методів поетичного зображення дійсності призвели 

до оновлення засобів художньої виразності, які відповідали новим тенденціям. 

Антична література й міфологія для письменників-модерністів були джерельною 

базою, які вони втілювали та перевтілювали у своїх текстах, використовуючи 

алюзію. Для періоду модернізму характерні втрата чітких орієнтацій і цінностей, 

віри в можливість об’єктивної правди та дійсності ідеологій, відмова від естетичних 
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теорій, акцент на суб’єктивності, дискретності й фрагментарності, збільшення 

ступеня рефлективності та самосвідомості у творенні текстів [234, c. 54]. 

В. М. Назарець сформував основні принципи та прийоми модерністського 

мистецтва [123], які характерні і для літератури Великобританії ХХ століття. 

Площина художньо-смислового вияву літературного твору виражається в таких 

прийомах: 

– на рівні ідейно-тематичної й образної складових частин: міфотворчість як 

прийом використання сюжетів та образів різнорідної міфології, що стала 

фундаментом для заповнення ідеологічної порожнечі,  з якою зіткнувся світ після 

нищівних воєн [8, с. 3]. Тут доцільно знову пригадати прихильника міфологічного 

акцентування в літературі Т. Еліота, а також літературно-міфологічну спрямованість 

Дж. Джойса і В. Б. Єйтса. Численні перегукування з міфотворчістю у формі алюзій 

створюють характерну для модерністських творів двоплановість контексту; 

одивнення (очуження) – опис героїв і подій відбувається не за класичними канонами 

літературних прийомів. Модернізм передбачає зображення героїв під неочікуваним 

кутом зору, у дивній площині поведінкових реакцій, мислення й непередбачуваності. 

Ефект очуження досягається використанням метафор та інакомовлення. 

– На рівні сюжетно-композиційної організації: монтаж – 

фрагментарність зображення подій, що характерна окрім вищезазначених творців 

літератури британського модернізму, і для творчості Вірджинії Вулф; складні форми 

композиції – принцип, що відзначається нелінійністю розгортання сюжету, 

переплетенням часових рамок; сюжетно-фабульні розбіжності – розмитість 

сюжетної лінії, першоплановість віддається фактам опису та міркувань замість 

подієвого оису сюжету, як, наприклад, у С. Беккета «Waiting for Godot». 

– На рівні оповідного складника: потік свідомості (англ. stream of con-

sciousness) – засіб акцентування внутрішніх переживань персонажа, висвітлення 

емоційної сторони та підсвідомих процесів; поліфонія – принцип переміщення 

наративного фокусу, коли розповідь представляється із суб’єктивного погляду 

різних персонажів; асоціативна техніка зображення – непрямий опис ознак об’єкта, 
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що подається крізь призму його асоціативних конотацій і зв’язків. Така тенденція 

застосування прийому характерна для поетичної мови В. Б. Єйтса, Т. С. Еліота. 

– На рівні мовлення: «заумна» мова – використання власних словотвірних 

модифікацій як спосіб, найбільш удалий і наближений до авторської думки, для 

передачі всієї багатогранності смислових відтінків. Така техніка провокує повне 

занурення в текст твору для розпізнавання прихованого змісту, у слово, яке загалом 

може не мати прямого денотата, але містить ключ до прагматичного й підтекстового 

коду, як, наприклад, у тексті “Finnegan’s Wake” Дж. Джойса; «зламаний синтаксис» 

– прийом, що ґрунтується на вищезазначених принципах, оскільки і потік свідомості, 

і принцип монтажу не можуть передаватися синтаксичними конструкціями, які 

слугують для висловлення думок, повних і завершених; тонічна система 

віршування, що проявлялась у творенні нових ритмічних організацій на противагу 

класичним розмірам віршування [123, с. 5]. 

Структурні зміни, зосередження на пошуку нових форм і моделей творів 

позбавили їх повноти сюжету, дії й плавності. Натомість динамічність подій 

проявляється в глибинному вертикальному контексті, за допомогою відсилання до 

подій минулого, а також завдяки алюзіям до прецедентних текстів. 

Традиційний поділ літератури на три основні роди зберігається й у період 

модернізму, хоча драма порівняно з поезією та прозою, є менш вираженою. У міру 

цього утворився термін «антитеатральність» [263, c. 31]. Щодо прозового сегмента 

літератури, який поділяють на белетристику (романи, повісті та оповідання) і 

науково-популярну літературу (біографія, автобіографія, листи, есе) [62, с. 300], у 

своїй роботі до аналізу функціонування алюзії ми залучили белетристику. Порівняно 

з іншими піджанрами, вона характеризується глибшим сюжетом, є платформою для 

застосування варіативних стилістичних засобів, побудови інтертекстуальних 

зв’язків, що робить романи однією з найпопулярнішим форм цього періоду. 

У коло нашого дослідження включено романи й новели, що відображають усі 

три періоди їх розвитку у ХХ ст.: періоду до 20-х рр. ХХ ст., які звертаються до 

внутрішнього стану особистості; реакцію проти модернізму, що залучає повернення 

до соціального реалізму та розмаїття детальних описів, характерного для 30-х рр.; й 
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основної половини ХХ ст. після Другої світової війни, у літературі якої 

проголошувалися різні форми реалізму – урбаністичного, постколоніального, 

феміністського, які, проте зображувалися крізь призму самосвідомості мови, форми 

й значення, що є невід’ємною спадщиною модернізму [269, c. 2280]. 

Еволюція модернізму відбувалася завдяки таким митцям, як Дж. Джойс, 

В. Вулф, Дж. Конрад, Д. Г. Лоуренс, В. С. Моем, Дж. Оруелл, О. Хакслі. Тематика 

їхніх творів вирізнялася зверненням до християнських вірувань, історії, персоналій 

та усезагального знання. Часто сюжети створювалися на основі християнських тем і 

міфів. Це однозначно, результативно впливало на залучення в композиційні 

структури інтертекстуальних форм, зокрема алюзій, які використовувалися для 

переосмислення або зіставлення нових реалій із попередніми. 

Поезія як емоційно-експресивна форма вираження зображення світу створює 

комфортніше підґрунтя для функціонування алюзій, як елементів образного 

характеру, його стилістичного та семантичного прояву. Насиченість засобами 

виразності, елементами поетичної техніки уможливлює подати у компресованій 

формі усе те, що письменник може зобразити на сотнях сторінок прозового тексту.  

Роки перед початком Першої світової війни спровокували старт нової 

поетичної революції в межах усього європейського простору. Так, досліджуючи 

алюзивний простір Ш. Бодлера, науковець О. Бігун зазначає, що творам поета 

властива наявність множинних з’єднань-посилань на джерела літературного й 

нелітературного походження з низкою символів, образів, архетипів [27, c. 185]. Лінія 

алюзивності, символьності та метафоричності у творчості британських поетів 

представлена історичним, міфологічним, біблійним чи побутовим типами одиниць.  

Найяскравішими представниками поетичного сектору модерної літератури є 

маніфестатор нових літературних тенденцій ХХ ст. Т. С. Еліот, ірландський поет і 

драматург В. Б. Єйтс, молоді поети 30-х рр. В. Оуен, В. Г. Оден і Д. Г. Лоуренс, 

поети «нового апокаліпсису» [269, c. 2277] Д. Томас та Е. Сітвелл. 

Виток нового тематичного й художнього оформлення драми розпочався з 

«Ірландського літературного театру», заснованого В. Б. Єйтсом у 1899 р., і 

представлення його драми “The Countess Cathleen”. Потужне символічне 
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використання В. Б. Єйтсом тематики старих ірландських легенд, використання 

Ірландської громадянської війни як підґрунтя для своїх сюжетів Ш. О’Кейсі  задля 

створення трагічних мелодрам, гумористичного ефекту та іронії обставин привнесло 

нові види «життя» в театр ХХ ст. Кардинальні перетворення жанрових особливостей 

драми належать С. Беккету, який у своїй п’єсі «Waiting for Godot» акцентує увагу 

саме на мовленні та мові персонажів, зведеній до абсурду. П’єса “Look Back in 

Anger” Дж. Осборна, якого справедливо відносять до групи «молодих і сердитих» 

письменників, також була новим викликом змін театральної свідомості. Головною 

концепцією «нової драми» Дж. Осборна було зображення емоційної жорстокості, 

прямоти й ворожості світу [2283–2284].  

Зміни британського театру у 50–60-х рр., здебільшого, спровоковані появою 

телебачення та адаптацією п’єс до кіносценаріїв. У цей час активно розвивається 

драма на побутові теми (kitchen-sink drama), яку представляє А. Вескер, і «комедії 

загрози» Г. Пінтера, що висвітлюють соціальну траєкторію робочого класу та їхніх 

тривог [269, c. 2285]. Однак драма ХХ ст. не вирізняється такими особливостями 

зміни форми, внутрішньої й зовнішньої, як поезія та проза модернізму, тому 

схожість між текстами драматургів є вищою й не такою дистинктивною в плані 

інтертекстуального оформлення. 

Отже, уся літературна спадщина кінця ХІХ – середини ХХ ст., що побудована 

в тенденціях модернізму, у своїй основі містить концепції філософії 

екзистенціалізму, проблеми буття та людини, що було актуальним особливо в часи 

воєнних дій. Звернення до тематик міфології, історичних подій, біблійних реалій, 

літературної спадщини  лінгвістично інтегрувалося завдяки використанню 

інтертекстуальних форм, зокрема алюзивних одиниць. Алюзії в текстах модерністів 

постають у різноманітних формах – від однослівних на рівні онімів до системно-

текстових як підґрунтя для сюжетної лінії всього твору.  

 

3.2 Типологія алюзій за тематикою й релятивністю  

Твори певного прозаїка, поета чи драматурга пов’язані один з одним 

унікальною індивідуально-авторською парадигмою та містять у собі новизну 
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зображення світу й довколишніх подій на основі рефлекторних уявлень автора. Як і 

кожна людина, яка не існує ізольовано в соціумі та послуговується досвідом своїх 

попередників, звертаючись до здобутків минулого, так і кожен новостворений текст 

містить запозичення з текстів попередніх культур, і в тому числі з культури 

сьогодення [17, с. 413–423]. Тому, як справедливо зазначає Ю. А. Потіпак, художній 

твір пов’язаний із суспільством та історією інтертекстуальними асоціаціями, а його 

смисл не в тексті як такому, а в його міжтекстовому характері [140, с. 165]. Цієї 

думки дотримується й О. С. Переломова та пояснює, що жоден текст не може 

виникнути на порожньому місці, він обов’язково пов’язаний з уже наявними 

текстами [134, с. 1]. У плані лінгвістичного втілення діалогічної взаємодії як 

зв’язкові вузли текстових переплетень використовуються алюзії.  

Головне ж питання нашого дослідження – виявлення того, наскільки часто 

використовувалося явище алюзії, зокрема у творах британських модерністів. Для 

того, щоб осягнути специфіку використання авторами алюзивних украплень, спершу 

потрібно прослідкувати особливості тематичних преференцій авторів, які саме 

джерела створюють алюзивну картину їхніх текстів та звідки походять. Виведення 

основних джерел алюзій полегшує процес зіставлення алюзивних одиниць із 

прецедентним текстом, допомагає виявити його трансформації й зміни.   

Автори часто зображають світ по-новому, заперечуючи попередні канони, або 

ж у протилежному випадку віддзеркалюють у своєму творі позитивну минулу подію, 

явище, героя. Так чи інакше автор будує новий текст на існуючому базисі, 

переплітаючи старе із сучасним і, відповідно, утворює нове. Автори-модерністи, 

застосовуючи прийом інтретекстуальності й переважно алюзії, спрямовують читача 

на декодування змісту нового повідомлення на основі фонових знань адресата.  

На основі критерію співвіднесеності на цьому етапі дослідження ми поділяємо 

алюзії в літературі модернізму на дві категорії: 1) системно-текстові, або 

сюжетотвірні алюзії; 2) інтертекстові, або такі, які належать внутрішній структурі 

тексту у вигляді однослівних, цитатних алюзій чи алюзивних словосполучень.  

Неодноразово зазначалося, що перший вид алюзії імпліцитно прихований за 

текстом твору й не втілюється одиничними посиланнями в письмовій структурі 
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тексту. А з іншого боку, виражений експліцитно як осново творчий сюжет, за яким 

можна впізнати знайомий міф, літературний текст або іншу подію. У новому 

форматі вона може бути іронічно модифікована, видозмінена повністю або в межах 

окремих деталей, персонажів чи їхніх характеристик.  У другому випадку 

використовують лексичні вплетення на рівні слів, фраз і більших єдностей, які 

поодиноко або цілісно з іншими алюзіями слугують своєрідним «ліфтом» 

вертикального контексту. 

 

3.2.1 Системно-текстові алюзії 

Міфопоетичність у літературі модернізму набирає вагомості у зв’язку зі 

зміною ціннісних орієнтацій, погляду на життя й буття, пошуку нових ідеологічних 

принципів. Звернення до античної міфології спровоковане тим, що сутність міфу як 

колективного вірування певного народу може здійснити потрібний вплив на 

свідомість людей і як мотиви до певних дій [214, c. 18].  Міфологія, таким чином, 

творила нову філософію антропологічного спрямування й виконувала ті завдання, 

які були не під силу філософії [273, c. 119].  

Фонові алюзії як елементи міфопоетичності нової доби, знаходимо в текстах 

багатьох модерністів. Однак фонові алюзії не обмежуються лише джерельною базою 

міфології, а й залучають релігійні сюжети, історичні факти, літературні епізоди: 

“Ulysses”, “A Portrait of an Artist as a Young Man” Дж. Джойса, “Leda and the Swan” 

В. Б. Єйтса; біблійні сюжети або особи: “The Second Coming” В. Б. Єйтса, “St. John”, 

“St. Mathew” Д. Г. Лоуренса, “Luther” Дж. Осборна, “I’m talking About Jerusalem” 

А. Вескера; історичні – “The Fall of Rome” В. Г. Оден; літературні сюжети й 

композиції – “The Hollow Man”, Т. С. Еліот та ін.   

Наприклад, основоположним сюжетом для твору “A Portrait of an Artist as a 

Young Man” Дж. Джойса є міф грецького циклу про Дедала й Ікара. Головний герой 

Стівен як алюзивний образ міфологічного прототипу Дедала втілює особистість, яка 

бажає звільнитися від наявних обмежень, норм і релігійних укладів. Самовигнання 

героя з Ірландії уподібнюється до польоту Дедала, котрий сам змайстрував собі 

крила для утечі від царя Міноса. Проте якщо в міфі Дедал прагнув повернутися на 
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батьківщину, то в новому тексті Дж. Джойса герой, навпаки, покидає Ірландію й 

подається до Європи. Алюзія, яка формує вертикальний контекст, прихована в імені 

Дедал, співзвучному з міфологічним прототипом. За допомогою алюзивної аналогії 

розкривається імпліцитний філософський зміст усього роману. 

Образ Стівена продовжує своє філософсько-ідеологічне існування в іншому 

романі, що ґрунтується на грецькій міфології, а саме у “Ulysses”. Алюзивна й 

символічна наскрізність роману, як і техніка потоку свідомості разом з 

індивідуально-авторською специфікою робить цей твір маніфестальним зразком 

модерної літератури. Експліцитна фонова алюзія заголовка метатексту разом зі 

структурною та прагматичною сторонами інтертекстуальності, що проявляються в 

схожості сюжетної лінії, поділі тексту на структурні одиниці (18 епізодів), які 

кількісно і семантично збігаються, створює ефект відомості та розуміння 

авторського задуму. Водночас, читач, повинен бути пильним до змін, нового 

оформлення й контекстуальних змін уже відомого міфу. Це проекція міфу-

оповідання під реалії ідеології буття та проблем особистості у ХХ ст. 

Інтертекстуальна ідентичність проявляється й в особистостях героїв Леопольда 

Блума, Моллі Блум, Стівена Дедала, Бака Маллігана та ін. 

У книзі Р. Елмана, відомого біографа Дж. Джойса, знаходимо цитату самого 

письменника, де він зазначив, що у свій роман уписав стільки загадок і ребусів, що 

професори протягом не одного століття сперечатимуться про розгадки й можливі 

значення його слів [222, с. 521]. Використання численних алюзій не лише 

міфологічного спрямування створюють позатекстовий простір, численні імплікації 

та лінгвокультурні коди. Алюзія як трьохфазова одиниця, яка має денотат, 

семантичне первинне значення і контекстуальне в новому середовищі, удало 

реалізує функцію підтексту, що часто носить регресивний характер.  

Назва роману Д. Г. Лоуренса “Aaron’s rod” містить натяк на біблійного 

персонажа Аарона, брата Мойсея. Обидва біблійні персонажі володіли магічними 

посохами, які надавали їм силу добувати воду з каменя, отримувати плоди та 

творити інші дива. Посох, або ж флейта Аарона Сіссонса у романі, є символом 

божественності й влади. У творі Г. Лоуренса головний герой Аарон, який працював 
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профспілковим наглядачем на вугільних копальнях в Англії, покинувши свою сім’ю, 

вирушив до Італії. У нього було нестримне бажання стати відомим музикантом, 

тому із собою Аарон бере флейту та врешті, його мрія здійснюється. Проблематика 

твору за допомогою образних схем розкриває проблеми самоідентифікації людини в 

суспільстві нових пріоритетів. Символьний образ флейти як порталу для нових 

можливостей є метаобразом біблійного посоха Аарона, хоча в кінці твору флейту 

Аарона Сіссонса знищують під час анархістського та фашистського повстання.  

Варто зауважити, що не ідентифікувавши назву твору з біблійною реалією, 

пересічний читач навряд чи здогадався б про імпліцитний зміст усього роману і його 

паралелі з біблійними подіями старшого брата Мойсея Аарона. Тому, з одного боку, 

алюзія є очевидною в назві твору, а з іншого – прихована всередині інтертексту. 

Аналогічно можна проаналізувати назву вірша В. Б. Єйтса “The Second 

Coming” [344]. Другий прихід або, точніше, Друге Пришестя Христа – основне 

алюзивне посилання вірша на біблійний сюжет. Певні події, пов’язані з цим 

моментом, поступово розкриваються за допомогою ідентифікації супутніх 

алюзивних украплень. Натяки на біблійні реалії знаходимо в таких одиницях: The 

blood-dimmed tide is loosed актуалізує згадку про всесвітній потоп, руйнівну «blood-

dimmed» силу, що зруйнувала життя багатьох людей; Surely the Second Coming is at 

hand – центральна алюзія вірша про Друге Пришестя Ісуса Христа згідно з 

біблійними оповідями й передбаченнями; Spiritus Mundi (із латин. дух світу), 

відсилає до однієї з фігур Святої Трійці, а саме є образом Божого Духа; A shape with 

lion body and the head of a man –  алюзія, пов’язана з істотами з тілом лева і головою 

людини, які охороняють Божий престол, описані в книзі Апокаліпсис; And what 

rough beast, its hour come round at last, Slouches towards Bethlehem to be born? – як 

порівняння протиставляється народження Спасителя та антихриста перед Другим 

Пришестям і кінцем світу. Події Першої світової війни й післявоєнний стан, 

переворот у свідомості людини свідчать про те, що людство своєю ганебною 

поведінкою і розбратом наближає прихід Христа. Вірш також містить передбачення 

майбутніх подій, прихід до влади класу людей, які спрямують русло розвитку. 
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Суперечливі дискусії викликає також назва вірша Т. С. Еліота “The Hollow 

Men” [287]. Прототекстами вірша є декілька літературних джерел, серед яких – вірші 

“The Hollow Land” В. Морріса, “The Broken Men” Р. Кіплінга. У новій назві ці два 

заголовки утворюють комбінацію, яка автоматично апелює до обох віршів. З іншого 

боку, алюзія-епіграф Mistiah Kurtz – he dead. A Penny for the Old Guy відсилає до 

роману Дж. Конрада “Heart of Darkness”, героєм якого є вищезгаданий персонаж. 

Додатково це підтверджується описом М. Курца в прототекстовому романі як 

“hollow sham” або “hollow at the core”. Інша алюзія відсилає читача до подій 

Порохової змови й відомого бунтаря Гая Фокса. Його солом’яне опудало щороку 

палять у Британії на згадку про цю історичну ніч. Релятивність із цією подією 

підтверджується алюзією Headpiece filled with straw. 

Назва роману-антиутопії О. Хакслі “Brave New World” [289], наприклад, 

запозичена з твору В. Шекспіра “The Tempest”. У словах Міранди приховано увесь 

зміст твору О. Хакслі. Щоб зрозуміти, про що йтиме мова, читач повинен пригадати 

всю репліку шекспірівської героїні:  

O wonder! 

How many goodly creatures are there here! 

How beautious mankind is! 

O brave new world: That has such people in't! 

Роман В. Вулф “The Hours”, наприклад, цікавий тим, що характеризується 

інтертекстуальною схожістю зі своїм попередником, романом “Mrs. Dalloway”. 

Розгортання подій у межах одного дня, подібність персонажів і наративної техніки 

сторюють авторсько-парадигмальну інтертекстуальність. З іншого боку, цю схожість 

можна трактувати як унікальний формат написання творів самої письменниці-

фундаторки потоку свідомості й методу тунелювання В. Вулф. 

Серед фонових видів алюзій, що є основою для побудови сюжету цілого 

твору, Агата Крісті використовує також такий цікавий варіант прототекстів як дитячі 

римівки. До інтертекстуальних заголовків, які містять саме цей вид посилань, 

можемо віднести “Sing A Song of Sixpence” (на однойменну римівку “Sing a Song of 

Sixpence”), за аналогією назви “Three Blind Mice” (римівка “Three Blind Mice”), “One, 
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Two, Buckle My Shoe” (римівка “One, Two, Buckle My Shoe”), “Hickory Dickory Dock” 

(римівка “Hickory Dickory Dock”), “And Then There Were None” (фраза з римівки про 

десять негренят Ten Little Niggers: One little Soldier Boy left all alone; He went out and 

hanged himself and then there were none. Проте для американського видання назва 

була змінена на “And Then There Were None”) та дещо видозмінена алюзія у 

заголовку “Five Little Pigs” (римівка “This Little Piggy”). 

Отже, фонові алюзії є частим способом апелювання до вже відомих сюжетів за 

допомогою їх переосмислення на новий манер. Такі алюзії містяться в заголовках 

текстів і частково відкривають сюжетну характеристику нового тексту. Тематикою 

для надбудови сюжетів для творів британської модерної літератури переважно 

виступають міфологічні, біблійні та літературні епізоди або особи. 

 

3.2.2 Інтертекстові алюзії 

Алюзії, які функціонують на синтагматичному рівні безпосередньо в тексті, 

можуть бути однослівними, у формі словосполучення й речення. Вони є короткими 

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

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

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

складаються з двох чи більше слів, але іменують один об’єкт, є одним цілим. 

3.2.2.1 Однослівні алюзії. Варіація тематичної атрибуції загалом не залежить 

від структурного типу алюзій. Проте логічно, що найчастіше у випадку однослівних 

алюзій виступають саме особові, міфологічні антропоніми, теоніми, ктематоніми, 

однак трапляються й фольклорні, літературні та побутові алюзії:  

̶ особові алюзії: 

Unearth the whole offence 

From Luther until now 

That has driven a culture mad, 

Find what occurred at Linz (“September 1, 1939”) [277]. 

Особова алюзія Luther у вірші В. Г. Оден натякає на особу Мартіна Лютера 

Кінг, який відзначився як борець за права темношкірих. Тобто алюзія позначає не 
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людину-індивідуума, а найімовірніше, асоціюється з діяльністю, що характеризує 

цю особу. У цій частині вірша також бачимо й побутову алюзію Linz – місто 

пн. Австрії, місце народження А. Гітлера. Це означає, що згадка міста у вірші 

містить алюзивний смисл через співвіднесеність цього міста з конкретною особою.  

I know what wages beauty gives, 

How hard a life her servant lives, 

Yet praise the winters gone: 

There is not a fool can call me friend, 

And I may dine at journey's end 

With Landor and with Donne (“To a Young Beauty”) [344]. 

Алюзія Landor і Donne – згадка відомих англійських поетів В. С. Ландор та 

Дж. Донна, які були представниками метафізичного напряму. У тексті автор 

стверджує, що в позаземному житті йому було б набагато приємніше бути в 

середовищі митців минулого, ніж жити в очікуванні апокаліпсису, описаного у Книзі 

пророка Езекіля. Уживання не повних імен, а лише прізвищ поетів у вірші засвідчує 

переконання автора, що читач знайомий із творчістю цих представників літератури.  

̶ Літературні алюзії: 

Cordelia. Cordoglio. Lir’s loneliest daughter (“Ulysses”) [295].  

Персонаж п’єси В. Шекспіра “King Lear” як алюзивний антропонім у “Ulysses” 

уводиться в текст разом з уточненням, що йде далі. Лексема Cordoglio від слова 

cordial – сердечний підкреслює факт, що ця дочка була найулюбленішою для 

короля, порівняно з її лицемірними сестрами. Дж. Джойс таким чином нагадує про 

лицемірство сучасного світу. Окрім того, ця алюзія пов’язана також із наступною 

реплікою Nookshotten. Now your best French polish, де ключовим є слово French, 

оскільки в трагедії Шекспіра Корделія після вигнання стала королевою Франції. 

Say Robinson Crusoe was true to life. Well then Friday buried him. Every Friday 

buries a Thursday if you come to look at it. 

O, poor Robinson Crusoe, 

     How could you possibly do so? (“Ulysses”) [295]. 
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Алюзія Robinson Crusoe і його острівного друга Friday з однойменного роману 

Д. Дефо уводиться в текст під час роздумів над сенсом життя й смертю, про 

ізольованість людини, яку уособлює Робінзон, і про плинність життя. 

Коротко, зазначимо, що Дж. Джойс у своєму романі використовує неабияку 

палітру біблійних, міфологічних, літературних алюзій, алюзій на свої твори, пісні та 

інші історичні факти і явища. Розуміння загадок, що містяться в романі, полегшує їх 

виділення курсивом у тексті самого твору, що однозначно загострює увагу читача на 

подібних фразах і змушує знаходити інтертекстуальні паралелі й відповіді на задум 

автора. Окрім того, алюзії у творах Джойса стали об’єктом досліджень таких 

науковців, як В. Торнтона результати праці якого відображено в його книзі 

“Allusions in Ulysses: An Annotated List” (1968) [272] і у більш новому виданні 

Д. Гіффорда “Ulysses Annotated: Notes for James Joyce’s Ulysses” (2008) [228]. 

All perform their tragic play, 

There struts Hamlet, there is Lear, 

That’s Ophelia, that Cordelia… (“Lapis Lazuli”) [344]. 

Однослівні алюзії на шекспірівських героїв Hamlet, Lear, Ophelia, Cordelia 

створюють сітку інтертекстових украплень як порівнянь чи ролей, типових образів, 

як поведінкових реакцій або набору якостей, притаманних людям у сучасному світі.  

̶ Міфологічні алюзії: 

One rational voice is dumb. Over his grave 

the household of Impulse mourns one dearly loved: 

sad is Eros, builder of cities, 

and weeping anarchic Aphrodite (“In the Memory of Siegmund Freud”) [277]. 

У цьому вірші згадуються персонажі давньогрецької міфології: Ерос – бог 

кохання, син Афродіти, та власне Афродіта – богиня краси й родючості. В 

алюзивному образі Ероса можна упізнати майстра психоаналізу, автора теорій 

сублімацій і мотивів людської діяльності Зігмунда Фройда, якому й присвячено цей 

вірш. Образ Ероса як втілення кохання та початку роду співзвучний із концепцією 

лібідо З. Фройда. Його зображення у вірші в сумній іпостасі корелює з баченням 

психотерапевта реалій світу, виражених у книзі «Невдоволення культурою» (1930). 
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Sleep to the noises of rumiing water 

Tomorrow to be crossed, however deep; 

This is no river of the dead or Lethe, 

Tonight we sleep 

On the banks of the Rubicon – the die is cast; 

There will be time to audit 

The accounts later, there will be sunlight later 

And the equation will come out at last   

(“I’m Talking about Jerusalem”) [335]. 

Комбінація алюзивного словосполучення river of the dead й однослівної алюзії 

Lethe є виразом з міфології. Річка забуття Лета в грецькій міфології міститься у 

підземному царстві Аїд. Із неї померлі пили воду та забували про земне життя. У 

новому контексті алюзія зберігає первинне значення, але одночасно вживається для 

порівняння іншої річки Rubicon, згадка про яку у вірші теж є алюзивною. На річці 

Рубікон проходив кордон між Умбрією й Ближньою Галлією в часи правління Юлія 

Цезаря; перейшовши Рубікон, Ю. Цезар розпочав війну із сенатом. Таке значення 

закріпилося за ідіомою to cross the Rubicon. Окрім цього, алюзивна одиниця Rubicon 

підсилена фразою the die is cast, яку Ю. Цезар вигукнув, перетинаючи річку. 

̶ Теологічні алюзії: 

ADA. It was Zipporah and Moses anyway. 

ronnie. Zipporah. What a beautiful name (“Chicken Soup with Barley”) [334]. 

Теологічні алюзії Zipporah – біблійний персонаж, дружина Мойсея й Moses – 

біблійний персонаж з однойменного Закону Мойсея в Старому Заповіті, за Біблією – 

законодавець народу єврейського, пророк та перший священний автор. У тексті 

вживається задля натяку на релігійність цих персонажів, їхню відданість Богові. 

O kingdom of neighbors finned 

Felled and quilled, flash to my patch 

Work ark and the moonshine 

Drinking Noah of the bay, 

With pelt, and scale, and fleece (“Author’s Prologue”) [333]. 
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Експліцитна біблійна алюзія Noah, прообразом якої є персонаж Ной із Книги 

Буття 7–8, онук Матусаїла; людина, яка врятувалась від потопу із сім’єю і 

тваринами. Автор полегшує читачеві пригадування подій часів Ноя, уживаючи 

лексеми, семантика яких пов’язана з водою Drinking та bay. 

First there was the lamb on knocking knees 

And three dead seasons on a climbing grave 

That Adam's wether in the flock of horns, 

Butt of the tree-tailed worm that mounted Eve, 

Horned down with skullfoot and the skull of toes 

On thunderous pavements in the garden of time  

(“Altarwise by Owl-Light”) [333]. 

Вірш Д. Томаса розкриває тематику християнської історії в частково 

пародійній формі, її значення для людства загалом і модель суспільних цінностей, 

спокус, продовження життя. Текст насичений численним алюзіями, серед яких 

виокремлюються експліцитні власні назви Adam та Eve – перших людей на землі, 

їхні спокуси й гріхопадіння. Вони утворюють семантичне ядро вірша, навколо якого 

зосереджені вже похідні алюзивні сполучення: the flying garden, That night of time 

under the Christward shelter, On thunderous pavements in the garden of time.  

̶ Історично-соціальні алюзії: 

You who were with me in the ships at Mylae! (“The Waste Land”) [287]. 

Алюзія на битву біля Міллацо (Італія, Сицилія – прим. авт.) під час Першої 

Пунічної війни в 260 р. до н. е. автор звертає увагу читача, що з початку часів історії 

людства війни завжди відбувалися через жадібність людей до грошей, як і у ХХ ст. 

That the red pre-Cambrian light 

Is gone like Imperial Rome 

Or myself at seventeen (“A Walk After Dark”) [277]. 

Алюзію Imperial Rome можна трактувати як одиничну, оскільки вона позначає 

єдиний об’єкт – державу від 27 р. до н. е. до 5 ст. н. е. У вірші використовується як 

порівняння, тому виконує образно-характеризувальну функцію. 

̶ Фольклорні алюзії: 
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He looked at it without anger; for, though sloth of the body and of the soul crept 

over it like unseen vermin, over the shuffling feet and up the folds of the cloak and around 

the servile head, it seemed humbly conscious of its indignity. It was a Firbolg in the 

borrowed cloak of a Milesian; and he thought of his friend Davin, the peasant student (“A 

Portrait of an Artist as a Young Man”) [292]. 

Лексема Firbolg позначає легендарних жителів Ірландії, схожих на карликів, у 

новому контексті набуває алюзивного змісту, оскільки на перший план виходить 

домінантна риса порівняння зовнішніх рис легендарних героїв і героя роману. 

At first she thought them rubbish. But he laughed, and she laughed. They became to 

her a huge joke. Old King Cole she thought was Brangwen. Mother Hubbard was Tilly, her 

mother was old woman who lived in a shoe (“The Rainbow”) [300]. 

Персонажі Old King Cole і Mother Hubbard  є однойменними британськими 

римівками. У романі Д. Г. Лоуренса вона зберігають своє жартівливе значення. 

̶ Побутові алюзії: 

Esther. …. From pitch to pitch, all hours, all my life! That’s not work? It doesn't 

entitle me to a house? Or a fridge? I shouldn't buy a washing machine ? How do you 

measure achievement for Christ's sake? Flower and Dean Street was a prison with iron 

railings, you remember? And my one ambition was to break away from that prison (“I’m 

Talking about Jerusalem”) [335]. 

У згадці про вулицю Flower and Dean Street убачаємо алюзивний зміст, 

оскільки в екстралінгвістичному боці цієї мовної одиниці містяться побутові 

асоціації, що знаходять своє вираження в новому контексті. Flower and Dean Street – 

один з найвідоміших районів нетрів вікторіанської епохи Лондона й був тісно 

пов’язаний з жертвами Джека Різника. Пригадуючи місце свого проживання, 

персонаж твору апелює не лише до локації житла, а й до подій, що там відбувалися. 

What brought them there so far from their home. 

Cuchulain that fought night long with the foam, 

What says the Clock in the Great Clock Tower?  

(“Alternative Song For The Severed Head In ‘The King Of The Great Clock 

Tower’”) [344]. 
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Алюзія the Clock позначає відомий годинник із назвою Біг Бен, найбільший із 

дзвонів у механізмі годинника вежі Єлизавети в Лондоні. Описуючи події, 

починаючи з міфології й періодично запитуючи What says the Clock in the Great Clock 

Tower?, на нашу думку, автор апелює до плинності часу, яку фіксує головний 

годинник країни як своєрідний хронометр життя. 

Under the brown fog of a winter noon 

Mr Eugenides… 

… 

Asked me in demotic French 

To luncheon at the Cannon Street Hotel 

Followed by a week-end at the Metropole (“The Waste Land”) [287]. 

Характеризуючи картину персонажа Mr Eugenide, ми отримуємо завдяки алюзіям the 

Cannon Street Hotel і the Metropole. Це назви двох готелів, які славилися репутацією 

домів розпусти, послугами яких користувались і прихильники нетрадиційної 

орієнтації. Крах повоєнного суспільства, зміна усталених принципів призводять до 

зрушень у психіці багатьох людей, які виливаються в аморальну поведінку.  

̶ Арт-алюзії: 

Whisk – and those specks of antique dirt called Athens and Rome, Jerusalem and the 

Middle Kingdom – all were gone. Whisk – the place where Italy had been empty. Whisk, 

the cathedrals; whisk, whisk, King Lear and the Thoughts of Pascal. Whisk, Passion; 

whisk, Requiem; whisk, Symphony; whisk... (“Brave New World”) [289]. 

Серед переліку численних алюзивних згадок музичного й літературного 

доробку митців, історичних реалій, наштовхуємось і на арт-алюзії Passion, Requiem, 

Symphony. Вони занурюють читача у вертикальний контекст для та симфоній Дж. 

Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, що визнані світовими шедеврами. Однак у 

творі людей не навчають історії з метою повного контролю над особистістю. 

He knew I wanted to go to the theater to hear Carmen (“Exiles”) [293]. 

Алюзивна згадка опери «Кармен» Ж. Бізе – ще один ключ до розгадки  

мотивів вигнання головного героя твору Дж. Джойса. Сюжетна лінія опери 

співзвучна з головними темами роману, а саме любов’ю, молодістю й романтикою. 
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Алюзія вдало поєднує рядки багатовікової поетичної традиції. Сила, закладена 

в смислі самої алюзії, більш потужна, ніж автор міг зобразити сам, використавши 

інше слово або порівняння. Вид одиничної алюзії модерністи найчастіше 

використовують у своїй творчості, однак не рідко звертаються й до вживання 

алюзивних цитат та алюзивних словосполучень.  

 

3.2.2.2 Алюзивні словосполучення й речення. Текстові украпленя більшого 

об’єму, що трапляються в тексті твору, вірша чи драми, як і однослівні алюзії не є 

тематично обмеженими. Джерело вибору алюзії мотивується інтенцією автора 

підсилити, порівняти або заперечити описуване явище чи характеристику особи, 

викликати асоціації в читача, створити деякий код повідомлюваного. Вираження 

різного виду тематичних алюзій, що з’являються в тексті у вигляді словосполучень 

або алюзивних речень, часто цитованих, проілюструємо такими прикладами. 

̶ Міфологічні  алюзії: 

Death: death of Hamlet and the nightmare madmen, 

An air-drawn windmill on a wooden horse, 

John’s beast, Job’s patience, and the fibs of vision, 

Greek in the Irish sea the ageless voice: 

‘Adam I love, my madmen's love is endless, 

No tell-tale lover has an end more certain, 

All legends' sweethearts on a tree of stories, 

My cross of tales behind the fabulous curtain.’  

(“Today, This Insect”) [333]. 

Окрім літературної алюзії Hamlet, теологічних John’s beast, Job’s patience і 

Adam, у тексті наявна й міфологічна алюзія, виражена словосполученням a wooden 

horse. Дерев’яний кінь – символ Троянської війни, а точніше – перемоги греків над 

троянцями після десятирічних боїв і протистоянь. У вірші згадка цього об’єкта 

міфології набуває значення оманливості сучасного світу). 
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He had already been at work on it for more than seven years and as yet, he would 

say anyone who asked him about the progress of the book…as yet he had not even finished 

collecting the materials.  

“It’s labour of Hercules”, he would say with an air at once martyred and fatuously 

arrogant (“Point Counter Point”) [287]. 

Давньогрецька міфологія свідчить, що Геркулес був надсильним героєм. Він 

справився з 12-ма завданнями, які йому звелів виконати король Аргос, а після смерті 

був нагороджений богами безсмертям. Тому, пригадуючи історію міфу й Геркулеса 

як уособлення надсили, можемо зіставити алюзивне порівняння labour of Hercules з 

працею над книжкою героя твору “Point Counter Point”. 

The horses, under the axletree 

Beat up the dawn from Istria 

With even feet. Her shuttered barge 

Burned all the water all the day (“Burbank with a Baedecker: Bleistein with a 

Cigar”) [287]. 

Алюзія The horses, under the axletree / Beat up the dawn from Istria веде до 

класичної міфології. Так зображали сонце на колісниці або бога Сонця. Функція 

алюзії як зіставлення з описом життя героя підтверджується таким рядком But this or 

such was Bleistein’s way. 

̶ Теологічні алюзії: 

And between, the bracken was lifting its brown curled heads, like legions of young 

snakes with a new secret to whisper to Eve (“Lady Chatterley’s Lover”) [297].  

Алюзія знову ж таки обирає форму порівняння. Фраза young snakes with a new 

secret to whisper to Eve відсилає до події біблійного сюжету підступної спокуси Єви 

змієм у Книзі Буття 2:17. Окрім того, папороть bracken  має символічне значення 

магічної рослини, яку потрібно зірвати в повний місяць. Тому порівняння цієї 

магічної рослини з дияволом є логічним доповненням опису. 

̶ Women too. Curiosity. Pillar of salt. Wouldn't have it of course because he 

didn't think of it himself first  (“Ulysses”) [295]. 
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Притча про Лотову дружину з Книги Буття:19, яка озирнулася під час утечі на 

палаюче місто гріхів Содом і Гомору, попри засторогу чоловіка, через свою цікавість 

вона перетворилася на соляний стовп. Цей відомий біблійний епізод, безсумнівно, 

входить до фонових знань будь-якого пересічного читача, тому піддається легкій 

ідентифікації у тексті. Алюзія міститься в лексемах усіх трьох речень, хоча 

найсильнішою є експліцитне словосполучення Pillar of salt.  

My gaiters seem like trunks of trees — 

Not pillars of the Church that freeze 

To stalactites of boredom through 

Long centuries of sermons… (“What the Dean Said to Silence”) [332]. 

Алюзія Not pillars of the Church that freeze знову вказує на епізод про соляний 

стовп, але в цьому випадку в вірші Е. Сітвелл алюзія з’являється в 

трансформованому вигляді й потребує уваги з боку читача для її ідентифікації. 

VLADIMIR: There’s man all over for you, blaming on his boots the faults of his 

feet. (He takes off his hat again, peers inside it, feels about inside it, knocks on the crown, 

blows into it, puts it on again.) This is getting alarming. (Silence. Vladimir deep in thought, 

Estragon pulling at his toes.) One of the thieves was saved. (Pause.) It’s a reasonable 

percentage. (Pause.) Gogo (“Waiting for Godot”) [281]. 

Алюзія One of the thieves was saved походить із Біблії, Євангеліє від Луки  

23:39-43:44. У цих біблійних рядках розповідається про розіп’яття Ісуса Христа й 

урятованого грабіжника, котрий покаявся. За це Господь віддячив йому життям. У 

книзі С. Беккета, Владімір і Естрагон роздумують над змістом життя й 

вищезгаданою алюзією підтверджують або заспокоюють себе, що все ж таки людина 

може отримати прощення після смерті. 

MARTIN:  

I am a worm and no man, a byword and a laughing stock. Crush out the worminess 

in me, stamp on me («Luther») [322]. 

Прототекстом алюзивної цитати I am a worm and no man є Біблія, а 

прецедентним – ідентинтичний оригінал у Книзі Псалмів 22:6. У драмі Дж. Осборна 

персонаж Мартін, доповнює цей вираз словосполученням a byword and a laughing 
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stock, тобто конкретизує значення закладене у Біблійному тексті і форматує під свої 

реалії буття. 

̶ Літературні алюзії: 

Steward. God’s blessing light upon your ladyship. You will have saved the land 

(“The Countess Cathleen”) [343]. 

Літературна алюзія God’s blessing light upon your ladyship корелює з п’єсою 

В. Шекспіра “Romeo and Juliet” God in heaven bless her! У першоджерелі йдеться про 

Джульєтту, яку позитивно описує її няня. Схожий позитивно-характеризувальний 

зміст несе й алюзія в новому тексті, зберігаючи конотацію претекстового 

висловлювання. 

 “Listen, I beg of you,” cried the Savage earnestly. “Lend me your ears ...” He had 

never spoken in public before, and found it very difficult to express what he wanted to say 

(“Brave New World”) [289]. 

В алюзії Lend me your ears, як і в попередньому прикладі, убачаємо 

шекспірівську етимологію. Прототекст алюзивної цитати – драма В. Шекспіра 

“Julius Caesar”. Повна репліка, що слугувала основою для алюзії звучить так: Friends, 

Romans, countrymen, lend me your ears. У першоджерелі ці слова належать Бруту – 

зраднику Юлія Цезаря після його вбивства. У романі О. Хакслі слова також ужиті 

для привернення уваги слухачів, проте як і Брут, Джон побоюється як його оцінить 

публіка та чи сприйме взагалі. 

Hilda. You mustn’t go till you’ve told me who the fair charmer was I saw you with at 

the play last night. 

Brackley. Ah, the green-eyed monster! 

Hilda. [Laughing] Don’t be so absurd, but I thought you’d like to know her yellow 

hair was dyed (“Man of Honour”) [302]. 

Алюзивне словосполучення the green-eyed monster, як шекспірівська алюзія з 

п’єси “Othello” тут вжита виключно в іронічному значенні. Первинне значення 

вислову the green-eyed monster – заздрісний. Проте у тексті “Man of Honour” мається 

на увазі, що Бреклі вважає жінку, про яку запитує Гільда, просто некрасивою. 
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Класичні алюзії, які використовували письменники-модерністи у своїх 

роботах, додавали певної вагомості їхнім творам і, зокрема, реплікам героїв. Те, що 

вже сказано чи написано раніше, набувало нової конотації, асимілюючись у тексті. 

Це засвідчується як попередніми, так і наступними прикладами. 

Такі приклади алюзивних цитат у новому контексті зазнають лексичних 

трансформацій: 

Running out. Ah well. Mustn’t complain. 

What is that wonderful line, Willie? 

Oh fleeting joys – oh something lasting woe. 

Oh this is going to be another happy day! (“Happy Days”) [280]. 

Джерело алюзії Oh fleeting joys – oh something lasting woe є фраза з тексту 

Дж. Мільтона “Paradise Lost”: “O fleeting joys / Of paradise, dear bought with lasting 

woe”. У С. Беккета вона подається в дещо трансформованому та еліптичному 

вигляді. Звернення модерністів до більш реалістичних об’єктів, нівелювання 

релігійного складника життя у середині ХХ ст. пояснює, чому персонаж С. Беккета 

уникнув уживання слова paradise, свідомо його ігноруючи. 

Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men, 

Or with his nails he’ll dig it up again! (“The Waste Land”) [287]. 

Оригінал фрази походить від твору Дж. Вебстер, “The White Devil”: “But keep 

the wolf far hence, that’s foe to men, / For with his nails, he’ll dig them up again”. 

Семантика змінюється на протилежну із заміною лексеми foe на friend. 

̶ Історично-соціальні алюзії: 

O’Killigain. Ashamed I am of the force that sent a hand to hit a girl of grace, fit 

to find herself walkin’ beside all the beauty that ever shone before she eyes o’man since 

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

Troy! (“Purple Dust”) [313]. 

Iсторична алюзія since Helen herself unbound her thresses to dance her wild an’ 

willin’ way through the streets o’ Troy, яка вводиться в новий контекст, одночасно 

натякає на історичний сюжет початку Троянської війни – викрадення грецької 
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красуні Єлени троянським царем Парісом й одночасно порівнює з красою та 

величчю героїні п’єси, яка володіє такою ж могутністю й здатна підкорювати серця. 

̶ Фольклорні алюзії: 

People knew that they were courting and, when he sang about the lass that loves a 

sailor, she always felt pleasantly confused (“Dubliners”) [293]. 

Алюзія the lass that loves a sailor  бере початок із джентельментської балади 

про піратів, які під час пиятик любили виголошувати такий тост: But the standing 

toast that pleased the most was the wind that blows, the ship that goes, And the lass who 

loves the sailor. Зі свого боку у творі Дж. Джойса вказується, що героїні твору Евелін 

дуже подобалося, коли її коханий Френк співав пісню Тhe lass who loves the sailor. У 

ній також наявне словосполучення the ship that goes, яке можна порівняти з човном у 

метатексті, у якому Френк та Евелін утікають із Дубліна [217, с. 14]. 

̶ Особові алюзії: 

Those who have crossed 

With direct eyes, to death's other Kingdom 

Remember us– if at all – not as lost 

Violent souls, but only 

As the hollow men 

The stuffed men (“The Hollow Man”) [287]. 

Алюзія lost violent souls імплікативно позначає таких осіб-непарведників як 

Гай Фокс і Капітан Курц. Гай Фокс був одним з учасників Порохової змови проти 

англійського та шотландського короля Якова I в 1605 році, якого четвертували після 

впіймання. Іменування Гая Фокс як lost soul відкриває таємницю читачеві, що він 

помер не природною смертю та згідно з християнськими віруваннями його душа є 

загубленою. Іншою «загубленою душею» є М. Курц – вигаданий герой роману «The 

Heart of Darkness» Дж. Конрада (це літературна алюзія). Курц вів нерелігійний 

спосіб життя, оскільки, попавши на Африканський континент і залучившись 

прихильністю місцевих жителів, став уважати себе напівбогом. Люди повинні були 

зносити йому слонові кістки, які він продавав й отримував прибуток. Такий спосіб 

життя зіпсував його душу, яку Бог, у результаті, забрав у нього. Т. С. Еліот 
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розповідає читачеві за допомогою цієї алюзії, що неправедний спосіб життя не 

принесе людині ані земного, фізичного задоволення, ані позаземного, небесного). 

– Арт-алюзії: 

Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu 

Mein Irisch Kind 

Wo weilest du? (“The Waste Land”) [287]. 

Слова з початку опери «Трістан та Ізольда» Р. Вагнера, великого композитора 

ХІХ століття, де описується сцена переправлення Трістаном Ізольди кораблем з 

Ірландії до Корнвелу. Ізольда була заручена з його дядьком – королем Марком, 

проте пізніше вона й Трістан випили магічний напій і закохались. Т. С. Еліот, 

бажаючи зобразити світ своїх душевних переживань, цитує цей уривок, щоб описати 

свій пошук нового народження, того чистого місця, якого потребує його душа серед 

оточення розпаду та гнилого світу. Ці слова виступають контрастом до попередньої 

сцени поеми, у якій описується спека. 

Tra-la-la-la-la-la-laire – nil nisi divinum stabile est; caetera fumus – the gondola 

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

[287]. 

Арт-алюзія прихована у латинському написі nil nisi divinum stabile est; caetera 

fumus, який міститься на одній із картин італійського художника А. Матегна «St. 

Sebastian». Св. Себастіан – захисник від чуми, яка забарала багато життів у той час. 

На картині зображено з численнами стрілами, які влучилиу в  його тіло. 

Англійською напис звучить як “Nothing is stable if not divine. The rest is smoke”. 

Тобто йдеться про плинність людського життя. У вірші Т. С. Еліота автор 

намагається зобразити Венецію на основі суперечливих тверджень, які містяться у 

вигляді алюзій в епіграфі до вірша. Загалом же вірш є антисемітичний. 

̶ Побутові алюзії: 

What brought them there so far from their home. 

Cuchulain that fought night long with the foam, 

What says the Clock in the Great Clock Tower? 
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Niamh that rode on it; lad and lass 

That sat so still and played at the chess? 

What but heroic wantonness? 

A slow low note and an iron bell (“Alternative Song For The Severed Head In ‘The 

King Of The Great Clock Tower’”) [344]. 

У вірші знаходимо міфологічні алюзії-антропоніми Cuchulain і Niamh, а також 

побутову алюзивну одиницю, виражену словосполученням the Clock in the Great 

Clock Tower, що позначає годинник Біг Бен, що є найбільшим із дзвонів у механізмі 

годинника вежі Єлизавети в Лондоні. Згадка про годинник асоціюється з плинністю 

часу, зміною епох й історичних подій. Про це свідчить і назва самого вірша. 

Аналізуючи вірш із позиції діалогічної взаємодії, бачимо, що тексти ніби 

«розмовляють» між собою й автор за допомогою алюзій намагається здійснити 

перелік усіх відомих письменників, постатей чи подій, неологізувавши відповідно до 

вимог модерністичної культури раніше відомі ідеї. Повний аналіз алюзивних 

одиниць за тематикою й формою вираження представлено в додатках А1, А2, А3. 

Отже, опираючись на результати проведеного аналізу, ми підтвердили той 

факт, що жоден твір в історії літератури загалом і в період розвитку модернізму 

зокрема не є повністю самостійним утворенням. Будь-який  унікальний у плані 

нового зображення світу, переломленого через індивідуально-авторську парадигму. 

Проте з погляду інтертекстуальних відношень усі тексти містять у собі певні 

запозичення як із літератури, так і із соціуму. У плані релятивного відношення 

алюзії можуть бути фоновими, тобто створювати основу структури і сюжет тексту, 

або внутрішніми – функціонувати безпосередньо в мовному середовищі тексту. І ті, 

й інші можуть виражатись однослівними алюзіями, алюзіями у вигляді 

словосполучень і цитатними алюзіями. 

Алюзивні елементи в художньому тексті здебільшого допомагають авторові: 

а) чітко й конкретно висловити свою ідею щодо певного суб’єкта чи об’єкта на 

основі вже усталених характеристик героїв, подій та явищ із притаманною їм 

конотацією; б) видозмінити семантичне навантаження алюзії за допомогою її 

застосування у пародійному або негативному плані; в) надати твору певної 
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історичної значущості, уплітаючи іншотекстові елементи, та звернути увагу читача 

на дешифрування алюзивних кодів на основі його фонових знань.  

 

3.3   Таксономія маркування алюзивних одиниць 

Художній текст, автор якого наповнив його зміст алюзіями та іншими 

інтертекстуальними украпленями, перетворюється в закодоване повідомлення, яке 

реципієнт повинен дешифрувати. Як уже згадувалося раніше, адресат володіє 

набором знань про факти історії, культури й літератури – фоновими знаннями, які 

актуалізуються при прочитанні нового твору та розпізнаванні маркерів алюзивності 

в самому тексті. Орієнтація на читача виступає одним з головних чинників, які 

провокують автора до вибору способів кодування алюзій. Тому проблема маркерів 

цих одиниць та їх декодування посідає чільне місце в теорії інтертекстуальності. 

Серед науковців, які займалися питанням виділення маркерів алюзій, наявні 

напрацювання як українських, так і зарубіжних учених, а саме: М. О. Шаповал [197], 

М. В. Воробйової [41], М. М. Бахтіна [20], О. С. Переломової [134], Р. Леппіхалме 

[250], М. Ю. Прохорової [146] та ін., які дотримуються єдиної позиції з незначними 

індивідуальними розбіжностями щодо стилістичних і формальних маркерів алюзії як 

чужорідного елемента тексту.  

У сучасному світі через насиченість інформацією читач не може володіти всім 

спектром знань про картину світу минулих епох, відомостями про міфи чи біблійні 

епізоди. Одним з основних факторів легкої впізнаваності алюзій є популярність 

тексту-джерела, певної події або явища, їх загальна поширеність і відомість у 

соціумі.  Особливих труднощів читач зазнає при ідентифікації текстів віддалених 

хронологічно. Натрапляючи в художньому тексті на «чужорідний» елемент, читач в 

одному випадку зможе безперешкодно розпізнати його стильове призначення, 

семантичний зміст і прагматичне навантаження, опираючись на свої фонові знання 

та наукову інтуїцію; в іншому – за відсутності необхідного культурного тезаурусу  

опустить цей елемент і, як наслідок, може втратити глибинне розуміння твору й 

застосованого стилістичного засобу в новому контексті. Проте часто під час 



95 
 

написання тексту автор орієнтується на певне коло читацької аудиторії, яка володіє 

схожою культурною компетенцією.  

У художньому тексті іншотекстові елементи вживаються переважно 

імпліцитно, приховано, завуальовано. Ідентифікації алюзій у текстовому середовищі 

на письмі сприяють елементи, які місять візуальні ознаки зовнішнього вираження – 

графічні, або додаткові – лексичні. Такі елементи називають маркерами алюзій. На 

переконання О. С. Переломової, у тексті представлено лише експліцитні та 

квазіекспліцитні (тобто «майже експліцитні») маркери інтертекстуальності: цитати, 

виділені лапками або додатковими графічними засобами, непряма мова, фонові 

посилання, бібліографічний апарат, примітки, додатки й т. ін. [134, с. 7]. Маркери 

інтертекстуальності називають також ксеномаркерами (від грец. xenos – «чужий», 

«чужорідний») [197, с. 71].   

Відмінними судженнями в дефінітивному плані характеризуються наукові 

розробки фінської дослідниці Рітви Леппіхалме щодо способів маркування. 

Дослідниця визначає експліцитне й імпліцитне маркування як внутрішнє та 

зовнішнє. На основі своїх досліджень вона виокремила таку систему маркерів: 

1. Внутрішнє маркування або алюзивний контраст: зміни в письмі, лексиці, 

граматиці або стилі: архаїчні або інші виразні лінгвістичні засоби (незвичний вибір 

слів зі спеціальною термінологією, архаїзмами та діалектизмами; незвичний порядок 

слів або дієслівні закінчення; орфографічні варіації, поетичні елізії); поетичний 

стиль, що містить алітерацію, асонанс та інші стилістичні засоби; ритм або рифма. 

2. Зовнішнє маркування: виразні екстраалюзивні сигнали, такі як лапки, 

курсив, капіталізація або ввідні фрази. 

Довжина алюзії, на думку Р. Леппіхалме, також впливає на її упізнаваність, 

тобто чим довша алюзивна одиниця, тим більша імовірність, що читач зверне на неї 

увагу. Але довжина сама по собі не є маркером. Парафразові алюзії можуть 

простягатися на декілька речень без виразного виділення з контексту. У цьому 

випадку вони володіють вираженою імпліцитністю [250].  

У цілому різні дослідники (Р. Леппіхалме, М. В. Воробйова, М. М. Бахтін, 

О. С. Переломова, М. О. Шаповал) дотримуються єдиної позиції з незначними 
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індивідуальними розбіжностями щодо стилістичних і формальних маркерів алюзії як 

чужорідного елемента тексту. Можливі маркери включають типографічні, 

орфографічні, синтаксичні або стилістичні засоби. 

У своїй роботі під експліцитним маркуванням алюзії розумітимемо таку її 

форму вираження, яка маніфестується візуально, тобто виокремлена графічно у 

тексті (шрифтові варіації, літери великого регістру, підкреслення, абзаци, обірвані 

рядки, іншомовні украплення) або подана з додатковим коментуванням автора, що 

зазвичай відображається у вигляді посилань унизу сторінки або в кінці твору.  

Імпліцитне маркування алюзій викликає більше труднощів для розпізнавання, 

оскільки не порушує загальної цілісності тексту та естетично вливається в канву 

твору. Імпліцитність маркування відображає більшу майстерність автора. Читач або 

адресант задля ідентифікації алюзивних засобів повинен бути більш «чутливим» та 

уважним до стилістичних прийомів. Часто алюзивну інтертекстему супроводжують 

такі засоби, як: паралелізми, повтори, контрасти, метафори або нагромадження 

художніх засобів, що є своєрідними орієнтирами для стратегії читача й вузловими 

точками авторської стратегії. 

Алюзії з імпліцитною формою вливаються в текст і не сигналізуються 

лапками чи іншими стилістичними маркерами, не порушуючи когерентності та 

когезії тексту. Але алюзії можуть бути чітко виражені в алюзивному тексті, 

наприклад у формі власних назв, які завжди пишуться з великої літери, але 

володіють імпліцитним значенням, у тих випадках, якщо власна назва змінює своє 

значення в тексті-реципієнті [40]. Незалежно від того, виражена алюзія імпліцитно 

чи експліцитно, вони однозначно додають певного сенсу алюзивному тексту, який 

змінює їх інтерпретацію [257, c. 7; 259, c. 295]. 

Отже, на основі виокремлених нами маркерів – експліцитних та імпліцитних, 

вважаємо доцільним сформувати схему, якою ми користуватимемось у ході 

дослідження алюзивних засобів у текстах британської літератури (див. схеми 2.1., 2.2.). 

Зі схеми 2.2 видно, що експліцитні маркери алюзії ідентифікують прямий 

зв’язок sз текстом-джерелом та не потребують від читача додаткових формул для 

дешифрування, у той час як імпліцитні маркери містяться в стилістичних засобах, 
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які оточують алюзію, і для виявлення імпліцитної алюзії потрібно декодувати 

структуру повідомлення автора, побудову речення, уміст стилістичних маркерів. 

  

Схема 2.1. 

Маркери алюзій у художній літературі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.2 

Зв'язок маркерів алюзії й тексту-джерела 

 

 

 

Текст-реципієнт 

 

 

 

Текст-джерело 

Додатково зазначимо, що експліцитні маркери алюзії ідентифікують прямий 

зв’язок із текстом-джерелом та не потребують від читача додаткових формул для 

дешифрування, у той час як імпліцитні маркери містяться в стилістичних засобах, 

що оточують алюзію, і для виявлення імпліцитної алюзії потрібно декодувати 

структуру повідомлення автора, побудову речення, уміст стилістичних маркерів. 

Імпліцитні засоби (приховані – 

допомагають в тексті ідентифікувати 

алюзію за допомогою стилістичних 

засобів):  

̶ повторів (паралелізми, асонанс, 

алітерація); 

̶ контрастів; 

̶ метафор; 

̶ звукової імпліцитності (подібність 

звучання). 

Експліцитні засоби (легко впізнати 

навіть без наявності глибоких фонових 

знань); поверхові: 

̶ курсив; 

̶ капіталізація (власні назви); 

̶ варваризми; 

̶ дужки; 

̶ обірвані рядки; 

̶ примітки. 

 
 

 

 

Експліцитні 

маркери 

Імпліцитні 

маркери 

Стилістичні засоби 
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Наведемо приклади різних видів маркувань у творчості британських прозаїків, 

поетів та драматургів ХХ ст. й проаналізуємо ефективність і складність їх 

розпізнавання. Розпочнемо з експліцитних маркерів алюзії. 

̶ Курсив: 

Comrade soldiers of the Irish Volunteers and of the Citizen Army, we rejoice in this 

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

battlefields. . . Such august homage was never offered to God as this : the homage of 

millions of lives given gladly for love of country. And we must be ready to pour out the 

same red wine in the same glorious sacrifice, for without shedding of blood there is no 

redemption! (“The Plough and the Stars”) [315]. 

Алюзивна цитата, що виділена курсивом із тексту “Peace and the Gael” 

П. Г. Пірса, органічно вливається в зміст монологу, а тому може бути випущена з 

поля зору читача. Для цього автор застосовує графічне виділення у тексті. 

̶ Капіталізація: 

…. Do you think the writer of Antony and Cleopatra, a passionate pilgrim, had his 

eyes in the back of his head that he chose the ugliest doxy in all Warwickshire to lie withal? 

(“Ulysses”) [295]. 

He waved his hand; and it was as though, with an invisible feather wisk, he had 

brushed away a little dust, and the dust was Harappa, was Ur of the Chaldees. Whisk. 

Whisk-and where was Odysseus, where was Job, where were Jupiter and Gotama and 

Jesus? (“Brave New World”) [289]. 

As the Narrator speaks, we dissolve to the alfresco picnic of the baboons and their 

captive Einsteins (“Ape and Essence”) [289]. 

SHAKESPEAREAN fish swam the sea, far away from land; 

Romantic fish swam in nets coming to the hand; 

What are all those fish that lie gasping on the strand? (“Three Movements”) [344]. 

У всіх вищенаведених прикладах власні імені the writer Antony and Cleopatra 

(В. Шекспір), Harappa, Ur of the Chaldees (місце народження Авраама, Книга 

пророка Єремії 50:10), Odysseus (легендарний грецький правитель Ітаки), Job (Іов 

Багатостраждальний), Jupiter (король богів і бог неба в Римській міфології), Gotama 
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(Будда як пророк), Jesus (Ісус Христос як пророк і символ спасіння), Einsteins 

(Альберт Ейнштейн – один із найвизначніших фізиків XX ст.) виокремлюються з 

загального реєстру тексту завдяки маркеру капіталізації першої букви. Загалом, в 

усіх прикладах алюзії з маркером капіталізації власні назви не позначають 

конкретних суб’єктів як осіб-індивідуумів, а, радше, пов’язані з їхніми рисами, 

характером або творчістю.  

Окремої уваги заслуговує алюзія SHAKESPEAREAN fish, у якій усі літери є 

великими. Таким способом автор виокремлює алюзію як ключовий елемент вірша, 

прихований зміст значення цього натяку, а саме стильових характеристик видатного 

письменника В. Шескпіра, порівнюючи його тексти з творіннями письменників-

романтиків Romantic fish.  

Якщо власні назви вжито не в типовому для них контексті, змістовно 

виокремлено з тексту, то читач зараховує їх до алюзивних, намагаючись розгадати 

послання автора й код, що міститься в цих лексемах. Завдяки маркеру капіталізації їх 

легко впізнати, а експліцитність проявляється в загальновідомості згаданих об’єктів. 

̶ Варваризми: 

Looking into the heart of light, the silence. 

Od‘ und leer das Meer (“The Waste Land”) [287]. 

Алюзія Od‘ und leer das Meer  із опери «Трістан та Ізольда» Р. Вагнера. 

“Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men, 

Or with his nails he’ll dig it up again!” 

“You! hypocrite lecteur!— mon semblable,— mon frere!”  

(“The Waste Land”) [287]. 

Алюзія “You! hypocrite lecteur! – mon semblable, – mon frere!” із вірша «Квіти 

зла» Ш. Бодлера. 

Алюзії-варваризми, проілюстровані прикладами вище, не є цитатами, оскільки 

в новому контексті набувають іншої конотації. У випадку цитат зазвичай зазначають 

джерело та автора повідомлення. У цих випадках у віршах варваризми вжито задля 

стилістичного маркування.  
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Ще одним яскравим прикладом алюзії є украпленя з опери Р. Вагнера «Трістан 

та Ізольда», яке взагалі винесене автором окремим абзацом: 

I will show you fear in a handful of dust. 

 

Frisch weht der Wind 

Der Heimat zu, 

Mein Irisch Kind 

Wo weilest du? 

Усі іншотекстові алюзії-варваризми з вірша “The Waste Land” є графічними, 

виділеними курсивом, а тому одразу виокремлюються у вірші.  

Додатково до своїх алюзивних референцій автор подає пояснення в кінці 

твору, тобто застосовує ще один експліцитний маркер, що значно полегшує і 

прочитання, і розуміння. На нашу думку, саме експліцитне маркування та допомога 

автора – невід’ємні інструменти, які унеможливлюють деформацію трактування 

складного імпліцитного змісту самого твору.  

̶ Дужки: 

Children singing in the orchard 

(Io Hymen, Hymenaee) (“Ode”) [287]. 

Алюзія Io Hymen, Hymenaee, узята у дужки, є натяком на вірш В.  Вітмена “O, 

Hymen! O Hymenee!”, хоча походження цього виразу прослідковуємо в традиціях 

давніх римлях, які вигукували Io Hymen, Hymenaee при одруженні на весіллях. У 

вірші вживається як натяк-протиславлення з утомленим станом оповідача й 

життєрадісністю дітей, які, співаючи, граються в саду та вчаться виконувати 

соціальні ролі дорослих людей, імітують одруження. 

̶ Обірвані рядки: 

Martin. They were strong.... Oh, they made a great noise with their trampling! 

Father John. And the grapes ... what did they mean?... It puts me in mind of the 

psalm ... Ex calix meus inebrians quam praeclarus est. It was a strange vision, a very 

strange vision, a very strange vision (“The Unicorn from the Stars”) [346]. 
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У цьому прикладі маємо потрійний експліцитний маркер: обірваний початок 

фрази, курсивне виділення Ex calix meus inebrians quam praeclarus est (моя чаша 

переповнена, Біблія, Книга Псалмів 22:8) та іншомовний текст – варваризм. 

Безумовно, у процесі ідентифікації алюзії досить вагому роль відіграють не 

стільки відомість/невідомість твору, скільки індивідуальні фонові знання читача. 

Запозичений текст порівняно легко впізнається в так званих сильних позиціях, де 

маніфестується стратегія авторського розуміння світу й зосереджується увага 

читача: у заголовках, епіграфах, присвятах, рамкових компонентах [197, с. 71]. Як 

епіграф до твору «Портрет художника замолоду» (A Portrait of an Artist as a Young 

Man) Дж. Джойса: Et ignotas animum dimittil in artes. Латинське походження 

епіграфа, яке перекладається як «І до ремесла незнайомого дух спрямував», 

відображає сутність буття головного героя Стівена Дедала. Згідно з давньогрецькою 

міфологією, Дедал, який був відомим скульптуром того часу, змайстрував собі крила 

для втечі з остова Крит, однак, під час польоту зазнав невдачі. Епіграф містить натяк 

про таку ж долю головного героя твору Дж. Джойса. 

Якщо алюзія імпліцитна, для того, щоб на інтекст звернули увагу, – його 

підкреслюють за допомогою специфічних прийомів. Значну кількість алюзій, 

джерело походження яких можна виявити, зіставляючи звукову подібність алюзії та 

оригіналу, містить текст Дж. Джойса “Finnegan’s Wake”, наприклад: 

Аeropagods (від Ареопаг) – місце вищого судового трибуналу древніх Афін; 

stonengens – історична пам’ятка Стоунхендж; 

rolls-rights – від назви автомобіля Rolls-Royce; 

guenneses – від книги Буття (англ. Genesis). 

Зразок повтору, як синтаксичного, так і фонетичного, проілюструємо такими 

реченнями: 

He broke off and lathered again lightly his farther cheek. A tolerant smile curled his 

lips. 

– But a lovely mummer! he murmured to himself. Kinch, the loveliest mummer 

of them all! (“Ulysses”) [295]. 
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Трансформована алюзія the loveliest mummer of them all, оригіналом якої є 

фраза This was the noblest Roman of them all з твору В. Шекспір, “Julius Caesar”, V, 5, 

підсилена повтору a lovely mummer, а також привертає увагу завдяки наявній 

алітерації – повторі приголосної літери m у словах mummer, murmured, himself, them. 

Для стилістичного виділення алюзії в літературному тексті, автори часто 

вдаються до використання метафоричних епітетів, які виконують подвійну 

функцію – стилістичного забарвлення мовлення й додаткового розкриття семантики 

алюзивного імені, опису характеру персонажа або його вчинків: 

What mad Nijinsky wrote 

About Diaghilev 

Is true of the normal heart (“Lullaby”) [277]. 

Sleep, beloved, such a sleep 

As did that wild Tristram know 

When, the potion's work being done (“Lullaby”) [344]. 

Алюзії на славнозвісних російського балетмейстера Х. Ніжинського у вірші 

В. Г. Одена та легендарного кельтського героя Трістана у вірші В. Б. Єйтса 

увиразнені епітетами mad і wild, за якими прихована характеристика їхньої вдачі й 

дій, пов’язаних з іншими особами. Епітет як судження автора та оцінка дій персонажів, 

слугують допоміжними засобами для розкриття змістової спрямованості алюзії.  

Виходячи з вищевикладеного, маркери алюзії є тими засобами, що дають 

змогу їх ідентифікувати й полегшують розуміння інтертексту. Авторська 

преференція використання імпліцитних або експліцитних маркерів залежить не 

лише від бажання приховати чи відкрито позиціонувати алюзивну одиницю, а й від 

вигляду її представлення в тексті. Частим явищем у творах модернізму є відкрите 

авторське коментування  інтертекстуальних украплень із застосування посилань.  

Одними з найбільш виражених засобів маркування алюзії експліцитного 

спрямування є застосування курсиву, капіталізації, дужок та ін. Водночас імпліцитні 

маркери алюзії володіють швидше стилістичною направленістю й потребують 

більших зусиль для їх розпізнавання.  Читач, який хоча б частково орієнтується в 

різновидах маркерів алюзії, однозначно дешифрує більше імпліцитної інформації, 
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прихованої серед рядків твору, зможе прослідкувати основний хід думок автора, 

мету написання твору, набуття персонажами нових якостей, порівняно з їх 

алюзивними денотатами та виявити прагматичне навантаження цих одиниць. 

 

3.4 Лінгвістичні параметри й трансформації алюзивних елементів 

Очевидно, що для виявлення семантичних змін, яких зазнає алюзивна одиниця 

в тексті-реципієнті, дослідник або читач підсвідомо виокремлює первинні й нові 

елементи цієї одиниці з метою ідентифікації першоджерельного та набутого смислу, 

їх переважання чи протиставлення. Як уже зазначено, автори можуть запозичувати 

іншотекстові фрагменти в їх незмінній, частково видозміненій та повністю 

трансформованій формі. Однак завжди існує «ядро» алюзії, що слугує ключем чи 

містком для розкриття свого походження й спрямування читача до вихідного 

джерела алюзивного украплення.  

Зміни, що відбуваються в структурі алюзивних одиниць ми називаємо 

формальними, адже змінюється, насамперед, їх форма. Окрім структурних 

перетворень формальної сторони, алюзії зазнають змін і в значенні, під якими ми 

розумітимемо семантичні трансформації алюзивних елементів. 

Застосовуючи ці твердження для дослідження алюзивної одиниці, відповідно, 

розрізняємо зміни, яких вони можуть зазнавати в плані форми, тобто читач помічає 

зміни візуально чи на слух, та ті, які ідентифікуються значно легше, аніж внутрішні 

(контекстуальні, семантичні) зміни змісту алюзивного елемента.  

 

3.4.1 Алюзія в площині формальних модифікацій  

Початковою точкою класифікації формальних змін алюзивних одиниць є 

поділ алюзій на прямі та опосередковані [63; 98; 130; 185]. Логічно припустити, що 

пряма алюзія – це дослівний повтор першоджерела. Формальні трансформації, такі 

як фонетичні й лексичні заміни, або граматичні модифікації не відбуваються. 

Зокрема, спостерігаються такі процеси: 

а) у випадку прямої алюзії, коли номінантами є топонім, антропонім, 

фітонім, теонім, зоонім і ін: 
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POZZO: True. (He sits down. To Estragon.) What is your name? 

ESTRAGON: Adam. (“Waiting for Godot”) [281].  

Естрагон, до якого Владімір звертається як Гого, одного разу іменує себе 

Адамом. Уособлення себе із засновником роду людського має чітку символічність у 

тому, що сенс існування залежить від Годо, тобто від Спасителя, на якого вони 

очікують. Інші біблійні алюзивні одиниці, що наявні у тексті, – це імена Каїна й 

Авеля, застосовані для Лаккі та Поццо.  

The burly, the whirlygig wheels of the train, 

As round as the world and as large again, 

Running half the way over to Babylon, down 

Through the fields of clover to gay Troy town… (“Mariner Man”) [332]. 

У вірші Е. Сітвелл знаходимо однослівні алюзії Babylon і Troy, тобто згадку 

про священне місто Вавилон, й історичне місто Трою. Порушена хронологія подій 

створює компресоване занурення в минуле на основі алюзивних украплень. 

У вищенаведених прикладах алюзії-оніми є експліцитними й формально 

незміненими маркерами. Асоціативна суть цих алюзій прихована в певному 

стереотипі, незмінному наборі якостей, притаманних цим однозначним алюзіям 

[85, c. 69]. Вони відсилають читача лише до єдиного тексту чи персонажа, що 

містить набір неповторних, унікальних якостей, на яких наголошує автор, котрий їх 

використовує, у своєму новому художньому тексті; 

б) у випадку алюзивного словосполучення/речення як алюзивної цитати: 

“Aha! Cherchez la femme,” Mr. Vladimir deigned to interrupt, unbending, but 

without affability; there was, on the contrary, a touch of grimness in his condescension. 

“How long have you been employed by the Embassy here?” he asked (“The Secret Agent”) 

[284]. 

Алюзивна цитата Cherchez la femme з твору А. Дюма “Les Mohicans de Paris”.  

У тексті оригіналу фраза належала поліцейському, який її періодично повторяв. 

Вона набула популярності й стала крилатим виразом. Суть фрази полягає в тому, що 

причиною нетипової поведінки чоловіка є жінка. 
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The rumble of London, which I did not know if I imagined or heard (my house was at 

the top of Half Moon Street), and the beauty of the sunny June day (le vierge, le vivace et le 

bel aujourd’hui), gave my reverie a poignancy which was not quite painful (“Cakes and 

Ale”) [304]. 

У тексті чітко виокремлюється експліцитна алюзія le vierge, le vivace et le bel 

aujourd’hui. Потрійна експліцитність проявляється в таких маркерах: курсив у тексті-

реципієнті, дужки й оригінал алюзії, збережений на французькій мові. Алюзія 

запозичена з однойменного вірша П. Малларме про лебедя. У перекладі на 

англійську фраза звучить як Virgin, vivacious, beautifully present day, і за змістом 

підходить до описуваного у творі  В. С. Моема червневого дня. 

В епіграфі до вірша “The Waste Land” якнайповніше відображено поєднання 

іншомовних алюзивних уплетень, походження яких читач віднаходить у різних 

джерелах, що є історично віддаленими один від одного, утворюючи в цих рядках 

єдиний зміст, хоча з формальної сторони вони вжиті у своєму первинному вигляді на 

латинській, грецькій, англійській та італійській мовах: 

“Nam Sibbylam quidem Cumis ego ipse 

oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum 

illi pueri dicerent:   s; 

respondebat illa:   .” 

For Ezra Pound 

il miglior fabbro 

Англійською мовою переклад цього епіграфа звучить як “I saw with my own 

eyes the Sibyl of Cumae hanging in a jar, and when the boys said to her, Sibyl, what do you 

want? she replied I want to die.” For Ezra Pound, the better craftsman.  

У цій складній алюзивній конструкції поєднано рядки з давньоримського 

роману А. Петронія «Сатирикон» і з «Божественної комедії» А. Данте. Алюзивна 

цитата приховує зміст, пов'язаний з поетом Е. Паундом як найкращим митцем того 

часу. Згадка про Сивіллу, котра отримала право на вічне життя без вічної молодості, 

також стосується Е. Паунда, який, на думку Т. Еліота, житиме вічно у своїх віршах. 

Вживання прямих алюзій на античні вирази представлені у романі “Ulysses”:  
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The snotgreen sea. The scrotumtightening sea. Epi oinopa ponton (“Ulysses”) [295]. 

Слова Epi oinopa ponton (англ. варіант “Over the wine-dark sea”), беруть свій 

початок у Гомеровій «Одіссеї». 

Як бачимо, з формального боку такі алюзії збігаються з першоджерелом, 

оскільки з’являються в новому тексті без видозмін та перекладу. З одного боку, вони 

можуть бути незрозумілими для адресата, який не володіє німецькою чи 

французькою мовами, а з іншого – унікальне маркування й первозданна форма 

привертають увагу і полегшують пошук асоціативного зв’язку з денотатом.  

Існують також алюзії, які є перекладами з інших мов (переважно з латинської), 

котрі ми також віднесемо до алюзивних цитат, адже фактично зміни, які з ними 

відбуваються, зумовлені лише синтаксичною й лексичною будовами вихідної та 

цільової мов і не є зумисним авторським перетворенням з модифікацією змісту: 

“I sing of arms and man” у вірші В. Оуена “Arms and The Boy” – переклад з 

латинської вислову arma virumque canо з поеми Вергілія «Енеїда». Натрапивши на 

таку алюзію в тексті, читач не зможе ідентифікувати її за браком фонових знань. 

Окремої уваги потребує ще один вид прямої алюзивної одиниці – еліптична 

алюзія [35], яка теж характеризується прямим посиланням на своє джерело, але за 

формою є усіченою. Усічення може бути на початку, усередині або у кінці виразу чи 

речення. Наприклад, алюзія “Pride goeth before a fall,” he said. “And he that is mighty 

shall be abased” (“The Hero”) [309] походить із біблійних приповідок 16:18, і звучить 

як Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Середина речення 

була усічена, проте алюзія є легко впізнавана за початковою частиною. 

Якщо алюзія опосередкована, тобто непряма, її формальне вираження зазнає 

змін, що проявляються в заміні фонетичного складу, лексики, граматики. Відповідно, 

у структурі алюзії наявні елементи, які збігаються з першоджерелом і є такі, які є 

новими в лексико-семантичному, синтаксичному чи морфологічному плані. 

О. О. Лавриненко маркерами алюзії називає елементи, які незмінні стосовно 

першоджерела, а трансформантами – нові елементи алюзивної одиниці. Маркери й 

трансформанти входять у структуру репрезентанта алюзії [102, с. 6]. 
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У нашому дослідженні під репрезентантами розумітимемо  незмінні 

елементи першоджерела, які відсилають читача до первинного денотата алюзії, а під 

трансформантами – нові елементи алюзії, що можуть проявлятися на 

фонетичному, морфологічному, лексичному рівнях або ж у синтаксичних змінах.  

Наприклад, у творі «Waiting for Godot» С. Беккета у реченні Hope deferred 

maketh the something sick при порівнянні з першоджерелом Hope deferred maketh the 

heart sick (Пр. 13:12) виокремлюємо такі репрезентанти, як Hope, deferred, maketh, 

the, sick. Трансформантом у цьому випадку є лексична одиниця something. 

Виконувати роль репрезентантів алюзії можуть не лише слова, але  

й синтаксична та ритмічна структури словосполучення/речення, а також  

комунікативний тип речення: 

“Arms and the Boy” – заголовок одного з віршів В. Оуена, що є алюзією на 

вірші Б. Шоу “Arms and the Man”, у якому репрезентантами алюзії є не лише 

лексеми «arms» та «and», а й сама структура словосполучення, оскільки порядок слів 

повторює першоджерело. 

Аналогічно трансформантами можуть бути не лише додані або змінені слова, 

але й зміни в синтаксичній структурі речення чи зміна комунікативного його типу 

[98, с. 12]. Наприклад, вираз із твору О. Хакслі “Brave New World” “Do you see that 

damned spot?” відсилає читача до шекспірівського доробку “Macbeth”, у якому 

простежуємо відповідне речення-репліку Леді Макбет, яка намагається позбутися 

плям крові, що начебто вкривають її руки. Епізод стосується допомоги Леді Макбет 

своєму чоловікові у вчиненні вбивства короля: “Out, damned spot! Out, I say!”. 

Протиставляючи алюзивне речення із першоджерелом, виокремлюємо лексичні 

репрезентанти, такі як “damned” і “spot”. Зміни структурної побудови та 

комунікативного типу речення – з окличного на питальне – у цьому випадку 

виконують роль трансформантів алюзії. 

У процесі видозміни алюзивних засобів автори використовують цілий арсенал 

лексичних і синтаксичних прийомів, щоб водночас і поєднати свій натяк із текстом-

денотатом, і надати йому своєрідності та винятковості. Варто наголосити, що 

формальні зміни притаманні лише текстовим алюзіям, тобто тим, які належать до 
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однієї знакової системи. Якщо, наприклад, у творі міститься згадка або натяк на 

певний факт побутової реалії, явища мистецького характеру, то формальні зміни 

структури алюзивної одиниці відсутні, оскільки відсутня вихідна текстова форма. 

Аналізуючи різні типи змін саме формальної структури алюзивних одиниць, на 

основі класифікації К. Кузнецової [98, с. 13], пропонуємо виокремити такі способи, 

які застосовуються британськими авторами ХХ століття: 

1. Зміна комунікативного типу речення, оскільки речення має певне 

синтаксичне, граматичне і фонетичне оформлення. При зміні типу речення 

зберігається лексичне наповнення алюзії: 

“Sleep. Perchance to dream. […] For in that sleep of death, what dreams…?” 

(“Brave New World”) [289]. Алюзія відсилає нас до шекспірівської п’єси «Гамлет». В 

оригіналі ці слова звучать як: “To sleep: perchance to dream: - ay, there’s the rub; / For 

in that sleep of death what dreams may come, / When we have shuffled off this mortal coil, / 

Must give us pause”. Фрагмент із речення “to sleep: perchance to dream” мовець 

розділяє на два окремі речення: “Sleep. Perchance to dream”, а наступний уривок із 

речення трансформує в питання “For in that sleep of death, what dreams…?” 

Переформатування розповідного речення у питальне додає філософського змісту 

роздумам головного героя твору О. Хакслі щодо сенсу буття. Проте незмінність 

лексичного складу дає змогу упізнати першоджерело алюзії.  

2. Лексичні зміни при збереженні синтаксичної структури й типу речення. 

Цей тип є найбільш поширений серед видозмін алюзивних елементів. Джерело 

алюзії легко впізнати за допомогою репрезентантів, а трансформанти є індикаторами 

нового повідомлення та конотації алюзії: 

- But a lovely mummer! he murmured to himself. Kinch, the loveliest mummer of 

them all! (“Ulysses”) [295]. Висловлювання Маллігана the loveliest mummer of them all 

перегукується зі словами Антонія про зрадника-вбивцю Юлія Цезаря Брута в 

однойменній трагедії В. Шекспіра “Julius Caesar”: “This was the noblest Roman of them 

all”. Аналогічно протиставляється Стівен як убивця матері, Бруту – убивці 

Ю. Цезаря. Лексичне наповнення першої частини алюзивного речення змінюється 

словами loveliest і mummer.  
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В алюзії Oh Captain, my Captain, our splendid trip is done! Not yet though! Down-

hill in the wake, came Constance in her grey dress, watching the chair jolt downwards 

(“Lady Chatterley’s Lover”) [297]. 

Алюзія Oh Captain, my Captain, our splendid trip is done! (“Lady Chatterley’s 

Lover”) [297] також зазнала лексичної заміни fearful – splendid в оригіналі Oh 

Captain, my Captain, our fearful trip is done! з вірша В. Вітмена “Leaves of Grass”.  

У реченні Lead him not into temptation з роману “Ulysses” перетворення 

зумовлене заміною займенника us оригіналу Lead us not into temptation займенником 

him у вихідному варіанті алюзії. Фразу Lead us not into temptation (укр. варіант «І не 

введи нас у спокусу») знаходимо в першоджерелі Біблії в молитві «Отче Наш» у 

Євангелії від Матвія (6:13) та Луки (11:4). 

3. Зміна синтаксичної структури при збереженні лексичного наповнення. 

За такого типу алюзивних змін у тексті-джерелі та тексті-реципієнті повинні бути 

наявні спільні ключові слова, які виступатимуть тими лексичними маркерами, що 

спрямовуватимуть читача до потрібного тексту й декодування змісту алюзії. 

Наприклад, у реченні “[A philosopher is] a man who dreams of fewer things than there 

are in heaven and earth” (“Brave New World”) [289] як алюзивному і в претексті 

“There are more things in heaven and earth, Horatio, / Than are dreamt of in your 

philosophy” (Hamlet) ключовими є лексеми philosophy/philosopher, dreamt/dream, 

things, heaven та earth. Зміни в синтаксичній структурі призвели й до змін у значенні 

висловлювання, яке набуло іронічного характеру. Так, у першому реченні йдеться 

про навчальні предмети, які молодик освоював в університеті, у той час як у “Brave 

New World” один із героїв (Джон) подає своє узагальнене бачення філософів.  

У вірші Т. С. Еліота знаходимо ще один приклад синтаксичних змін при 

збереженні лексичного наповнення в рядках …the gondola stopped, the old palace was 

there, how charming its grey and pink (“Burbank with a Baedeker”) [287]. Оригінал у творі 

Г. Джеймса “Aspern Papers” поділено на три речення, два з яких є окличними: The 

gondola stopped, the old palace was there... How charming! It’s grey and pink!  

4. Видозміна алюзії за допомогою розширення, уточнень або додавання 

нових одиниць, що вносяться в текст-першоджерело. На підтвердження цього 

http://www.bartleby.com/199/14.html
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вказують зміни, які використав автор для побудови висловлювання свого героя: 

“Hair on end. As he and others see me. Who chose this face for me?” (“Ulysses”) [295]. 

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

the giftiegie us / To see oursel’s as ithers see us”. Частину фрази as ithers see us 

адресант вирішив доповнити уточненням As he and others та видозмінити відповідно 

до ставлення до себе, тобто замість займенника us вжито займенник me. 

5. Модифікація алюзивної одиниці при збереженні її ритмічної / 

фонетичної структури. Такі зміни прослідковуємо в алюзивних пародійних 

одиницях із твору “Finnegan’s Wake” Дж. Джойса у змінених назвах персонажів чи 

інших фактів: Badelaire від Baudelaire (Ш. Бодлер (фр. поет) + тип шаблі), 

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

bidimetoloves від Bid me to live, and I will live (Р. Геррік, “Who May Command Him 

Anything”), toofarback for messuages від two-pair-back and passages (“Ulysses”) [295]. 

Саме за співзвучністю та фонетичною схожістю читач упізнає першоджерело фрази 

й трансформований, завуальований, двоплановий зміст фактів, подій чи явищ, до 

яких апелює автор, перекручуючи їхні назви. 

6. Усічення прецедентного висловлювання – еліптична алюзія. Уживання 

усічених алюзій також є доволі частим, порівняно з іншими видами, особливо в 

заголовках книг і віршів. 

Джон із твору “Brave New World” використовує еліптичну алюзію у вигляді 

репліки “Lend me your ears”, коли звертається до жителів міста під час виступу, хоча 

й доволі хвилюється в цей моменгт. Це висловлювання є усіченим від слів Брута, 

який звернувся до римлян після вбивства імператора Цезаря “Friends, Romans, 

countrymen, lend me your ears” (“Julius Caesar”, William Shakespeare). 

Часто трансформації алюзії відбуваються комплексно. Наприклад, алюзія може 

зазнати усічення й водночас зміни синтаксичної структури. Алюзія “Yes, babies. 

Mewling and puking”, he added… (“Brave New World”) [289] характеризується 

вищеописаними змінами. Порівняймо з висловлюванням із першоджерела: At first the 

infant, / Mewling and puking in the nurse’s arm (“As You Like It”, В. Шекспір). Окрім 

того, відбувалася лексична синонімічна заміна слова infant на babies. 
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Інший варіант комплексних перетворень – O brave new world, O brave new 

world! (“Brave New World”) [289]. Пригадавши оригінал O brave new world, That has 

such people in’t!  (“The Tempest”, В. Шекспір), прослідковуємо усічення за 

допомогою доповнення повтором. 

Отже, зазначені способи алюзивних трансформацій стосуються  фонетичних, 

лексичних і структурних змін. Кожна алюзивна одиниця містить своєрідні маркери 

тексту-першоджерела, тому на основі кількості представлення початкових маркерів 

та наявності відмінних елементів у новій одиниці можна визначити ступінь 

подібності або експлікації джерела в новому тексті (див. додаток А1, А2, А3).   

Підсумовуючи вищесказане, під формальними трансформаціями алюзії 

розуміємо фонетичні, лексичні та структурні зміни зовнішньої очевидної форми 

алюзивної одиниці. Серед них ми виокремили: 1) зміну комунікативного типу 

речення; 2) зміну лексичного наповнення при збереженні синтаксичної структури й 

типу речення; 3) зміну синтаксичної структури при збереженні лексичного 

наповнення; 4) зміни за допомогою розширення, уточнення, або додавання нових 

одиниць; 5) модифікацію алюзивної одиниці при збереженні її ритмічної / 

фонетичної структури; 6) усічення прецедентного висловлювання. Проте зміни у 

формальній площині алюзії здебільшого типові для текстових одиниць. При 

трансформації алюзивних одиниць, логічно випливає й зміна в семантиці та 

конотації висловлювання, що є чи не найважливішим при дослідження алюзії.  

 

3.4.2 Алюзія в площині семантики тексту 

Семантичний компонент алюзивних засобів є чи не найважливішим при 

дослідженні цих інтертекстуальних украплень, оскільки дає відповідь на питання 

про причини використання й звернення автора до певного прецедентного тексту. 

Розгадка змістового наповнення алюзивного засобу через боротьбу свідомостей 

автора та читача [197] дає можливість правильного трактування всього тексту-

реципієнта й формує цілісну смислову картину тексту.  
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Типово, що під впливом нового контекстного середовища алюзивні одиниці 

зазнають семантичних змін. Кожен із провідних українських і зарубіжних лінгвістів 

виокремлює власний вектор дослідження семантичного компонента алюзії з 

акцентом на певних лінгвістичних параметрах. Наприклад, Н. Ю. Новохачова 

[126]  спрямувала напрям своїх досліджень у бік структурно-семантичної 

класифікації, М. А. Захарова  [70] і Н. Є. Камовнікова  [81] займалися проблемами 

обмеженого сектору алюзивних одиниць, а саме механізмом дії семантики 

алюзивних власних назв й алюзивних антропонімів, М. В. Воробйова  здійснювала 

дослідження на основі складових алюзивного змісту. Цікавими щодо класифікації 

зміни семантичного значення алюзивних одиниць у новому тексті є праці 

зарубіжних лінгвістів Л. Женні та Р. Ф. Томаса, які візьмемо за основу під час 

ідентифікації зміни семантичного значення у своїх розвідках. 

Алюзивна одиниця, як і кожне слово, реалізує своє семантичне значення в 

контексті. На думку З. Я. Тураєвої [182, c. 31], слово живе не в системі, а в тексті, де 

воно включається в мережу взаємопов’язаних засобів вираження думок і почуттів. 

Відповідно, кожен новий текст і контекст приводить до зміни значення алюзії.  

 Як зазначає А. П. Бабка, первинна роль контексту для вияснення значення слова 

в мові полягає в тому, що контекст передбачає значення, яке в ньому реалізується, та 

обумовлює той факт, що в кожному випадку виступає саме це значення [15]. 

Пропонуючи тривимірну модель значення алюзії – словникове значення, 

значення в тексті-джерелі й значення в тексті-реципієнті, М. В. Воробйова вказує на 

те, що алюзивні імена та назви можуть бути позбавлені першого складника, однак 

завжди мають конкретний денотат [40, c. 92]. 

Упізнавання міжтекстових алюзій і виокремлення джерела їх походження не є 

кінцевим етапом інтерпретації цього стилістичного явища. Проте ідентифікація й 

актуалізація алюзивного змісту та пошуку інтертекстуальної схожості – особистий 

вибір читача, незалежно від того, використав її автор ціленаправлено чи мимовільно 

[225, c. 5]. Якщо ж адресат повідомлення зацікавлений у розшифруванні послання 

автора, то йому варто дотримуватися певної послідовної схеми, як і під час аналізу 

будь-якого іншого стилістичного чи літературного явища. Лінгвіст у галузі поетики 
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та семіотики З. Бен-Поро постулює, що процес актуалізації алюзії читачем нараховує 

чотири рівні [215, c. 109]: упізнавання маркера; ідентифікація прототексту; 

модифікація початкової інтерпретації інтертексту та активація прототексту. 

Очевидно, що в процесі прочитання інтертекстуальної інтенції автора, читач 

спостерігає нерівномірність та неоднаковість розподілу алюзивного навантаження у 

виявлених інтертекстемах. Це проявляється в переважанні того чи іншого змісту 

алюзивних засобів, оскільки кореляція контексту й алюзії відображає повноту її так 

званої семантичної асиміляції зі змістовою лінією тексту-реципієнта, тобто чи 

зберігає алюзивна одиниця своє первинне значення тексту-джерела, чи переважає 

набуте значення в тексті-реципієнті. Іншими словами, алюзія та її джерело 

реалізуються в різних мовленнєвих ситуаціях, володіючи однаковою знаковою 

формою, їх концептуальна структура не може бути взаємозамінною, тому що в 

різних ситуаціях різні компоненти значення виходять на перший план [84, с. 63]. 

На дихотомії «збереження – зміна» щодо структурних та / або смислових 

особливостей будується класифікація Л. Женні. Науковець виокремлює такі зміни в 

інтертекстуальних формаціях: парономазія (каламбурна співзвучність слів); еліпсис 

(усічення вихідної одиниці архітексту); ампліфікація (трансформація тексту-

оригіналу за допомогою розвитку віртуальної семантики одиниці); гіпербола 

(трансформація первинного тексту за допомогою підсилення певної ознаки); 

«interversion» (чотири типи інтерверсії, що включають зміну значення джерела, 

квалітативних ознак, емотивного складника ситуації, та її оцінної сторони) і 

«changement du niveau de sens» (збереження семантичної основи першотексту в 

тексті-реципієнті) [241, с. 270–278]. Однак класифікація, на нашу думку, 

характеризується відсутністю прозорості в диференціації формальних і семантичних 

змін. Зокрема, у нашому дослідженні парономазію та еліпсис відносимо до 

формальних чинників алюзивних змін. Не можна не погодитись, що ці особливості 

видозміни алюзії відображаються і на їх семантичному компоненті, адже при 

еліпсисі в тексті-реципієнті читач опрацьовує лише частину з загального алюзивного 

виразу, а використання автором алюзії саме в такій формі має на меті зосередити 

увагу читача лише на окремих компонентах прецедентного висловлювання.  
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Ширшу таксономію категорій алюзивної референції запропонував Р. Ф. Томас 

[271, c. 90]. Дослідження лінгвіста ґрунтуються на дослідженні алюзій поезії 

Вергілія. Однак науковець акцентує на природі алюзивного посилання та її 

джерельній співвіднесеності, виділивши такі типи: неактивне посилання як 

пригадування без алюзивної асиміляції в новому контексті; одиничне посилання як 

перенесення моделі оригіналу в новий контекст без суттєвих семантичних змін; 

автопосилання як посилання автора на власні роботи або факти біографії. На 

позначення цього явища використовується й поняття «автоінтертекстуальність» 

[197, с. 310]; корективна згадка, тобто протиставлення нового значення первинному, 

антонімічна семантика; удаване посилання як фальшива алюзія; мультипосилання як 

комбіноване алюзивне посилання на основі декількох первинних джерел.  

Залежно від перерозподілу змістового імплікативного навантаження 

алюзивної одиниці на основі текстів британських авторів ХХ ст., виокремили такі 

види алюзій: 

1. Апелятивні алюзії.  

Основною характеристикою цієї групи алюзивних одиниць є їх пряма, 

безпосередня віднесеність до прецедентного тексту як віддзеркалення мотивів і 

концептів, закладених у джерелі. За словами О. О. Лавриненка, прецедентний текст 

завжди формує концепт, де алюзія є засобом апеляції до такого концепту 

прецедентного тексту [101]. Уливаючись у новий контекст або ж слугуючи основою 

творення алюзивного тексту, семантичне навантаження й власне концептуальна 

установка джерела і метатексту практично не відрізняються. У новому середовищі 

алюзія зберігає ті самі елементи, риси й концепти, що закладено у першоджерелі. У 

такому випадку для читача не є складністю дешифрувати повідомлення алюзії як 

такої. Спроектований автором базисний зміст повторюється в новому тексті та не 

потребує додаткового занурення в глибинну семантику повідомлення, за винятком 

відсутності фонових знань читача стосовного походження певної алюзії.   

Для чіткості розуміння принципів дії апелятивної алюзії на рівні макро- й 

мікросередовищ тексту [80, с. 28], вважаємо доцільним виділити окремі її підвиди: 
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a) сюжетні алюзії (як основоположні тематичні алюзії, що задають фон 

усьому тексту, у якому певні елементи можуть зазнавати змін). Тобто проекція 

тематичної алюзії не є строго фіксованою, а може зазнавати варіацій із метою 

підлаштовування під нові суспільні реалії або сюжет. Такі концепти є своєрідними 

схемами, сценаріями й скриптами прецедентних творів [101]. 

Наприклад, сюжет твору Дж. Джойса “A Portrait of an Artist as a Young Man”, 

як уже згадувалося раніше, відсилає читача до класичного давньогрецького міфу про 

Дедала та Ікара. Зіставляючи Стівена Дедала з головним героєм міфу, убачаємо 

єдність і перевтілення концептів сюжету міфу в новий текстовий світ. Отже, концепт 

САМОІДЕАЛІЗАЦІЇ/ДОСКОНАЛОСТІ людини відображений як у прецедентному, 

так і в метатекстовому просторі. У випадку сюжетних алюзій саме концептуальне 

навантаження є провідним при зіставленні подібності ідеї двох текстів;  

б) ситуативні (алюзивні цитати або уривки фраз, які перебувають у незмінному 

вигляді у новому тексті й несуть те саме семантичне та концептуальне навантаження). 

Зразком ситуативної теологічної алюзії може слугувати Evil communications 

corrupt good manners (Із ким поведешся, у того й наберешся) у творі В. С. Моема: My 

aunt said I’d be wanting to go to the coal merchant's next, and my uncle said: Evil 

communications corrupt good manners (“Cakes and Ale”) [304]. Алюзія походить із 

Біблії в посланні до Коринтян 15:33: Be not deceived: evil communications corrupt good 

manners. Використана алюзія у новому контексті вжита без зміни свого первинного 

значення, що міститься в Біблії та, відповідно, гармонійно вливається в контктекст. 

Як і в першоджерелі, фраза відображає застереження щодо поганого оточення. 

“And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death” (“Brave New 

World”) [289]. 

Слова з трагедії “Macbeth” В. Шекспіра автор удало використав для опису 

стану Джона, котрий пригадав смерть Лінди. Ключовим концептом тут є СМЕРТЬ у 

вимірі екзистенціалізму, буття, яке свідчить, що життя людини вічне в різних 

вимірах, але в цьому світі все минає швидко.     

Sitting in the boat, he bowed, he crouched himself … he sighed and said gently and 

mournfully, 
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But I beneath a rougher sea 

Was whelmed in deeper gulfs than he … (“To the Lighthouse”) [342]. 

Цитата з вірша В. Купера “The Castaway” But I beneath a rougher sea / Was 

whelmed in deeper gulfs than he, ужиті в новому тексті, підкреслюють спустошений 

душевний стан героя аналогічно його прототипу у вірші, звідки його запозичено. 

в) іменні (різного виду оніми, які мають закріплене словникове значення й 

у новому контексті зберігають свою первинну семантику). 

Прикладом іменних алюзій можуть слугувати антропоніми як згадка 

історичних, міфологічних чи біблійних героїв, коли акцент зміщується на їхні риси 

або діяльність і вдало вписується в новий контекст: 

Comrade Ogilvy, who had never existed in the present, now existed in the past, and 

when once the act of forgery was forgotten, he would exist just as authentically, and upon 

the same evidence, as Charlemagne or Julius Caesar (“1984”, Дж. Оруелл). Алюзії 

Charlemagne (король франків у 768–814 рр. н.е., який поборов і християнізував 

ломбардів, саксів та аварів й утворив Священну Римську імперію, Julius Caesar 

(відомий римський імператор, убитий Брутом у 44 р. до н. е. 

«Do they read Shakespeare?» asked the Savage as they walked, on their way to the 

Bio-chemical Laboratories, past the School Library (“Brave New World”) [319]. 

Shakespeare – англійський драматург і поет, якого часто цитують як епітет 

літературних і театральних жанрів. 

Down from the waist they are Centaurs, though women all above (“Brave New 

World”) [289]. Centaur – у грецькій міфології, кентавр – одне зі створінь, які мають 

верхню частину тіла, як у людини, але нижню – як у коня.  

Madame Sosostris, famous clairvoyante, 

Had a bad cold, nevertheless 

Is known to be the wisest woman in Europe, 

With a wicked pack of cards. (“The Waste Land”) [287]. 

Ворожка Мадам Сосостріс з оповідання О. Хакслі “Crome Yellow” є  алюзією з 

додатковим підтвердженням famous clairvoyante. У вірші Т. Еліота цей персонаж 

зображений у своїй первинній іпостасі як ворожка й віщунка.  
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2. Трансформативні алюзії. 

Видозмінені або трансформативні алюзії утворюються на основі 

прецедентного тексту, однак алюзивне посилання вибудовує нові контекстуальні 

зв’язки, що призводить до зміни концептуальних значень, а також  перерозподілу 

семантичного навантаження в бік тексту-реципієнта. Виходячи з висновку, що 

структура алюзивних зв’язків є анафоричною, до її складу входять не два елементи 

(дейктичний знак як указівник конкретизуючих значень слів, до яких він належить, і 

його референт), як при дейктичному зв’язку, а три: референт як «внутрішня сторона» 

предмета думки, дейктичний указівник на джерело та власне концепти мовленнєвої 

ситуації, що реалізують алюзію [84, с. 63]. Саме ці концепти нової мовленнєвої 

ситуації і є відображенням трансформативних змін алюзій.  

На основі змішування значень метатексту й прототексту [101], створено багато 

детективів А. Крісті, яка використовує схеми сюжетів римівок для побудови нової 

картини твору. Деякі з них мають однойменні назви: “Sing A Song of Sixpence” 

(римівка “Sing a Song of Sixpence”), “How Does Your Garden Grow?” (римівка “Mary, 

Mary, Quite Contrary”), “Three Blind Mice” (римівка “Three Blind Mice”), “The Market 

Basing Mystery” (римівка “The rabbit has a charming face...”, anonymous poetry of little 

value), “Four and Twenty Blackbirds” (римівка “Sing a Song of Sixpence”), And Then 

There Were None (old English rhyme, originally римівка  “Ten Little Niggers”), One, 

Two, Buckle My Shoe (римівка “One, Two, Buckle My Shoe”), Five Little Pigs (римівка 

“This Little Piggy”), Taken at the Flood (римівка “Little Boy Blue”), Crooked House 

(римівка “There Was a Crooked Man”), A Pocket Full of Rye (римівка “Sing a Song of 

Sixpence”), Hickory Dickory Dock (римівка “Hickory Dickory Dock”), The Clocks 

(римівка “Mrs. Bond”), Third Girl (римівка “Rub-a-dub-dub”) та ін. 

Проілюструємо концепцію трансформації сюжету на прикладі детективу “How 

Does Your Garden Grow?”, йдется про вбивство Міс Бероубі, яка проживала в 

будинку зі своїми родичами та прислугою. Біля будинку був сад із різноманітними 

квітами, обгородженими мушлями. Розв’язкою в розслідуванні вбивства було те, що 

Еркюль Пуаро помітив панцирі устриць, які відрізняли від інших мушлів та були 

викладені асиметрично. Це дало підстави вважати, що таким чином ці панцирі 
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спробували сховати поміж інших мушлів після того, як устрицями повечеряла Міс 

Бероубі, та в які попередньо було підсипано отруту. На основі цього детектив 

розгадав, хто був причетний до задуму. В оригіналі ж римівки йдеться про дівчинку, 

яка доглядала свій квітковий сад і в якої все було акуратно прибране та висаджене 

«під лінійку» разом із мушлями: With Silver Bells, And Cockle Shells, Sing cuckolds all 

in a row. Саме мотив відсутності бездоганності в садку в тексті-реципієнті став 

ключем до розгадки детективу, на відміну від опозитивного опису садка в римівці. 

Вірш В. Оуена “Arms and the Boy” [325] також є алюзією на п’єсу Дж. Б. Шоу 

“Arms and the Man”. Події в п’єсі Б. Шоу відбуваються під час війни, але, на 

противагу Б. Шоу, вірш В. Оуена не є комедійним і, таким чином, трансформує 

події, зображені в тексті-джерелі. Зображення, однак, відбувається у висвітленні 

трагічних подій і викриваючи усю негативну сутність війни.    

Одночасно вірш В. Оуена – це алюзія й на інший претекст, а саме античну 

«Енеїду» Вергілія, у якій зображено воєнний героїзм. В. Оуен, поєднуючи у своєму 

доробку два претексти, показує, якими неправильними є уявлення авторів цих 

прецедентних текстів про війну, у якій поняття «СЛАВИ» не відіграє таку важливу 

роль. На перше місце в В. Оуена виходить концепт «ЖИТТЯ». 

Трансформації можуть відбуватися не лише на цілісному текстуальному рівні, 

а й ситуативно на рівні фраз. Логічно, що при заміні лексичних компонентів 

відбувається й зміна лексичних значень в силу появи нових елементів. При заміні в 

алюзивному висловлюванні Lead him not into temptation із роману “Ulysses” 

займенника us на him (пор. з оригіналом Lead us not into temptation) вислів Lead him 

not into temptation набуває нового звучання, оскільки виражає не стільки сакральне 

значення слів молитви, скільки пряме значення застереження від спокуси. 

Ще один цікавий приклад трансформації або зрощення смислів – імена героїв 

роману О. Хакслі “Brave New World”, що утворені за допомогою часткового 

наслідування прізвищ соціальних, політичних чи культурних постатей того часу або 

компілюванням імен двох фігурантів. Прослідковується, що поєднання нових імен 

засноване на певних критеріях – іменах соціальних постатей, науковців, політичних 

діячів та ін., а герої роману успадковують риси своїх прототипів, що є основою їх 
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особистостей, як наприклад, Darwin Bonaparte — від імператора Французької імперії 

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

Hoover — за ім’ям італійського диктатора Беніто Муссоліні та президента США 

Герберта Гувера; Fifi Bradlaugh — за прізвищем британського політичного активіста 

й атеїста Чарльза Бредлоу; Lenina Crowne — за псевдонімом Володимира Ульянова. 

Загалом, особливістю трансформативної алюзії є те, що в різному контексті 

різні риси виходять на перший план. У цьому проявляється амбівалентність алюзії. 

Як приклад наведемо різні конотації лексеми Shakespear у таких двох контекстах: 

“Do they read Shakespeare?” asked the Savage as they walked, on their way to the 

Bio-chemical Laboratories, past the School Library (“Brave New World”) [289].  

The appointed day came. . . . Rampion presented himself. . . . Mrs Felpham tried to 

rise to the occasion. The village Shakespeare, it was obvious, must be interested in the 

drama (“Point Counter Point”) [291]. 

У словнику алюзій Shakespeare – англійський драматург і поет, якого часто 

цитують як епітет літературних і театральних жанрів. Але за цим словом у двох 

контекстах прихований один референт, однак із різними конотативними значеннями: 

у першому йдеться про твори Шекспіра, його творчий доробок, натомість у другому 

Шекспір висвітлюється як автор, який писав драматичні твори, і назва селище, що 

названо його іменем, також багате на драматичні події.  

3. Іронічні алюзії. 

Іронічна алюзія слугує для викривлення первинної семантичної структури 

прецедентного тексту. Іронічну інтертекстуальність й алюзію, зокрема, розкрито в 

напрацюваннях А. Некряч. Дослідниця зазначає, що інтертекстуальна іронія виникає 

у випадку зіставлення двох різних за тональністю контекстів, містять спільний 

елемент – фразу, уривок, сюжетну лінію тощо, – як алюзію метатексту на прототекст 

[80, с. 30]. Відповідно, при зіставленні виникає різний ступінь змін – від легкої 

«деформації» значення до повного антонімічного чи пародійного ефекту. При цьому 

важливо пам’ятати, що алюзивна структура повинна бути максимально наближеною 

до своєї первинної форми, оскільки може залишитися поза увагою читача. 
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Хоча іронія може проявлятися не лише через алюзію, а й через метафору, 

гіперболу, контраст, метонімію, оксюморон та інші стилістичні засоби, спільним для 

іронії й алюзії як стилістичних засобів є їхні онтологічні ознаки. Через 

багатоплановість поєднання із зовнішньою ємністю й лаконічністю форми дає змогу 

побудувати в текстовий площині  потрібний глибинний смисл [142, c. 65].  

Алюзія подібно до іронії розкриває свій зміст у комунікативній ситуації, у 

контексті при поєднанні з іншими засобами. Тим більше, що початкове етимологічне 

визначення алюзії є жартом, натяком, що вже свідчить про закладення в саму суть 

цього поняття деякого викривлення подій, явищ, об’єктів, на які посилаються. Про 

викривлення й «деформацію алюзій» говорить і український науковець 

О. М. Копильна, як про оказіональну зміну вихідного вислову або власної назви зі 

збереженням базових елементів, що обумовлюють їх впізнаваність  Прояв 

деформованих іронічних алюзій можемо простежити на фонетично-графічному, 

лексичному й синтаксичному рівнях залежно від інтенцій автора [89, с. 153]. 

У літературі британського модернізму іронічній критиці та насмішці часто 

піддавалися твори письменників доби романтизму, ілюзорність і возвишеність яких 

намагались розвінчати модерністи [255]: 

For this, o dearly beloved, is the genuine Christine: body and blood and soul and 

ouns (“Ulysses”) [295]. 

Джерелом цієї іронічної алюзії є відповідь на питання: “What is the Blessed 

Eucharist?” – “The Blessed Eucharist is the sacrament of the body and blood, soul and 

divinity of Jesus Christ, under the appearances of bread and wine” з Катехізису. 

Іронічного звучання речення набуває внаслідок використаної заміни 

словосполучення The Blessed Eucharist на Christine. Ім’я дівчини Christine співзвучне 

з Christ і таким чином, увиразнює іронічно видозмінену алюзію. 

Іншу іронічну заміну на лексичному рівні простежуємо у виразі Lick your 

neighbor as yourself! (“Ulysses”) [295]. Алюзія на Другу Заповідь Божу (Мр 12:31, Мт 

22:39) Love your neighbour as yourself, у новому контексті харакетризується 

зневажливо-перебільшеним іронічним значенням. При цьому синтаксична структура 

виразу збережена, що значно полегшує її впізнавання. 
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Іронічність чітко виражена й у вигуку Ford! Ford! з антиутопічного роману 

О. Хакслі “Brave New World”. Зазвичай при здивуванні люди вигукують Oh, God!, 

однак у тексті сатирично підкреслено, наскільки впливовою людиною був 

підприємець Генрі Форд у той час, коли його порівнювали з Богом. 

Ефект іронії можна отримати через збереження лексичного наповнення 

оригіналу алюзії, але застосувавши перестановку слів, які утворюють протилежний 

смисл алюзії, як, наприклад, у вірші В. Г. Одена “Epitaph on Tyrant” [277]: 

When he laughed, respectable senators burst with laughter, 

And when he cried the little children died in the streets. 

До порівняння оригінал виразу з тексту Дж. Л. Мотлі, “The Rise of the Dutch 

Republic”: … and when he died the little children cried in the streets. 

4. Символьні алюзії. 

Імпліцитність алюзії може проявлятися не лише через семантику, а й 

символіку, що міститься в алюзивному украплені. Узагальнюючи надбання 

прихильників розуміння символу як знака, а саме трактування С. С. Аверинцевим, 

Н. Д. Арутюновою, В. В. Виноградовим, О. Ф. Лосєвим та Ч. С. Пірсом, за основу 

беремо визначення О. Ф. Лосєва, що будь-який символ указує на певний предмет, 

який виходить за межі його безпосереднього змісту [107, с. 16]. Відповідно до сфери 

свого походження О. Ф. Лосєв виокремлює наукові, релігійні, міфологічні, художні, 

філософські, ідеологічні, суспільні, зовнішньо-технічні символи, оскільки кожна 

сфера характеризується власними концептами, що творять певну символіку.  

Символ проявляючись через мовну матерію, відсилає читача або адресата до 

абстрактного асоціативного поля, яке міститься в значенні слова. У символі як 

комплексному знакові фігурують два ядра – пряме конкретно-денотативне значення 

й переносне абстрактне [199, с. 50]. 

Найчастіше символьність спостерігається в номінативних формах, у різного 

типу онімах як іменах-символах. Віддзеркалення системи цінностей лінгвокультурної 

спільноти в образах продукує абстрагування від несуттєвих якостей об’єкта з 

переміщенням акценту на найбільш смислорозрізнювальні якості [70, c. 109]. 
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Досить ґрунтовно проблему символіки й алюзії розглянуто у роботах 

Л. С. Павлюк, яка вибудовує своє дослідження на теоретичних засадах напрацювань 

М. Едельмана. Услід за М. Едельманом лінгвіст розрізняє референтні й 

конденсаційні символи. Перші представляють реальний фізичний об’єкт, особу, 

предмет, а другі – генерують різні психологічні стани [цит. за 126].  

Наприклад, речення, як референтний символ, A woman brought sin into the 

world, що є алюзією на біблійний епізод про гріхопадіння Адама, відповідає образові 

спокусниці Єви. Перша жінка на землі уособлюється з концептом «ГРІХА» і є 

впізнаваним символом у силу біблійних оповідей. Використання символічної алюзії 

в цьому епізоді підсилене подальшим переліком гріхів жінок, про які розповідає 

Містер Дізі: For a woman who was no better than she should be, Helen, the runaway wife 

of Menelaus, ten years the Greeks made war on Troy. A faithless wife first brought the 

strangers to our shore here, MacMurrough's wife and her leman, O'Rourke, prince of 

Breffni. A woman too brought Parnell low. Many errors, many failures but not the one sin. 

I am a struggler now at the end of my days. But I will fight for the right till the end. 

(“Ulysses”) [295]. 

Конденсаційні символи, зі свого боку, можуть поділятися на символи-особи, 

символи-події, символи-явища (Л. С. Павлюк). Однак, на відміну від референтних, 

здійснюється посилання не на особу або явище як таке, а на риси чи ознаки, які 

асоціюються з цією особою,  подією,  явищем: 

Winston woke up with the word ‘Shakespeare’ on his lips. Алюзія-символ  

Shakespeare відправляє читача не до автора-письменника як особистості, а радше до 

суперечливих емоційних моментів, які знаходили відображення в його творчості. 

Емоційнійсть, яка притаманна людині і якої позбавлені люди в романі О. Хакслі, 

натомість чітко представлена в образах шекспірівських героїв. Тому згадка цього 

автора у творі є нічим іншим як вираження браку індивідуалізму в утопії. 

Сама назва конденсаційних символів свідчить про те, що вони відображають 

емоційний складник алюзивного посилання в компресованій формі, які можуть 

відсилати навіть до декількох джерел. Так, подібні символи знаходимо у вірші 

В. Оуена “Dulce et Decorum Est” [325]: 
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Bent double, like old beggars under sacks,  

Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge… 

Порівняння солдатів зі старими відьмами like hags відображає алюзивне 

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

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

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

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

авторських роботах. 

And watch the white eyes writhing in his face, 

His hanging face, like a devil's sick of sin… 

Алюзія-символ devil формує лише єдиний концепт «ЗЛО» як найвищий 

ступінь уособлення всього поганого, тому легко ідентифікується читачем та 

розпізнається як символ пекла й негативу.  

Youth did condense; the tears of spring 

Dissolved in summer and the hundred seasons; 

One sun, one manna, warmed and fed.  (“From Love’s First Fever To Her Plague”) 

[333] 

Алюзія one manna символізує спасіння, яке згідно з біблійними оповіданнями 

(Вх 17:14) отримав народ Ізраїлю в пустелі після вигнання, у вірші також символізує 

протекцію Бога та єдність світу. 

Як справедливо зазначає Л. С. Павлюк, референтні й конденсаційні символи 

можуть переходити з одного в інший. Найчастіше, референтні символи стають 

конденсаційним, оскільки їхні референти стають відомими й увага при алюзивному 

посиланні фокусується не на об’єкт, а на його асоціативні риси. Такі риси 

утворюються на основі певних вчинків, ідеологічних принципів або переконань 

особи, політичних установок чи іншої діяльності.  

Отже, значеннєва сторона алюзії – центральний елемент, у якому можна 

знайти відповідь на питання про причини використання автором цього 

стилістичного прийому, його спрямованості й функціональної завантаженості. 

Узявши за основу класифікації інтертекстуальних елементів українських та 
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зарубіжних лінгвістів Л. Женні й Р. Ф. Томаса та на основі вибірки алюзивних 

одиниць з опрацьованого матеріалу, ми згрупували їх у чотири класи на основі 

критерію семантичного наповнення алюзії і їх трансформацій у метатексті. Такими 

групами є: 1) апелятивні алюзії (сюжетні, ситуативні, іменні), 2) трансформативні 

алюзії; 3) іронічні алюзії; 4) символьні алюзії, які відображають різні варіанти 

зв’язку з прецедентним текстом і модифікацію семантики алюзій під впливом нових 

мікро- й макроконтекстів.  

Висновки до розділу 3 

1. Період модернізму визначається межами від останньої третини ХІХ ст. 

до середини ХХ ст. Основними рисами модернізму є його інтертекстуальна 

направленість та побудова нових сюжетів текстів на основі  вже відомих 

міфологічних тематик. Серед визначних прозаїків-модерністів ми виокремлюємо 

Дж. Джойса, В. Вулф, Дж. Конрада, Д. Г. Лоуренса, В. С. Моема, Дж. Оруелла, 

О. Хакслі; творчість поетів-модерністів Т. С. Еліот, В. Б. Єйтс, В. Оуен, В. Г. Оден, 

Д. Г. Лоуренс, Д. Томас та Е. Сітвелл; драматургію С. Беккета, Ш. О’Кейсі, 

В. Б. Єйтса, Г. Пінтера, А. Вескера, В. С. Моема й Дж. Осборна. 

2. Наповненість творів британських письменників-модерністів широким 

спектром тематичних алюзій свідчить про актуальність у той час явища апелювання 

до здобутків попередніх культур. Процес діалогічної взаємодії текстів призводив до 

нарощення нового змісту й нового смислу в ході діалогічного спілкування. 

Письменники-модерністи надавали нового звучання прецедентним текстам через їх 

перевтілення у новому контексті своєї власної індивідуально-авторської парадигми. 

В іншому випадку алюзії використовували як елементи внутрішнього текстового 

простору. Із позиції зв’язку алюзії з інтертекстом, тобто її релятивного відношення 

до інтертексту, ми виокремили два види алюзій: системно-текстові (ті, які 

створюють структуру й композицію тексту) та інтертекстові (ті, які безпосереднього 

функціонують у тексті). Серед найпоширеніших різновидів алюзій найчастіше 

використовуються теологічні, міфологічні та літературні, які можуть бути виражені 

як однослівними одиницями, так і алюзивними словосполученнями або реченнями. 
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3. Закодовані повідомлення, що іменуються алюзіями, у творі не завжди 

можуть бути декодовані читачем за відсутності наявних фонових знань. Процес 

дешифрування алюзій полегшується за допомогою розпізнавання експліцитних та 

імпліцитних маркерів алюзій. У цьому дослідженні ми виокремили такі маркери 

алюзій у художній літературі: 1) експліцитні – легко впізнавані навіть без наявності 

фонових знань (курсив, капіталізація, варваризми, обірвані фрази, дужки, примітки); 

2) імпліцитні – у тексті ідентифікуються за наявності інших стилістичних засобів: 

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

4. Алюзивні одиниці, що вплетені в новий простір твору, можуть зазнавати 

змін у своїй формальній (зовнішній) структурі, що спричинено наміром автора 

трансформувати прецедентний текст відповідно до нової ідеї, епохи, розвитку 

сюжету чи замислу. Трансформації відбуваються на фонетичному, лексичному або 

структурному рівнях. Подібні трансформації можливі при: 1) зміні комунікативного 

типу речення; 2) заміні слова при збереженні синтаксичної структури й типу 

речення; 3) зміні синтаксичної структури при збереженні лексичного наповнення; 4) 

уточненні та доповненні, що вносяться в текст-першоджерело; 5) модифікації 

алюзивної одиниці при збереженні її ритмічної / фонетичної структури; 6) усіченні 

прецедентного висловлювання – еліптичній алюзії. Метод формалізації, 

застосований нами при визначенні ступеня експлікації, є дієвим способом 

визначення рівня впізнаваності алюзії в тексті. 

5. Дослідження семантичного компоненту алюзивних елементів та 

трансформації внутрішнього коду повідомлень у творах британських письменників-

модерністів надало підстави виділити чотири основні групи алюзій відповідно до 

того семантичного значення, яке несуть у собі алюзивні інтертекстеми: 1) апелятивні 

алюзії, що відображають первинну концепцію елемента в новому контексті; 2) 

трансформативні алюзії, які зазнають зміни концептуальних значень, а також  

перерозподілу семантичного навантаження в бік тексту-реципієнта; 3) іронічні 

алюзії, що викривляють зміст прецедентного-тексту; 4) символьні алюзії, які несуть 

у собі, окрім семантичного навантаження, символьну концептуальність. 
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РОЗДІЛ 4 

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПИТОМОЇ ВАГИ АЛЮЗІЙ В 

БРИТАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ЛІТЕРАТУРНИХ МОДЕРНИХ ТЕКСТАХ  

 

4.1 Функціонування алюзивних одиниць у трьох родах літератури 

4.1.1 Передумови для перевірки вибірки на однорідність 

Досліджуючи певну ознаку, а саме алюзивну одиницю деякої генеральної 

сукупності, спочатку формують варіаційні ряди на основі кількісних спостережень.  

Якщо один з об’єктів досліджуваної сукупності нетиповий, то його ознака може 

значно відрізнятися від усіх інших. Окрім звичайного нетипового об’єкта, можливі 

випадки, коли окремим об’єктам, тобто текстам, властива певна аномалія, наприклад 

авторський спосіб побудови твору або жанровий різновид, а суб’єктам – патологія, 

наприклад, високий ступінь імпліцитності алюзії або брак фонових знань у читача 

для декодування алюзій. Вибірку з такими даними називають неоднорідною. 

Неоднорісність отриманих даних вибірки може бути спричинена зміною умов 

дослідження, принципів його проведення чи критеріїв відбору. Також це може бути 

результат механічної помилки дослідника під час запису або обробки результатів. 

Проте такі одиничні нетипові помилки не відіграють суттєвої ролі для отримання 

остаточних повних даних і результатів дослідження. У статистці такі неточності 

називають промахами даних вибірки, що порушують її однорідність. Ними можна 

проігнорувати, коли досліднику відома причина появи такого промаху. 

Важливий той факт, що закон розподілу досліджуваної ознаки допускає значні 

відхилення для окремих результатів спостереження. Особливо виправдано це у вимірі 

лінгвістичних досліджень, оскільки організація мовного матеріалу, хоч і піддається 

певним логічним законам побудови, однак відрізняється від математичної статистики 

чи технічних або природничих експериментів. На шляху до отримання відмінних 

даних відбору дослідник зіштовхується з подвійною суб’єктивністю. У першому 

випадку це суб’єктивний стиль вираження думок кожного автора,  стилістичні 

інваріанти художніх текстів та кодування лексичної інформації. З іншого боку, 
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суб’єктивність проявляється зі сторони самого дослідника, на рівні його фонових 

знань або технічних недоліків організації експерименту. 

Перевірка вибірки на однорідність завжди є першим етапом математичної 

обробки результатів дослідження. Початковим завданням дослідження є перевірка 

гіпотез: 1) вибірка однорідна, 2) вибірка обтяжена промахами.  

Для перевірки однорідності кожної з трьох генеральних сукупностей для 

кожної з них формуємо варіаційні ряди й розміщуємо від найменшого числа до 

найбільшого. Відповідно, отримаємо три ряди по сім чисел, що відповідають числу 

вибірок у кожній сукупності. На промах перевіряємо крайні ліві та крайні праві 

числа кожного варіаційного ряду. Для цього застосуємо алгоритм обчислень за 

критерієм Груббса-Смирнова [31,  с. 130]:  

1) серед елементів вибірки 𝑥1 , 𝑥2 , . . ., 𝑥𝑛 виокремлюємо мінімальне й 

максимальне значення; 

2) обчислюємо середнє значення �̅� і виправлену дисперсію 𝑆2. 

S = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1 ; 

3) вираховуємо значення 𝑉1 і 𝑉2, що відповідають вибірковим даним 

𝑉1
𝑥max −�̅�

𝑆
, 𝑉2

�̅�−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑆
,  

де �̅�– середнє значення результатів підрахунку, S – середнє квадратичне відхилення; 

4) за таблицею розподілу Груббса-Смирнова знаходимо граничне значення 

критерію 𝛽гр за рівнем достовірності α = 1–р і об’єму вибірки n; 

5) перевіряємо отримані дані згідно з нерівностями: 𝑉1𝛽гр, 𝑉2𝛽гр; 

6) якщо нерівності (1) і (2) виконуються, то немає підстав вважати 

мінімальне й максимальне значення такими, що різко виокремлюються, тобто 

промахами. Якщо не виконується перша нерівність, то 𝑥𝑚𝑎𝑥  треба виключити з 

подальшого розгляду. Якщо не виконується друга нерівність, то потрібно виключити 

𝑥𝑚𝑖𝑛. При виключенні хоча б одного з елементів вибірки перевірку варто повторити 

з пункту 1 без виключеного значення �̅�.  
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Отже, для виміру генеральної сукупності як драматичного літературного роду 

(далі – драми) отримаємо варіаційний ряд: 11, 13, 0, 17, 6, 26, 10. Розмістивши 

отримані результати в зростаючій послідовності від 0 до 26, отримаємо середнє 

значення �̅� = 11,9. 

Величину середнього квадратичного відхилення S обчислюємо за формулою із 

розрахунку n = 7: 

S = √
1

7−1
∗ (0,92 +  1,12 + 11,92 + 5,12 + 5,92 + 14,12 + 1,92) = 8,2. 

Значення 𝑉1 
26−11,9

8,2
= 1, 7, а 𝑉2 

11,9−0 

8,2
= 1, 5.  

У таблиці  розподілу Груббса-Смирнова [31, с. 166] для n = 7 і р = 1 – а = 1 – 

0,01 = 99 % відповідає значення 𝛽гр 2, 27, яке ми візьмемо за основу для перевірки 

всіх трьох генеральних сукупностей. Отже, нерівності, де 𝑉1𝛽гр  = 1,7 < 2, 27 і 

𝑉2𝛽гр = 1,5< 2, 27, справджуються згідно з гіпотезою. Це дає підстави для висновку, 

що крайнє ліве значення 0 і крайнє праве значення 26 – не є промахами в нашому 

спостереженні й не спричинені суб’єктивними чи об’єктивними факторами, що 

порушують чистоту експерименту. Тобто досліджуваний масив тексту є однорідним. 

За аналогією перевіряємо варіаційні ряди розповідного роду літератури (далі – 

прози) з варіаційним рядом 13, 59, 21, 31, 42, 21, 6. Значення �̅� = 41,9, S = 35,66, 𝑉1 = 

1,99, 𝑉2 = 1,00. Згідно з табличними даними нерівності для перевірки однорідності 

цієї генеральної сукупності також справджуються 𝑉1 𝛽гр = 1,99 < 2, 27 і 𝑉2𝛽гр = 

1,00 < 2, 27. Отже, вибірка прози також однорідна. 

Для генеральної сукупності ліричного роду літератури (далі – поезії) з 

варіаційним рядом 59, 40, 41, 136, 24, 39, 240, �̅�  = 82,7, середнє квадратичне 

відхилення S = 78,6, значення 𝑉1 = 2,00, 𝑉2 = 0,75. Із цього випливає, що 𝑉1  𝛽гр = 

2,00 < 2, 27 і 𝑉2𝛽гр  = 0,75 < 2, 27, тому матеріал дослідження для генеральної 

сукупності поезії також можемо вважати однорідним. 

Проте окрім відповіді на питання щодо однорідності окремих трьох масивів 

текстів, нам потрібно визначити, чи належать усі вибірки або деякі з них, наприклад 

драми й прози, прози й поезії, драми й поезії, до однієї генеральної сукупності, чи 
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між ними існують стильові розбіжності, зумовлені лінгвостилістичними факторами. 

Очевидно, порівняння частотних характеристик алюзій між трьома метавибірками 

можливе із застосуванням непараметричних тестів, одним із яких є критерій хі-

квадрату (c2). Саме він найчастіше використовується для дослідження лінгвістичних 

явищ, адже, на відміну від критерію Стьюдента, він уможливлює зіставлення 

одночасно більше, ніж двох вибірок. Критерій Стьюдента, однак, доцільно 

застосувати для перевірки суттєвості розходжень та відстані між двома 

порівнюваними парами масивів текстів (прози-драми, прози-поезії, поезії-драми). 

За допомогою тесту «хі-квадрат» отримані емпіричні дані спостереження 

зіставляються з теоретичним табличним значенням та визначається гіпотеза щодо 

дистрибуції досліджуваних характеристик. При оцінці відмінностей між емпіричним 

і теоретичним розподілами потрібно знати величини імовірності й ступенів 

вільності, які відповідають визначеним рівням значимості. Для цього К. Пірсон 

розробив стандартні таблиці [133, с. 162], у яких на перетині значень величин 

імовірності та числа ступенів вільності подані імовірності, які оцінюють величину c2. 

Розподіл абсолютних частот кожної вибірки розміщуємо у вигляді таблиці 

(див. табл. 4.1) разом із сумою цих рядів абсолютних частот у кожній метавибірці – 

83, 293 і 579 одиниць, відповідно, для драми, прози й поезії, а також з сумою 

кожного типу алюзій у трьох метавибірках.  

Таблиця 4.1 

Розподіл абсолютних частот різних типів алюзій у трьох вибірках 

 

М Т Л І Ф П А О  

Драма 
9 33 15 9 2 4 0 11 83 

Проза 
9 66 82 49 11 21 5 50 293 

Поезія 
89 168 142 42 27 20 9 82 579 

 
107 267 239 100 40 45 14 143 955 

 

Тобто, ми аналізуємо вісім класів алюзій, де 107 одиниць – сума міфологічних 

алюзій, 267 – теологічних, 239 – літературних, 100 – історично-суспільних, 40 – 
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фольклорних, 45 – побутових, 14 – арт-алюзій і 143 – особових. Число 955 – загальна 

сума частот в усіх метавибірках. Розподіл частот алюзивних одиниць за 

підвибірками відображено у додатках Б1, Б2, Б3. 

Отже, c2 = 955 х (1,07 − 1) = 66, 85. 

Щоб перевірити, чи свідчать ці дані про суттєвість розходження, потрібно 

визначити число ступенів вільності, що дорівнює добуткові кількості стовпчиків без 

одного на кількість рядків без одного [133, с. 36]: f = (7-1) х (3-1) = 14. Нульова 

гіпотеза приймається при c2 ≤ c2
5%

 і відкидається при c2 ≥ c2
1%

. Для f = 14 

отримаємо величину c2
5%

, якій відповідає значення 23,7, а c2
1%

 = 29,1. У нашому 

випадку показник c2>c2
1%

, або 66,85 > 29,1, набагато більший за табличне значення, 

тому нульову гіпотезу про однорідність досліджуваних метавибірок відкидаємо. Це 

свідчить про суттєвість розходження між представленими до розгляду масивами 

текстів та зумовлене специфікою функціонування алюзії в тексті та структурних 

особливостей організації мовлення. Варто додати, що якби критерій c2  показав 

значення, згідно з яким усі три вибірки можна було б об’єднати в одну генеральну 

сукупність, то розподіл алюзивного навантаження не відрізнявся би між 

метавибірками й можна було б стверджувати, що насиченість алюзій не залежить від 

родової приналежності текстів, а диктується іншими законами. 

Безумовно, результати отриманої перевірки дають змогу фахово дослідити і 

статистично обстежити масиви текстів трьох вимірів генеральної сукупності і 

встановити закономірності між залежними явищами й факторами, які впливають на 

появу алюзивних одиниць у згаданих текстах. 

Науковий підхід щодо вивчення вживання алюзивних словоформ у загальній 

системі стилістичних засобів стосовно трьох родів літератури періоду модернізму – 

важливе завдання ідентифікації залежності функціонування цих засобів – від 

жанрової форми тексту та специфіки авторських мотивацій їх використання. Це б 

допомогло знайти розв’язання пролеми, чому саме така кількість одиниць присутня 

на певному уривку тексту чи в загальному масиві та яким чином деякий тип одиниць 

підпорядкований тому чи іншому роду літератури або автору. 
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4.1.2 Визначення статистичних характеристик різних типів алюзій 

Першочерговим завданням у зрізі обробки результатів дослідження буде 

визначення певних статистичних характеристик кожного з типів алюзивних одиниць 

у трьох метавибірках, зокрема на цьому етапі дослідження ми визначимо: абсолютну 

частоту одиниць; відносну частоту щодо загального об’єму вибірки; ядро, основну 

частину і периферію; ранг одиниць. 

Відповідно до понять статистики, кожне явище в певному відрізку або масиві 

одиниць характеризується певною частотою. Частота будь-якого явища або події є 

числом його появ у досліджуваному відтинку. Цим уривком може бути будь-яка 

сукупність одиниць або будь-яке середовище, у яких з’являється досліджувана 

одиниця. Однак, як зазначає Б. М. Головін, підрахунок явищ у всій генеральній 

сукупності, наприклад, у всіх текстах, що входять до драматичного роду літератури, 

або у всіх текстах Дж. Джойса, займатиме значну частину часу [53, с. 20]. Щоб 

вирішити це питання, статисти вважають правильним здійснювати аналіз явищ усієї 

генеральної сукупності на основі вибіркових частот. Щоправда, у такому випадку 

дозволяється деяка неточність дослідження та наявність відносної похибки 

спостереження, яка, однак, не впливатиме на загальні статистичні дані та висновкові 

положення щодо загального масиву тексту. 

Проте визначення абсолютних частот не є кінцевим етапом аналізу 

функціонування явищ, адже не показує залежності цих показників від інших і їх 

відсоткової ваги в загальному масиві. Для розв’язання цих питань ми вирахуємо 

відносну частоту абсолютних одиниць та рангову кореляцію. 

Досліджуючи абсолютну частоту алюзій, цікаво простежити, яку долю займає 

кожен із них стосовно загальної частоти цього типу алюзій (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 підтверджує, що різні типи алюзій характеризуються різною 

частотою вживання в текстах трьох родів літератури, а один з них, а саме арт-алюзії, 

пристуні в двох метавибірках, але відсутні в іншій. 

Невід’ємним, як зазначено вище, є обчислення залежності окремих типів 

алюзивних елементів щодо загальної кількості виявлених одиниць. Це статистичне 
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питання вирішується за допомогою методу рангової кореляції Спірмена (кореляції 

рангів) як непараметричної міри статистичної залежності між двома змінними. 

Таблиця 4.2  

Частота різних типів алюзивних одиниць  

у текстах трьох родів літератури 

Рангова кореляція здійснюється з метою встановлення рівня залежності між 

досліджуваними ознаками. Ранжування отриманих показників, тобто абсолютних 

частот, здійснюють або в порядку зниження, або в порядку зростання. Відповідно до 

методики, кожне натуральне число отримує певний ранг, починаючи від 

найбільшого або найменшого. Кількість рангів повинна відповідати обсягу 

сукупності. Окрім того, визначення рангової кореляції не потребує визначення 

закону розподілу й може бути використане для встановлення зв’язку в межах 

невеликого обсягу матеріалу [171]. Результати обчислення рангових показників 

згруповано у вигляді бази даних у таблицях (див. додаток В). 

Показники кореляції рангів свідчать, що частота різних типів алюзивних 

елементів значною мірою взаємопов’язана із загальною частотою цих елементів. 

Отже, для драматичного роду літератури p = 0,91, для ліричного роду р = 0,91, а для 

розповідного р = 0,86. Отримані показники є достатньо високі й свідчать про 

№ 

з/п  

Типи 

алюзивнх 

одиниць 

Загальна 

частота 

Драма Проза Поезія 

абс. 

част. 

доля,  

% 

абс. 

част. 

доля,  

% 

абс. 

част. 

доля,  

% 

1 Міфологічні 107,00 9,00 8,41 9,00 8,41 89,00 83,18 

2 Теологічні 267,00 33,00 12,36 66,00 24,72 168,00 62,92 

3 Літературні 239,00 15,00 6,28 82,00 34,31 142,00 59,41 

4 Історичні 100,00 9,00 9,00 49,00 49,00 42,00 42,00 

5 Фольклорні 40,00 2,00 5,00 11,00 27,50 27,00 67,50 

6 Побутові 45,00 4,00 8,89 21,00 46,67 20,00 44,44 

7 Арт-алюзії 14,00 0,00 0,00 5,00 35,71 9,00 64,29 

8 Особові 143,00 12,00 8,28 50,00 34,97 82,00 57,34 
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залежність частот алюзій у кожному з масивів тексту від загальної їх кількості. 

Тобто, зі зростанням загальної кількості алюзій зростатиме їхня частота в кожному 

масиві. Проте не варто упускати той факт, що для прози р = 0,86. Хоча це високий 

коефіцієнт залежності, однак можна припустити, що якщо збільшити загальний 

об’єм матеріалу, в ідеальному випадку, коли кількість вибірок n = ∞, кількість 

алюзивних елементів у прозових творах зменшуватиметьсь при зіставленні трьох 

родів літератури, що може бути зумовлено структурою речень прозових творів. 

Цікаво простежити, які саме алюзивні типи характеризуються подібністю 

частот серед трьох аналізованих метавиборок. Прямуючи до отримання цих даних, 

нам потрібно визначити пороги зон і розділити їх за частотою. Ми, слідом за 

В. І. Перебийніс, виділимо п’ять частот – високу, вище за середню, нижче за 

середню, середню й низьку. Крок порогу визначаємо таким чином: різницю між 

найвищою та найнижчою частотою одиниці ділимо на 5 (кількість частот). Тому для 

кожної метавибірки пороги будуть різні. Отже, для драми найбільшу частоту мають 

теологічні алюзії – 33 одиниці, а найменшу – арт-алюзії з нульовою частотою. 

Різниця становитиме – 33. Далі для отримання інтервалу частоти 33 ділимо на 5 й 

отримуємо 6,6. За такою самою схемою отримуємо інтервали для прози та поезії з 

показниками інтервалу 15,4 і 31,8. Алюзивні типи розподілимо за частотами кожної 

метавибірки й відобразимо результати у таблиці 4.3. 

За допомогою коефіцієнта ступеня подібності масивів тексту (Q) можна 

провести порівняння в трьох парах метавиборок. Показник Q (%) для пари драми-

прози у зоні низької частоти виявив подібність у 50 % – це арт-алюзії й фольклорні 

алюзії. На рівні високої частоти – 50 % подібність, що забезпечується наявністю 

теологічних алюзій. Для драми й поезії у зоні високої частоти подібність дорівнює 

50%, у зоні частоти нижче середньої – 33,3% (історичо-суспільні алюзії), у зоні 

низької частоти – 100,0% (арт-алюзії, побутові і фольклорні алюзії). Для пари прози 

й поезії отримуємо такі показники подібності: зона високої частоти – 100 % 

(літературні та теологічні алюзії), зона низької частоти – 50,0 % (арт-алюзії та 

фольклорні алюзії). У зонах інших частот у цих парах схожості не виявлено. 
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Таблиця 4.3 

Розподіл алюзивних класів за частотою 

Частота Драма Проза Поезія 

інтер тип алюзії інтер тип алюзії інтер тип алюзії 

Висока 26,8- 

33,0 

Теологічні  62,0-

82,0 

Літературні 

теологічні 

127,6-

168,0 

Літературні,

теологічні 

Вище за 

середню 

20,1-

26,7 

- 46,5-

61,9 

Особові, 

історичні 

95,7-

127,5 

- 

Середня 13,4-

20,0 

Літературні 31,0-

46,4 

- 63,8-

95,7 

Міфологічні, 

особові 

Нижче за 

середню 

6,7-

13,3 

Історичні, 

міфологічні, 

особові 

15,5-

30,9 

Побутові 31,9-

63,7 

Історичні 

Низька  0-6,6 Арт-алюзії, 

фольклорні, 

побутові 

0-15,4 Арт-алюзії, 

фольклорні

міфологічні 

0-31,8 Арт-алюзії, 

фольклорні, 

побутові 

Примітка. Графічні виділення зображують спільні типи алюзій для трьох 

масивів: підкреслено одиниці, спільні для драми та прози, виділені курсивом – для 

драми й поезії, виділені чорним шрифтом – для прози і поезії. 

Аналізуючи отримані показники, можемо стверджувати, що на всіх частотах 

між трьома парами метавиборок виявлено коефіцієнти цих параметрів, що свідчать 

про високу подібність у зонах низької частоти у парі драми-поезії й високої частоти 

у пари проза-поезія, середньої – 50 % (для зони високої частоти драми-поезії, 

високої і низької частот драми-прози, низької частоти для пари проза-поезія) і 

нижчої за середню – 33,3 % (для зони нижчої за середню пари драми-поезії). Ті, які 

мають середню або нижчої за середню  подібність є жанровопотужними або мають 

тенденцію до схожості. У двох випадках тип алюзій не є жанрово потужним. Однак, 

аналізуючи вихідні дані, можемо зазначити, що кількісно теологічні алюзії 

переважають в одному з родів, а в іншому – літературні, хоча обидва типи належать 

до ядра алюзій. Окрім того, подібність може бути зумовлена й іншими факторами. 
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На частотах вищого за середній і середнього значення подібностей не виявлено. 

Загалом, це підтверджує той факт, що рід літератури впливає на функціонування 

алюзивних елементів у цих текстах. 

Очевидно, що якщо кожен рід літератури володіє певним структурованим 

набором різних типів алюзивних елементів, то серед них є такі, які трапляються 

найчастіше, тобто вони є ядром цієї системи, і такі, які трапляються вкрай рідко або 

не простежуються зовсім, тобто знаходяться на периферії матриці. Не варто 

забувати, що частота кожного з типів алюзій залежить не лише від жанрової 

приналежності твору, а й від світоглядних орієнтирів письменників, їх літературних 

та культурних спрямувань й насичення тексту його стилістичними елементами. 

Для визначення ядра, основної системи та периферії, нам потрібно обрахувати 

відносну частоту різних типів алюзивних елементів, або відсоткове відношення 

абсолютної частоти до загального числа одиниць у масиві (див. табл. 4.4). Для драми 

загальна кількість алюзій – 83 одиниці, для прози – 293, для поезії – 579. 

Таблиця 4.4 

Абсолютна й відносна частота алюзивних одиниць 

№ 

з/п 

Тип алюзій Драма Проза Поезія 

абс. 

част. 

відн. 

част. 

абс. 

част. 

відн. 

част. 

абс. 

част. 

відн. 

част. 

1. Міфологічні 9,00 10,84 9,00 3,07 89,00 15,37 

2. Теологічні 33,00 39,76 66,00 22,53 168,00 29,02 

3. Літературні 15,00 18,07 82,00 27,99 142,00 24,53 

4. Історичні 9,00 7,80 49,00 16,72 42,00 7,25 

5. Фольклорні 2,00 2,41 11,00 3,75 27,00 4,66 

6. Побутові 4,00 4,82 21,00 7,17 20,00 3,45 

7. Арт-алюзії 0,00 0,00 5,00 1,71 9,00 1,55 

8. Особові 11,00 13,25 49,00 16,72 82,00 14,16 

Усього 83,00 100,00 293,00 100,00 579,00 100,00 
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Примітка. Чорним шрифтом виділені частоти, що входять до ядра, курсивом – 

до основної частини, решта – до периферії. 

За відносними частотами можна узагальнити, що в драмі до ядра належать 

теологічні й літературні алюзії, до основної частини входять також міфологічні, 

особові та історичні алюзії, до периферії – побутові, фольклорні та арт-алюзії. 

Відповідно, у прозі ядром виступають літературні, теологічні, історичні й особові, 

основна система об’єднує також побутові алюзії і фольклорні, на периферії 

знаходяться міфологічні та арт-алюзії. У поезії ядро вміщує теологічні, літературні, 

міфологічні й особові алюзії, основна система представлена історичним і 

фольклорним типами алюзій, а периферія охоплює побутові та арт-алюзії. За 

критерієм частоти спільним ядром для трьох порівнюваних метавиборок є теологічні 

і літературні алюзії. Поезію характеризує також міфологічним і особовим тип 

алюзій, а прозу – історичний та особовий. 

 

4.1.3 Частотність алюзивних типів як статистичний параметр трьох 

родів літератури 

Характеристика функціонування алюзивних одиниць у трьох родах літератури 

можлива при використанні таких методів статистичного аналізу, як визначення 

коливань середньої частоти на одиницю тексту та з’ясування коефіцієнтів 

розходження між родами літератури за допомогою критерію Стьюдента й 

вирахування відстані між досліджуваними парами масивів тексту. Для початку ми 

прослідкуємо, як співвідноситься загальна кількість алюзій до загального об’єму 

тексту у кожному стилі, тобто визначимо середнє значення, квадратичне відхилення 

і частоти смуг коливань в трьох родах. Якщо різниця й коефіцієнти розходження 

будуть суттєвими, то ми зможемо застосувати цю методику для дослідження 

кожного з типів алюзій в трьох родах літератури та виявити ті, які з них мають 

найбільший показник відстані між собою, а отже є жанровопотужними. Середню 

частоту алюзій на 70 000 словоформ, тобто на 70 підвибірок по 1000 словоформ 

кожна, міру коливання й оцінку стандартної похибки подано у вигляді таблиці (див. 
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табл. 4.5). Обчислення проводилися за формулами, поданими у другому розділі 

роботи. 

Таблиця 4.5 

Середня частота алюзій на 70000 словоформ 

Значення 

 

Рід літератури 

 

х̅ 

 

δ 

 

δх̅ 

 

  % 

 

х̅ - 2δх̅ 

 

х̅ + 2δх̅ 

 

Sх̅ 

Драма 1,20 1,57 0,19 99,68 0,82 1,58 0,19 

Проза 4,19 6,96 0,83 99,61 2,53 5,85 0,83 

Поезія 8,27 9,70 1,16 99,70 5,95 10,59 1,16 

 

Для наочного зображення коливання середньої частоти алюзій представимо ці 

значення у вигляді діаграми (див. рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Коливання середньої частоти алюзій у трьох родах літератури 

Як видно на рисунку 4.1, частоти коливання середньої частоти алюзій у трьох 

родах літератури не перетинаються. Частоти відображено в переліку зростання – від 

найнижчої частоти в драматичному роді літератури до найвищої – у ліричному. 

Відповідно, отримуємо три окремих нетотожних масиви тексту, що відрізняються 

між собою ступенем алюзивного навантаження. 

Перевіримо за критерієм Стьюдента суттєвість розходжень між родами й 

визначимо відстані між ними. Для роз’яснення числових показників, які отримаємо 

за формулою, потрібно звернутися до таблиці критичних значень критерію 

Стьюдента. Додатково для користування нею потрібно попередньо визначити число 

ступенів вільності (f) для порівняння двох масиві. Число ступенів вільності рахуємо 

0

2

4

6

8

10

12

Драма Проза Лірика



138 
 

за формулою (𝑛1 + 𝑛2) – 2, а саме (70 + 70) - 2 = 138. Найближчим значенням для 

числа 138 у таблиці граничних показників [Перебийніс, с. 242] є ступінь  120, який 

візьмемо за основу для наших обрахунків. У таблиці для 120 ступенів вільності 

критичними є значення 2,23(2,5 %)  – 2,36 (2 %)  – 2,62(1 %)  – 3,37 (0,1 %).  

Результати обчислень запропоновані представлені у таблиці 4.6, де у верхній 

правій частині записуємо показники критерію Стьюдента, а у нижній лівій – відстані 

між ними, якщо такі виявлено.  

Таблиця 4.6 

Коефіцієнти розходження між родами за критерієм Стьюдента 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  3,52 6,00 

Проза 0,26  2,85 

Лірика 0,56 0,08  

 

Очевидно, що розходження між родами літератури є суттєвим. Це також 

засвідчують і показники відстані, виражені в значеннях 0,08, 0,26 і 0,56, тому 

кількість алюзивних одиниць можна вважати статистичним параметром роду. 

Найбільший коефіцієнт розходження спостерігаємо в парі драма–лірика. 

Із цього очевидно, що художній стиль мовлення диктує розбіжності у кількості 

алюзивних одиниць у трьох родах літератури. Як відомо, у текстах трьох родів 

синтаксична організація речень є дещо відмінною. Присутність автора в тексті, 

насиченість репліками, діалогами або монологами, описовими сюжетами, кількість 

стилістичних засобів також впливають на кількість алюзій. Зокрема, у текстах 

розповідного або епічного роду літератури притаманні більш об’ємні описові 

сюжети, які іноді можуть сягати декількох сторінок, мовлення персонажів є 

розгорнутим. Автор не відчуває обмежень щодо вираження власної думки, тому 

часто в таких текстах знаходимо опис довколишніх подій, що відбуваються у творі, а 

відповідно, і більшу кількість стилістичних засобів, алюзій.  

Ліричний рід, на відміну від епічного, ритмічно організований. Основними 

параметрами вірша є строфи, є ритм і метрика, а не граматична будова речення. 
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Синтакис у вірші видозмінений, часто інтонація не залежить від пунктуації. Опис 

події в текстах, що належать до жанрів ліричного роду, здійснюється в більш 

лаконічній формі, а розвиток події інколи вкладається в декілька строф. Саме тому 

віршоване мовлення насичене стилістичними засобами та, зокрема, алюзивними 

одиницями на відміну від розповідних жанрів. 

Драматичний рід, який наближений до розповідного, усе ж володіє певною 

специфікою художнього мовлення. До прикладу, у розповідному роді присутній 

авторський наратив, в той час як у драмі переважають ремарки. Підтвердження 

наших міркувань знаходимо в роботі Н. О. Слюсар, яка стверджує, що орієнтований 

на візуальне сприймання сценічної дії діалогічний масив драматичного твору є 

середовищем для особливо продуктивного функціонування неповних ситуативних 

речень [167, c. 11-12]. Драматургія періоду модернізму не володіє художньою 

виразністю, що впливає на використання стилістичних засобів. У результаті можемо 

спостерігати мінімалізм використання алюзій у текстах драматичного роду. 

Таке пояснення дає відповідь на запитання про відмінність середнього 

значення й стилістичної вагомості алюзій у різножанрових текстах. Зі сказаного 

логічно випливає, що нульова гіпотеза про однорідність текстів трьох літературних 

родів відкидається, тобто існують суттєві розходження у частоті алюзивних одиниць 

у цих масивах текстів. Це дає можливість виявити, чи існують розбіжності між 

окремими типами алюзій при зіставленні трьох родів літератури. 

 

4.1.4 Дослідження частотних характеристик окремих алюзивних типів 

Статистичним початком для отримання обґрунтованих результатів 

дослідження при порівнянні окремих типів алюзивних елементів у трьох родах 

літератури слугують вихідні початкові дані, а саме середня частота цих одиниць 

(див. табл. 4.7). 

Дані свідчать про те, що драматичний рід представляють такі типи алюзій, як 

теологічні й літературні; прозовий рід – літературні, теологічні, історичні й особові; 

ліричний – теологічні, літературні та міфологічні й особові. Водночас бачимо, що 

теологічний і літературний тип алюзії однаково виражені в трьох родах літератури, 
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хоча, кількісні показники свідчать і про велику  різницю між цими типами алюзій у 

межах порівняння трьох родів. Найменшу різницю між показниками спостерігаємо 

на рівні побутової та арт-алюзії. До того ж арт-алюзія не є характерним явищем для 

драми. Усі інші середні частоти типів алюзій відрізняються зростанням від 

драматичного роду до ліричного. Щоправда, лише у двох випадках середня частота 

певного типу практично однакова в суміжних родах – це міфологічний тип алюзій у 

драмі й прозі, а також побутовий тип, який незначно, але вивищується кількісно в 

прозі, порівняно з поезією. 

Таблиця 4.7 

Середня частотах̅ різних типів алюзивних одиниць 

у текстах 3-х родів літератури 

Тип алюзій Драма Проза Поезія 

Міфологічна 0,13 0,13 1,27 

Теологічна 0,47 0,94 2,40 

Літературна 0,21 1,17 2,03 

Історична 0,13 0,70 0,60 

Фольклорна 0,03 0,16 0,39 

Побутова 0,06 0,30 0,29 

Арт 0,00 0,07 0,13 

Особова 0,16 0,71 1,17 

Однозначний і беззаперечний факт залежності середньої частоти від 

абсолютної. Тому за умови, що одиниця буде представлена в максимальній кількості 

відібраних уривків з більш-менш нормальним розподілом, тим ближчим буде 

значення середньої частоти до емпіричних абсолютних частот. Але дисбаланс у 

презентативності алюзивних типів у підвибірках, а також їх відсутність ведуть до 

зменшення показника середньої частоти, яка визначається сумою абсолютних 

частот, що ділиться на кількість уривків. Але оскільки абсолютна частота може 

змінюватися, так само може спостерігатись і варіативність у показнику середньої 

частоти. Іншими словами, нам потрібно визначити межі коливання середньої 
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частоти кожного типу алюзій, ступінь вірогідності яких грунтується на обчисленні 

середнього квадратичного відхилення й міри коливання середньої частоти. 

Отже, користуючись послідовністю обчислень і формул, визначимо, чи 

існують розбіжності між функціонуванням алюзій у лінгвістичному просторі текстів 

трьох родів літератури на основі порівняння кожного з типів алюзій. 

Міфологічний тип алюзій 

Інтерпретацію результатів обчислень розпочнемо з того, що міфологічний тип 

алюзій є визначальним для такого роду літератури, як лірика, оскільки 

характеризується як великою абсолютною частотою й наявністю у великій кількості 

уривків, так і набагато більшим середнім значенням, порівняно з драмою і прозою. 

Коливання середньої частоти  (δх̅) , яке визначається діленням середнього 

квадратичного відхилення (δ)  на корінь квадратний від кількості досліджуваних 

підвибірок (N), дасть нам такі результати: для драми: δх̅= 0,07; для прози: δх̅= 0, 05; 

для поезії: δх̅= 0,18. 

Смуга коливань міститься у межах від х̅  -2 δх̅ до х̅  +2 δх̅ , а тому для 

драматичного роду смуга коливань середньої частоти міфологічного типу алюзій 

дорівнює від 0,00 до 0,26 при точності обрахунків  % –98,99 %, для розповідного 

роду – від 0,03 до 0,23 зі значенням  % – 99,25 %, а для лірики – від 0,91 до 1,63 при 

 % – 99,72 % (показники коливань упорядковані в таблиці додатків Д і Д1). 

Графічне представлення смуг коливань середньої частоти міфологічних 

алюзій у досліджуваних вибірках відобразимо у вигляді діаграми (див. рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Коливання середньої частоти міфологічного типу алюзій у трьох 

родах літератури 
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На діаграмі візуально помітно, що смуга коливань середньої частоти 

міфологічних алюзій перебуває зовсім на інших частотах і є практично 

рівновіддаленою від частот драми й прози, частот, які перетинаються між собою. 

Логічно припустити, що між лірикою та драмою, а також лірикою й прозою 

отримаємо значні коефіцієнти ступенів розходження за критерієм Стьюдента. Наші 

результати відображено в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою 

міфологічного типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  0,02 5,92 

Проза -  6,10 

Лірика 0,56 0,57  

 

Як і припускали, коефіцієнти розходження між парами драма–лірика і проза–

лірика вищі, ніж табличне значення для f = 138, для якого подаються показники 2,23 

(2,5 %) – 2,36 (2 %) – 2,62(1 %) – 3,37 (0,1 %). Це дає змогу обчислити відстані між 

цими парами метавибірок. 

Щодо пари драма-проза, то розходження між ними несуттєві, а отже ми 

можемо об’єднати їх в одну сукупність. 

Теологічний тип алюзій 

Цей тип алюзій представлений у всіх трьох родах літератури, а для 

розповідного і ліричного родів є його характеризуючим параметром. 

Показник обчислення коливань середньої частоти (δх̅) для драми складає 0,10, 

для прози – 0,30 і для поезії – 0,36. 

Смуга коливань від х̅ -2δх̅до х̅ +2δх̅ відповідно знаходитиметься в межах від 

0,26 до 0,68 (при  % – 99,57 %) для драми; від 0,35 до 1,54 (при  % – 99,38 % ) – для 

прози; від 1,69 до 3,11 (при  % – 99,71 %) – для лірики.  
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На діаграмі  відображено коливання середньої частоти теологічного типу 

алюзій у досліджуваних родах (див. рис. 4.3): 

 

Рис. 4.3. Коливання середньої частоти теологічного типу алюзій у трьох 

родах літератури 

Із діаграми очевидно, що частоти драми й поезії, а також прози та поезії не 

перетинаються між собою, а частоти прози і драми – перетинаються. Однак чи 

свідчить це про те, що пари, які протиставляються, а саме драма-лірика і проза–

лірика, не належать до однієї сукупності, а тексти розповідного й драматичного 

родів можна об’єднати в одну сукупність? Для цього пересвідчимося, чи 

вказуватимуть показники критерію Стьюдента на суттєвість або несуттєвість 

розходжень при зіставленні трьох метавибірок (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою 

теологічного типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  1,50 5,16 

Проза -  3,13 

Лірика 0,49 0,19  

 

Отже, коефіцієнти розходжень збігаються з візуальним зображенням смуг 

коливань середніх частот на діаграмі. Згідно з табличними даними вважаємо 

суттєвими розходження між драмою й лірикою з коефіцієнтом 5,16 і відстанню 0,49, 
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а також між прозою і лірикою з коефіцієнтом 3,13 і відстанню 0,19. Тобто такі 

розходження між середніми частотами свідчать про те, що теологічний тип алюзій є 

статистичним параметром для цих вибірок. Для пари драма–проза розходження 

виявилося несуттєвим, а отже відстані між ними не існує, тобто ця пара двох 

літературних родів відзначається близькістю в алюзивному навантаженні. 

Літературний тип алюзій 

Досліджуваний тип алюзій є характеризувальним параметром для 

розповідного й ліричного родів літератури та значно відстає за кількісними 

показниками абсолютної частоти і її середнього значенням у драматичному роді.  

Коливання середньої частоти  (δх̅) , що безпосередньо пов’язане з 

квадратичним відхиленням, зафіксоване на рівні 0,06 для драми; 0,33 – для прози та 

0,62 – для лірики.  

Смуга частот  х̅ -2δх̅до х̅ +2δх̅ у драматичному роді коливається від 0,09 до 

0,34 (при  % – 99,42 %), у розповідному роді – від 0,52 до 1,83 (при  % – 99,45 %), а 

в ліриці – від 0,78 до 3,28 (при  % – 99,40 %). Відобразимо ці показники на 

частотному полі в діаграмі (див. рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Коливання середньої частоти літературного типу алюзій у трьох 

родах літератури 

Попередньо бачимо, що розходження повинні бути суттєвими в дихотоміях 

драма–проза і драма–лірика. Перетин частот прози та лірики дає підстави для їх 

об’єднання. Перевірка за критерієм Стьюдента оперує такими показниками 

розходжень і відстаней (табл. 4.10).  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

драма проза лірика



145 
 

Суттєвість розходжень і числові показники відстані між досліджуваними 

парами підтверджують візуальні відстані на діаграмі. Відзначимо, що коефіцієнти 

розходжень між драмою й прозою, а також драмою та лірикою несуттєво 

відрізняються. 

Таблиця 4.10 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою 

літературного типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  2,86 2,87 

Проза 0,08  1,21 

Лірика 0,09 -  

 

Показник розходжень між розповідним і ліричним родами несуттєвий, а отже 

й не дає змоги виокремити ці два роди у дві окремі сукупності під час дослідження 

літературного типу алюзій.  

Історично-соціальний тип алюзій 

Історично-соціальний тип алюзій трапляється у всіх трьох досліджуваних 

родах, але належить до ядра алюзивних одиниць лише в розповідному роді 

літератури, хоча абсолютні частоти цього типу алюзій не значно відрізняються в 

метавибірці прози й лірики. 

Обчсливши коливання середньої частоти (δх̅), ми отримали такі результати: 

для роду драми цей показник виявився найменшим і складав усього 0,04; для прози – 

0,22, а для лірики – майже удвічі більше (0,11). 

Смуга коливань х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ знаходитиметься в межах від 0,04 до 0,22 

(при  % – 99,32 %) у драматичному роді; від 0,26 до 1,14 (при  % – 99,38 %) – у 

розповідному; від 0,37 до 0,83 (при  % – 99,62 %) – у ліриці.  

Проілюструємо показники різниці коливань на діаграмі (рис. 4.5). 

На діаграмі чітко звидно, що перетин частот характерний для прози й лірики, а 

між драмою та лірикою існують розбіжності в показниках коливання середньої 
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частоти історично-соціального типу алюзій, що має бути підтверджено коефіцієнтом 

розходження. 

 

 

Рис. 4.5. Коливання середньої частоти історичного типу алюзій у трьох 

родах літератури 

За критерієм Стьюдента проаналізуємо історично-соціальний тип алюзій у 

трьох парах з метою перевірки суттєвості розходжень та обчислюємо відстані між 

досліджуваними масивами (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою історично-

соціального типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  2,54 3,79 

Проза -  0,40 

Лірика 0,31 -  

 

Найбільший ступінь розходження простежено в парі драма–лірика, а отже ці 

сукупності найбільш віддалені одна від одної, їх відстань становить 0,31. 

Обчислення не зафіксували суттєвості розходження між прозою і лірикою. Тобто ці 

вибірки можна віднести до однієї сукупності Показник критерію Стьюдента в парі 

драма–проза свідчить про тенденцію до розходження. 

Фольклорний тип алюзій 
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Досліджуючи відносну частоту в трьох метавибірках, ми виявили, що 

фольклорний тип алюзій міститься на периферії функціонування загального масиву 

алюзивних елементів в усіх трьох родах, тобто він не є визначальним для окремого з 

них і характеризується низькою абсолютною частотою: для драми – 0,02, для прози – 

0,07, для лірики – 0,11. 

Частотні коливання середньої х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅  перебувають у межах від 0,00 

до 0,07 (при  % – 98,63 %) у драматичному роді; від 0,02 до 0,29 (при  % – 99,17 %) 

– у епічному роді; від 0,16 до 0,62 (при  % – 99,42 %) – у ліриці. Варто, однак, 

зазначити, що смуга коливань для драматичного роду статистично міститься в 

межах від -0,01 до 0,07. Проте оскільки х – абсолютна частота алюзивної одиниці є 

більше/рівна нулю (х≥0), то звідси випливає, що смуга частот х̅  -2 δх̅ до х̅  +2 δх̅ 

повинна міститись в проміжку (0; ≥ 0), тому наш проміжок знаходитиметься в межах 

від 0,00 до 0,07. Ця умова накладається на всі обчислення при визначенні смуги 

коливань у подальших дослідженнях різних типів алюзивних одиниць. 

Відображено смуги частот графічно на діаграмі (див. рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Коливання середньої частоти фольклорного типу алюзій у трьох 

родах літератури 

Первинний аналіз розходжень зорієнтований на відстань між драмою й 

лірикою, а частоти драми та прози, а також прози й лірики перетинаються між собою. 

Розрізнення ступенів розходження у функціонуванні історично-соціального 

типу алюзій у трьох порівнюваних родах визначимо за допомогою критерію 

Стьюдента та обчислень щодо визначення відстаней між аналізованими вибірками 

(табл. 4.12). 
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Таблиця 4. 12 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою 

фольклорного типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  1,85 3,04 

Проза -  1,71 

Лірика 0,14 -  

Домінування показника ступеня розходження спостерігаємо в парі драма–

лірика, а отже ці дві сукупності найбільш віддалені. Розходжень між двома іншими 

парами вибірок не зафіксовано, хоча вона й наближаються до критичного 𝑡5% (1,98), 

що могло б свідчити про тенденцію до розходження.  

Побутовий тип алюзій 

Середнє значення побутового типу алюзій найвище в розповідному роді 

літератури, тому цей тип алюзій належить до основної системи в прозі, у той час як в 

драмі й ліриці міститься на периферії.  

Результати обчислення коливання середньої частоти (δх̅)  відзначаються 

такими показниками: для драми – 0,03, для прози – 0,16, для лірики – 0,10. 

Смуги коливань для середнього значення побутового типу алюзій х̅-2δх̅до х̅ 

+2δх̅  перебувають у межах від 0,00 до 0,11 (при  % –  99,05 %) у драмі; від 0,00 до 

0,63 (при  % – 98,93) – у розповідному; від 0,09 до 0,48 (при  % – 99,32 %) – у ліриці. 

Графічно коливання частоти відображено на діаграмі (рис.4.6). 

 

Рис. 4.7. Коливання середньої частоти побутового типу алюзій у трьох родах 

літератури 
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Чітких і відчутних меж між частотами на діаграмі не видно, тобто ми не 

отримаємо значних коефіцієнтів розходження між досліджуваними парами родів. 

Однак для визначення кількісних показників суттєвості розходження звернемося до 

критерію Стьюдента. Отримані дані відобразимо в таблиці (табл. 4.13). 

Таблиця 4.13 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою побутового  

типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  1,46 2,20 

Проза -  0,07 

Лірика - -  

 

Отже, дані коефіцієнтів розходження не показали суттєвих розбіжностей між 

трьома парами літературних родів. Загалом, можна прийняти нульову гіпотезу, 

оскільки всі значення менші від табличного 𝑡2,5% , а отже вибірки є однорідними 

щодо побутового типу алюзій, тому їх можна об’єднати в одну сукупність. Усе ж 

зауважимо, що коефіцієнт довірчих границь у парі драма–лірика балансує на межі 

суттєвості/несуттєвості розходження, й міститься в межах 𝑡5% ≥ 𝑡 ≥ 𝑡2,5%. У цьому 

випадку апелюємо до тенденції про розходження, що може бути підтверджено або 

спростовано під час дослідження більшої кількості вибірок. 

Арт-алюзії 

Цей тип алюзій найменш чисельний серед усіх представлених, а в драмі 

взагалі відсутній. Згідно з показниками відносних частот арт-алюзії знаходяться на 

периферії розміщення алюзивних елементів прози та лірики. 

За результатами обчислень виявилося, що коливання середньої частоти (δх̅) 

для драми є нульовим, оскільки відсутня середня частота для цього типу; для прози 

середнє коливання складає 0,04, а для лірики – 0,06. 



150 
 

Смуга частот коливань для середнього значення побутового типу алюзій х̅-

2δх̅до х̅ +2δх̅ перебуває в межах від 0,00 до 0,15 (при  % –  98,99 %)  у розповідному 

роді; від 0,01 до 0,24 (при  % –  99,13 %)  у ліриці. 

Коливання частот відображено наочно на рисунку (рис. 4.7). 

 

 Рис. 4.8. Коливання середньої частоти арт-алюзій у трьох родах літератури 

Частотне поле не виявило значних розбіжностей між коливанням часоти арт-

алюзій у прозі й ліриці, що логічно випливає із загальної кількості частот у 

порівнюваній парі, по 5 і 7 одиниць, відповідно, у кожному. 

За критерієм Стьюдента визначимо коефіцієнти розходження й відстані між 

представленими до розгляду масивами текстів (табл. 4.14). 

Таблиця 4. 14 

Коефіцієнти розходження між родами 

за середньою частотою арт-алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  1,93 2,24 

Проза -  0,84 

Лірика - -  

 

Обчислення не зафіксували значних показників розходження між трьома 

парами метавибірок, тобто приймається нульова гіпотеза. Лише значення (t) з 

показником 2,24 типово свідчить про тенденцію до розходження для пари драма–

лірика, оскільки перебуває в межах критичних значень, а саме 𝑡5% ≥ 𝑡 ≥ 𝑡2,5% 
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Явище є невизначеним, висновкові положення щодо суттєвості розходження не є 

однозначними. 

Особовий тип алюзій  

Відсоткове значення відносної частоти відноситься цей тип алюзій до ядра в 

кожному з трьох родів літератури. Особовий тип алюзій частково визначальний для 

поезії, а тому їхня середня частота найменша у драмі і найбільша у ліриці. 

Коливання середньої частоти (δх̅) також зростає в кожному роді літератури й 

зафіксоване на рівні 0,07 для драми; 0,16 – для прози і 0,28 – для лірики.  

Смуга частот коливань особового типу алюзій х̅-2δх̅до х̅+2δх̅  міститься між 

0,02 і 0,29 (при  % – 99,14 %)  у драмі; між 0,40 і 1,03 (при  % – 99,57 %) – у 

розповідному роді; між 0,62 до 1,72 (при  % – 99,54 %) – у ліриці. 

Частотне поле коливань середньої значення відображено на діаграмі (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Коливання середньої частоти особового типу алюзій у трьох родах 

літератури 

Отже, діаграма засвідчує розходження між драмою й прозою, а також між 

драмою та лірикою, у той час як проза і лірика перетинаються між собою. 

Для перевірки суттєвості розходжень проаналізуємо особовий тип алюзій за 

критерієм Стьюдента, дані відобразимо у таблиці разом із значенням відстаней між 

досліджуваними парами родів (табл. 4.15). 

За результатами таблиці відзначимо суттєвість розходжень між драматичним і 

розповідним родами, а також у парі ліричного й драматичного родів. Проте виміри 

прози та драми ближчі, ніж драми і лірики. Це свідчить про параметри відстаней між 

ними, що складають 0,18 для драми-прози, та 0,26 – для драми–лірики. 
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Таблиця 4.15 

Коефіцієнти розходження між родами за середньою частотою особового 

типу алюзій 

Рід Драма Проза Лірика 

Драма  3,21 3,55 

Проза 0,18  1,43 

Лірика 0,26 -  

 

Отже, унаслідок зіставлення різних типів алюзивних елементів між трьома 

парами літературних родів встановлено розбіжності між цими парами (див. 

додаток Е1), які характеризуються найбільшим коефіцієнтом розходження. Для 

зручності порівняння відобразимо дані розходжень усіх типів алюзій між 

літературними родами на діаграмі (рис. 4.10).  

 

Рис. 4.10. Статистичні розходження між типами алюзій 

Усі показники, що перевищують межу у 2,62, характеризуються суттєвістю 

розходжень. Підсумовуючи, зазначимо, що розходження у парі проза–лірика 

характерні для міфологічного та теологічного типу алюзій, у парі драма-лірика 

розходження виявилися суттєвими в більшості типів алюзій, а саме серед 

міфологічних, теологічних, історичних, особових, фольклорних і літературних. У 
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парі драма–проза суттєвими вважаємо розходження в групі літературних й особових 

алюзій. Тенденції до розходжень у функціонуванні історичного типу алюзій 

зафіксовано в парі прози–лірики і драми–лірики, а також драми–лірики на рівні 

побутових та арт-алюзій. Цікавим видається те, що у парі прози-лірики розбіжності 

загалом зафіксовані на низькому рівні, тобто вони виявляють значну схожість між 

собою, проте на фоні цього різко вирізняються високі коефіцієнти розходжень у 

міфологічному і теологічному типах алюзій. При порівнянні драматичного та 

епічного родів літератури лише у двох типах із восьми можливих виявлено 

розходження, які є наближеними до позначки в 3 одиниці, тобто до межі імовірності 

p = 99,99 %. Розходження або тенденції до розходжень у парі драма–лірика наявні в 

усіх типах досліджуваних алюзивних елементів. 

Узагальнюючи показники відстаней, доцільно розмістити отримані дані в 

порядку спадання та відобразити на полігоні відстаней (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Полігон відстаней між родами літератури у зрізі окремих типів 

алюзій 

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

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

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

Акцентуючи увагу на варіативних показниках відстаней, зауважимо, що 

найбільша частота спостерігається в міфологічному типі алюзій між епічним і 

ліричним родами літератури, а найменша – в літературному типі алюзій між 

драматичним та епічним родами літератури. Згідно з графічними даними також 
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відзначимо найбільшу відстань загалом між драмою й лірикою, тобто ці сукупності є 

найвіддаленішими одна від одної. Найменшою кількістю показників відстаней 

характеризуються пари епосу–лірики і драми–епосу, хоча в прозі–ліриці зафіксовано 

найвищу відстань під час аналізу середньої частоти у міфологічному типі алюзій. 

Отже, найближчими щодо алюзивного навантаження різними типами алюзій 

відзначається драматичний й епінчий роди, а найвіддаленішими сукупностями –

драма і лірика. 

 

4.2 Індивідуалізувальні параметри впливу авторських текстів на 

поширеність алюзій 

4.2.1 Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах 

британських драматургів-модерністів 

Як зазначено вище, драма як рід літератури відзначається відносним 

мінімалізмом і скутістю щодо кількості наявних алюзивних украплень, оскільки 

продукує живе, розмовне мовлення, а образність здобувається не лише за допомогою 

вербального розмаїття, а й завдяки позавербальним ефектам, як, напиклад, візуальне 

сприйняття картини, дії, сцени, гри акторів і сценічних декорацій. Попри це 

прослідкуємо, чи тексти британських драматургів ХІХ-ХХ ст. відрізняються між 

собою у стилістиці використання алюзій, чи це є їхньою світоглядно-авторською 

особливістю, впливом певних літературних епох чи інших письменників, міфології 

чи релігійної тематики, чи все ж загалом визначальною рисою слугуватиме форма 

вираження драматичного твору. 

Аналіз статистичних параметрів розпочнемо з представлення показників 

середньої частоти різних типів алюзій у підвибірках різних авторів (табл. 4.16). 

Одразу ж виокремимо відсутність алюзій у творчості Г. Пінтера в 

представленій таблиці. Це не означає, що автор зовсім не використовує алюзій у 

своїх текстах, а вказує на те, що алюзії можуть траплятися дуже рідко, адже існує 

певна неточність дослідження й зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що 

драматург уникає інтертекстуальності, яка є характерною рисою для модернізму, не 

можна, оскільки прийом потоку свідомості характерний для притчових драм автора. 
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Таблиця 4.16 

Середня частота х̅ різних типів алюзивних одиниць у текстах драматургів 

№     Типи алюзій 

Автор 

М Т Л І Ф П А О 

1. С. Беккет 0,10 0,70 0,20 0,10 - - - - 

2. Дж. Осборн - 0,60 0,20 0,10 0,10 - - 0,30 

3. Г. Пінтер - - - - - - - - 

4. В.Б. Єйтс 0,40 0,80 0,20 - 0,10 0,10 - 0,10 

5. В.С. Моем - 0,30 0,10 0,10 - 0,10 - - 

6. Ш. О’Кейсі 0,30 0,60 0,80 0,40 - - - 0,50 

7. А. Вескер 0,10 0,30 - 0,20 - 0,20 - 0,20 

Примітка. Умовні буквені позначення відповідають назвам алюзій. 

Наприклад, автор використовує цитати та ремінісценції на біблійні сюжети, 

адже одними з ключовим тем драматургії Г. Пінтера є теми гріха й гріхопадіння. 

Проте персонажі Г. Пінтера не завуальовані, тому зникає необхідність пов’язувати їх 

ознаки імпліцитно чи експліцитно з сюжетами літератури, міфології чи історії. 

Цікавим виявився той факт, що арт-алюзії зовсім відсутні в драмі. 

Переважання інших типів алюзій окремо в драмах досліджуваних авторів є їхніми 

визначальними характеристиками. Так, для С. Беккета, Дж. Осборна, В. Б. Єйтса, 

С. Моема, Ш. О’Кейсі й А. Вескера на фоні інших виокремлюється середня частота 

теологічних алюзій. Визначальним для низки драматургічних творів ірландського 

письменника В. Б. Єйтса є також міфологічний тип алюзій, а для ще одного 

ірландця-драматурга Ш. О’Кейсі – літературний та особовий типи. 

Міфологічний тип алюзій 

Визначальний цей тип алюзій за параметром «середня частота» є лише для 

драм В. Б. Єйтса, але трапляється у текстах ще трьох авторів із семи досліджуваних. 

Результати коливання середньої частоти (δх̅), наступні: 0,09 – для драматургії 

С. Беккета; 0,38 – для В. Б. Єйтса; 0,20 – для Ш. О’Кейсі; 0,09 – для А. Вескера. 

Смуга частот коливань міфологічного типу алюзій х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ міститься 

між 0,00 і 0,29 (при   % - 98,14 %) – у драматургії С. Беккета; між 0,00 і 1,16 (при  
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% - 98,14 %) – у драмах В. Б. Єйтса; між 0,00 і 0,71 (при  % - 98,68 %) – у доробку 

Ш. О’Кейсі; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у п’єсах А. Вескера.  

Коливання частот відображено на діаграмі (рис.4.12). 

 

Рис. 4.12. Коливання середньої частоти міфологічного типу алюзій 

вавторських текстах драматичного роду 

Як бачимо, на діаграмі простежується перетин частот для всіх наявних 

показників коливань середньої частоти міфологічного типу алюзій у зіставлюваних 

вибірках чотирьох авторів. Це означатиме, що суттєвих розходжень за критерієм 

Стьюдента ми не виявимо (табл. 4.17).  

Таблиця 4.17 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

міфологічного типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  1,00 1,00 0,73 1,00 0,85 0,00 

Дж. Осборн -  - 1,00 - 1,41 1,00 

Г. Пінтер - -  1,00 1,00 1,41 1,00 

В. Б. Єйтс - - -  1,00 0,22 0,73 

В. С. Моем - - - -  1,40 1,00 

Ш. О’Кейсі - - - - -  0,85 

А. Вескер - - - - - -  
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Табличне значення для ступенів вільності (f) = 10*7-7=63 для 𝑡5% = 2,00, для 

𝑡2,5% = 2,24, для 𝑡2% = 2,39, для 𝑡1% = 2,66, для 𝑡0,1% = 3,46. 

Отже, жодна з дев’ятнадцяти пар не відрізняється суттєвостями розходжень у 

функціонуванні міфологічного типу алюзій. Ідентичні показники має драматургія 

С. Беккета й А. Вескера, тому коефіцієнт розходження між цією парою дорівнює 

нулю. Нульова гіпотеза приймається для всіх пар, отже всі тексти можна об’єднати в 

єдину сукупність. 

Теологічний тип алюзій 

Характеризувальним параметром цей тип алюзій є для п’яти з восьми авторів, 

в інших двох вирізняється нижчим показником середньої частоти. 

Коливання середньої частоти (δх̅)  міститься на рівні 0,38 для драматургії 

С. Беккета; 0,38 – для Дж. Осборна; 0,28 – для В. Б. Єйтса; 0,20 – для творів 

В. С. Моема; 0,21 – для Ш. О’Кейсі; 0,20 – для А. Вескера.  

Смуга частот середнього значення теологічного типу алюзій х̅ -2δх̅ до х̅ +2δх̅ 

міститься в таких межах: 0,00 і 1,45 (при  % – 98,95 %) – у драматургії С. Беккета; 

між 0,00 і 1,36 (при  % – 98,76 %) – у драмах Дж. Осборна; від 0,25 до 1,35 (при  % 

– 98,32 %)  – для В. Б. Єйтса; між 0,00 і 0,71 (при  % – 98,68 %) – у драмі 

В. С. Моема; від 0,18 до 1,02 (при  % – 99,31 %)  – у творах Ш. О’Кейсі; від 0,00 до 

0,71 (при  % – 98,68 %)  – для п’єс А.Вескера. 

Коливання частот відображено на діаграмі (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Коливання середньої частоти теологічного типу алюзій в 

авторських текстах драматичного роду 
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Частотні коливання містяться практично на рівні між собою і не відрізняються 

суттєвими відстанями. Перевіримо ступені розходження за критерієм Стьюдента для 

теологічного типу алюзій (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

теологічного типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  0,18 1,77 0,20 0,89 0,25 0,89 

Дж. Осборн -  1,50 0,40 0,66 0,00 0,66 

Г. Пінтер - -  2,75 1,39 - 1,39 

В. Б. Єйтс - - 0,03  1,39 0,69 1,38 

В. С. Моем - - - -  1,41 0,00 

Ш. О’Кейсі - - - - -  1,39 

А. Вескер - - - - - -  

Знову ж таки всі коефіцієнти розходжень, за винятком одного, знаходяться 

нижче від табличних коефіцієнтів, тобто 𝑡𝑖 ≤ 𝑡5%, нульова гіпотеза приймається для 

усіх пар драматургів. Зафіксовано ступінь розходження 2,75 при порівнянні 

драматургії Г. Пінтера та В. Б. Єйтса, а відстань між ними становить 0,03. 

Літературний тип алюзій 

Цей тип алюзій найчастіше трапляється лише в драматургічному доробку 

Ш. О’Кейсі, та виявлений ще у п’яти вибірках інших авторів. 

Коливання частоти середнього значення (δх̅) – 0,19 у драмі С. Беккета; 0,13 – 

Дж. Осборна; 0,13 – В. Б. Єйтса; 0,09 – В. С. Моема; 0,28 – Ш. О’Кейсі. 

Смуга частот літературного типу алюзій х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ має такі межі: 0,00 і 

0,58 (при  % - 98,14 %) – у п’єсах С. Беккета; від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 %) – у 

драматургії Дж. Осборна; від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 %)  – у драмах В. Б. Єйтса; 

від 0,00 і 0,29 (при  % - 98,14 %) – у драмі В. С. Моема; від 0,25 до 1,35 (при  % - 

99,32 %) – у творах Ш. О’Кейсі. 
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Графічно відображено межі коливання на рисунку (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Коливання середньої частоти літературного типу алюзій в 

авторських текстах драматичного роду 

За критерієм Стьюдента перевіримо чи належать усі драматичні тексти різних 

авторів до однієї сукупності (табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

літературного типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  0,00 1,00 0,00 0,50 1,48 1,00 

Дж. Осборн -  1,50 0,00 0,75 1,59 1,50 

Г. Пінтер - -  1,50 0,75 2,27 - 

В. Б. Єйтс - - -  0,75 1,59 1,50 

В. С. Моем - - - -  1,98 - 

Ш. О’Кейсі - - - - -  2,27 

А. Вескер - - - - - -  

 

Дані таблиці дають змогу визначити, що розходження між усіма парами стилів 

несуттєві, тому в цьому випадку вони можуть бути об’єднані в одну сукупність. 

Щоправда, тенденція до розходження виявлена в парі А. Вескер – Ш. О’Кейсі, 

оскільки коефіцієнт дорівнює 2,26, що практично дорівнює табличному 𝑡2,5%. 
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Історично-соціальний тип алюзій 

У шести з восьми авторів цей тип трапляється в драмах модернізму, хоча його 

середнє значення не є визначальним для жодного з драматургів. 

Обчислення коливання середнього значення (δх̅) зафіксувало такі показники: 

по 0,09 – у творах С. Беккета, Дж. Осборна, В. С. Моема; 0?21 – для драматургії 

Ш. О’Кейсі; 0,13 – у драмах А. Вескера. 

Межі смуг частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ відповідно також збігаються у драматургів 

С. Беккета, Дж. Осборна, В. С. Моема: від 0,00 і 0,29 (при  % - 98,14 %); від 0,00 до 

0,82 (при  % - 98,97 %) – у драмах Ш. О’Кейсі; від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 %) – 

у творах А. Вескера. 

На діаграмі наочно відображено розміщення частот коливань середнього 

значення (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Коливання середньої частоти історичного типу алюзій в 

авторських текстах драматичного роду 

Зображення діаграми свідчить про перетин усіх частот, хоча верхня межа 

коливання середньої частоти історико-соціального типу алюзій значно превалює з-

поміж інших. Суттєвість розходжень перевіримо за критерієм Стьюдента (табл. 4.20). 

У верхній правій частині таблиці, що відповідає за показники критерію 

Стьюдента, не виявлено значних розбіжностей між досліджуваними парами, тому й 

значення відстаней між ними відсутні в її лівій нижній частині. Загалом, це означає, 
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що драми цих авторів відзначаються високою близькістю щодо наявності історико-

соціального типу алюзій у межах їхніх текстів. 

Таблиця 4.20 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

історично-соціального типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  0,00 1,00 1,00 0,00 1,24 0,59 

Дж. Осборн -  1,00 1,00 0,00 1,24 0,59 

Г. Пінтер - -  - 1,00 1,81 1,46 

В. Б. Єйтс - - -  1,00 1,81 1,46 

В. С. Моем - - - -  1,24 0,59 

Ш. О’Кейсі - - - - -  0,77 

А. Вескер - - - - - -  

Фольклорний тип алюзій 

Фольклорний тип алюзій представлений лише в драмах Дж. Осборна й 

В. Б. Єйтса. Середня частота складає мінімальне значення – 0,10. 

Коливання середньої частоти (δх̅) складає для цих двох авторів – 0,09. 

Смуга частот х̅ -2δх̅ до х̅ + 2δх̅ міститься у діапазоні від 0,00 до 0,29 (при  % - 

98,14 %). Із цього випливає, що на діаграмі отримаємо ідентичні рисунки (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16. Коливання середньої частоти фольклорного типу алюзій в 

авторських текстах драматичного роду 
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Чи зафіксуємо істотні розходження між функціонуванням фольклорного типу 

алюзій між текстами, де цей тип відстуній зовсім і тими, які вміщують одиниці 

досліджуваного алюзивного типу, перевіримо за допомогою критерію Стьюдента 

(табл. 4.21). 

Таблиця 4.21 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

фольклорного типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  1,00 - 1,00 - - - 

Дж. Осборн -  1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 

Г. Пінтер - -  1.00 - - - 

В. Б. Єйтс - - -  1,00 1,00 1,00 

В. С. Моем - - - -  - - 

Ш. О’Кейсі - - - - -  - 

А. Вескер - - - - - -  

Несуттєвість розходжень через низькі значення критеріїв довірчих границь, 

свідчить про близькість дихотомічних пар і вказує на доцільність їх об’єднання. 

Побутовий тип алюзій 

Характерним цей тип алюзій виявився для низки драматургічних текстів 

В. Б. Єйтса, В. С. Моема й Ш. О’Кейсі, проте значення середньої частоти є подібним. 

Не важко передбачити, що смуги частот досліджуваних пар перетинатимуться між 

собою, а критерій Стьюдента не виявить суттєвих розходжень між ними. 

Отже, коливання середньої частоти (δх̅) для середнього значення побутового 

типу алюзій дорівнює 0,09 для драматургії В. Б. Єйтса й В. С. Моема; 0,13 – для п’єс 

Ш. О’Кейсі. 

Значення смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ міститься у діапазоні від 0,00 до 0,29 

(при  % - 98,14 %) для середнього значення алюзій у творчості В. Б. Єйтса та 

В. С. Моема; від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 %) – у вибірках Ш. О’Кейсі. 
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На діаграмі наочно відобразимо ці коливання (рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Коливання середньої частоти побутового типу алюзій в авторських 

текстах драматичного роду 

Хоча смуга частот параметра «середня частота» побутового типу алюзій 

текстів Ш. О’Кейсі значно переважає порівняно зі смугами частот цього значення в 

текстах В. Б. Єйтса й В. С. Моема, проте вони перетинаються. Про їх близькість 

свідчать і результати обчислень критерію Стьюдента (табл. 4.22).  

Нульова гіпотеза приймається, оскільки значення 𝑡𝑖 ≤ 𝑡5%.  Близькість між 

досліджуваними вибірками висока, а низький ступінь розходження не є 

статистичним параметром для розрізнення характеристик вживання побутової алюзії 

в драматургії британських  письменників періоду модернізму. 

Таблиця 4.22 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

побутового типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  - - 1,00 1,00 - 1,44 

Дж. Осборн -  - 1,00 1,00 - 1,44 

Г. Пінтер - -  1,00 1,00 - 1,44 

В. Б. Єйтс - - -  0,00 1,00 0,58 

В. С. Моем - - - -  1,00 0,58 

Ш. О’Кейсі - - - - -  1,44 

А. Вескер - - - - - -  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

С. Беккет Дж. Осборн Г. Пінтер В.Б. Єйтс В.С. Моем Ш. О’Кейсі А. Вескер
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Особовий тип алюзії 

Особовий тип алюзії є визначальним за параметром «середня частота» для 

творчості Ш. О’Кейсі. Загалом, чотири драматурги використовують такий вид 

алюзивних украплень в свої п’єсах. 

Коливання середньої частоти (δх̅) особового типу алюзій складає 0,20 для драм 

Дж. Осборна; 0,09 – у п’єсах В. Б. Єйтса; 0,38 – у вибірках Ш. О’Кейсі; 0,13 – у 

драматургії А. Вескера. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ керується межами від 0,00 до 0,71 (при  % - 

98,68 %)  у творах Дж. Осборна; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у 

досліджуваних вибірках В. Б. Єйтса; від 0,00 до 1,26 при  % - 98,51 %) – для драми 

Ш. О’Кейсі й від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 %) – для текстів А. Вескера. 

Діапазон частотвідображено  на діаграмі (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18. Коливання середньої частоти особового типу алюзій в авторських 

текстах драматичного роду 

Візуально виокремлюємо найменший діапазон середньої частоти у вибірках 

В. Б. Єйтса, найбільший – у текстах Ш. О’Кейсі, проте усі частоти накладаються 

одна на одну й не вирізняються суттєвими розбіжностями. Як підтвердження цього, 

наведемо коефіцієнти критерію Стьюдента в аналізованих парах (табл. 4.23). 

Відстані між парами текстів семи драматургів відсутні, а отже й розходження є 

несуттєвими. На основі цього ми приймає нульову гіпотезу та декларуємо близькість 

щодо функціонування особового типу алюзій у вибірках британських драматургів. 
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Таблиця 4.23 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

побутового типу алюзій 

Автор С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

С. Беккет  1,41 - 1,00 - 1,24 1,50 

Дж. Осборн -  1,41 0,85 1,41 0,44 0,40 

Г. Пінтер - -  1,00 - 1,24 1,50 

В. Б. Єйтс - - -  1,00 0,96 0,60 

В. С. Моем - - - -  1,24 1,50 

Ш. О’Кейсі - - - - -  0,71 

А. Вескер - - - - - -  

Проведене зіставлення алюзивних типів у текстах семи обраних драматургів-

модерністів (див. додатки Д2 і Е2) не переконало нас у тому, що авторський стиль 

цих письменників у межах уживання різних типів алюзивних одиниць кардинально 

відрізняється один від одного, а отже у зрізі протиставлення алюзій у текстах 

драматургів, більший вплив на їх функціонування має форма твору, побудова 

мовлення персонажів, аніж стильова своєрідність автора. Суттєвість розходження 

між протиставленими парами виокремимо лише в одному випадку, а саме при 

зіставленні частоти вживання теологічного типу алюзій у парі Г. Пінтер – В. Б. Єйтс. 

Однак ми не можемо оминути значення того факту, що для пояснення 

лінгвістичних параметрів функціонування деякого явища потрібно проникнути в 

позатекстову семантику твору, що формується на основі фонових знань автора та 

його інтересу щодо певних сторін людського буття. До слова, попри свою 

унікальність і неповторність твори Беккета найчастіше інтерпретують на основі 

ключових мотивів біблійної тематики, що з’являються у сюжетних лініях на базі 

світоглядних позицій автора та його індивідуальних переконань.  

Неважко зрозуміти й подібність у частоті використання міфологем у творчості 

ірландських письменників В. Б. Єйтса, Ш. О’Кейсі та А. Вескера, адже ірландський 
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міфологічний цикл є провідним не лише у тематичній сутності драматургів-

модерністів. Однак, якщо в п’єсах В. Б. Єйтса переважно використовуються алюзії 

на образи національної міфології, біблійні сюжети й фольклор, то в драматургії 

іншого митця Ш. О'Кейсі превалюють алюзії на реальні історичні події, особи, а 

також відчувається вплив літературних епох та окремих особистостей, як античних 

письменників (Горацій), так і представників доби Просвітництва (Р. Бернс).  

Персоніфікуюча характеристика творчості А. Вескера, одного з великих 

формотворців світової драми, кваліфікує його як поціновувача сучасних сюжетів, у 

чому виражається використання побутових тематик. Хоча широкий спектр його 

вподобань та світоглядних позицій охоплює історичні й біблійні мотиви. 

У контексті світового літературного процесу світогляд авангардного 

художника В. С. Моема тяжіє до висвітлення історично-побутових сцен, що 

віддзеркалюють його здобутий досвід в університеті, де він вивчав філософію, а 

також робота розвідником у Росії, і як вияв висвітлення історичних і соціальних 

проблем та питань сутності людського буття. 

 

4.2.2 Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах 

британських прозаїків-модерністів 

Обчислення статистичних значень для загальної кількості алюзій розповідного 

роду сформували уявлення про те, що ця метавибірка за кількістю абсолютних 

частот алюзивних елементів посідає проміжне місце між драмою й поезією. Прозу 

характеризують літературний, теологічний, історично-соціальний і особовий типи 

алюзій. Однак чи залежить сума цих частот від рівномірного розподілу одиниць у 

творах письменників, чи внаслідок переважання цієї одиниці у вибірці одного-двох 

авторів, що в результаті відповідає за чисельність окремого типу алюзій у 

генеральній сукупності, ми зможемо дізнатися, вирахувавши середню частоту 

алюзій у вибірках у межах кожного автора та із застосуванням критерію Стьюдента. 

Середні значення восьми досліджуваних типів алюзій, ми представимо у 

таблиці (табл. 4.24).  

  Таблиця 4.24 
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Середня частота х̅ різних типів алюзивних одиниць 

у текстах прозаїків 

№ 

з/п 

 Типи алюзій 

 

Автор 

М Т Л І Ф П А О 

1 Дж. Джойс 0,50 2,50 3,40 1,10 0,70 1,70 0,20 1,20 

2 О. Хакслі 0,30 1,10 1,30 1,70 0,10 - 0,20 1,20 

3 Д. Г. Лоуренс 0,10 1,40 0,10 0,10 0,30 - - 0,20 

4 В. Вулф - - 2,20 0,10 - - - 0,70 

5 Дж. Оруелл - 1,00 0,60 1,70 - 0,20 - 0,70 

6 В. С. Моем - 0,20 0,50 0,20 - 0,20 0,10 1,00 

7 Дж. Конрад - 0,50 0,10 - - - - - 

Наочно представлено середні частоти, що вказують на концентрацію різних 

типів алюзій у прозових творах Дж. Джойса, О. Хакслі, Д. Г. Лоуренса й 

Дж. Оруелла. Радикально вирізняються високою частотою теологічний, 

літературний і побутовий типи алюзій у Дж. Джойса; для творів О. Хакслі ядром 

алюзивних елементів є літературні та історично-соціальні. У творах Дж. Оруелла 

ключовий історично-соціальний тип алюзій. Відчутно різниться з-поміж інших типів 

алюзій середня частота літературного типу у творчості В. Вулф. Проза В. С. Моема і 

Дж. Конрада відзначається відносною ненасиченістю алюзіями. 

Перевірка за допомогою критерію Стьюдента дасть змогу виявити, чи існують 

розходження між окремими парами вибірок прозаїків. 

Міфологічний тип алюзій 

Наявність цього типу алюзій із мінімальною різницею між частотою 

середнього значення зосереджена у вибірках лише трьох авторів – Дж. Джойса, 

О. Хакслі й Г. Лоуренса. 

Коливання середньої частоти ( δх̅ ) складає 0,21 для алюзії у творах 

Дж. Джойса; 0,20 – для текстів О. Хакслі; 0,09 – для творів Г. Лоуренса. 
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Смуга частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ коливається в проміжку від 0,08 до 0,92 (при 

 % - 99,17 %)  у творах Дж. Джойса; від 0,00 до 0,71 (при  % - 98,68 %) – у прозі 

О. Хакслі; від 0,00 до 0,29 (при   % - 98,14%) – у текстах Г. Лоуренса.  Загалом, 

рівень верхньої межі коливань у цих авторів однаковий. 

Зіставимо показники смуг частоти на діаграмі (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Коливання середньої частоти міфологічного типу алюзій в 

авторських текстах розповідного роду 

Визначимо коефіцієнти розбіжностей між парами за критерієм Стьюдента 

(табл. 4.25). 

Таблиця 4.25 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

міфологічного типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  0,64 1,77 2,21 2,21 2,21 2,21 

О. Хакслі -  0,94 1,41 1,41 1,41 1,41 

Д. Г. Лоуренс - -  - - - - 

В. Вулф - - -  - - - 

Дж. Оруелл - - - -  - - 

В. С. Моем - - - - -  - 

Дж. Конрад - - - - - -  
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На основі зіставлення табличних даних можемо сказати, що у парах 

Дж. Джойс-В. Вулф, Дж. Джойс-Дж. Оруелл, Дж. Джойс-В. С. Моем, Дж. Джойс-

Дж. Конрад фіксуємо наближення до тенденції до розходження. Інші пари вибірок 

мають коефіцієнт, який нижчий за табличний 𝑡5%,  і розходження між ними 

несуттєве. Тому вони належать до однієї сукупності, а авторські преференції і 

жанрові різновиди не впливають на їх. 

Теологічний тип алюзій 

Алюзії на релігійну тематику – найбільш поширений вид у розповідному роді 

літератури й належать до ядра у прозі двох письменників. 

Коефіцієнт коливання середньої частоти (δх̅) також варіює в кожній вибірці: 

1,57 – Дж. Джойс, 0,39 – О. Хакслі, 0,51 – Д. Г. Лоуренс, 0,95 – Дж. Оруелл, 0,13 – 

В. С. Моем, 0,16 – Дж. Конрад. 

Коливання смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ міститься в межах від 0,00 до 5,64 

(при  % - 98,77 %)  у вибірці Дж. Джойса; від 0,33 до 1,87 (при  % - 99,31 %) – у 

вибірці О. Хакслі; від 0,37 до 2,43 (при  % - 99,31 %) – у текстах Д. Г. Лоуренса; від 

0,00 до 2,90 (при  % - 98,14 %) – у романах Дж. Оруелла; від 0,00 до 0,45 (при  % - 

98,76 %) – у творах В. С. Моема; від 0,18 до 0,82 (при  % - 99,38 %) – у прозі 

Дж. Конрада.  

Частотні показники нанесемо на поле коливань на рисунку (рис. 4.20). 

 

Рис. 4.20. Коливання середньої частоти теологічного типу алюзій в 

авторських текстах розповідного роду 
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Частотні параметри, хоча й відрізняються за діапазоном середньої частоти, а й 

перетинаються між собою. Суттєвість розходжень і наявні відстані обчислимо за 

формулою Стьюдента (табл. 4.26). 

Таблиця 4.26 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

теологічного типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  0,82 0,63 1,51 0,91 1,39 1,21 

О. Хакслі -  0,44 2,70 2,25 2,10 1,47 

Д. Г. Лоуренс - -  2,58 - 2,15 1,66 

В. Вулф - 0,02 +/-  - 1,50 - 

Дж. Оруелл - - - -  6,00 - 

В. С. Моем - - - - 0,52  2,25 

Дж. Конрад - - - - - -  

Різновіддалені один від одного тексти О. Хакслі й В. Вулф фіксують відстань 

між собою майже на нульовому значенні при точності 99% - 0,02. Тенденцію до 

розходжень спостерігаємо в парах: В. Вулф – Д. Г. Лоуренс (𝑡2% ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1%), тобто 

точність розходжень складає 98,5%. Для пари В. Вулф – Д. Г. Лоуренс 𝑡 ≤ 𝑡1%, а це 

свідчить лише про тенденцію до розходження. Найбільший показник розходження 

спостерігаємо в парі Дж. Оруелл – В. С. Моем (0,52). Для інших пар вибірок 

приймаємо нульову гіпотезу. 

Літературний тип алюзій 

Алюзії на сюжети, персонажі інших митців займають чільне місце в 

розповідному роді загалом і в текстах досліджуваних прозаїків зокрема. Середнє 

коливання таке: 1,33 – у доробку Дж. Джойса, 0,38 – О. Хакслі, 0,09 – Д. Г. Лоуренса, 

1,48 – В. Вулф, 0,38 – Дж. Оруелла, 0,21 – В. С. Моема, 0,09  – Дж. Конрада.  

Значення смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ міститься в діапазоні від 0,74 до 6,06 

(при  % - 99,23 %) – для середнього значення досліджуваної одиниці у творчості 
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Дж. Джойса; від 0,55 до 2,05 (при  % - 99,43 %) – для середньої частоти 

літературних алюзій О. Хакслі; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у прозі 

Д. Г. Лоуренса;  від 0,00 до 5,15 (при  % - 98,68 %) – у текстах В. Вулф; від 0,00 до 

1,36 (при  % - 98,73 %) – у вибірці Дж. Оруелла; від 0,08 до 0,92 (при  % - 99,17 %) – у 

творах В. С. Моема; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у вибірках Дж. Конрада. 

Графічно смуги частот позначимо на діапазоні (рис. 4.21). 

 

Рис. 4.21. Коливання середньої частоти літературного типу алюзій в 

авторських текстах розповідного роду 

Синхронно з діаграмою критерій Стьюдента фіксує такі значення (табл. 4.27). 

Таблиця 4.27 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

літературного типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. Вулф Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  1,44 2,35 0,57 1,84 2,04 2,35 

О. Хакслі -  2,94 0,56 0,99 1,76 2,94 

Д. Г. Лоуренс - 0,10  1,35 0,96 1,62 0,00 

В. Вулф - - -  0,96 1,08 1,35 

Дж. Оруелл - - - -  0,16 0,84 

В. С. Моем - - - - -  1,62 

Дж. Конрад - 0,10 - - - -  
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Історично-соціальний тип алюзій 

Активне украпленя натяків на історичні та соціальні події є спільною рисою 

для прозаїків-модерністів, адже тема війни й соціальних перепитій минулого та 

сьогодення приваблювала митців літератури. На фоні цього історично-соціальний 

тип алюзії є відносно частотною одиницею у прозі письменників. 

Коливання середньої частоти (δх̅) історично-соціального типу алюзій складає 

0,66 для романів Дж. Джойса; 0,90 – в епосі О. Хакслі; 0,09 – у прозі Д. Г. Лоуренса; 

0,09 – у вибірках В. Вулф; 0,85 – у текстах Дж. Оруелла; 0,13 – у прозі В. С. Моема. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ керується межами від 0,00 до 2,41 (при  % - 

98,83 %) – у творах Дж. Джойса; від 0,00 до 3,49 (при  % - 98,97 %) – у 

досліджуваних вибірках О. Хакслі; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98, 14 %) – для прози 

Д. Г. Лоуренса; від 0,00 до 0,28 (при  % - 98,14 %) – для текстів В. Вулф; від 0,00 до 

3,40 (при  % - 99,02 %) – для вибірки Дж. Оруелла; від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 

%) – для прози В. С. Моема. 

Різницю частот наочно відображено на діаграмі (рис. 4.22). 

 

Рис. 4.22. Коливання середньої частоти історичного типу алюзій в 

авторських текстах розповідного роду 

Обчислення показників Стюдента і відстаней між вибірками, відображено 

таблицею (табл. 4. 28). 

Істотних розходжень згідно з даними таблиці не прослідковуємо в жодній парі 

вибірок письменників, а отже стосовно цього типу алюзій вони близькі між собою, а 

коефіцієнти розходжень не є їхніми статистичними параметрами. 
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Таблиця 4.28 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

історичного типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  0,51 1,43 1,43 0,53 1,28 1,59 

О. Хакслі -  1,69 1,56 0,00 1,57 1,80 

Д. Г. Лоуренс - -  0,00 1,78 0,60 1,00 

В. Вулф - - -  1,78 0,59 0,95 

Дж. Оруелл - - - -  1,66 1,90 

В. С. Моем - - - - -  1,50 

Дж. Конрад - - - - - -  

Фольклорний тип алюзій 

Фольклорний тип алюзивних елементів характерний лише для Дж. Джойса, 

О. Хакслі і Д. Г. Лоуренса.  

Коефіцієнт коливання середньої частоти ( δх̅ ) складатиме 0,28 для творів  

Дж. Джойса, 0,09 – для текстів О. Хакслі і 0,28 – для прози Д. Г. Лоуренса. 

Діапазон смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ фіксуємо в проміжку від 0,13 до 1,27 

(при  % - 99,20 %)  у творах Дж. Джойса; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у 

вибірках О. Хакслі; від 0,00 до 0,87 (при  % - 98, 14 %) – для прози Д. Г. Лоуренса. 

На діаграмі відображено коливання смуг частоти алюзій у вибірках (рис. 4.23). 

 

Рис. 4.23. Коливання середньої частоти фольклорного типу алюзій в 

авторських текстах розповідного роду 
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Коефіцієнти розходжень упорядкуємо в таблиці (табл. 4.29). 

Таблиця 4.29 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

фольклорного типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  1,90 0,94 2,33 2,33 2,33 2,33 

О. Хакслі -  0,63 1,00 1,00 1,00 1,00 

Д. Г. Лоуренс - -  1,00 - 1,00 1,00 

В. Вулф +/- - -  - - - 

Дж. Оруелл +/- - - -  - - 

В. С. Моем +/- - - - -  - 

Дж. Конрад +/- - - - - -  

Із-поміж отриманих коефіцієнтів довірчих границь найбільш цікавими 

видаються показники при зіставленні прози Дж. Джойса з прозою В. Вулф, 

Дж. Оруелла, В. С. Моема, Дж. Конрада, оскільки в чотирьох останніх авторів цей 

тип алюзій не зафіксований. Показник  𝑡2,5% < 𝑡 < 𝑡2%  тобто справедливим буде 

визначення явища тенденцією до розходження. Інші десять зіставлених пар 

підлягають під закони нульової гіпотези. 

Побутовий тип алюзій 

Алюзії на об’єкти навколишнього світу є якісною ознакою для прози 

Дж. Джойса, адже абсолютна частота сягає 17 одиниць на 10 підвибірок.  

Частка від ділення середнього квадратичного відхилення на корінь квадратний 

із кількості досліджуваних уривків або коливання середньої частоти (δх̅) побутового 

типу алюзій у прозі Дж. Джойса дорівнює 1,01, у текстах Дж. Оруелла – 0,13, а в 

прозових творах В. С. Моема – 0,19. 

Смуги частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ містяться у відтинку від 0,00 до 3,72 (при  % – 

98,83 %) у романах Дж. Джойса; від 0,00 до 0,45 (при  % – 98,76 %) – у вибірках Дж. 

Оруелла; від 0,00 до 0,58 (при  % – 98, 14 %) – для текстів В. С. Моема. 
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Зрозуміло, що при такій схожості діапазону частоти вони перетинаються між 

собою, що й видно на діаграмі (рис. 4.24). 

 

Рис. 4.24. Коливання середньої частоти побутового типу алюзій в авторських 

текстах розповідного роду 

Контрастне протиставлення верхньої межі діапазону середньої частоти 

побутового типу алюзій у текстах Дж. Джойса напротивагу смуги коливання 

середніх частот, однак, не означає, що розходження між цими парами будуть 

суттєвими, адже частоти пересікаються. 

Коефіцієнти розходжень довірчих границь обчислимо й відобразимо в 

табличній матриці (табл. 4.30). 

Таблиця 4.30 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

побутового типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  1,52 1,52 1,52 1,33 1,33 1,52 

О. Хакслі -  - - 1,50 1,00 - 

Д. Г. Лоуренс - -  - 1,50 1,00 - 

В. Вулф - - -  1,50 1,00 - 

Дж. Оруелл - - - -  0,00 1,50 

В. С. Моем - - - - -  1,00 

Дж. Конрад - - - - - -  
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Усі емпіричні значення t < 𝑡5% , тобто маємо підстави згрупувати всі 

підвибірки в одну вибірку, хоч і в деяких текстах цей тип алюзій не функціонує 

взагалі.  

Арт-алюзії 

Аналізований вид алюзій подібний до характеристик фольклорного та не є 

визначальним у межах творчості прозаїків-модерністів. 

Коливання середньої частоти (δх̅) у вибірці Дж. Джойса перебуває на рівні 

0,13, у вибірці О. Хакслі – 0,19, а у вибірці В. С. Моема – 0,09. 

Смуги частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ простягаються від 0,00 до 0,45 (при  % - 98,76 

%) у творах Дж. Джойса; від 0,00 до 0,58 (при  % - 98,14 %) – у прозі О. Хакслі; від 

0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у текстах В. С. Моема. 

Графічно смуги частот відображено на рис. 4.25. 

 

Рис. 4.25. Коливання середньої частоти музичного типу алюзій в авторських 

текстах розповідного роду 

Діапазон частот досить близький, що свідчить про низькі коефіцієнти 

розходжень (табл. 4.31). 

Апелювати до тенденції про розходження ми не можемо, оскільки коефіцієнти 

розходжень не є високими та свідчать про близькість показників частоти арт-алюзій 

у прозових творах, а отже вказують і на схожість самих текстів щодо цього 

стилістичного об’єкта. 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Дж. Джойс О. Хакслі Д. Г. Лоуренс В. Вулф Дж. Оруелл В. С. Моем Дж. Конрад



177 
 

Таблиця 4.31 

Коефіцієнти розходження між родами 

за середньою частотою арт- алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  0,00 1,50 1,50 1,50 0,60 1,50 

О. Хакслі -  1,00 1,00 1,00 0,45 1,00 

Д. Г. Лоуренс - -  - - 1,00 - 

В. Вулф - - -  - 1,00 - 

Дж. Оруелл - - - -  1,00 - 

В. С. Моем - - - - -  1,00 

Дж. Конрад - - - - - -  

 

Особові алюзії 

Особовий тип алюзій присутній у творчості більшості прозаїків, а саме в 

шести із семи представлених до розгляду, він входить до основної системи 

алюзивних типів. 

Коливання середньої частоти (δх̅) в прозі Дж. Джойса складає 0,42, у текстах 

О. Хакслі – 0,44, у творах Д. Г. Лоуренса – 0,19, у прозі В. Вулф – 0,40, у вибірці 

Дж. Оруелла – 0,45, а у вибірці В. С. Моема – 0,57. 

Коливання смуги частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ фіксуємо в межах від 0,36 до 2,04 

(при  % - 99,31 %)  у прозі Дж. Джойса; від 0,31 до 2,09 (при  % - 99,28 %) – у 

творах О. Хакслі; від 0,00 до 0,58 (при  % - 98,14 %) – у текстах Д. Г. Лоуренса; від 

0,00 до 1,50 (при  % - 98,88 %) – у прозі В. Вулф; від 0,00 до 1,60 (при  % - 98,74 

%)  – у текстах Дж. Оруелла; від 0,00 до 2,13 (при  % - 98,89 %) – у текстах 

С. Моема. 

Графік частот, однак, не фіксує істотних розходжень (рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. Коливання середньої частоти особового типу алюзій в авторських 

текстах розповідного роду 

Коефіцієнти за критерієм Стьюдента представлено у таблиці (табл.4.32). 

Таблиця 4.32 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою особового 

типу алюзій 

Автор Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

Дж. Джойс  0,00 2,06 0,82 0,77 0,27 2,71 

О. Хакслі -  1,97 0,79 0,75 0,26 2,57 

Д. Г. Лоуренс - -  1,07 0,00 1,27 1,00 

В. Вулф - - -  0,00 0,41 1,66 

Дж. Оруелл - - - -  0,39 1,48 

В. С. Моем - - - - -  1,68 

Дж. Конрад +/- +/- - - - -  

 

За допомогою отриманих показників трактування несуттєвості розходжень є 

справедливим для усіх зіставлюваних пар, за винятком протиставлення прози 

О. Хакслі й Дж. Конрада та Дж. Джойса й Дж. Конрада, які характеризуються 

ступенем розходження з відносною неточністю близько 2,5 % (𝑡2% < 𝑡 < 𝑡1%). 

Отже, аналітика, проведена в зрізі зіставлення алюзивних тенденцій у текстах, 

що належать до розповідного роду британських письменників-модерністів (див. 
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додатки Д3 і Е3), відзначається дещо більшою варіативністю, аніж аналогічне 

дослідження між п’єсами британських драматургів цього ж періоду. 

Щоб відповісти на питання про причини суттєвості розходжень між парами 

вибірок, що зіставляються, потрібно спершу визначити квалітативні фактори впливу 

на автора, що формували його художню свідомість. 

У творах англомовних письменників ХХ ст. відобразилося світовідчуття 

людей складної суспільно-історичної епохи, наповненої великою кількістю 

знаменних подій і змін, які відбувалися за ними (воєн, краху імперій, революцій, 

проникнення у нові сфери наукового пізнання й сутності людини). Тому увагу 

Дж. Джойса, Д. Г. Лоуренса, О. Хакслі й Дж. Оруелла, значна частина романів яких 

відповідає історично-соціальній тематиці, зосереджена на внутрішньому світі 

людини та особливостях її психології в умовах воєнних дій, конфліктів 

індустріальної цивілізації епохи. 

Ми можемо однозначно стверджувати, що проекція біблійних сюжетів у прозі 

Дж. Джойса слугує своєрідним нагадуванням людині про вчинки життя святих. 

Водночас велику кількість літературних алюзій у доробку цього автора І. І. Гарін 

пояснює спрямованістю Дж. Джойса до творчості В. Шекспіра, що є головним 

будівельним матеріалом «Уліссу» [48], а також Г. Ібсена, поезії А. Теннісона, творів 

П. Шеллі, «Декамерона» Бокаччо, поезії Дж. Байрона, Т. Мура, С. Малларме, 

Р. Браунінга та інших. 

Відсутність історико-соціального типу алюзій у творчості Дж. Конрада 

трактується періодом написання творів Heart of Darkness (1899), The Secret Agent 

(1907), Under Western Eyes (1911), які створені ним до початку війни, а отже ця тема 

ще не набула такої широкої масовості, як у часи творчої активності Дж. Оруелла чи 

О. Хакслі. Дж. Конрад пеербуває біля витоків модернізму, тому характерне 

алюзивне навантаження, притаманне основній групі британських модерністів, 

відсутнє на сторінках його епосу. 

Підтвердження того факту, що форма твору впливає на алюзивне 

навантаження, грунтується й на зіставленні сукупності середньої частоти алюзивних 

типів у творчості В. С. Моема, при порівнянні його драматургічного та розповідного 
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напрямів. Як радить В. І. Перебийніс [133], коефіцієнт визначення відмінностей між 

двома вибірками для порівняння творів одного автора можна визначити, поділивши 

сумарну кількість середньої частоти алюзій, що функціонують в одному жанрі, на 

таку саму кількість тих, що функціонують в іншому. Для текстів В. С. Моема ця 

частка дорівнюватиме 2,10/0,60 = 3,25, тобто,чим вище значення, тим більша буде 

віддаленість від однієї вибірки до іншої. Іншими словами, формування алюзивного 

прошарку тексту прямо пропорційно залежить від лінгвістичних законів мови, від 

структурних особливостей речень, їх граматики, а також форми вираження тексту. 

 

4.2.3 Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах 

британських поетів-модерністів 

Поезія періоду модернізму характеризується найбільшим ступенем алюзивної 

навантаженості. Здебільшого це пов’язано з структурою віршованої форми, 

синтаксичною організацією речення й компресією сюжету у вірші. Окрім того, саме 

рифма вірша допомагає обирати для стилістичних засобів вигідні позиції для їх 

увиразнення. Часто це можуть бути обірвані рядки, винесення певного речення, 

фрази окремим рядком й ін. До того ж підвищена емоційність поетичного мовлення 

веде до того, що вірш насичується звертаннями, вигуками, питаннями й численними 

стилістичними засобами. Як справедливо зауважує І. Б. Морозова, поетична мова 

володіє власними законами побудови мовлення, які непритаманні прозі [117, c. 163]. 

Більше того, алюзія як виражальний засіб, характеризується різною тематикою, 

дослідження функціонування яких допоможе зрозуміти специфіку поетичного 

мовлення кожного автора. 

Попередньо відобразимо дані середньої частоти різних типів алюзій у таблиці 

(табл. 4.33). 

Поезія Т. С. Еліота, якого вважають одним із ключових фігур використання 

методу інтертекстуальності, вирізняється значним представленням усіх типів алюзій 

серед досліджуваних поетів-модерністів. Другий у списку частотних характеристик 

алюзивності – ірландський драматург, поет і прозаїк В. Б. Єйтс, творчість якого 

нерозривно пов’язана з інтертекстовими украпленями. Зазначимо, що тематика 
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перших трьох видів алюзій загалом превалює у всіх віршах обраних письменників. 

Численними також є особові алюзії, які, однак, узагалі не трапляються в поезії 

Д. Томаса й Г. Д. Лоуренса. 

Таблиця 4.33 

Середня частота х̅ різних типів алюзивних одиниць 

у текстах драматургів 

            Типи 

           алюзій 

Aвтор 

М Т Л І Ф П А О 

В. Г. Оден 1,80 0,50 0,60 0,80 - 0,30 - 1,90 

Д. Томас 0,40 3,10 0,40 0,10 - - - - 

В. Оуен 0,90 1,30 0,50 0,90 0,10 0,20 - 0,40 

В. Б. Єйтс 3,10 3,00 0,90 1,60 1,00 0,50 - 3,80 

Г. Д. Лоуренс 0,60 1,50 0,20 - - 0,10 - - 

Е. Сітвелл 0,90 1,60 0,10 0,40 0,60 - 0,10 0,30 

Т. С. Еліот 1,20 6,00 11,50 0,40 1,30 0,90 0,80 1,90 

 

Міфологічний тип алюзій 

Досліджуваний тип алюзій належить до одних з найбільш кількісних груп 

серед виокремлених тематичних типів алюзивних елементів. 

Коливання середньої частоти (δх̅ ) оперує такими показниками: 0,42 – для 

поезії В. Г. Одена, 0,16 – для віршів Д. Томаса, 0,36 – для творів В. Оуена, 0,56 – для 

віршів В. Б. Єйтса, 0,41 – для поезії Г. Д. Лоуренса, 0,39 – для текстів Е. Сітвелл, 0,34 

– для поетики Т. С. Еліота. 

Коливання смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ міститься у проміжку від 0,96 до 

2,64 (при  % - 99,54 %) – у поезії В. Г. Одена; від 0,09 до 0,71 (при  % - 99,24 %) – у 

поезії Д. Томаса; від 0,18 до 1,62 (при  % - 99,22 %) – у віршах В. Оуена; від 1,99 до 

4,21 (при  % - 99,65 %) – у віршах В. Б. Єйтса; від 0,00 до 1,41 (при  % - 98,68 %) – 
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для віршів Г. Д. Лоуренса; від 0,13 до 1,67 (при  % - 99,16 %)  – у поезії Е. Сітвелл; 

від 0,52 до 1,88 (при  % - 99,44 %) – у віршах Т. С. Еліота. 

Відображено ці коливання на діаграмі (рис. 4.27). 

 

Рис. 4.27. Коливання середньої частоти міфологічного типу алюзій в 

авторських текстах ліричного роду 

Попередні припущення свідчать про розходження між вибірками окремих 

поетів, а саме тих смуг частот, які не перетинаються між собою. Доведемо це за 

допомогою критерію Стьюдента (табл. 4.34). 

Таблиця 4.34 

Коефіцієнти розходження між авторамиза середньою частотою 

міфологічного типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  2,96 1,54 1,74 1,95 1,48 1,05 

Д. Томас 0,10  1,20 4,33 0,44 1,11 2,02 

В. Оуен - -  3,09 3,39 0,00 0,57 

В. Б. Єйтс - 0,39 0,14  3,39 3,00 2,71 

Г. Д. Лоуренс - - 0,21 0,21  0,50 1,07 

Е. Сітвелл - - - 0,11 -  0,54 

Т. С. Еліот - - - +/- - -  

Поліваріативність емпіричного критерію t у парах вибірок поетів характеризує 

різні ступені розходжень і відстаней між ними. Так, найбільший коефіцієнт 
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розходжень виник у парі Д. Томас – В. Б. Єйтс. Іншими словами міфологеми є 

характеризувальною ознакою для одного з поетів (В. Б. Єйтса) і периферійною для 

іншого (Д. Томас). Відстанями з показником «нижчим за середній» володіють такі 

пари вибірок поетів, як В. Г. Оден – Д. Томас, В. Оуен – Г. Д. Лоуренс, В. Оуен – 

В. Б. Єйтс, В. Б. Єйтс – Г. Д. Лоуренс, В. Б. Єйтс – Е. Сітвелл. Пара вибірок із 

коефіцієнтом 2,71 відзначається тенденцією до розходження, адже її значення нижче 

за 𝑡1%, але більше за 𝑡2,5% , або з імовірністю 97–98 % можемо стверджувати про 

суттєвість розходжень. 

Теологічний тип алюзій 

На рівні з міфологічним типом теологічні алюзії – найбільш частотні у 

вибірках британських модерністів. 

Коливання середньої частоти (δх̅) складає 0,16 у віршах В. Г. Одена, 0,54 – у 

поезії Д. Томаса, 0,41 – у поезії В. Оуена, 0,92 – у віршах В. Б. Єйтса, 0,67 – у поезії 

Г. Д. Лоуренса, 0,41 – у поезії Е. Сітвелл, 1,49 – у віршах Т. С. Еліота. 

Коливання смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ не виходить за межі: 0,18 і 0,82 (при 

  % - 99,38 %) – у текстах В. Г. Одена; 2,02 та 4,18 (при  % - 99,66 %) – у поезії 

Д. Томаса; 0,28 і 1,92 (при  % - 99,27 %) – у віршах В. Оуена; 1,17 і 4,83 (при  % - 

99,40 %) – у поезії В. Б. Єйтса; 0,16 і 2,84 (при  % - 99,13 %) – для віршів 

Г. Д. Лоуренса; 0,79 і 2,41 (при  % - 99,50 %)  – у віршах Е. Сітвелл; 3,02 і 8,98 (при 

 % - 99,51 %) – у поезії Т. С. Еліота. 

Графічне зображення на діаграмі виглядає таким чином (рис. 4.28). 

 

Рис. 4.28. Коливання середньої частоти теологінчого типу алюзій в 

авторських текстах ліричного роду 
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Чіткіше відстань між вибірками можна простежити за допомогою критерію 

Стьюдента (табл. 4.35). 

Таблиця 4.35 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

теологічного типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  4,40 1,28 2,54 1,38 2,39 3,47 

Д. Томас 0,40  2,79 0,09 1,77 2,11 1,73 

В. Оуен - +/-  1,78 1,25 0,82 3,00 

В. Б. Єйтс +/- - -  1,25 1,32 1,62 

Г. Д. Лоуренс - - - -  0,12 2,61 

Е. Сітвелл - - - - -  2,69 

Т. С. Еліот 0,23 - 0,11 - +/- +/-  

Отож, у зрізі найбільш контрастними значеннями вирізняється пара вибірок 

поезії Д. Томаса й В. Г. Одена. Відстань між ними складає майже половину 

допустимого значення (l вимірюється від 0 до 1). Менша відстань спостерігається 

між парами В. Г. Одена і Т. С. Еліота та вибірками В. Оуена і Т. С. Еліота. Три інших 

пари виражають тенденцію до розходження, оскільки за основу розходження беремо 

значення похибки в 1 %, а критерії 2,61, 2,69 і 2,79 менші, ніж табличне значення 

𝑡1%, тому відстань між ними визначити ми не можемо. Усі решта вибірки подібні 

між собою щодо наповненості алюзіями, тому доцільно їх об’єднати в одну сукупність. 

Літературний тип алюзій 

Літературна алюзія трапляється у творчості усіх поетів. Відмінності в значенні 

від середньої частоти літературного типу алюзій впливають на значення коливання 

(δх̅), яке дорівнює 0,21 – у віршах В. Г. Одена, Д. Томаса й В. Оуена, 0,39 – у віршах 

В. Б. Єйтса, 0,13 – у поезії Г. Д. Лоуренса, 0,09 – у Е. Сітвелл, 2,88 – у Т. С. Еліота. 

Смуги частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅  коливаються в проміжку 0,18 і 1,02 (при  % - 

99,31 %) – у текстах В. Г. Одена; 0,00 і 0,82 (при  % - 98,97 %) – у текстах Д. Томаса; 
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0,08 і 0,92 (при  % - 99,17 %) – у поезії В. Оуена; 0,13 та 1,67 (при  % - 99,16 %) – у 

віршах В. Б. Єйтса; 0,00 і 0,45 (при  % - 98,76 %) – у віршах Г. Д. Лоуренса; 0,00 і 0,29 

(при  % - 98,14 %)  – у Е. Сітвелл; 5,73 і 17,27 (при  % - 99,51 %) – у Т. С. Еліота. 

Діапазон частотних коливань відображено на рисунку (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.29. Коливання середньої частоти літературного типу алюзій в 

авторських текстах ліричного роду 

Акцент різниці діапазону коливання середньої частоти літературних алюзій 

розміщений у творчості Т. С. Еліота, а тому коефіцієнт розходження між частотою 

цього типу алюзій у віршах Т. С. Еліота й інших поетів буде високим (табл. 4.36). 

Таблиця 4.36 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

літературного типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  0,64 0,32 0,65 1,55 2,06 3,58 

Д. Томас -  0,32 1,08 0,77 1,24 3,64 

В. Оуен - -  0,86 1,63 1,63 3,61 

В. Б. Єйтс - - -  1,63 1,90 3,46 

Г. Д. Лоуренс - - - -  0,60 3,71 

Е. Сітвелл - - - - -  3,75 

Т. С. Еліот 0,26 0,27 0,26 0,23 0,28 0,29  
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Історично-соціальний тип алюзій 

Історичні алюзії представлені в шести авторів із семи обраних і в загальному 

масиві алюзій посідають доволі високу позицію за параметром «середня частота». 

Коливання середньої частоти (δх̅) історичного типу алюзій у віршах В. Одена 

складає 0,28, у поетичних творах Д. Томаса – 0,09, у поезії В. Оуена – 0,48, у віршах 

В. Б. Єйтса – 0,29, у поезії Е. Сітвелл – 0,21, у віршах Т. С. Еліота – 0,16. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅  займає діапазон від 0,25 до 1,35 (при  % - 

99,32 %) – у текстах В. Г. Одена; від 0,00 до 0,29 (при  % - 98,14 %) – у поезії 

Д. Томаса; від 0,00 до 1,86 (при  % - 98,96 %) – у віршах В. Оуена; від 1,02 до 2,18 

(при  % - 99,64 %) – у поезії В. Б. Єйтса; від 0,00 до 0,82 (при  % - 98,97 %) – у 

Е. Сітвелл; від 0,09 до 0,71 (при  % - 99,24 %) – у Т. С. Еліота. 

Графічно відображено вертикаль смуг частот на діаграмі (рис. 4.30). 

 

Рис. 4.30. Коливання середньої частоти історичного типу алюзій в 

авторських текстах ліричного роду 

Візуальне зображення дає змогу зробити висновок про, як мінімум, два 

наявних суттєвих розходження, смуги частот яких не перетинаються (табл. 4.37). 

Таблиця 4.37 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

історично-соціального типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  2,28 0,17 1,90 2,75 1,08 1,20 
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Продовження таблиці 4.37 

Д. Томас -  1,56 4,67 1,00 1,19 1,57 

В. Оуен - -  1,19 5,24 0,90 0,94 

В. Б. Єйтс - 0,43 -  5,24 3,13 3,46 

Г. Д. Лоуренс 0,03 - 0,49 0,49  1,73 2,45 

Е. Сітвелл - - - 0,15 -  0,00 

Т. С. Еліот - - - 0,23 +/- -  

Найбільшу кількість різниці за параметром «середня частота» історично-

соціального типу алюзій ми виявили у парах, що протиставляються поетиці  

Г. Д. Лоуренса, а це середні коефіцієнти відстаней між віршами В. Б. Єйтса і 

В. Оуена. Значно нижчий цей показник виявився в парі вибірок Г. Д. Лоуренса і 

В. Г. Одена. Також зафіксувано суттєві розходження між вибірками Д. Томаса і 

В. Б. Єйтса, дещо менші – між віршами В. Б. Єйтса та Т. С. Еліот. Пара Д. Г. Лоуренс 

– Т. С. Еліот характеризується тенденцією до розходження, оскільки емпіричне t 

менше обраного нами для порівняння табличного 𝑡1% = 2,88. Для решти пар вибірок 

правомірно буде прийняти нульову гіпотезу й об’єднанти їх у сукупність. 

Фольклорний тип алюзій 

Мінливість уживання фольклорних алюзій характеризується різним значенням 

як абсолютної, так і середньої частоти, а подекуди повної її відсутності у вибірках 

поетів. 

Коливання наявної середньої частоти (δх̅) фольклорних алюзій становить для 

В. Оуена 0,09, для віршів В. Б. Єйтса – 0,25, для поезії Е. Сітвелл – 0,38, для віршів 

Т. С. Еліота – 0,53. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ міститься в межах від 0,00 до 0,29 (при  % - 

98,14 %) – у віршах В. Оуена; від 0,51 до 1,49 (при  % - 99,52 %) – у поезії 

В. Б. Єйтса; від 0,00 до 1,36 (при  % - 98,76 %) – у віршах Е. Сітвелл; від 0,24 до 2,36 

(при  % - 99,20 %) – у віршах Т. С. Еліота. 

Графік частот зображено на рисунку 4.31. 
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Рис. 4.31. Коливання середньої частоти фольклорного типу алюзій в 

авторських текстах ліричного роду 

 

Розходження обчислимо за формулою критерію Стьюдента (табл. 4.38). 

Таблиця 4.38 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

фольклорного типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  - - 3,87 - 1,50 2,31 

Д. Томас -  - 3,87 - 1,50 2,13 

В. Оуен - -  3,49 3,87 1,25 2,40 

В. Б. Єйтс 0,31 0,31 0,24  3,87 0,84 0,48 

Г. Д. Лоуренс - - 0,31 0,31  1,50 2,31 

Е. Сітвелл - - - - -  1,01 

Т. С. Еліот - - - - - -  

 

Із даних таблиці робимо висновки про суттєве розходження в парах вибірок 

В. Б. Єйтс – В. Г. Оден, В. Б. Єйтс – Д. Томас, В. Б. Єйтс – В. Оуен, Г. Д. Лоуренс – 

В. Оуен, Г. Д. Лоуренс – В. Б. Єйтс. Для інших пар вибірок приймаємо нульову 

гіпотезу, хоча значення й наближаються до 𝑡2,5%. 
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Побутовий тип алюзій 

Алюзія на побутові факти та об’єкти представлена у вибірках усіх авторів, 

окрім двох – Д. Томаса й Е. Сітвелл. Показники середньої частоти цього типу алюзій 

є невеликими, оскільки цей тип не є визначальним для жодного з поетів. 

Коливання середньої частоти (δх̅ ) побутового типу алюзій для вибірок 

В. Г. Одена – 0,28, для вибірок В. Оуена – 0,19, В. Б. Єйтса – 0,26, Г. Д. Лоуренса – 

0,09, Т. С. Еліота – 0,57. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ коливається від 0,00 до 0,87 (при  % - 98,14 %) 

– у віршах В. Г. Одена; від 0,00до 0,58 (при  % – 98,14 %) – у поезії В. Оуена; від 

0,00 до 1,01 (при  % - 99,00 %) – у вибірці В. Б. Єйтса; від 0,00 до 0,29 (при  % - 

98,14 %) – у Д. Г. Лоуренса; від 0,00 до 2,05 (при  % - 98,75 %) – у Т. С. Еліота. 

Смугу коливань середньої частоти нанесемо на поле частот (рис.4.32). 

 

Рис. 4.32. Коливання середньої частоти побутового типу алюзій в авторських 

текстах ліричного роду 

Графічне зображення не свідчить про істотність у розходженнях між 

вибірками, насамперед через те, що частоти наявних середніх значень починаються з 

нуля й не вирізняються широтою коливань. Перевіримо нашу гіпотезу за допомогою 

критерію Стьюдента (табл. 4.39). 

Як і припускалося, суттєвих розходжень між парами вибірок не зафіксовано 

(𝑡і < 𝑡5%), а отже ми приймемо нульову гіпотезу й віднесемо всі вибірки до категорії 

однієї сукупності. 
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Таблиця 4.39 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою 

побутового типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  1,00 0,28 0,50 0,63 1,00 0,89 

Д. Томас -  1,00 1,86 1,00 - 1,49 

В. Оуен - -  0,90 1,39 1,00 1,10 

В. Б. Єйтс - - -  1,39 1,86 0,60 

Г. Д. Лоуренс - - - -  1,00 1,31 

Е. Сітвелл - - - - -  1,49 

Т. С. Еліот - - - - - -  

Арт-алюзії 

Вид арт-алюзій є найменш представленим серед восьми виділених типів. Він 

характерний для творчості двох поетів  (Е. Сітвелл і Т. С. Еліота). 

Коливання середньої частоти (δх̅) алюзій: для вибірок Е. Сітвелл – 0,09, для 

вибірок Т. С. Еліота – 0,31. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅до х̅ + 2δх̅ коливається від до 0,29 (при  % – 98,14 %) у 

віршах Е. Сітвелл; від 0,18 до 1,42 (при   % - 99,24 %) – у віршах Т. С. Еліота. 

На діаграмі отримаємо перетин частот (рис. 4.33). 

 

Рис. 4.33. Коливання середньої частоти музичного типу алюзій в авторських 

текстах ліричного роду 
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За критерієм Стьюдента обчислимо ступінь побідності (табл. 4.40). 

Показник протиставлення вибірок із середньою частотою арт-алюзій у парах 

Т. С. Еліот – В. Г. Оден / Д. Томас / В. Оуен / В. Б. Єйтс / Г. Д. Лоуренс / Е. Сітвелл 

міститься на рівні 2,40, що практично дорівнює табличному 𝑡2,5% - 2,45. 

Таблиця 4.40 

Коефіцієнти розходження між авторами 

за середньою частотою арт-алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  - - - - 1,00 2,40 

Д. Томас -  - - - 1,00 2,40 

В. Оуен - -  - - 1,00 2,40 

В. Б. Єйтс - - -  - 1,00 2,40 

Г. Д. Лоуренс - - - -  1,00 2,40 

Е. Сітвелл - - - - -  2,01 

Т. С. Еліот - - - - - -  

Проте тенденцію до розходження фіксуємо при перевищенні цього показника. 

Смуга частот середнього значення арт-алюзій у вибірках Е. Сітвелл відзначається 

вужчим діапазоном, тому і ступніь розходження буде меншим. Це дає підстави 

прийняти нульову гіпотезу для інших пар досліджуваних вибірок. 

Особовий тип алюзій 

Представлений практично у всіх вибірках, особовий тип алюзій є 

статистичним параметром для поезії В. Г. Одена, В. Б. Єйтса, Е. Сітвелл і 

Т. С. Еліота. 

Коливання наявної середньої частоти (δх̅) побутового типу алюзій становить 

для вибірки В. Г. Одена 0,57, для В. Оуена – 0,21, для В. Б. Єйтса – 1,06, для 

Е. Сітвелл – 0,15, для Т. С. Еліота – 1,00. 

Смуга частот х̅ - 2δх̅ до х̅ + 2δх̅ коливається від 0,75 до 3,05 (при  % - 99,41 %) 

у поезії В. Г. Одена; від 0,00 до 0,82 (при  % - 98,97 %) – у вибірці В. Оуена; від 1,69 
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до 5,91 (при  % - 99,45 %) – у поезії В. Б. Єйтса; від 0,01 до 0,59 (при  % - 99,05 %) 

– у поезії Е. Сітвелл; від 0,00 до 3,89 (при  % - 98,97 %) – у поезії Т. С. Еліота. 

Представимо частотні смуги коливання у вигляді рисунка (рис. 4.34). 

 

Рис. 4.34. Коливання середньої частоти особового типу алюзій в авторських 

текстах ліричного роду 

Емпіричні дані критерію Стьюдента запишемо у таблицю (табл. 4.41). 

Таблиця 4.41 

Коефіцієнти розходження між авторами за середньою частотою особового 

типу алюзій 

Автор В. Г.  

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б.  

Єйтс 

Г. Д. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

В. Г. Оден  3,14 2,33 1,50 3,14 2,56 0,00 

Д. Томас 0,15  1,81 3,41 - 1,96 1,81 

В. Оуен - -  2,99 3,41 0,37 1,40 

В. Б. Єйтс - 0,22 0,11  3,41 3,11 1,24 

Г. Д. Лоуренс 0,15 - 0,22 0,22  1,96 1,81 

Е. Сітвелл +/- - - 0,15 -  1,51 

Т. С. Еліот - - - - - -  

Проаналізуємо отримані дані і порівняємо їх з табличним значенням. 

Розходження суттєві між парами вибірок В. Г. Оден – Д. Томас / Г. Д. Лоуренс, 

В. Б. Єйтс – Д. Томас / В. Оуен, В. Б. Єйтс – Г. Д. Лоуренс / Е. Сітвелл. Показники 

відстаней є достатньо високими для виокремлення цих пар вибірок в окремі 
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сукупності. Близька до розходження пара вибірок В. Г. Оден – Е. Сітвелл, адже під 

час визначення коефіцієнта Стьюдента ми отримали значення 2,56, яке виявилось 

меншим 𝑡1%. Відповідно, усі інші вибірки є однорідними й підлягають групуванню в 

одну вибірку. 

Виходячи з об’єму проаналізованого матеріалу (див. додатки Д4 і Е4) 

використання тематичних алюзій поетами-модерністами складемо таблицю таких 

ознак, які базуються на показниках критерію Стьюдента (табл. 4.42). 

Таблиця 4.42 

Спільні й відмінні ознаки стилю різних поетів 

за вживанням різних типів алюзій 

Автор / Тип алюзії 

М Т Л І Ф П А О К-сть 

ознак 

В. Оден – Д. Томас + +      + 3/5 

В. Оден – В. Оуен         0/8 

В. Оден – В. Єйтс  +/-   +    1/6 

В. Оден – Д. Лоуренс    +    + 2/6 

В. Оден – Е. Сітвелл        +/- 0/7 

В. Оден – Т. Еліот  + +      2/6 

Д. Томас – В. Оуен  +/-       0/7 

Д. Томас – В. Єйтс +   + +   + 4/4 

Д. Томас – Д. Лоуренс         0/8 

Д. Томас – Е. Сітвелл         0/8 

Д. Томас – Т. Еліот   +      1/7 

В. Оуен – В. Єйтс +    +   + 3/5 

В.Оуен – Д. Лоуренс +   + +   + 4/4 

В.Оуен – Е. Сітвелл         0/8 

В.Оуен – Т. Еліот  + +      2/6 

В. Єйтс – Д. Лоуренс +   + +   + 4/4 
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Продовження таблиці 4.42 

В. Єйтс – Е. Сітвелл +   +    + 3/5 

В. Єйтс – Т. Еліот +/-  + +     2/5 

Д. Лоуренс – Е. Сітвелл         0/8 

Д. Лоуренс – Т. Еліот  +/- + +/-     1/5 

Е. Сітвел – Т. Еліот  +/- +      1/6 

 

Найбільшу схожість авторського стилю щодо функціонування алюзивних 

украплень виявлено у поетів Д. Томаса й В. Б. Єйтса, В. Оуена та Д. Г. Лоуренса, 

В. Б. Єйтса і Д. Г. Лоуренса. Так, наприклад, спільність ознак між стилістикою 

віршів Д. Томаса та В. Б. Єйтса проявляється в надмірній спрямованості авторів до 

вживання художніх засобів, зокрема це характерно для ранньої творчості 

В. Б. Єйтса. Мова віршів В. Б. Єйтса наповнена символами, що прихованы за 

інтертекстом, а Д. Томаса вирізняє ретельно спланована подієвість сюжетів, яка, у 

результаті, спричиняє й уважний добір алюзій. Походження своїх сюжетів Д. Томас 

черпав з суперечливих біблійних образів (спільна ознака для В. Одена і Д. Томаса), 

уельського фольклору та інших тематик навколишнього світу. Схожим у цьому 

плані є й представник ірландської творчості В. Б. Єйтс, оскільки вся рання поезія 

автора тяжіє звертаннями до ырландської міфології й фольклору.  

Зрозумілим видався факт, що саме в спільності функціонування історичних та 

особових алюзій виокремлюється поетика В. Оуена й Д. Г. Лоуренса, оскільки 

В. Оуена вважають поетом періоду Першої світової війни, а тематика і переживання, 

які побутували у той час, стали основою його віршів. Водночас свої воєнні 

переживання й здобутий досвід перебування у м. Корнвалі в роки війни описував і 

Д. Г. Лоуренс.  

Не можемо оминути й той факт, що віршована творчість Т. Еліота є близькою 

в окремих аспектах до алюзивного простору інших поетів. Насамперед, значна 

кількість алюзій, що наявні у мові Т. Еліота, так чи інакше знайде точки дотику з 

художньою стилістикою інших письменників. 
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Цікаво простежити, що автори-поети, пишучи прозові творі, наділяють їх 

більшою образністю й використовують ширший арсенал стилістичних засобів. Про 

це свідчать коефіцієнти відношення середніх частот при порівнянні двох вибірок, 

драматичної і ліричної, В. Б. Єйтса, який дорівнює  13,2/1,7 = 12,5. При порівнянні 

прози і поезії Г. Лоуренса помічаємо цей показник становить 2,50/2,10 = 1,19. Чим 

вища отримана частка, тим суттєвіші розходження. Тобто ритмічна та синтаксична 

організація мови віршів прямо пропорційно впливає на щільність алюзивних 

елементів у межах кожного вірша.  

 

Висновки до розділу 4 

Протиставлення алюзивних типів у текстах британських авторів епохи 

модернізму в межах трьох родів літератури дає підстави для висновку щодо 

функціонування досліджуваних мовних одиниць у структурному просторі тексту. 

За допомогою «хі-критерію» ми отримали підтвердження, що ступінь 

дистрибуції алюзій у трьох родах літератури кардинально відрізняється, оскільки 

метавибірки не визнані однорідними при зіставленні частот алюзій у драмі, прозі й 

поезії. Насамперед, це зумовлено синтаксичною і граматичною структурою текстів, 

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

дають змогу застосувати ширший арсенал стилістичних елементів. 

Cуттєвість розходжень, яку ми виявили при зіставленні різнотипних алюзій у 

вибірках окремих поетів, свідчить про тематичну різнонаправленість кожного вірша 

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

творчості. 

Підтвердженням наших висновків слугують статистичні результати, які ми 

отримали, а саме: 

– наявність розходження між родами літератури засвідчує показник «хі-

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

підтверджує гетерогенність метавибірок; 

– різновекторність тематичної спрямованості фіксуємо за допомогою 

показників відносної частоти алюзій у трьох родах літератури. Відповідно, у драмі 
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до ядра належать теологічні й літературні алюзії; у прозі ядром виступають 

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

літературні, міфологічні і особові алюзії. Тобто кожен рід літератури володіє певним 

структурованим набором різних типів алюзивних елементів; 

– коефіцієнти подібності частот різних типів алюзій, що не перевищують 

показника 66,7 % при зіставленні метавибірок, є статистичним параметром кожного 

роду, в іншому випадку вибірки однорідні; 

– при зіставленні за допомогою критерію Стьюдента, розходження між 

метавибірками виявилися суттєвими: 3,52 у парі драма–проза; 6,00 – у парі драма–

лірика; 2,85 – у парі проза–лірика. Тобто найбільш віддаленими є вибірки поезії й 

драми. 

Аналіз розбіжностей між парами письменників дав такі результати: 

– у драмі подібних пар вибірок не виявлено взагалі у дослідженні всіх 

типів алюзій, а отже їх розподіл залежить лише від родових загальних ознак;  

– у прозі виявлено чотири показники, що свідчать про близькість вибірок 

авторів, а також сім таких, що мають тенденцію до розходження; 

– у поезії суттєвість розходження виявлено в 33 пар вибірок і в семи 

простежуємо тенденцію до розходження. 

Низька поява алюзивних украплень у мові драми аргументована формою 

вираження тексту, оскільки у драми побудовано на діалогічному мовленні. Драма 

розрахована на глядача, тому окрім мовних засобів, інформація може реалізуватись у 

міміці, жестах та ін. Значна поширеність односкладних речень у мові драми – 

індикатор використання мінімуму мовних засобів для передачі інформації. При 

зіставленні вибірок окремих письменників у межах досліджуваної групи розходжень 

у статистичних показниках не виявлено, а отже структурні моделі текстів цих 

авторів є досить близькими й не вирізняються авторськими новаціями. Розподіл 

мовних стилістичних засобів реалізується рівномірно при зіставленні таких 

підвибірок, а тематична варіативність алюзій не виявляє тенденцій до розходження. 

Тобто ідіостиль драматургів не є ключовим для вираження тематично різнопланових 

алюзій. 
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Іншими статистичними показниками розгалуженості алюзивної матриці 

володіє мова прози. Розгорнуті описи та репліки персонажів, які повинні чітко 

представити читачеві картину подій, переживань, думок, оцінки дій інших 

персонажів або потоку думок автора (потік свідомості), потребують значного 

арсеналу мовних засобів і стилістичних фігур, наприклад, у творі Дж. Джойса 

«Finnegan’s Wake» одне речення може займати весь абзац. Алюзії в цьому випадку 

як незамінний компонент передачі імпліцитного смислу речення можуть виступати 

засобом іррадіації тематичної атрибуції на весь текст або його частину. Як результат 

статистичних обрахунків, при зіставленні з синтаксичною обмеженістю мови драми, 

алюзії в прозі чисельно переважають завдяки своєму функціональному внеску. 

Тематичні інваріанти алюзивних елементів, що проявляють суттєвість розходжень у 

мові окремих прозаїків, свідчать не стільки про закони лінгвістичної побудови 

тексту, скільки про позамовні чинники – інтенції автора, його світогляд, жанрову або 

стильову варіативність текстів. 

Лірика як рід літератури, що характеризується найбільшою щільністю алюзій, 

на віміну від прози і драми, вирізняється переважанням ритмічної структури й 

метрики над синтаксисом поезії. Мовна компресія, що притаманна віршованій формі 

вираження, активно залучає у створення художніх образів алюзивні елементи різної 

тематики. Дифузний інтертекстуальний зв'язок кожного вірша з попередніми 

епохальними тематиками або образами міфології, літератури чи релігії виражається 

за допомогою мотивованого залучення елементів, які б слугували маркерами й 

семантичними домінантами для дешифрування смислу вірша. Поезія завжди 

грунтується на емоційній константі авторського мовлення, яке, зі свого боку, апелює 

до емоцій читача, а в матеріальному плані вираження оперує алюзивними 

елементами. 

 Отже, варіативність розходжень між окремими письменниками зростає від 

драми до лірики, тобто жанрова різноплановість авторів у ліричному роді літератури 

є одним з головних факторів, від якого залежать частота й тематика появи алюзій у 

тексті.  

  



198 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Інтертекстуальність є властивістю текстів діалогічно взаємодіяти один з 

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

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

критеріями їх відмежування є процес свідомості/несвідомості наслідування, 

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

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

словосполучення або слова, що вирізняється або зовнішніми формальними змінами, 

або внутрішніми семантичними трансформаціями. Критерій текстового вираження 

уможливлює диференціювати алюзивну цитату, алюзивне слово, словосполучення, 

речення, що містять убудовані сигнали-маркери на вербальні та невербальні 

претексти (особи, факти, явища, предмети), що допомагають ідентифікувати її 

походження й первинну семантику. Насамперед, алюзія вирізняється з-поміж інших 

понять імпліцитністю, двоплановістю, закодованістю та інтенціональністю. 

Оптимізація сучасних наукових ідей розширює алюзивну сферу 

прототекстового середовища й залучає денотати, окрім літературних текстів, також з 

історичних, суспільних, мистецьких та побутових фактів. Тематична класифікація 

алюзивних мовних одиниць у жанровій специфіці художньої літератури 

британського модернізму ґрунтується на етимологічному критерії, а саме: у текстах 

представлено міфологічні, літературні, теологічні, історично-соціальні, побутові, 

фольклорні, особові та арт (мистецькі) типи одиниць. 

Алюзія з’являється у творі не лише на рівні інтертекстових алюзій, а також 

створює загальний фон тексту, приховано зв’язувати мотиви попереднього і нового, 

формувати сюжетну лінію на рівні системно-текстових алюзій. Переважна більшість 

системно-текстових алюзій міститься в заголовках літературних модерних творів. 

Функціонування інтертекстових алюзій відбувається на рівні однослівних алюзій, 

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

матеріалом для статистичної верифікації їх частотної залежності від жанрових 

параметрів британських модерних текстів. 

Маркери алюзій у тексах британського модернізму за рівнем вираження або 
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легкості впізнаваності диференціюються на експліцитні та імпліцитні. Перші явно 

виражені завдяки графічним і візуальним компонентам, другі виражені 

стилістичними фігурами імпліцитно. До експліцитних маркерів алюзій належать 

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

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

Відмінності між оригіналом посилання з первинного джерела та алюзією 

проявляються у змінах на фонетичному, лексичному та структурному рівнях. Такі 

процеси мають місце при: зміні комунікативного типу речення, лексичних замінах у 

реченні, синтаксичній зміні речення зі збереженням лексики, видозміні шляхом 

уточнення або доповнення, модифікації алюзивної одиниці при збереженні її 

ритмічної / фонетичної структури; усіченні прецедентного висловлювання – 

еліптичній алюзії. Однослівні алюзії, зокрема оніми, й алюзивні цитати отримали 

найвищий ступінь експлікації чи подібності, який дорівнює 1, у той час, як 

структурно модифіковані алюзії відображають різні коефіцієнти експлікації, що 

прямо пропорційні змінам алюзивної одиниці, порівняно з претекстом. 

Алюзії в процесі актуалізації у новому контексті можуть залишати 

домінантним свій глибинний план значень (апелятивна і символьна алюзії), але 

можуть і прирощувати нові значення метатексту, на основі яких алюзія може 

зміщувати свою парадигму в площину нового контексту, іноді з негативним 

відтінком (трансформативна й іронічна алюзії). Апелятивні алюзії практично 

повністю зберігають первинну семантику елемента, удало підлаштовуючись під 

новий контекст. Це буває, зокрема, при зіставленні фактів або сюжетів, апелюванні 

до гіпертрофованих рис особистості, у межах доповнення або підтвердження 

основного змісту тексту. Трансформативні алюзії, які зазнають зміни 

концептуальних значень, тяжіють до  перерозподілу семантичного навантаження в 

бік тексту-реципієнта. Такі алюзії часто формально трансформовані й можуть 

містити у своїй структурі елементи (імена персонажів, ключові слова або назви) 

нового тексту. Іронічні алюзії викривляють зміст прецедентного тексту до 

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

додаткову символьну концептуальність.  
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Алюзивні імена здебільшого зберігають концептуальне навантаження 

першоджерела. При цьому вони можуть бути як моновалентними, так і 

амбівалентними. У випадку з алюзивними фразами кореляція з першоджерелом 

проходить на складнішому рівні, оскільки модифікація може актуалізувати як 

прототекст повністю, так і окремі компоненти посилання чи першоджерела. 

Статистичне дослідження тематичної дистрибуції алюзій при зіставленні 

трьох родів британської модерної літератури вказує на залежність між частотою 

тематичних алюзій у текстах досліджуваних родів літератури модернізму і 

загальною частотою алюзій: чим вища загальна частота алюзій, тим вища їх частота 

у межах трьох родів. Показник рангової кореляції р = 0,91 у драмі й поезії, і р = 0,86 

– у прозі.  

Існує кореляція функціонування алюзивних одиниць і структурної організації 

британських модерних текстів та їх жанрової форми. У драматургії британського 

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

поезії – 579 одиниць. Синтаксична і граматична побудова модерних текстів 

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

драматичних текстах аргументована додатковим залученням невербальних засобів 

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

засобів. Алюзивне навантаження епічного роду літератури, що відображається в 

більшій, порівняно з драмою, кількості одиниць,  зумовлене тяжінням до 

розгорнутих описів і характеристик персонажів, їхніх висловлювань, що потребують 

значного запасу стилістичних елементів, зокрема алюзій. Розходження, виявлені в 

статистичних параметрах тематичних інваріантів алюзивних елементів (чотири пари 

вибірок) свідчать про позамовні чинники й інтенції автора, або стильову 

варіативність текстів. Поява найбільшої кількості алюзій у ліричному роді 

літератури мотивована мовною компресією вірша, стислістю сюжету, експресією й 

емоційністю. Це створює значний вплив на залучення мовних засобів, що здатні 

відкривати нові, глибокі значення, які формально є компресивними. А отже, удалим 

у цьому випадку є використання імплікативних елементів – алюзій.  
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У британській модерній драмі ядром є теологічні та літературні алюзії; у прозі 

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

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

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

статистичні параметри визначають ці алюзії як жанровопотужні мовні явища 

кожного з досліджуваних родів модерної літератури. Інтеграція домінувальних типів 

алюзій зумовлює загальну прагматику модерних текстів. Залучення теологічних 

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

міжвоєнний і післявоєнний період. Висока частотність літературних алюзій є 

прямим втіленням постулатів цієї доби як літератури «не для широких мас». 

Частотність міфологічних алюзій у поезії диктується введенням міфологем і 

міфічних аналогій у нові тексти. 

Наявність розходження між родами літератури засвідчує показник «хі-квадрат 

критерію» і свідчить про гетерогенність метавибірок. Критерій Стьюдента 

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

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

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

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

розходжень характеризуються метавибірки драма-лірика при зіставленні 

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

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

ліричного і епічного родів літератури у двох типах алюзій виявлено розходження: у 

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

аналізованими метавибірками є прямою вказівкою на превалювання поетичного 

роду та його різновекторності в британській модерній літературі.  

Аналіз розбіжностей між парами авторів-драматургів засвідчив однорідність 

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

літератури, представлена достатньо звужено серед інших родів літератури, тому не 

зазнає значних варіацій і в авторському ідіостилі. У прозі чотири пари вибірки 

характеризуються суттєвістю розходжень, а також близько 10, що мають тенденцію 
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до розходження. Тематична специфіка алюзій у поезії є доволі різноплановою, що 

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

розходження, тобто ідіостиль кожного поета періоду британського модернізму та 

структурна побудова його віршів є варіативною ознакою, що зумовлює появу 

алюзивних мовних явищ певної тематики на одиницю тексту. 

Проведена розвідка свідчить, що алюзивні одиниці (слова, словосполучення і 

речення) є дифиренеційним фактором трьох родів британської модерної літератури і 

вказує на те, що найвіддаленішими вимірами генеральної сукупності британської 

літератури модернізму є поезія і драма. Відмінності між вживанням різнотематичних 

алюзій спостерігаються і в індивідуально-авторських вибірках. При цьому алюзія на 

етапі входження у новий текст є формально і семантично модифікована, а алюзивні 

маркери дозволяють читачеві її ідентифікувати. 

Перспективами подальшого дослідження вважаємо застосування статистичної 

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

при співставленні функціонування алюзій у текстах модернізму й постмодернізму, а 

також при порівння питомої ваги алюзій у текстах художніх і публіцистичних. 
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Додаток А.1 

Аналіз алюзивних мовних одиниць у текстах драматичного роду британської художньої літератури модернізму 

№ 

в-

ки Алюзія Т Джерело Оригінал (за наявності) Е Ф С 

 Семюел Беккет 

 

 

 

1 

Hope deferred maketh the 

something sick т Пр. 13:12  

Hope deferred maketh the heart 

sick 0,8 2 Т 

One of the thieves was saved т 

Лк  23:39-43:44 / Епізод про 

розіпяття Ісуса Христа - - - А 

the Gospels т Євангелії (Лк, Мт, Мр, Ів) - - - А 

the four Evangelists т 

автори Євангелій: Лука, Матвей, 

Марк і Іван - - - А 

2 Adam т 

перша людина, створена Богом 

(первородний гріх) Adam 1 - С 

4 

In six days, do you hear me, six 

days, God made the world т Бт 31:17  

For in six days the LORD made 

heaven and earth, the sea 0,4 2 А 

5 Flora! Pomona! Ceres! м рим. міф., боги родючості і квітів  Flora, Pomona, Ceres 1 - А 

6 Lick your neighbor as yourself!  т 

Мр 12:31, Мт 22:39 / Друга Божа 

Заповідь 

Love your neighbour as 

yourself 0,8 2 І 

7 

 

Oh fleeting joys – oh something 

lasting woe л Дж. Мільтон, “Paradise Lost”, 10  

O fleeting joys  

Of paradise, dear bought with 

lasting woe 0,5 2 І 

Go forget me л Ч. Вольф, “Go, Forget Me” 

Go, forget me – why shoul 

sorrow...?  0,5 6 А 

9 Vive la France!  і 

день взяття Бастилії 14.07.1789 p., 

незалежність Франції Vive la France  1 - А 
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Джон Осборн 

1 

  

Priestley’s piece  л 

Дж. Б. Прістлі, колонка про 

ідеологію лібер. cоціалізм у газеті 

(40-50-х рр.) Priestley 1 - А 

Hallelujah т 

Пс 111-117, 145-150, Од, вигук-

вшанування Господа  Hallelujah 1 - А 

  

3 

Milton о 

Дж. Мільтон (поет, гр. служб. 

Англ. респ. під командуванням 

О. Кромвеля) Milton 1 - А 

Shakespeare was writing The 

Tempest о В. Шекспір, «The Tempest»  Shakespeare, The Tempest 1 - А 

6 

  

  

  

  

God’s gain is your loss. т Лк 9:24-25 

Loss Is Gain in the Kingdom of 

God 0,5 2 А 

Eye hath not seen nor ear heard 

what  

God hath prepared for those that 

love him т 1 Кр 2:9 

Eye hath not seen, nor ear 

heard, neither have entered into 

the heart of man, the things 

which God hath prepared for 

them that love him 0,5 - А 

I have sinned exceedingly in 

thought, word and deed by my 

own fault т 

одна з молитов Закону про 

Покаянного в католицькій церкві.  

I have sinned exceedingly in 

thought, word and deed by my 

own fault 1 - А 

I am a worm and no man т Пс 22:6 But I am a worm, and no man 0,9 6 А 

naked woman riding on a goat ф карта Таро / диявол - - - А 

7 

Christ could light up the place you 

live in  т Ді 17:11  - - - А 

8 

  

Dr. Luther о 

М. Л. Кінг, амер. проповідник і 

лідер руху за громадянські права 

чорношкірих 1960-х рр. Luther 1 4 А 

Defender of the Faith і титул англійських королів (Генріх  - - - А 
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VIII, 11.10.1921 р. “Defence of the 

Seven Sacraments” 

    10 Romeo and Juliet cigars л В. Шекспір, “Romeo and Juliet” Romeo, Juliet  1 - І 

Вільям Батлер Єйтс 

1 

  

God’s blessing light upon your 

ladyship л 

В. Шекспір, “Romeo and Juliet”, 3, 

5  

God’s blessing light upon your 

ladyship 1 - А 

From this day for ever I’ll have no 

joy or sorrow of my own.  т Ів 16:22 

So also you have sorrow now, 

but I will see you again 0,3 3 Т 

2 

  

  

  

  

For sighs and cries are the soul's 

work  л 

А. Данте, “Divine comedy” 

(Inferno, кантон 3) 

Here sighs and cries and shrieks 

of lamentation echoed 

throughout the starless air of 

Hell 0,3 6 Т 

old Dectera's child; м двгр. м., богиня місяця Dectera 1 4 А 

Deirdre м ірл. м., найбільш трагічна героїня  Deirdre 1 - А 

Balor м ірл. м., диявол  Balor 1 - А 

Orchil м ірл. м., богиня смерті Orchil 1 - А 

3 

  

Glory be to God т 
Лк 2:14 

Glory to God in the highest 

heaven 0,4 6 А 

the walls of Babylon т Вавилон, священне місто Babylon 1 4 С 

4 

Salvum me fac, Deus – salvum –

salvum т Пс 68 

Salvum me fac, Deus – salvum 

– salvum 1 - А 

6 

  

angels riding upon unicorns т Од, опис небесного царства  - - - А 

I am weak, my knees are weak т Пс 109:24  

My knees are weak through 

fasting  0,7 4 Т 

7 Donough O’Brien о 

син Коннора О’Брайєна, короля 

Томонду, Ірландія  Donough O’Brien 1 - А 

8 Sidhe ф 

ірл.ф., земляні насипи - житло 

народу Aos Sí Sidhe 1 - А 
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9 

  

Ex calix meus inebrians quam 

praeclarus est. т Пс 22 

et calix meus inebrians quam 

praeclarus est. 1 - А 

a command  т заповідь Божа - - - А 

10 

Whiteboys, Rightboys, Threshers, 

and Peep-o’-day п 

громадські групи, які відстоювали 

різні інтереси суспільства на поч. 

19 ст. в Ірландії  

Whiteboys, Rightboys, 

Threshers, Peep-o’-day 1 - А 

Вільям Сомерсет Моем 

2 

  

strength to bear the burdens that 

are placed on us  т Коран, вірш 2:286  

Put not on us a burden greater 

than we have strength to bear 0,5 3 Т 

By a merciful interposition of 

Providence т Пс 86:8 

By a merciful interposition of 

Providence 1 - А 

4 

  

happiness lies in the hollow of 

your hand ф ірландське благословення 

May God hold you in the 

hollow of His hand 0,5 2 Т 

the walls of the Forbidden City і заборонене місто Гугун  - - - А 

10 

  

the green-eyed monster л В. Шекспір, “Othello”, 3, 3 the green-eyed monster 1 - А 

Be kind to her, and gentle and 

forbearing т Кл 3:13  

Be gentle and forbearing with 

one another 0,6 3 А 

Шон О’Кейсі 

1 four cardinal virtues т 

4 головні чесноти: розсудливість, 

справедливість, мужність, 

поміркованість  - - - А 

  

  

Balor of the Evil Eye м ірл. м., диявол Balor 1 4 А 

talk or no talk л В. Шекспір, “Hamlet”, 3, 1 to be or not to be 0,2 2 Т 

2 Tone, Emmet and Parnell о ірл. націоналісти  Emmet, Parnell, Tone 1 - А 

3 

  deirdre of the sorrows л 

Дж. М. Сіндж, “Deirdre of the 

Sorrows” deirdre of the sorrows 1 - А 
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God never shut one door but he 

opened another л вислів А. Г. Белла  

When one door closes another 

door opens 0,6 3 А 

4 

  

Man’s inhumanity to man. Makes 

countless thousands mourn л 

Р. Бернс, “Man was Made to 

Mourn” 

Man’s inhumanity to man. 

Makes countless thousands 

mourn 1 - А 

Come in the evening, or come in 

the morning;  

Come when you’re assed  for, or 

come without warning. л Т.О. Девіс, “The Welcome’ 

Come in the evening, or come 

in the morning;  

Come when you’re looked for, 

or come without warning. 0,9 2 А 

5 

  

  

We must accustom ourselves to 

the thought of arms, to the sight of 

arms, to the use of arms. We may 

make mistakes in the beginning 

and shoot the wrong people; but 

bloodshed is a cleansing and a 

sanctifying thing, and the nation 

which regards it as the final horror 

has lost its manhood. There are 

many things more horrible than 

bloodshed; and slavery is one of 

them. л 

П. Г. Пірс, “The Coming 

Revolution” 

We must accustom ourselves to 

the thought of arms, to the sight 

of arms, to the use of arms. We 

may make mistakes in the 

beginning and shoot the wrong 

people; but bloodshed is a 

cleansing and a sanctifying 

thing, and the nation which 

regards it as the final horror has 

lost its manhood. There are 

many things more horrible than 

bloodshed; and slavery is one 

of them. 1 - А 

The old heart of the earth needed 

to be warmed with the red wine of 

the battlefields л П. Г. Пірс, “Peace and the Gael” 

The old heart of the earth 

needed to be warmed with the 

red wine of the battlefields 1 - А 

without the shedding of blood 

there is no redemption т Єв 9:22  

For without the shedding of 

blood, there is no forgiveness. 0,8 2 А 
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6 

earth to earth, ashes to ashes, dust 

to dust т 

молитва, похоронна церемонія у 

християн  

earth to earth, ashes to ashes, 

dust to dust 1 - А 

7 

  

  

Helen herself unbound her 

thresses to dance her wild an’ 

willin’ way through the sthreets o’ 

Throy і Троянська війна, 13-12 ст. до н.е. - - - А 

queen Maev м ірл. м., королева Коннахту Maev 1 - А 

Emer м ірл. м., дружина Кухуліна Emer 1 - А 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

godsend to some if they opened 

their eyes to th’signs an’ 

wondhers showin’ т Ді 26:18 

to whom I am sending you, to 

open their eyes so that they 

may turn from darkness to light 

and from the dominion of Satan 

to God 0,2 3 Т 

monumentum aere perennius л Горацій, “Odes”, 3, 30 monumentum aere perennius 1 - А 

William the Conquerer і 

перший нормандський король 

Англії з 1066 р. William the Conquerer 1 - А 

the battle of Hastings і 

битва між Нормано-Французьою і 

Англійською армією 14.10.1066 р. Hastings 1 - А 

Basil о грецький єпископ Кесарійський Basil of Caesarea 0,3 6 А 

Horatio о 

поет “золотого віку” римської 

літератури Horatio 1 - А 

Nelson о 

віце-адмірал королівського флоту 

Великобританії, що прославився 

своїми подвигами  Nelson 1 - А 

Kaiser о 

римський імператор Ю. Цезар 

(німецький варіант назви) Kaiser 1 - А 

10 

  may the Lord direct you т 2 Сл 3:5  May the Lord direct your lives 0,7 2 А 
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a crowd flingin’ stones т 

Ді 5:12-42, про побиття Степана 

камінням - - - А 

The St. Bartholomew’s Day  і 

різанина Дня святого Варфоломея, 

1572 р. The St. Bartholomew’s Day  1 - А 

Арнольд Вескер 

1 

Peter the Painter had a fight with 

Churchill і 

“Битва Степні”, 3.01.1911р., між 

2-ма грабіжниками, одну з яких 

очолював П. П’ятков “Peter the 

Painter”. До цього був причетний 

В. Черчіль - - - А 

2 a Trotskyist o 

послідовники теорії марксизму за 

яку виступав Л. Троцький Trotskyy 1 4 І 

3 Itzack Pheffer о 

єврейський поет, вбитий у Ніч 

вбивства поетів, за наказом 

Й. Сталіна  Itzack Pheffer 1 - А 

7 

  

  

  

Zipporah т дружина Мойсея Zipporah 1 - А 

Moses т 

законодавець народу єврейського, 

пророк і перший священний автор Moses 1 - А 

river of the dead or Lethe м двгр. м., річка забуття Лета  Lethe 1 4 А 

On the banks of the Rubicon і 

р. Рубікон, кордон між Умбрією і 

Ближньою Галлією; перейти 

Рубікон – розпочати війну Rubicon 1 4 А 

8 the Salvation Army п 

«Армія спасiння» – релігійно-

філантропічна організація the Salvation Army 1 - А 

9 

  

Flower and Dean Street  п 

район нетрів Лондона 

вікторіанської епохи, район жертв 

Джека Різника Flower and Dean Street  1 - А 

Jesus Christ т Ісус Христос як втілення спасіння Jesus Christ 1 - С 

 
Загальна кількість – 83 
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Аналіз алюзивних мовних одиниць у текстах розповідного роду британської художньої літератури модернізму 

№ 

в-

ки Алюзія Т Джерело Оригінал (за наявності) Е Ф С 

Джеймс Джойс 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Introibo at altare dei т Пс 34:4 Introibo at altare dei 1 - А 

Come up, Kinch, come up, you 

fearful jesuit л 

В. Шекспір, «Romeo and Juliette», 

3, 3 

Romeo, come forth, come 

forth, thou fearful man 0,4 2 І 

For this, O dearly beloved, is the 

genuine Christine: body and soul 

and blood and ouns т катехизим, свята Євхаристія - - - І 

Dedalus м двгр. м., Дедал та Ікар Dedalus 1 - А 

Black panther т 

Ісус бен Пантера, варіант назви 

Ісуса з Назарету; Талмуд, Авода 

Зара 2:2 - - - С 

snotgreen л А. Рембо, “Le Bateau Ivre” morves d’azur 1 - І 

a grey sweet mother л 

А. Свінберн, “The Triumph of 

Time” the great sweet mother 0,8 2 Т 

Epi oinopa ponton л Гомер, “Odyssey”, 1:183 Over the wine-dark sea 1 - А 

Thalatta! л Ксенофон, “Anabasis”, 4, 7 The sea! 1 - А 

hyperborean м 

двгр. м., люди, які жили “за пн. 

вітром” - 1 - А 

the loveliest mummer of them all л В. Шекспір, “Julius Caesar”, 5, 5 

the noblest Roman of them 

all 0,7 2 І 

Pain, that was not yet the pain of 

love л Дж. Драйден, “Tyrranic love”, 4, 1 

Pains of love be sweater far  

Than all the other pleasures 

are 0,3 6 І 
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2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Liliata rutilantium.Turma 

circumdet. Iubilantium te virginium. т 

римо-католицькі ритуали, 

молитва за померших 

Liliata rutilantium te 

confessorum turma 

circumdet: iubilantium te 

virginum chorus excipiat 0,6 3 А 

(absit nomen!) ф 

латинський вираз-вірування для 

відкликання біди absit nomen, absit omen 0,5 6 І 

The girl I left behind me ф 

англ. балада кін.18 – поч. 19 ст., 

“I’m lonesome since I cross’d the 

hills” The girl I left behind me 1 - А 

Venus and Adonis л В. Шекспір, “Venus and Adonis” Venus and Adonis 1 - А 

the writer of Antony and Cleopatra о 

В. Шекспір, “Antony and 

Cleopatra” Antony and Cleopatra 1 - А 

Between the acres of the rye  

These pretty countryfolk would lie л 

В. Шекспір, “As You Like It”, 5, 3, 

22-24 

Between the acres of the rye 

With a hey, and a ho, and a 

hey nonino 

These pretty countryfolk 

would lie 1 6 А 

Homestead п 

“The Irish Homestead”, журнал 

Ірландської с/г організації. 

Дж.Джойс писав для журналу 

оповідання Homestead 1 6 А 

Isis Unveiled л 

О.П. Блавацькі, “Isis Unveiled: A 

Master-Key to the Mysteries of 

Ancient and Modern Science and 

Theology” Isis Unveiled 1 6 А 

As in wild earth a Grecian vase л 

П. Колум, “A Poor Scholar Of The 

Forties” 

As in wild earth a Grecian 

vase. 1 - А 

Dulcinea л М. де Сервантес, “Don Quixote” Dulcinea 1 - А 

Don Quixote  л М. де Сервантес, “Don Quixote” Don Quixote  1 - А 
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Sancho Panza л М. де Сервантес, “Don Quixote” Sancho Panza 1 - А 

glowworm of his lamp л Т. Мур, “The Young May Moon” glow-worm lamp 1 4 А 

Epipsychidion л П. Шеллі, “Epipsychidion” Epipsychidion 1 4 І 

archons of Sinn Fein і 

націоналістична організація “Сін 

Фейн” в Афінах за часів Сократа Sinn Fein 1 - А 

groatsworth of wit л Г. Грін, “Groats-Worth of Witte” Groats-Worth of Witte 1 - А 

In quintessential triviality 

For years in this fleshcase a shesoul 

dwelt л 

Л. Г. Вікторі, “Soul-Perturbating 

Mimicry” 

In quintessential triviality  

Of flesh, for four fleet years, 

a she-soul dwelt 0,7 3 Т 

Cordelia. Cordoglio. Lir’s loneliest 

daughter л В. Шекспір, “King Lear” Cordelia 1 4 А 

no truant memory л В. Шекспір, “Hamlet”, 1, 2 truant disposition 0,5 - Т 

3 

  

  

  

  

  

  

araby п 

назва базару, що проходив 14-19 

травня 1894 р. у Дубліні  araby 1 - А 

O’Donovan Rossa о ірландський революціонер O’Donovan Rossa 1 - А 

florin п 

британська монета у два шиллінги 

з зображенням королеви Вікторії, 

як нагадування ірландцям, що 

вони знаходяться під Британією  florin 1 - С 

Mangan о 

Дж. К. Манган, ірл. поет-

націоналіст  James Mangan 0,5 - А 

I bore my chalice safely through a 

throng of foes т Св. Тарціус, хлопчик-мученик - - - А 

Freemason і 

міжнародний таємне товариство, 

що сповідує принципи братства, 

милосердя та взаємодопомоги.  Freemason 1 - А 

come-all-you ф 

вулична ірландська балада “Come 

Аll you” come-all-you 1 - А 
  



246 
 

Продовження додатка А.2 

4 

  

Three Graces м 

двгр. м., Аглая, Єфросинія і Талія, 

богині радості і любові  - - - Т 

Arrayed for the Bridal а В. Белліні, “Puritani” 

Arrayed for the Bridal, in 

beauty behold her 0,5 6 А 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

Doomed for a certain time to walk 

the earth л В. Шекспір, “Hamlet”, 1, 5 

Doomed for a certain term to 

walk the night  0,9 3 Т 

Manna т Вх 17:14-16, манна небесна - - - А 

Anna Liffey п від назви річки в Ріландії – Ліфі Liffey 1 4 Т 

POST NO BILLS. POST 110 

PILLS л 

Дж. Кід, “POST NO BILLS. POST 

NO PILLS”  Post no bills. Post no pills 0,8 - А 

parallax л 

Р. Болз, “The Story of the 

Heavens”, вигадане слово parallax 1 - А 

Pillar of salt т 

Содом і Гомора, жінка, що 

обернулась перетворилась на 

стовб Pillar of salt 1 - С 

Robinson Crusoe  л Д. Дефо, “Robinson Crusoe” Robinson Crusoe  1 - А 

big Ben п 

назва годинника / порівяння Бена 

Долларда з Біг Беном big Ben 1 - Т 

Feast of Our Lady of Mount Carmel т свято Богоматері 

Feast of Our Lady of Mount 

Carmel 1 - С 

6 I Dreamt that I Dwelt а М.В. Болф, “The Bohemian Girl”, 2 I Dreamt that I Dwelt 1 - А 

 

 

 

 

7 

  

  

  

IN TANTO DISCRIMINE ф 

фраза, яку вимовляли часто 

римляни  in tanto discrimine 1 - А 

IMPLERE OLLAM 

DENARIORUM п наповнювати глечик динарами implere ollam denariorum 1 - А 

Horace  о мислитель Горацій Horace  1 - А 
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national poet of Ireland о Т. Мур  (1779-1852) - - - А 

 

Firbolg  ф 

легендарні жителі Ірландії, схожі 

спочатку на карликів Firbolg  1 - А 

Michael Cusack о 

засновник Гаельської спортивної 

асоціації  Michael Cusack 1 - А 

fenian і 

партія Ірландії, офіційна назва 

“Іrish Revolutionary Brotherhood” fenian 1 - А 

the cycles  м ірландські міфи - - - А 

tame geese і 

ірландських емігрантів називали 

“дикі гуси” tame geese 1 2 Т 

8 Napoleon о 

Наполеон Бонапарт, французький 

імператор у 1804–1814 і 1815 Napoleon (Bonapart) 1 - А 

9 

  

  

THE COUNT OF MONTE 

CRISTO л 

А. Дюма, “The Count of Monte 

Cristo” the Count of Monte Cristo 1 - А 

Mercedes  л 

А. Дюма, “The Count of Monte 

Cristo” Mercedes  1 - А 

—Madam, I never eat muscatel 

grapes. л 

А. Дюма, “The Count of Monte 

Cristo”, 71 

—Madam, I never eat 

muscatel grapes. 1 - А 

10 

  

  

  

  

  

  

    

Tristram ф Трістан, легендарний герой  Tristram 1 - А 

North Armorica і давня назва частини Галлії North Armorica 1 - А 

avoice from afire т Біблія, Вихід 3:1 avoice from afire 1 - Т 

vanessy л Дж. Свіфт, “Сadenus and Vanessa” vanessa 1 - А 

sosie sesthers о 

жінки, що мали вплив на 

Дж. Свіфта: Miss Esther 

Vanhomrigh (Vanessa) і Miss Esther 

Johnson  (Stella) - - 5 А 

http://lit.genius.com/3431542/James-joyce-finnegans-wake-chap-11/Sosie-sesthers
http://lit.genius.com/3431553/James-joyce-finnegans-wake-chap-11/Vanessy
http://lit.genius.com/3431542/James-joyce-finnegans-wake-chap-11/Sosie-sesthers
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a peck of pa’s malt  л 

Р. Бернс, “Willie Brew’d A Peck O’ 

Maut” 

Willie Brew’d A Peck O’ 

Maut 0,4 6 І 

 

Jhem or Shen  п 

(= Jameson). Jameson Distillery 

була близнюком пивоварні 

Гіннеса Jameson 0,7 5 Т 

The fall т оповідання про падіння вежі - - - А 

oldparr о 

Т. Парр, довгожитель, який 

прожив 152 роки.  Thomas Parr 0,5 - А 

erse solid man т Бт 2:7  - - - Т 

oranges have been laid to rust upon 

the green  і 

голландський будинок Оранський, 

вихідцем якого є герой Вільгельм 

III (Вільгельм Оранський). - - - А 

oystrygods і 

Остготи (до кінця 5 ст. завоювали 

Італію, і правили до 555р.) ostgots 0,7 5 Т 

oystrygods gaggin fishygods і 

Каталаунська битва остготів 

проти вестготів (451р.) - - - А 

Brekkekkex koax koax л Аристофан, “The Frogs” Brekkekkex koax koax 1 - І 

Badelaire п Ш. Бодлер (фр. поет) + тип шаблі  Baudelaire 1 5 Т 

Whoyteboyce п 

ірл. аграрна група, що захищала 

права фермерів  whiteboys 0,8 5 А 

bidimetoloves л 

R. Геррік, “Who May Command 

Him Anything”  

“Bid me to live, and I will live 

Thy Protestant to be” 

 

“Bid me to live” referenced in 

Ulysses 

Bid me to live, and I will 

live 0,6 5 Т 

their’s hayair т Бт 27:23  - 

 

- А 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_und_Isolde
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But was iz? Iseut? а Р. Вагнер,“Tristan and Isolde” Was ist? Isolde? 0,5 - А 

toofarback for messuages л Дж. Джойс, “Ulysses”, 12 two-pair-back and passages 0,6 5 Т 

joshuan judges had given us 

numbers or Helviticus committed 

deuteronomy т 

Книга Єгошуї» (Ісуса Навина), 

Суддів, Чисел, Второзаконня,  

Helviticus відноситься до Книги 

Левит 

joshuan, judges, numbers, or 

leviticus committed 

deuteronomy 1 5 А 

moses т 

вождь і законодавець народу 

єврейського, пророк  Moses 1 - А 

guenneses т Книга Буття (англ. Genesis) Genesis 1 5 Т 

man of hod т Біблія, Книга Повторення Закону  - - 5 Т 

liddle o А. П. Лідл, подруга Л. Керолла Alice Liddle 0,5 5 А 

Haroun л 

HarHarun al-Rashid, халіф Багдаду, 

“The Book of the Thousand Nights 

and a Night”   HarHarun al-Rashid 0,5 5 А 

Childeric і 

Childeric I, II and III - три 

франкські королі Меровінгів  Childeric 1 - А 

Eggeberth  і 

Egbert of Wessex (771 – 839 pp.), 

західносаксонський король Egbert  1 5 Т 

eyeful п 

Ейфелева вежа (замітка 

Дж. Джойса) Eiffel 0,5 5 Т 

a burning bush т Біблія, Вихід 3:1 a burning bush 1 - С 

arafatas п 

Гранітний пагорб в 15 милях на 

пд.сх. від Мекки, Саудівська 

Аравія arafatas 1 - С 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_und_Isolde
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muzzlenimiissilehims т 

мусульманські муедзини + 

ісламські ракети (каміння, що 

кидають під час церемонії 

Закидання диявола у Мецці) - - 5 Т 

pentschanjeuchy т перші п’ять книг Біблії - - - А 

O Sustainer т 

Е. Холланд, “The Story of 

Mohammed 99” O our Sustainer 0,7 6 А 

leatherbed т 

Коран, Сура, 8 “ownership of 

leather beds” leather bed 1 - А 

For a nod to the nabir is better than 

wink т 

Дж. Джойс – Холланд, “The Story 

of Mohammed, 94” Prayer is better than sleep 0,6 2 Т 

bedoueen  т 

Дж. Джойс – Холланд, “The Story 

of Mohammed, 31”: традиція у 

Мецці - віддавати малих дітей на 

виховання бедуїнським жінкам   Bedouin women 0,5 - А 

the crunch-bracken shall decide т 

Дж. Джойс – Холланд, “The Story 

of Mohammed, 90” the camel shall decide 0,8 2 Т 

ansars helpers т 

Дж. Джойс – Холланд, “The Story 

of Mohammed, 91”, Ansars - жителі 

Медини ansars helpers 1 - А 

rolls-rights п Rolls-Royce, автомобіль Rolls-Royce 0,9 5 Т 

carhacks п Carhaix, місто у Британії Carhaix 0,9 5 А 

stonengens п історична памятка Стоунхендж Stonehenge 0,9 5 А 

fargobawlers о 

В. Фарго (1818-81), 

американський поштар   William Fargo 0,5 5 А 
  

http://finwake.com/1024chapter1/prevod4.htm#Pentateuchos
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tournintaxes п 

Thurn and taxis, колишній 

німецький штат, який мав 

монополію на поштмейстерів 3 

16-го до 19-го ст.  Thurn and taxis 0,8 5 А 

mega-phoggs л 

Ж. Верн, “Le tour du monde en 

quatre-vingts jours”, Phogg - герой 

твору Phogg 0,5 4 А 

aeropagods  і 

місце вищої судового трибуналу 

древніх Афін Aeropag 0,8 5 А 

mecklenburk п 

Mecklenburg, регіон Німеччини + 

Mecklenburg Street, Дублін Mecklenburg 0,9 5 А 

merlinburrow п 

Marlborough, провінція у Новій 

Зеландії, + merlin - вид сокола + 

MARLBOROUGH BARRACKS - 

армійські бараки у Дубліні Marlborough 0,5 5 А 

Tell-No-Tailors’ Corner м 

герой міфу про Леді Годайву, Tom 

the Tailor Tom the Tailor 0,9 5 А 

Phill  ф 

“Phil the Fluter’s Ball”, персько-

французька пісня Phil the Fluter's Ball 0,3 6 А 

Олдос Хакслі 

1  

  

  

  

 

A most unhappy gentleman л 

В. Шекспір, “Two Gentlemen of 

Verona”, 5, 4 A most unhappy gentleman  1 - А 

damned spot л В. Шекспір, “Macbeth”, 5, 1 damned spot 1 - А 

The multitudinuous seas 

incarnadine л В. Шекспір, “Macbeth”, 2, 2  

The multitudinuous seas 

incarnadine 1 6 А 

http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Gentlemen_of_Verona
http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Gentlemen_of_Verona
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Lenina Сrowne о В. Ленін і Дж. Краун 

Vladimir Lenin, John 

Сrowne 0,5 - І 

And then to show that I can bear 

pain  

without crying out т 

Мт. 27, Мр. 15, муки Ісуса Христа 

при розіп’ятті - - - А 

Bernard Marx о Дж. Б. Шоу і К. Маркс  Bernard Show, Carl Marx 0,5 - І 

and-Ford!  

Ford! о 

Г. Форд (1863–1947), впливова 

людина того часу Henry Ford 1 - І 

 2 

  

  

  

  

  

  

Lend me your ears л В. Шекспір, “Julius Caesar”, 3, 2 Lend me your ears 1 - А 

Yes, babies. Mewling and puking л В. Шекспір, “As You Like It”, 2, 7 

At first the infant, Mewling 

and puking in the nurse’s 

arm. 0,4 3 А 

O brave new world, O brave new 

world  л В. Шекспір, “The Tempest”, 5, 1 

O brave new world, That has 

such people in’t!  1 6 А 

“Ford!” о 

Г. Форд (1863–1947), впливова 

людина того часу Ford 1 - І 

I come to bring you freedom т 

Послання св. апостола Павла до 

галатів 5:1 I come to bring you freedom 1 - А 

Helmholtz Watson  о Г. фон Гельмгольц і Др. Ватсон  

Hermann Helmholtz, Doctor 

Watson  0,5 - І 

Ford helps those who help 

themselves т Коран, Сура 13:11 - - 3 Т 

 3 

  

  

  

  

  

  

His fordship  о 

Г. Форд (1863–1947), впливова 

людина того часу Henry Ford 0,6 4 А 

Mustapha Mond о М. К. Ататюрк і А. Монд  

Mustapha Ataturk, Alfred 

Mond 0,5 - А 

from the mouth of Ford himself.  т 2 Хр 35:22 from the mouth of God 0,8 4 А 
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Тhe dust was Harappa,  

was Ur of the Chaldees т 

Ер 50:10, місце народження 

Авраама Harappa, Ur of the Chaldees 1 - А 

Jupiter м рим. м., король богів і бог неба  Jupiter 1 - А 

Odysseus м 

двгр. м., легендарний правитель 

Ітаки Odysseus 1 - А 

Gotama т Гаутама Будда  Gotama Buddha 0,5 5 А 

King Lear л В. Шекспір, “King Lear” King Lear 1 - А 

Thoughts of Pascal л Б. Паскаль, “Pensеes” Pascal, Thoughts  1 - А 

Requiem а В. А. Моцарт, “Requiem” Requiem 1 - А 

Symphony а 

Дж. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен - - - А 

darkness, disease, and  

smells т Вх 7, 9, 10, Десять кар Господніх - - - А 

 4 Babylonian wall  т Дн 4:27 Babylon 1 - Т 

 5 

  

  

  

  

  

The Caesars  і 

Юлій Цезар, перший римський 

імператор (з 27 до н. е.), 

засновник юліансько-

клавдіанської династії. Caesar 1 - А 

The seeds of Julius’s courage і 

Юлій Цезар, перший римський 

імператор (з 27 до н. е.), 

засновник юліансько-

клавдіанської династії - - - А 

Augustus’s prudence і 

Юлій Цезар, перший римський 

імператор (з 27 до н. е.), 

засновник юліансько-

клавдіанської династії - - - А 
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ruelty of Tiberius і 

Тиберій Клавдій Нерон, римський 

імператор з династії Юліїв-

Клавдіїв Tiberius Neron 0,5 - А 

Caligula’s folly і 

Калігула, інше ім’я Гая Юлія 

Цезаря Caligula 1 - А 

Nero’s artistic genius і 

Неро́н, римський імператор, 

п'ятий і останній з династії Юліїв-

Клавдіїв Nero 1 - А 

 6 

  

sleeping beauty ф 

Ш. Перо, “La Belle au bois 

dormant” sleeping beauty 1 - А 

Herself alive, wakefully and 

consciously alive, she had studied 

his beautiful deadness л В. Шекспір, “Romeo and Juliette” 

Herself alive, wakefully and 

consciously alive, she had 

studied his beautiful 

deadness 1 - А 

7 

  

  

Ovidian Latin verses л 

Публій Овідій Назон, або Овідій – 

останній з поетів “золотої доби” 

римської літератури Ovid 1 - А 

humorous parodies of Herodotus л 

Геродoт Галікарн́аський, 

давньогрецький історик Herodotus 1 - А 

It's a labour of Hercules м двгр. м., син бога Зевса і Акмени Hercules 1 - А 

 8 

  

  

  

  

  

Thermopylae  і 

гірський Фермопільський прохід 

між Фессалією та Локридою, який 

під час греко-перських воєн, в 480 

році до н. е. стійко обороняли 300 

спартанців на чолі з царем 

Леонідом, загинувши в нерівній 

сутичці  Thermopylae  1 - А 

the Spartans і воїни міста-держави Спарти the Spartans 1 - А 
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Leonidas  і 

Леонід І, спартанський цар з роду 

Агіадів Leonidas  1 - А 

Divide and rule л 

Ш. Роллен, “Histoire Romanie”, 

VII, 25; Н. Макіавеллі, “Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio”, 

III, XXVII;  Дж. Холл, 

“Meditations and Vowes” Divide and rule 1 - Т 

the Song of Songs т Біблія, Пісня над піснями the Song of Songs 1 - А 

Divide and conquer. I conquered. л 

Ш. Роллен, “Histoire Romanie”, 

VII, 25; Н. Макіавеллі, “Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio”, 

III, XXVII;  Дж. Холл, 

“Meditations and Vowes” 

Divide and conquer. I 

conquered. 1 2 Т 

 9 Godwin and Shelley о 

В. Годвін, англійський журналіст і 

письменник, і його дочка 

М. Шеллі, англійська 

письменниця 

William Godwin, Percy 

Shelley 0,5 - А 

 10 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

Love casts out fear; but conversely 

fear casts out love т 

Перше соборне послання св. 

апостола Івана 4:18  

There is no fear in love; 

instead, perfect love drives 

out fear 0,8 3 А 

Einsteins о 

А. Ейнштейн, один з 

найвизначніших фізиків ХХ ст. Albert Einstein 0,5 - І 

Judgment т Мт. 25, Страшний суд - - - А 

Parthenons і 

головний храм Афінського 

акрополя, присвячений богині 

Афіні Парфенос, покровительці 

міста та всієї Аттики Parthenon 1 - І 
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Sistine Chapels і 

папська каплиця у Ватиканському 

палаці, споруджена у 15 ст. на 

замовлення папи Сікста ΙV Sistine Chapel 1 - І 

Newtons о 

англ. учений, творець класичної 

фізики Isaac Newton 0,5 - І 

Mozarts  о 

В. А. Моцарт, австр. композитор, 

представник классицизму Wolfgang Mozart 0,5 - І 

Shakespeares о 

В. Шекспір, англ. драматург 

Єлизаветинської епохи  William Shakespeare 0,5 - І 

Ezzelinos і 

Еззеліно ІІІ да Романо, 

політичний діяч середньовічної 

Італії, воєначальник, сеньйор 

Верони, Падуї і Венеції  Ezzelino da Romano 0,5 - І 

Napoleons  і 

Наполеон Бонапарт І, 

французький імператор у 1804–

1814 pp. і 1815 p. Napoleon Bonapart 0,5 - І 

Hitlers  і 

Адольф Гітлер, політичний та 

державний діяч Німеччини, 

рейхсканцлер, 1933-1945 рр. Adolf Hitler 0,5 - І 

Jay Goulds і 

Дж. Гоулд, провідний 

американський залізничник-

розробник Jay Gould 0,5 - І 

Inquisitions і 

iнквізиція – група установ в 

рамках судової системи Римсько-

католицької церкви, метою якої є 

боротьба з єрессю Inquisition 1 - І 
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NKVD’s і 

Народний комісаріат внутрішніх 

справ, одне з виконавчо-

адміністративних відомств 

(міністерств) уряду СРСР  NKVD’ 1 - І 

Герберт Лоуренс 

 1 

  

  

I will do my best for you – always –

always – in sickness or out of 

sickness – there т клятва при вінчанні 

I will do my best for you—

always – always – in 

sickness or out of sickness –

There 1 - І 

may evil befall you, you selfish 

demon т Талмуд, Санхедрін 10.3 may no evil befall you  0,8 4 Т 

Aaron т 

старший брат Мойсея та Міріам, 

перший первосвященик 

єврейського народу  Aaron 1 - А 

 2 

  

Dorothy Wordsworth о англійська письменниця і поетеса Dorothy Wordsworth 1 - А 

Jane Austen о 

англійська письменниця ХVIII-

XIX ст. Jane Austen 1 - А 

 3 The meek shall inherit the earth т Мт 5:5  

Blessed are the meek: for 

they shall inherit the earth. 0,6 3 А 

 5 

the sons of god with the daughters 

of men т Бт 6:1-8 

when the sons of God came 

in to the daughters of man 

and they bore children to 

them 0,4 6 А 

 6 

  

  

O Captain, my Captain, our 

splendid trip is done! л В. Вітмен, “O Captain, my Captain” 

O Captain, my Captain, our 

fearful trip is done! 1 - Т 

legions of young snakes with a new 

secret to whisper to Eve т Бт 2:17 - - - А 

Constance  і 

Констанція Голанд, дочка 

Дж. Голанда, 1-го герцога Ексетер  Constance Holland 0,5 - А 
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 7 

  

  

Old King Cole ф 

Британська римівка “Old King 

Cole” Old King Cole 1 2 І 

Mother Hubbard ф 

Британська дитяча римівка “Old 

Mother Hubbard” Mother Hubbard 1 6 І 

Sing a song of sixpence 

Pocketful of posies ф 

Британська дитяча римівка “Sing a 

song of sixpence, A pocket full of 

rye” 

Sing a song of sixpence 

Pocketful of posies 1 2 Т 

 8 

  

  

  

  

walking shakily on the sea like the 

disciple т Мт 14:29, ходіння Ісуса по воді - - - С 

breaking the bread into five 

thousand portions, like the Lord, т 

Лк 9:10-17, Мр 6:32-44, Ів 6:1-15, 

Мт 14:14-21, годування 5000 

людей - - - С 

the pillar of cloud across the desert  т Бт 19,24-25 (Содом і Гомора) - - 2 Т 

watching the bush that crackled yet 

did not burn away т Вх 3:1, палаючий кущ - - - А 

Sell all thou hast, and give to the 

poor т Мр 10:21, повчання Ісуса  

Sell all thou hast, and give to 

the poor 1 - А 

 9 

  

  

the New World and the Old. т Новий і Старий Завіти - - - А 

she could not create her man т Бт 2-4, створення Адама з ребра - - - А 

rainbow т Бт 9-14, веселка після потопу - - - С 

Вірджинія Вулф 

 1 

  

Shakespeare о 

Ві́льям Шекспір́, англійський 

драматург Єлизаветинської епохи  William Shakespeare 0,5 - А 

Full fathom five thy father lies л 

В. Шенкспір, “Ariel’s Song” (Full 

Fathom Five) 

Full fathom five thy father 

lies 1 - А 

 5 

  

  Moliere л 

Ж. Б. Мольєр, “Le Misanthrope ou 

l’Atrabilaire amoureux”, герой 

Альцест  Jean Moliere 0,5 - А 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fbiblehub.com%2Fmark%2F10-21.htm&ei=0tLHU-_8M8mX1AWFkIHIAg&usg=AFQjCNEdXglnZgZrOXVW_noKqT_oAmkslw&bvm=bv.71198958,d.d2k
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poems of Donne л 

Дж. Донн, англійський поет, 

сатирик, юрист  John Donne 0,5 - А 

Ulysses м 

Одісей, легендарний герой у 

грецькій міфології Ulysses 1 - А 

 6 

  

Byron  о 

Дж. Байрон, англійський поет, 

який став символом романтизму і 

політичного лібералізму в Європі 

XIX ст.  George Byron  0,5 - А 

Cowper о В. Коупер, англійський поет William Cowper 0,5 - А 

 7 

  

  

  

Shakespeare о 

Вiльям Шекспiр, англійський 

драматург Єлизаветинської епохи  William Shakespeare 0,5 - А 

Milton о 

Дж. Мільтон, англійський поет і 

мислитель John Milton 0,5 - А 

Wordsworth о 

В.Вордсворт, англійський поет-

романтик.  William Wordsworth 0,5 - А 

Shelley о 

П. Б. Шеллі, англійський поет-

романтик Percy Shelley 0,5 - А 

 8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Shakespeare's plays л 

Вiльям Шекспiр, англійський 

драматург Єлизаветинської епохи 

і його творчість William Shakespeare 0,5 - А 

Cleopatra  л В. Шекспір, “Cleopatra” Cleopatra  1 - А 

Lady Macbeth л В. Шекспір, “Lady Macbeth” Lady Macbeth 1 - А 

Clytemnestra л В. Шекспір, “Lady Macbeth” Clytemnestra 1 - А 

Antigone л 

Антігона або Антигоoна, 

персонаж давньогрецької 

міфології, дочка Едіпа та Іокасти Antigone 1 - А 

Phedre л Ж. Расін, “Phedre” Phedre 1 - А 
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Cressida л 

В. Шекспір, “Troilus and Cressida”, 

персонаж Cressida 1 - А 

Rosalind л 

В. Шекспір, “As You Like It”, 

персонаж Rosalind 1 - А 

Desdemona л В. Шекспір, “Othello”, персонаж Desdemona 1 - А 

the Duchess of Malfi л 

Дж. Вебстер, “The Duchess of 

Malfi” the Duchess of Malfi 1 - А 

Millamant л 

В. Конгрів, “The Way of the 

World”, персонаж Millamant 1 - А 

Clarissa л 

С. Річардсон, “Clarissa, or, the 

History of a Young Lady” Clarissa 1 - А 

Becky Sharp л 

В. Теккерей, “Vanity Fair”, 

персонаж Becky Sharp 1 - А 

Anna Karenina л Л. Толстой, “Anna Karenina” Anna Karenina 1 - А 

Emma Bovary л Г. Флобер, “Madame Bovary” Emma Bovary 1 - А 

Madame de Guermantes л 

М. Пруст, “À la recherche du temps 

perdu” Madame de Guermantes 1 - А 

 9 

  

But I beneath a rougher sea л В. Коупер, “The Castaway” But I beneath a rougher sea 1 - А 

We perished, each alone л В. Коупер, “The Castaway” We perished, each alone 1 - А 

 10 

  

the days of Marco Polo і 

Мaрко Пoло, венеційський купець 

і мандрівник, автор “Книги чудес 

світу”, в якій описані його 

спостереження під час подорожей 

Азією Marco Polo 1 - А 

Lead on, Macduff л В. Шекспір, “Lady Macbeth”, 5, 8 

Lay on, Macduff, and 

damned be him who first 

cries ‘Hold! enough!’ 0,7 6 Т 

Джордж Оруелл 

http://www.bartleby.com/41/321.html
http://www.bartleby.com/41/321.html
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 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mollie і російська буржуазія - - - І 

Benjamin о 

Дж. Оруелл, або інтелектуали в 

цілому - - - І 

Rebellion  і Російська революція 1917 p. - - - І 

Mrs. Jones о 

цар Микола II і його сім’я; 

капіталісти - - - І 

hoof and horn signified the future 

Republic of the Animals і 

серп і молот, державна емблема 

Радянського Союзу - - - І 

Snowball  о 

Л.Троцький, революційний діяч 

XX століття, ідеолог троцькізму - 

однієї з течій марксизму - - - І 

Napoleon о 

Й. Сталін, державний, політичний 

і військовий діяч СРСР Napoleon Bonapart 0,5 - І 

Beasts of England л П. Б. Шеллі, “Men of England” - - 2 І 

Animal Committees і радянські комітети - - - І 

Seven Commandments і 

Біблія, Книга Буття 2:16, Сім 

законів Ноя  - - - І 

Muriel  і старші жителі Радянського Союзу - - - І 

Clover  і 

противники сталінського 

коммунізму - - - І 

 3 

  

  

  

  

  

Manor Farm і Росія - - - І 

Mr. Whymper і 

капіталісти, які тримали звязки з 

радянською державою - - - І 

Mr. Pilkington of Foxwood і лідери Англії - - - І 

Mr. Frederick of Pinchfield- і А. Гітлери та інші лідери Англії - - - І 

Boxer  і робочий клас Радянського союзу - - - І 

Squealer  і 

радянська журналістика, керована 

І. Сталіним - - - І 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Allusion
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4 

the Battle of the Cowshed і 

вторгнення Радянської Росії в 

Україну у 1918  - - - І 

Pigeons  і пропаганда Радянського Союзу - - - І 

Jessie and Bluebell і охорона Й. Сталіна - - - І 

But they have destroyed the 

windmill. And we had worked on it 

for two years! і 

вторгнення А. Гітлера в УССР у 

1941р. і численні людські втрати 

людей зі сторони республіки  - - - І 

5 

Chaucer л 

Дж. Чосер, англійський поет 

Середньовіччя. Geoffrey Chaucer 0,5 6 А 

Shakespeare л 

Вiльям Шекспiр, англійський 

драматург Єлизаветинської епохи 

і його творчість William Shakespeare 0,5 6 А 

Milton л 

Дж. Мільтон, англійський поет і 

мислитель John Milton 0,5 6 А 

Byron л 

Дж. Байрон, англійський поет, 

який став символом романтизму і 

політичного лібералізму в Європі 

XIX століття.  George Byron 0,5 6 А 

Goldstein  о Л. Троцький  - - - І 

Big Brother  о 

Й. Сталін, державний, політичний 

і військовий діяч СРСР - - - І 

Winston Smith о 

В. Черчіль, лідер англійської 

партії консерваторів  Winston Smith 0,5 - І 

6 I think I exist л Р. Декар, “Principles of Philosophy”  Cogito ergo sum 1 6 А 

 7 telescreen  п 

контроль Партії людською 

свідомістю  - - - С 

8 The Lord is my sheperd т Пс 23  The LORD is my shepherd 1 - А 

http://plato.stanford.edu/entries/descartes-works/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cogito_ergo_sum#cite_note-capitalization-1
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psalm+23&version=KJV
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therefore can I lack nothing т Пс 23  therefore can I lack nothing 1 - А 

Sihon king of the Amorites т 

Чс 21:23-24, Сихон, цар 

амморейський Sihon 1 4 А 

Og the king of Bashan т Вт 3:11, Ог, цар башанський Og 1 4 А 

The children of Israel did evil again 

in the sight of the Lord т Сд 3:12 

Now the sons of Israel again 

did evil in the sight of the 

LORD. 0,9 - А 

Asher abode in his breeches т Сд 5:17 

Asher continued on the sea 

shore, and abode in his 

breaches 0,5 6 А 

Beersheba т 2 См 2:2 Beersheba 1 - А 

Shimei  т Вх 6:17, Чс 3:18, 21, син Левія Shimei  1 - А 

Nebuchadnezzar  т 

Дн, Навуходоносор II, цар 

Вавилонії Nebuchadnezzar  1 - А 

Ahithophel  т 2 См 15:31, радник царя Давида Ahithophel  1 - А 

 9 jones in Poona in ‘87 п 

ймовірно йде мова про певну 

подію  - 1 - А 

Вільям Сомерсет Моем 

1 

  

  Parthenon і 

Парфено́н, головний храм 

Афінського акрополя, 

присвячений богині Афіні 

Парфенос, покровительці міста та 

всієї Аттики Parthenon 1 - А 

6 

Euripides  о 

Еврипід, давньогрецький поет-

драматург Euripides  1 - А 

Tristan а 

легендарний ірландскьий герой 

Трістан Tristan 1 - А 

Tosti о 

П. Тості, італ. і брит. композитор і 

вчитель  Paolo Tosti 0,5 - А 
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Evil communications corrupt good 

manners т 2 Кр 15:33 

Be not deceived: evil 

communications corrupt 

good manners 0,6 6 А 

7 pride goeth before a fall т Пр 16:18  

Pride goeth before 

destruction, and an haughty 

spirit before a fall.  0,6 6 А 

8 

  

Catherine of Aragon і 

Катериина Арагонська, донька 

ісп. короля Фердинанда II, 

королева Англії Catherine of Aragon 1 - А 

Venus toute entière à sa proie 

attachée л Ж. Расін, “Phedre”, 1, 3 

C'est Vénus tout entière à sa 

proie attaché 0,9 6 А 

9 

  

  

  

  

  

Michael Angelo о 

Мікеланджело Буонарроті, італ. 

скульптор, художник, архітектор Michael Angelo 1 - А 

Wagner о 

В. Р. Ваґнер, нім. композитор, 

диригент, теоретик музики Richard Wagner 0,5 - А 

Napoleonic instinct о 

Наполеон Бонапарт І, 

французький імператор у 1804–

1814 pp. і 1815 p. (Жага до влади) Bonapart Napoleon 0,5 - А 

Cagliostro о 

граф Алєсaндро Каліoстр, відомий 

містик і авантюрист Alessandro Cagliostro 0,5 - А 

Denis Zachaire о 

псевдонім алхіміка 16 ст., який 

все життя намагався знайти 

Філософський камінь Denis Zachaire 1 - А 

Raymond Lully о 

Раймyнд Лyллій, каталонський 

філософ, письменник і богослов Raymond Lully 1 - А 

10 

  The Revue des deux Mondes  п 

щомісячний французький 

літературний журнал The Revue des deux Mondes  1 - А 

http://biblehub.com/1_corinthians/15-33.htm
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Fortnightly Review п 

один з найпопулярніших журналів 

19 ст. у Англії Fortnightly Review 1 - А 

Frohliche  Wissenschaft of Nietsche л 

Ф. Ніцше, “Die fröhliche 

Wissenschaft” 

Die fröhliche Wissenschaft, 

Friedrich Nietsche 1 - А 

Herbert Spencer л 

Г. Спенсер, англійський філософ і 

соціолог Herbert Spencer 1 - А 

Gainsborough portrait о 

Т. Гейнсборо, англійський 

художник і портретист Thomas Gainsborough  0,5 - А 

Джозеф Конрад 

 3 Philistinish lair т 

Єз, Бт, Пс, філистимляни, 

стародавній народ Philistin 1 - А 

 4 dust and ashes т Йв 42:6 dust and ashes 1 - А 

 5 Cherchez la femme л 

А. Дюма, “Les Mohicans de Paris”, 

ІІІ, 10  Cherchez la femme 1 6 А 

 6  I went down on my knees т Еф 3:14  

For this cause I go down on 

my knees before the Father 0,4 6 А 

 7 emissary of Providence т інша назва для Бога - - - А 

 8 

who did not care what would 

happen to-morrow т Мт 6:34  

So do not worry or be 

anxious about tomorrow, for 

tomorrow will have ...  0,2 6 Т 

Загальна кількість – 293 

 

  

http://biblehub.com/job/42-6.htm
http://www.biblegateway.com/verse/en/Matthew%206%3A34
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Аналіз алюзивних мовних одиниць у текстах ліричного роду британської художньої літератури модернізму 

№ 

в-

ки Алюзія Т Джерело Оригінал (за наявності) Е Ф С 

Вістен Г’ю Оден 

1 

  

  

  

  

  

Venus  м р.м., богиня садів, плодородства Venus 1 - А 

The Flower of the Ages т 1 Кр 7:36 the flower of her age 0,8 2 А 

when he cried the little children died 

in the streets л 

Дж. Л. Мотлі, “The rise of the 

Dutch Republic” 

and when he died the little 

children cried in the streets 0,9 2 Т 

William Yeats о 

В. Б. Єйтс, ірландський поет, 

драматург, театральний діяч William Yeats 1 - А 

Mad Ireland  і ірландський рух за незалежність  - - - А 

In the nightmare of the dark 

All the dogs of Europe bark і Друга світова війна (1941-1945) - - - А 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fudge Motors п автокорпорація “Ford Motors” Ford Motors 0,5 - Т 

Eugenist  т 

вірування і практика щодо 

вдосконалення генетичної якості 

людського населення  Eugenism 0,9 5 А 

The unmentionable odour of death 

Offends the September night і початок Другої світової війни - - - А 

Linz п 

місто пн. Австрії, місце 

народження А. Гітлера  Linz 1 - А 

Luther  о 

М. Л. Кінг, борець за права 

темношкірих Martin Luther  0,5 - А 

A psychopathic god о 

А. Гітлер, рейхсканцлер 

Німеччини 1933-1945 рр. - - - І 
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Thucydides  о 

двгр. історик, автор основ 

історичної критики Thucydides  1 - А 

Nijinsky  о 

Х. Ніжинський, російський 

балетмейстер  Khoma Nijinsky  0,5 - А 

Diaghilev о 

С.П. Дягелев, російський 

реформатор театрального 

мистецтва Sergey Diaghilev 0,5 - А 

Eros  м 

двгр. м., бог кохання, син 

Афродіти, грецька міфологія Eros  1 - А 

Fisc п 

псевдосередньовічний одяг, як 

форма студентів Оксфорду  Fisc 1 - А 

Cato  і 

Марк Катон Старший / Марк 

Катон Молодший, римські 

держані діячі  Mark Cato  0,5 - А 

Caesar’s  о 

Гай Юлій Цезар, давньоримський 

імператор Julius Caesar 1 - А 

3 

  

  

  

  

  

  

a cloud of dust т Нм 1:3 clouds are the dust  0,8 6 А 

Achilles м 

син царя Пелея та морської богині 

Фетіди, герой Троянської війни  Achilles 1 - А 

Muse м 

двгр. м., Музи, дочки Зевса і 

Мнемосини Muse 1 - А 

Tolkien о 

Дж. Толкін, англ. письм. ХХ ст. 

жанру фентезі John Tolkien 0,5 - А 

Сharles Williams о 

Ч. Вільямс, брит. поет, новеліст і 

літературний критик  Сharles Williams 1 - А 

Hilton’s Be My Guest л К. Н. Хілтон, “Be My Guest” Hilton, Be My Guest 1 

 

А 

grahamgreeneish о Г. Грін, англ. письм. ХХ ст.  Graham Green 1 4 І 

http://www.kingjamesbibleonline.org/Nahum-1-3/
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4 

  

  

  

Dante о 

А. Данте, італ. поет доби 

Відродження Dante Alighieri 0,5 6 А 

the cry of ‘Judas’ т 

Юда Іскаріот, апостол-зрадник 

(учнів) Ісуса Христа Judas 1 - І 

Eros м 

двгр. м., бог кохання, син 

Афродіти Eros 1 - А 

Aphrodite м 

двгр. м., богиня вроди й кохання, 

мати Ероса Aphrodite 1 - А 

5 

  

  

  

The Old Masters о художники в загальному - - - А 

In Breughel’s Icarus л 

П. Брюгель, “Landscape with the 

Fall of Icarus” 

Breughel, Landscape with 

the Fall of Icarus 0,3 6 А 

a boy falling out of the sky м 

двгр. м., Ікар (міф про Дедала і 

Ікара) - - - А 

Napoleon і 

Наполеoн Бонапaрт І, 

французький імператор у 1804–

1814 pp. і 1815 p.  Napoleon Bonapart 0,5 6 А 

6 Caesars  і 

Юлій Цезар, давньоримський 

імператор Julius Caesar 0,5 6 А 

7 

  

  

Venus  м р.м., богиня садів, плодородства Venus  1 - А 

Ogre  м 

двгр. м., великі людиноподібні 

монстри, що їли людeй Ogre  1 - А 

Hercules м 

9 вільних міст Ессоса: Пентос, 

Браавос, Лорат, Мир, Лис, 

Квохор, Норвос, Тирош, Волантіс. Hercules 1 - А 

8 

  

  

  

   

gone like Imperial Rome і 

зникнення могутньої Римської 

імперії 473 р. н.е. Imperial Rome 1 - А 

Poems of Donne л 

Дж. Донн, англ. поет, 

метафізичний напрям John Donne 0,5 4 А 

http://www.artchive.com/artchive/B/bruegel/icarus.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/B/bruegel/icarus.jpg.html
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Zeus’  м 

двгр. м., бог неба, грому і 

блискавки Zeus 1 - А 

Ares  м двгр. м., бог війни  Ares  1 - А 

Hermes  м 

двгр. м., посланець богів і 

провідник душ померлих  Hermes  1 - А 

Apollo м 

двгр. м., бог світла і покровитель 

мистец Apollo 1 - А 

Olympic games і 

загальногрецькі урочистості 

змагання культового характеру на 

честь Зевса  Olympic games 1 - А 

Cortez о 

Е. Кортес, ісп. конкістадор, у 

1519-1521 рр. завоював Імперію 

ацтеків і знищив їх цивілізацію Ernan Cortez 0,5 6 А 

Prince Hal. л 

В. Шекспір, “Henry IV”, 

прізвисько принца Генрі   Prince Hal 1 - А 

Homers  о 

двгр. поет, автор “Іліади” та 

“Одіссеї” Homer 1 - А 

Aphrodite  м 

двгр. м., богиня вроди й кохання, 

мати Ероса Aphrodite  1 - А 

9 

  

  

  

  

Narcissus  м 

двгр. м., надзвичайно красивий 

син річкового Бога Кефісса і 

Німфи Ліріопи. Narcissus  1 - А 

Proust о 

М. Пруст, франц. письм., есеїст, 

критик ХХ ст. Marselle Proust 0,5 6 А 

D’Alembert о 

Ж. д’Аламбер, франц. філософ-

енциклопедист, фізик, математик Jean D’Alembert 0,5 6 А 
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Pascal  о 

Б. Паскаль, франц. філософ, 

фізик, математик Blaise Pascal  0,5 6 А 

Diderot  о 

Д. Дідро, франц. філософ епохи 

Просвітництва Denny Diderot  0,5 6 А 

  

10 

  

  

  

  

Adam’s т 

перша людина, батько роду 

людського Adam 1 - А 

Homer’s heroes  л 

герої “Одіссеї” та “Ілліади” 

Гомера - - - А 

Hector м двгр. м., принц троянський Hector 1 - А 

the von Brauns  о 

Сім’я фон Браунів: М. фон Браун 

(старший), нім. політик, Міністр 

Агрокультури 1932-33рр., батько 

трьох синів Магнуса молодшого, 

Зігмунда і Вернера (німецьких 

політиків)  

Magnus, Zigmund, Verner 

von Brauns  0,4 6 А 

Hybris  м 

двгр. м., богиня або дух (демон) 

нахабства, насильства, гордості Hybris  1 0 А 

Ділан Томас 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

seven seas л 

7 морів середньовічної араб. літ-

ри: Перська затока, затока 

Хамбату, Бенгальська затока, 

Малаккська протока, 

Сінгапурська протока, 

Тайландська затока, Південне 

китайське море  - - - А 

From the cities of nine і 

9 вільних міст Ессоса: Пентос, 

Браавос, Лорат, Мир, Лис, 

Квохор, Норвос, Тирош, Волантіс. - - - А 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigismund_von_Braun
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Essos
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Essos
http://awoiaf.westeros.org/index.php/Essos
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Drinking Noah  т 

Бт. 7-8, внук Матусаїла; людина, 

що врятувалась від потопу з 

сім’єю і тваринами  Noah 1 - А 

cracked from Adam т 

перша людина, батько роду 

людського Adam 1 - С 

abbadon м 

двгр. м., бог світла і покровитель 

мистецтв  Abbadon 1 - А 

Eve т 

перша жінка, мати роду 

людського Eve 1 - С 

Rip Van Winkle  л В. Ірвінг, “Rip Van Winkle”  Rip Van Winkle  1 - А 

Christward shelter т 

Мт 1:20-25, шатро, де народився 

Ісус Христос - - - А 

 2 centaur  м 

двгр. м., химері істоти, 

напівлюди-напівконі centaur  1 - А 

 3 

  

  

  

Jericho  т ІН 6:26 Jericho  1 - А 

Sheba’s side т 1 Цр 10; Коран 7:176 Sheba 1 - А 

Sin who had a woman's shape т 

перша жінка, мати роду 

людського - - - А 

Venus  м р. м., богиня садів, плодородства Venus  1 - А 

 4 

  

  

  

Christbread  т Ів 6:51 Christbread  1 - А 

Him т Ісус Христос - - - А 

Herods т 

Ірод ІІ, цар Іудеї / Ірод І, ІІІ і IV - 

царі Юдейської провінції 

Римської імперії Herod 1 - А 

the Jordan  т 

ІН 6-19 та ін.. Річка хрещення 

Ісуса Христа Jordan  1 - А 

 5 

  Adam  т 

перша людина, батько роду 

людського Adam  1 - А 
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one manna т Вх 17:14, манна небесна  manna 1 - C 

 6 in a tower of words т Бт 11, вавилонська вежа - - - С 

 7 

  

  

  

  

  

the fly-lord’s acre л В. Голдінг, “The Lord of the Flies” The Lord of the Flies 0,4 2 І 

Flood т Всесвітній потоп, Бт 7-8 - - - С 

Apple т 

Бт 2-4, яблуко, яким Єва 

спокусила Адама - - - С 

devil in the loin т Бт 2-4, змій-спокусник - - - С 

the blood of spring т 

Ів 19:17-30, Мр 15:22-30; Лк 

23:33-47; Мт 27:33-38 - - - С 

Jack of Christ  т 

Дж. М. Хопкінс,  

“That Nature Is A Heraclitean Fire” - - - А 

 8 

  

a talking snake т Бт 3, змій-спокусник - - - С 

played down pardon from the 

heavens’ hill т Бт 4, вигнання з раю  - - - А 

 9 

  

  

  

  

Christ’s dazzling bed т Ісус, як символ душевної чистоти - - - А 

Adam  т 

перша людина, батько роду 

людського Adam 1 - С 

My Egypt’s armour  т 

Єр 46, битва між єгиптянами і  

вавилонцями на р. Євфрат - - - А 

Cry Eloi т Мр 15:34 

Christ’s cry “Eloi, Eloi, lama 

sabachthani?” 0,3 6 А 

the crossing Jordan т ІН 16-19 та ін. Jordan  1 4 А 

 10 

  

  

  

  

Murder of Eden  т Каїн - - - А 

Jericho on Eden т Єрихон, ІН 6:26 Jericho, Eden 1 - А 

a wooden horse м Троянський кінь - - - А 

death of Hamlet  л В. Шекспір, “Hamlet”, 3 - - - А 

John’s beast т образ св. Іоанна – орел Saint John 0,5 4 А 
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Job's patience т 

Йв, Іов багатостраждальний, 

старозавітній праведник Job 1 4 А 

Adam  т 

перша людина, батько роду 

людського Adam 1 - А 

Вільфред Оуен 

 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

The foul tornado, centred at Berlin і 

гітлерівська Німеччина, початок 

Другої світової війни - - - А 

the tide of Lethe м 

двгр. м., Лета – річка забуття в 

царстві мертвих Аїд Lethe 1 4 А 

Styx  м 

двгр. м., Стікс – отруйна річка в в 

царстві мертвих Аїд Styx 1 - А 

Mecca  т місце паломництва мусульман Mecca  1 - А 

Asgard м сканд. м., селище для богів Asgard 1 4 А 

Paradise  т 

рай, щасливе майбутнє релігійної 

людини Paradise  1 - С 

Acropole і 

місце первинного поселення в 

Афінах Acropole 1 - А 

He too lost a limb т Ів 13:27, зрада Юди - - - А 

Golgotha  т 

Мт. 27:33, Лк. 23:33, Мк. 15:22, Ів. 

19:17, пагорб розп’яття Ісуса  Golgotha  1 - С 

Dulce et decorum est Pro patria mori л Горацій, “Odes”, 3, 2 

Dulce et decorum est Pro 

patria mori - - А 

By Joy, whose ribbon slips л Дж. Кітс, “Ode on Melancholy”   

Joy, whose hand is ever at 

his lips 0,3 2 Т 

 2 

  

  

  

  

Even with truths that lie too deep for 

taint. л В. Вордсворс, “Intimations Ode” 

Thoughts that do often lie to 

deep for tears 0,5 2 Т 

Abram  т 

Бт 17:4, родоначальник багатьох 

народів  Abram  1 - А 
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Isaac the first-born spake т 

Бт 17:17-19; 18:12; 21:6, єдиний 

син Авраама і Сари Isaac 1 4 А 

Avalon  ф 

острів кельтських легенд, де був 

перепохований король Артур  Avalon  1 - А 

Titanic wars  м 

двгр. м., битва богів-олімпійців з 

титанами Titanic wars  1 - А 

 3 

  

War’s a joke for me and you, While 

we know such dreams are true л З. Сасун, “A Letter Home” 

War’s a joke for me and you, 

While we know such dreams 

are true  1 - А 

the crowing syrens  м 

двгр. м., морські красуні-вбивці 

подорожніх з чарінвним голосом syrens  1 4 Т 

 4 

  

  

  

  

Brutes і зрадник Юлія Цезаря Brute 1 - С 

Shelley о 

П. Шеллі, англ. поет епохи 

романтизму Percy Shelley 0,5 6 А 

Heracles м 

двгр. м., силач, син бога Зевса і 

Акмени Heracles 1 - А 

Antaeus м 

двгр. м., син бога моря Посейдона 

і богині землі Геї Antaeus 1 - А 

Eurystheus  м 

двгр. м., цар Тиринфу, син 

Аполлона й Кірени Eurystheus  1 - А 

 5 Esprit de corps і 

вислів французького легіону, “дух 

тіла” Esprit de corps 1 - А 

 6 damned spot л В. Шекспір, “Macbeth”, 5, 2 damned spot 1 - С 

7 Then mourning women knelt т 

Мт 27:56, оплакування Ісуса 

Христа - - - А 

 8 

  Horatius о 

Квінт Горацій, поет “золотого 

віку” рим. л-ри Horatius 1 - А 
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Macaulay  о 

Т. Маколей, брит. історик і 

політик партії Вігів  Thomas Macaulay  0,5 6 А 

 9 

  

  

  

  

  

Jesus т Ісус Христос Jesus 1 - С 

Mausers п виробник зброї Mausers 1 - А 

Colts п виробник зброї Colts 1 - А 

Michael т 

Дн 10:13, Архангел Михаїл, 

покровитель воїнів Michael 1 - А 

the quiet place of Keats о 

Дж. Кітс, англ. поет, представник 

2-го покоління англ. 

pомантичного руху - - - А 

Siren м 

двгр. м., морські красуні-вбивці 

подорожніх з чарінвним голосом Siren 1 - А 

 10 

  

  

  

  

  

  

The broken wall, the burning roof 

and tower і пожежа у Трої та її падіння - - - А 

Tuscan general  і 

Макріз де Боро, Тусканський 

генерал - - - А 

Jove  т 

Кн Йв, Іов багатостраждальний, 

старозавітній праведник Jove 1 - А 

While King by King lay cold on 

vaulted shelf і 

смерть римських правителів / у 

68 р. – Нерона, у 69 р. – Сервія 

Сульпіція Ґальбу; у 69 р. – Отона - - - А 

For Rome hath left us more than 

walls and words і 

правління Римської імперії на 

території Англії  з 44 по 447 рp. - - - А 

Apocalyptic visions of world-

wrecks  т Од, апокаліпсис - - - А 

Mark well that Gaulish brooch, and 

test that screw! і 

галлійці, кельтський народ, який 

населяв Галлію протягом 

Залізного віку і правління римлян - - - А 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay,_1st_Baron_Macaulay
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Babington_Macaulay,_1st_Baron_Macaulay
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Вільям Батлер Єйтс 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adam's fall  т Бт 2-4, спокуса Адама Adam 1 4 С 

sea-rider Oisin  ф 

легендарний ірландський бард 3 

ст. Oisin 1 4 А 

the Fool and Blind Man  л 

В. Б. Єйтс, “On Baile’s Strand”, 

персонажі The Fool і the Blind Man  the Fool and Blind Man  1 - А 

Cuchulain  м ірл. м., Кухулін Cuchulain  1 - А 

The Countess Cathleen л 

Мод Ґонн, активістка боротьби за 

незалежність Ірландії, кохана 

В. Б. Єйтса The Countess Cathleen 1 - А 

lion and woman м 

двгр. м., крилате чудовисько з 

лев’ячим тулубом та жіночим 

обличчям, породження Тифона та 

Єхидни - - - С 

Great Clock Tower п 

Біг Бен, найбільший з дзвонів у 

механізмі годинника вежі 

Єлизавети у Лондоні - - - С 

Niamh  м ірл. м., красуня, кохана Ойсіна  Niamh 1 - А 

What were all the world's alarms 

To mighty paris when he found 

Sleep upon a golden bed 

first dawn in Helen's arms і 

грецький цар Паріс і Єлена, 

дружина троянського царя 

Менелая  - - - А 

Tristram  ф 

легендарний герой кельтського 

циклу Tristram  1 - А 

Eurotas м двгр. м., король Лаконії, бог річок Eurotas 1 - А 

the limbs of Leda  м 

двгр. м., дружина спартанського 

царя Тіндарея, в двгр. міфології 

Леду спокусив Зевс Leda  1 - А 
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2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Saint George  т 

Св. Георгій, святий, мученик і 

воїн, патрон візантійських 

імператорів, а пізніше і руських 

князів Saint George  1 - А 

Perseus м 

двгр. м., син Зевса, переможець 

горгони Медузи Perseus 1 - А 

Newton’s metaphor о 

Ісаaк Ньютон, англійський 

учений, який заклав основи 

сучасного природознавства, 

творець класичної фізики Isaac Newton 0,5 6 A  

Horace  о 

Горацій, поет “золотого віку” 

римської літератури Horace  1 - А 

Homer  о 

Гомeр, легендарний 

давньогрецький поет, який 

вважається автором “Іліади” та 

“Одіссеї” Homer  1 - А 

Plato  о 

Платон, давньогрецький 

мислитель, поряд з Піфагором, 

Парменідом і Сократом 

основоположник європейської 

філософії Plato  1 - А 

Cicero о 

Цицерон, дврим. політичний діяч, 

оратор, філософ та літератор Cicero 1 - А 

Gods upon Parnassus м двгр. м., священна гора богів   Parnassus 1 4 А 

Oedipus’ child о 

Едіп, двгр. (фіванський) герой, 

син Лаія та Іокасти. Згідно 

міфології прокляв своїх синів Oedipus 1 4 Т 
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Plotinus  о 

Плотін — двгр. філософ, ідеаліст, 

найвидатніший представник 

неоплатонізму Plotinus  1 - А 

Rhadamanthus  м 

двгр. м., Радамант, син Зевса та 

Європи. Після смерті  став на 

тому світі суддею над душами 

померлих Rhadamanthus  1 - А 

the Golden Race  і 

Каліфорнійська золота лихоманка 

(1848–1855), пошуки золота на 

березі Американської ріки на 

пилорамі Саттера the Golden Race  1 - І 

Minos  м 

двгр. м., володар Криту за 

царювання якого Крит досяг 

найвищої могутності Minos  1 - А 

Pythagoras о 

Піфагoр, двгр. філософ, 

релігійний та політичний діяч, 

засновник піфагореїзму Pythagoras 1 - А 

Plato’s spindle о 

Платон, “The Republic” (“Spindle 

of Necessity” – опис Землі у 

космомсі) Plato, Spindle of Necessity 0,5 6 А 

3 

  

  

  

  

  

  

The broken wall, the burning roof 

and tower і пожежа у Трої та її падіння - - - А 

Agamemnon м 

двгр. м., цар Мікен XIII—XII ст. 

до н. е., вождь ахейського війська 

в Троянській війні Agamemnon 1 - А 

the Second Coming  т 

Мт 24:29,30, Друге Пришестя 

Ісуса Христа - - - А 
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Spiritus Mundi т 

дух Всесвіту, з яким пов’язані усі 

люди через “Велику пам’ять” / 

К. Юнг – “колективне несвідоме” Spiritus Mundi 1 - С 

Surely some revelation is at hand  т Од, Друге пришестя Ісуса Христа - - - Т 

somewhere in sands of the desert 

A shape with lion body and the head 

of a man м 

єгипет. м., сфінкс, створіння 

напівжінка-напівлев  - - - С 

a rocking cradle...Slouches towards 

Bethlehem to be born т 

Од 13:11-18, народження 

антихриста - - - Т 

The blood-dimmed tide is loosed т Бт 7-8, всесвітній потоп  - 

 

- Т 

Mere anarchy is loosed upon the 

world т 

Од, анархія диявола перед 

Пришестям Ісуса Христа - - - Т 

the kiss of Mother Mary т 

Мт 27:56, цілування Марії 

Магдалини ніг Ісуса під час 

розп’яття Mother Mary 1 - А 

angels of seven т 

Мк 16:9, сім архангелів згідно 

іудаїзму / сім демонів, яких 

прогнав Ісус з Марії Магдалини - - - А 

Juan л 

Дон Жуан легендарний іспанець, 

розпусник і беззаконник. 

Персонаж багатьох художніх 

творів  Don Juan 1 6 С 

Eden  т 

Едем — райський сад, що 

згадується у Біблії, за Біблією 

місце первісного проживання 

людей Eden  1 - С 

Edain м 

ірл. м., красива дівчина, в яку 

закохався Ангус Edain 1 - А 
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Aengus  м 

ірл. м., бог кохання, молодості і 

поетичного натхнення Aengus  1 - А 

4 

  

  

  

  

  

  

Cuchulain  м ірл. м, герой Cuchulain  1 - А 

The Druid і жерці в кельтських племенах Druid 1 - А 

Fergus  м 

ірл. м., Фергус, син Ройга, 

легендарний герой  Fergus  1 - А 

a glimmering girl With apple 

blossom in her hair т Єва, перша жінка на Землі - - - С 

Odysseus  м двгр. м., легендарний герой  Odysseus  1 - А 

Priam  м 

двгр. м., останній владар Трої, за 

часів якого розпочалась 

Троянська війна Priam  1 - А 

5 

  

  

  

  

  

  

  

To the holy city of Byzantium і 

Візантійська імперія, 

середньовічна держава, східна 

частина Римської імперії Byzantium 1 4 А 

Pearse  о 

П. Пірс, ірл. учитель, поет, 

письменник і політичний активіст  Pearse  1 - А 

MacDonagh’s bony thumb о 

Т. МакДау, ірл. політичний 

активіст, поет, драматург  MacDonagh’s 1 4 А 

Lord Edward  о 

лідер повстання Об’єднаних 

Ірландців у 1978 р. Lord Edward  1 - А 

Wolfe Tone о 

лідер повстання Об’єднаних 

Ірландців у 1978 р. Wolfe Tone 1 - А 

Timon and Lear o 

В. Шекспір, “King Lear”, “Timon 

of Athens” Timon and Lear 1 - А 

William Blake о 

В. Блейк, англійський поет і 

художник-гравер.  William Blake 1 - А 

http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_poetry
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Michael Angelo  о 

Мікеланджело, італ. скульптор, 

художник, архітектор Michael Angelo  1 - А 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Druid vapour  і жерці в кельтських племенах Druid  1 - А 

Fand  м 

ірл. м., Фанд, морська богиня, 

кохана Кухуліна Fand  1 - А 

Emer  ф ірл. м., Емер, дружина Кухуліна Emer  1 - А 

Aeroplane  п 

німецькі дерижаблі, які 

бомбардували Лондон Aeroplane  1 - А 

Zeppelin  п 

німецькі дерижаблі, які 

бомбардували Лондон Zeppelin  1 - А 

King Billy  о 

Вільям ІІІ Оранський, король 

Англії King Billy  1 - А 

Hamlet л В. Шекспір, “Hamlet” Hamlet 1 - Т 

Lear л В. Шекспір, “King Lear” King Lear 1 - Т 

Cordelia л 

В. Шекспір, “King Lear”, 

персонаж Корделія Cordelia 1 - І 

Ophelia л 

В. Шекспір, “Hamlet”, персонаж 

Офелія Ophelia 1 - А 

Callimachus о 

Каллімах,  двгр. поет, викладач і 

грамматик Callimachus 1 - А 

Davis о 

Т. О. Дейвіс, ірл. поет, 

організатор Молодіжного ірл. 

Руху Thomas Davis 0,5 6 А 

Mangan о 

Дж. К. Манган, ірл. католицький 

поет, перекладач німецької і 

східної поезії John Mangan 0,5 6 А 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_III_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/William_III_of_England
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Ferguson  o 

C. Фергюсон, ірл. поет і 

громадський діяч, попередник 

В. Б. Єйтса Ferguson  1 - А 

A Druid land і 

територія древньої Галлії, 

Британії та Ірландії - - - А 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Troy  і 

Троя, легендарне місто, на 

початку 12 ст. до н. е. відбулася 

Троянська війна Troy  1 - Т 

Usna’s children  ф 

ірл. легенда про “Вигнання синів 

Уснеха” Usna’s children  1 - Т 

Michael, leader of God’s host т Архангел Михаїл, охоронець раю Michael 1 - А 

Pythagoras  о 

Піфагор, двгр. філософ, 

релігійний та політичний діяч, 

засновник піфагореїзму Pythagoras  1 - А 

Phidias о Фідій, двгр скульптор 5 ст. до н. е. Phidias 1 - А 

Hamlet  л В. Шекспір, “Hamlet” Hamlet  1 - А 

Buddha т 

Будда С. Ґаутама 563 до н.е. – 483 

до н.е., індійський духовний 

наставник Buddha 1 - А 

Pearse  о 

П. Пірс, ірл. учитель, поет, 

письменник і політичний активіст Peter Pearse  0,5 6 А 

Cuchulain  ф 

ірл. м., Кухулін, непереможний 

воїн  Cuchulain  1 - А 

Augusta Gregory  о 

Л. Грегорі, ірл. драматург, 

фольклорист і театральний діяч Augusta Gregory  1 - А 

Maud Gonne  о 

Мод Ґонн, активістка боротьби за 

незалежність Ірландії, кохана 

В. Б. Єйтса Maud Gonne  1 - А 

Pallas Athene  м двгр. м., богиня мудрості, відваги Pallas Athene  1 - А 



283 
 

і натхнення 

 

Olympians м 

двгр. м., 12 олімпійців, головних 

божеств грецького Пантеону Olympians 1 - А 

Homer  о 

Гомер, легендарний двгр поет, 

автор “Іліади” та “Одіссеї” Homer  1 - А 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Solomon  т 

1 Цр, один з найбільш могутніх, 

розумних та заможних царів 

Ізраїлю Solomon  1 - А 

Sheba  ф 1 Цр 10; Коран 7:176 Sheba  1 - А 

Olympus  м 

двгр. м., священна гора, місце 

перебування богів Olympus  1 - А 

Clooth-na-Bare м 

гаел. м., Каіліч Бере, богиня 

погоди і творіння  - - - А 

Caoilte  м 

ірл. м., хлопець, що розмовляв з 

тваринами  Caoilte  1 - А 

Niamh  м ірл. м., красуня, кохана Ойсіна  Niamh  1 - А 

Alexander’s empire  і 

Александр Македонський, 

засновник великої держави (тер. 

Македонії, Греції, Перської 

імперії та Єгипту) - - - А 

Dionysus  м 

двгр. м., бог рослинності, 

родючості, покровитель 

виноградарства й виноробства Dionysus  1 - А 

Troy  і 

Троя, легендарне місто, на 

початку 12 ст. до н. е. відбулася 

Троянська війна Troy  1 - А 

Argo м 

двгр. м., корабель Ясона і 

аргонавтів Argo 1 - А 
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The Roman Empire  і 

Римська імперія 44 р. до н.е. – 

476 р. н.е. The Roman Empire  1 - А 

Galilean turbulence; 

The Babylonian starlight  т Мт 2:1, народження Ісуса Христа - - - С 

Odour of blood when Christ was 

slain т 

Лк 23:26-43, розіп’яття Ісуса 

Христа  - - - С 

Made all platonic tolerance vain 

And vain all Doric discipline і 

народженням Ісуса Христа, кінець 

грецької епохи - - - А 

From empty tomb or Virgin womb т 

1 Кор. 15:19, пуста могила після 

воскресіння Ісуса - - - С 

Saint Joseph  т 

Йосип з Назарета, чоловік Діви 

Марії, земний батько Ісуса Христа Saint Joseph  1 - А 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

  

  

  

  

  

  

Niamh  м 

ірл. м., красуня ірландських міфів, 

кохана Ойсіна  Niamh  1 - А 

Phoenix  м 

двгр. м., чарівний птах, що 

повстав з попелу Phoenix  1 - С 

Ezekiel’s cherubim т 

Єз 10:24, зустріч Єзекілії з 

херувимами Ezekiel’s cherubim 1 - А 

Beauvarlet о Ж. Ф. Боварле, відомий фр. гравер Beauvarlet 1 - А 

Landor  о 

В. С. Ландор, англ. письменник і 

поет William Landor  1 - А 

Donne о 

Дж. Донн, англ. поет, метафізичнй 

напрям John Donne 0,5 - А 

Babylon т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babylon 0,5 - С 

His majestic Mother  т Діва Марія, мати Ісуса Христа Mother Mary 0,5 4 А 
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Noah’s freshet  т Бт 7-8, всесвітній потоп - - - С 

Craoibhin Aoibhin о 

Д. Г. Дуглас, відомий як Craoibhіn 

Aoibhinn, ірл. науковець ірл. мови Craoibhin Aoibhin 1 - І 

Proteus о двгр. м., бог морів і річок Proteus 1 - А 

Platonists  о 

філософська традиція Платона 

(бл. 385 р. до н. е.) Platonists  1 - А 

Helen  і 

Елена Прекрасна, через яку 

почалась Торянська війна  Helen  1 - А 

Troy і 

легендарне місто, Троянська війна 

12 ст. до н.е. Troy 1 - А 

SHAKESPEAREAN fish о літературний стиль В. Шекспіра William Shakespear 0,5 4 Т 

Romantic fish л 

літературний стиль романтиків - 

Дж. Байрона, В. Ворсворс та ін. - - - А 

trumpeter Michael т архангел Михаїл - - - Т 

THE Danaan children  м 

ірл. м., народ, що походить від 

Tuatha Dé Danann / Сідхе - - - А 

Mother Mary’s feet т 

прихід християнства в Ірландію 

напротивагу іншим віруванням  - - - А 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

Father Rosicross  ф легенда про “Father Rosenkreuz” Father Rosicross  1 - С 

Attis м 

двгр. м., син Геракла й Омфали, 

батько Тірренія й Лідія Attis  1 - А 

Lethean foliage  м 

двгр. м., Лета – річка забуття у 

підземному царстві мертвих Аїд Lethe 1 - С 

the great lord of Chou і 

Герцог Чжоу, член династії Чжоу, 

(консолідували царство, 

встановлене старшим братом 

короля Ву) lord of Chou 1 - А 
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Babylon  т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babylon  1 - С 

Nineveh і 

стародавнє місто Месопотамії, 

столиця Нео-Ассирійської імперії Nineveh 1 - А 

Isaiah's coal т Іс 6:1-7 Isaiah 1 - А 

Von Hugel о 

Фрідріх фон Хюгель, австр. катол. 

мирянин, реліг. письм., 

модерністський теолог Friedrich Von Hugel 0,5 6 А 

Saint Teresa  о мати Тереза Saint Teresa  1 - А 

Homer  о 

Гомер, легендарний двгр. поет, 

автор “Іліади” та “Одіссеї” Homer  1 - А 

Scripture  т Святе Письмо Scripture  1 - А 

Attorney for Lost Souls  т Чистилище - - - А 

Immortal Rose т 

дочка Софія в християнському 

гносицизмі поряд з Надією і 

Любов’ю - - - А 

the Seven Lights  п сім зірок сузір’я “Великий віз” the Seven Lights  1 - А 

The Polar Dragon  п Сузір’я дракона The Polar Dragon  1 - А 

Dante  о 

А. Данте, видатний італ. поет 

доби Відродження, письменник і 

політик Alighieri Dante  0,5 - А 

Герберт Лоуренс 

 1 albatross л 

С. Т. Колрідж, “The Rime of the 

Ancient Mariner” - - - Т 

 2 

  

Abraham т 

Бт. 17:1, родоначальник багатьох 

народів Abraham 1 - А 

Jove т 

Йв, Іов багатостраждальний, 

старозавітній праведник Jove 1 - А 
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 3 

  

  

  

  

Michaelmas п 

свято на честь святого архангела 

Михаїла  Michaelmas 1 - А 

Pluto м 

двгр. м., правитель підземного 

світу в класичній міфології Pluto 1 - А 

Dis м двгр. м., інше ім’я Плутона Dis 1 - А 

Demeter м 

двгр. м., богиня урожаю в двгр. 

Міфології Demeter 1 - А 

Persephone м 

двгр. м., цариця підземного 

царства, дочка Зевса і Деметри  Persephone 1 - А 

 5 The Angel of Judgment  т Пс 78:49  - - - С 

 8 

  

Leaves of grass л В. Вітмен, “Leaves of Grass” Leaves of grass 1 - Т 

Chirst on the Cross т ІН 8, 29 і 10; 26 - - - С 

9  

  

  

  

  

the Son of Man т Ісус Христос - - - С 

Filius Meus т Пс 2, Son of man Filius Meus 1 - Т 

the Paraclete т Святий Дух, християнство Paraclete 1 - А 

to Thee, Crucified, Glorified т ІН 8, 29 і 10; 26, розіп’яття - - - А 

Thee, Dove of the Spirit т Дух Святий Dove of the Spirit 1 - С 

 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Calvary and Resurrection т ІН 8, 29 і 10; 26 - - - С 

Babylon’s ****dom т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babylon 1 - С 

eagle of an Evangelist т орел, символ св. Євангеліста Івана - - - С 

Johannine т 

колекція робіт Нового Завіту, яку 

приписують Апостолу Івану  Johannine 1 - А 

Patmos т 

один з островів Додеканесу у 

Греції, в Егейському морі, 

пов’язаний з ім'ям Івана 

Євангелиста Patmos 1 - А 
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Phoenix м 

двгр. м., чарівний птах, що 

повстав з попелу Phoenix 1 - С 

Orphic т 

орфізм, релігійні вірування і л-ра, 

приписаної міфічному поету 

Орфею  Orphic 1 - А 

Dionysos of the Underworld м 

двгр. м., бог рослинності, 

родючості, покровитель 

виноградарства й виноробства Dionysos  1 - А 

Едіта Сітвелл 

1 Not pillars of the Church that freeze  т Бт 19,24-25 (Содом і Гомора) pillar of salt 0,8 - Т 

2 

  

  

Saturn the King м рим. м., бог часу Saturn  1 4 A 

Muse  м 

двгр. м., дочки бога Зевса и 

титаніди Мнемосини Muse  

 

- C 

Pegasus м двгр. м., крилатий кінь Pegasus 1 - C 

3 

  

  

Ptolemy о 

К. Птолемей, греко-єгипетський 

письм. Александрії Ptolemy 1 - A 

Babylon т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babylon 1 - A 

Troy і 

легендарне місто, Троянська війна 

12 ст. до н.е. Troy 1 - A 

4 

  

  

the hair of Iacchus  м двгр. м., епітет Діоніса  Iacchus  1 4 A 

Slain, slain, and by the hand of his 

own brother т Бт 4:7, вбивство Авеля Каїном - - - A 

the Judgement Day т Ді 17:31, судний день - - - A 

5 

  Pantaloon ф 

персонаж італійського жанру деля 

арт, скупий багач Pantaloon 1 - A 
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Scaramouche  ф 

персонаж італійського жанру де 

ля арт, недобросовісний і 

ненадійний слуга Scaramouche  1 - A 

Punchinello ф 

персонаж італійського жанру де 

ля арт, вдаваний дурник  Punchinello 1 - A 

On the Styx’ soundless track м 

двгр. м., Стікс – отруйна річка в в 

царстві мертвих Аїд Styx 1 - A 

Fanfreluche ф 

Ф. Рабле , “Gargantua Chapter: The 

Antidoted Fanfreluches” Fanfreluche 1 - A 

Semiramis м 

двгр. м., легендарна королева 

царства Нінус Semiramis 1 - A 

Babylon т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babylon 1 - C 

Rome і 

античний Рим, центр Римської 

iмперії Rome 

 

- A 

The grave, New Jerusalem т гробниця Ісуса Христа Jerusalem 1 4 A 

Wrinkled Methusalem  т 

чоловік, який згідно єврейської 

Біблії, найдовше жив  Methusalem  1 4 A 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Blind as the nineteen hundred and 

forty nails Upon the Cross і початок війни, 1941 рік - - - A 

worm with the brow of Cain т Бт 4:7, вбивство Авеля Каїном - - - T 

At the feet of the Starved Man hung 

upon the Cross т 

Лк 23, 44-49, Ісус Христос на 

хресті - - - T 

On Dives and on Lazarus т 

Лк. 16:19-31, притча про багача і 

Лазаря  On Dives and on Lazarus 1 - A 

Hercules м 

двгр. м., герой-силач, син бога 

Зевса і Акмени  Hercules 1 - A 

Samson т Сд 13-16, надприродний силач Samson 1 - A 
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Troy і 

легендарне місто, Троянська війна 

12 ст. до н.е. Troy 1 - A 

Phoenix м 

двгр. м., чарівний птах, що 

повстав з попелу Phoenix 1 - C 

Danaë  м 

двгр. м., дочка Акрісія, царя 

Аргосу і Еврідіки, син якої мав 

убити Акрісія Danaë  1 - A 

7 

  

  

  

  

It is Judgment Day! т 2 Тм 4:1, судний день Judgement Day 1 - A 

Babel т 

Бт. 10:10, столиця цього світу, 

напротивагу Божому Babel 1 - A 

Pierrot ф 

слуга в ярмарковому франц. 

театрі, походить з італ. комедії де 

ля арте  Pierrot 1 - A 

Herodiade’s flea…Salome-like т 

Саломея, дочка Іродіади, 

танцювала для Ірода Herodiade, Salome 1 - A 

tune by Handel а 

Дж. Ф. Гандель, опера “La 

Resurrezione” або “Messiah” Joseph Handel 0,5 4 A 

8 Pantalone ф 

персонаж-маска італійської 

комедії деля арт, скупий багач  Pantalone 1 - A 

9 

  

Myrrhine л Аристофан, “Lysistrata”  Myrrhine 1 - A 

Dinah  т 

Бт. 30:21, єдина донька патріарха 

Якова Dinah  1 - A 

10 

  

Horace о 

Квінт Горацій – поет “золотого 

віку” рим. л-ри Horace 1 - A 

A lady stood amid these crops  т Єва, перша жінка на землі - - - A 

Томас Стернз Еліот 

1 

  Blood of the Lamb  т 

Бт. 4:12, жертвоприношення ягня 

Авелем - - - С 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5
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Church п унітарна церква - - - А 

True Church п англіканська церква - - - А 

Flesh-and-blood т святе причастя - - - А 

La lune ne garde aucune rancune л 

Ж. Лафорг, “Complainte de cette 

bonne lune”  

Là, voyons mam’zell’ la 

Lune, Ne gardons pas ainsi 

rancune” 0,4 3 Т 

the horned gate  л Гомер, “Odyssey”, 19 

For two are the gates of 

shadowy dreams, and one is 

fashioned of horn and one of 

ivory 0,2 3 С 

And sang within the bloody wood  

When Agamemnon cried aloud л 

Софокл, “Oedipus at Colonus”, 

після вбивства Агамемнона в саду 

поселились солов’ї - - - А 

2 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

Michelangelo о 

Мікелaнджело, італ. скульптор, 

художник 16 ст. Michelangelo 1 - А 

indeed there will be time л А. Марвел, “To His Coy Mistress” 

Had we but world enough, 

and time 0,1 3 Т 

the works and days of hands л Гесіод, “Works and days” Works and days 1 4 Т 

I know the voices dying with a 

dying fall л В. Шекспір, “Twelfth Night”,1, 1 

That strain again; it had a 

dying fall 0,5 2 Т 

Though I have seen my head (grown 

slightly bald) brought in upon a 

platter  

I am no prophet – and here’s no 

great matter т 

Мт 14:1-11, голова Іонна 

Хрестителя  - - - Т 

 

To have squeezed the universe into a 

ball л А. Марвелл, “To His Coy Mistress” 

Our sweetness up into one 

ball 0,3 3 Т 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Laforgue
http://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Laforgue
http://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_horn_and_ivory
http://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_horn_and_ivory
http://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_horn_and_ivory
http://en.wikipedia.org/wiki/Gates_of_horn_and_ivory
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/michelangelo.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/michelangelo.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Hesiod
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Lazarus, (come from the dead) т 

жебрак Лазар багатий (Лк) або 

Лазар (Ів 11), що воскрес із 

мертвих  Lazarus 1 - А 

Full of high sentence л 

Дж. Чосер, “The Canterbury Tales”, 

пролог Ful of hy sentence 1 - А 

There will be time to murder and 

create т Ек 3:3 

For everything there will be 

time…a time to kill and time 

to heal 0,4 3 Т 

Prince Hamlet л В. Шекспір, “Hamlet” Prince Hamlet 1 - А 

3 

 

 

3 

The word within a word т Різвяна проповідь Л. Ендрюса the Word without a word 0,8 2 Т 

Christ the tiger т проповідь Л. Ендрюса Christ is no wild cat 0,2 2 С 

Judas т апостол-зрадник Ісуса Judas 1 1 С 

Here I am, an old man in a dry 

month, Being read to by a boy, 

waiting for rain л 

А. Бенсон, біографія 

Е. Фітцджеральда – перекладача 

віршів О. Хайяма, 142 

Here he sits, in a dry month, 

old and blind, being read to 

by a country boy, longing for 

rain 0,7 3 Т 

hot gates і 

битва при Фермопілах, 480 р. до 

н.е. (англ. назва – Thermopylae) - - - С 

We would see a sign т Мт 12:39  

an evil and adulterous 

generation seeketh after a 

sign 0,1 3 Т 

Vacant shuttles 

Weave the wind. I have no ghosts т Йв 7:6-7 

My days are swifter than a 

weaver’s shuttle, and are 

spent without hope 0,1 3 Т 

http://everything2.com/title/Job+7
http://everything2.com/title/Job+7
http://everything2.com/title/Job+7
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Limogesis п 

місто у Франції, відоме в-вом 

фарфору і порцеляни Limogesis 1 - А 

Titians п 

картини 15-16 ст. венеціанського 

майстра Т. Вічеллі  Titians 1 - А 

I have not made this show 

purposelessly л “Revenge tragedy”, анонімно 

I have not fashion’d this only 

for show 0,5 2 Т 

backward devils л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

віщуни долі, покарані ходити 

задом наперед backward devils 1 - А 

Fresca л 

персонаж з “Fire Sermon”, 

Т.С.Еліота Fresca 1 - А 

Tra-la-la-la-la-la-laire      л Т. Готьє, “Sur les Lagunes” Tra la, tra la, la, la, la laire ! 1 - А 

nil nisi divinum stabile est; caetera 

fumus а 

картина А. Матегна  

“St. Sebastian”, напис 

nil nisi divinum stabile est; 

caetera fumus 1 - А 

the gondola stopped, the old palace 

was there, how charming its grey 

and pink л Г. Джеймс, “Aspern Papers” 

The gondola stopped, the old 

palace was there... How 

charming! It’s grey and pink! 1 1 А 

goats and monkeys л 

В. Шекспір, “Othello” 4.1, вигук 

Отелло щодо невірності 

Дездемони “Goats and monkeys!”  1 - Т 

with hair too л 

Р. Браунінг, “A Toccata of 

Galuppi’s” 

Dear dead women, with such 

hair, too 1 6 Т 

so the countess passed on until she 

came through the little park, where 

Niobe presented her with a cabinet, 

and so departed. л 

Дж. Мартсон, “Entertainment of 

Alice, Dowager Countness of 

Derby», вказівки до постановки 

 

1 - Т 
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They were together, and he fell л А. Теннісон, “The Sisters” 

They were together, and she 

fell 1 - А 

Slowly: the God Hercules 

Had left him, that had loved him 

well л 

В. Шекспір, “Antony and 

Cleopatra” 4.3 

Tis the god Hercules, whom 

Antony lov’d,  

Now leaves him 0,5 3 Т 

The horses, under the axletree 

Beat up the dawn from Istria м 

класична міфологія, зображення 

сонця на колісниці - - - A 

Canaletto о 

А. Канале, італ. художник, 

відомий картинами про Лондон і 

Венецію Antonio Canaletto 0,5 6 A 

Rialto п 

острів у Венеції, де збереглась 

частка середньовічного міста Rialto 1 - A 

Money in furs п 

м. Венеція, як центр хутрового в-

ва - - - A 

Princess Volupine  п персоніфікація Венеції  - - - A 

the lion's wings п символ Венеції - - - A 

the seven laws т сім заповідей синів Ноя у Талмуді  - - - A 

La Rochefoucauld  о 

французький творець 17 ст., його 

книга “Reflections or Aphorisms 

and Ethical Maxims” (1665) La Rochefoucauld  1 - A 

4 

  

  

  

  

  

  

And the trees about me, 

Let them be dry and leafless; let the 

rocks 

Groan with continual surges; and 

behind me 

Make all a desolation. Look, look, 

wenches! л 

Ф. Бюмон і Дж. Флетчер, “The 

Maid’s Tragedy”, 2.2 

And the trees about me, 

Let them be dry and leafless; 

let the rocks 

Groan with continual surges; 

and behind me 

Make all a desolation. Look, 

look, wenches! 1 - A 
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Aeolus  м двгр. м., бог вітру Aeolus  1 - A 

 

Ariadne's hair м 

двгр. м., міф про проклаття Тесея 

Аріадною  - - - A 

Nausicca л 

дочка короля Алкіноя, яка 

допомогла Одісею після 

кораблегибелі  Nausicca 1 - A 

Polypheme л лідер циклопів, Гомер “Оdyssey” Polypheme 1 - T 

orang-outang л 

Е.А. По, “The Murders in the Rue 

Morgue”, вбивсто жінок 

орангутангом - - - A 

The lengthened shadow of a man 

Is history, said Emerson л Р. В. Емерсон, “Self-Reliance” 

the lengthened shadow of a 

man  1 4 A 

En l’an trentiesme de mon aage 

Que toutes mes hontes j'ay beues... л Ф. Вілон, “Le Grand Testament” 

In the thirtieth year of my 

life,  

When I had swallowed down 

all my shames… 1 - A 

Sir Philip Sidney о 

Ф. Сідні, англ. поет 

Єлизаветинського віку Philip Sidney 1 - A 

Coriolanus о 

Г. Маркус Коріоланус – римський 

генерал, прізвисько утворене в 

честь його доблесних дій при 

визволенні м. Коріолу Marcus Coriolanus 0,5 6 A 

Sir Alfred Mond о 

А. Монд, британський 

індустріаліст і фінансист Sir Alfred Mond 1 - A 

Lucretia Borgia  о герцогиня Феррарі  Lucretia Borgia  1 - A 

Madame Blavatsky  о 

О. П. Блава́тська, рос. 

письменниця, мандрівниця, 

теософ. Madame Blavatsky  1 - A 

http://villon.org/
http://lit.genius.com/3006210/Ts-eliot-a-cooking-egg/Coriolanus
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Piccarda de Donati  о 

П. Донаті, італ. знатна жінка 13-го 

ст., персонаж А. Данте “Divine 

Comedy” Piccarda de Donati  1 - A 

eagles and the trumpets і символ Римської імперії  - - - A 

Webster  о Дж. Вебстер, драматург Ренесансу John Webster 0,5 6 A 

Daffodil bulbs instead of balls 

Stared from the sockets of the eyes! л 

Дж. Вебстер, “The White Devil”, 5, 

4  - - - T 

Donne о 

Дж. Донн, один з головних поетів 

‘Carpe Diem’  John Donne 0,5 6 A 

Grishkin о 

бальниця С. Астаф’єва 

(1876-1934 рр.) - - - A 

her Russian eye is underlined for 

emphasis л Т. Готьє, “Carmen” 

Carmen is lean, a touch of 

black 

Circles her gipsy eye 0,1 3 T 

Polyphiloprogenitive л Д. Ф. Штраус, “Das Leben Jesu” philoprogenitive 1 - A 

In the beginning was the Word.  т Ів 1:1  the beginning was the Word 1 - A 

τό ἔν, т 

з гр. “один/єдиний”, тобто Ісус 

Христос the one 1 - A 

Orige о 

Ориген, батько усіх біблійних 

науковців (написав б. 5000 книг і 

коментарів до Біблії, найбільшим 

з яких є до Єв. від Івана) Orige 1 - A 

A painter of the Umbrian school 

Designed upon a gesso ground 

The nimbus of the Baptized God а 

школа мистецтва у Італії 17 ст. Її 

вихідці – Перуджіно, Пінтуріччіо, 

Рафаель - - - A 

http://genius.com/artists/Ezra-pound
http://lit.genius.com/2836203/Ts-eliot-mr-eliots-sunday-morning-service/Polyphiloprogenitive
http://lit.genius.com/2836249/Ts-eliot-mr-eliots-sunday-morning-service/In-the-beginning-was-the-word
http://lit.genius.com/2836280/Ts-eliot-mr-eliots-sunday-morning-service/
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The Father and the Paraclete т 

з гр. койне – рятівник (Святий 

Дух) - - - A 

Under the penitential gates 

Sustained by staring Seraphim 

Where the souls of the devout 

Burn invisible and dim а 

А. Караччі, картина, що зображує 

Чистилище - - - A 

The staminate and pistilate л Ж. Лафорг, “Ballade” 

A flesh heavily stamenated   

A heart illusorily pistillated 0,1 3 T 

old man of the sea м двгр. м., Протей – бог моря  - - - A 

Priapus in the shrubbery 

Gaping at the lady in the swing а 

Ж. Фрагонард, картина “The 

Swing”  - - - A 

Mr. Apollinax  о 

Б. Рассел, британський філософ і 

критик  - - - A 

Centaur’s hoofs  м 

двгр. м., напівлюдина-напівбик, 

асоціюються з розбещеною 

поведінкою centaur 1 - A 

5 

  

  

  

  

  

Juliet's tomb  л В. Шекспір, “Romeo and Juliet” Juliet  1 - T 

the latest Pole / Transmit the 

Preludes а 

Ф. Шопен і його 24 прелюдії, які 

охоплюють усі тональності 

Friedrich Chopin, the 

Preludes 0,5 4 A 

Achilles’ heel м 

двгр. м., Ахілесова п’ята – слабке, 

вразливе місце Achilles heel 1 - C 

Why we have not developed into 

friends л Г. Джеймс, “The Ambassadors” 

We might, you and I, have 

been friends 0,3 3 T 

http://lit.genius.com/2836596/Ts-eliot-mr-eliots-sunday-morning-service/The-staminate-and-pistilate
http://lit.genius.com/2310078/Ts-eliot-portrait-of-a-lady/Juliets-tomb
http://poetry.genius.com/William-shakespeare-romeo-and-juliet-act-1-scene-1-lyrics
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This music is successful with a 

“dying fall” л В. Шекспір, “Twelfth Night”     

I know the voices dying with 

a dying fall  

Beneath the music from a 

farther room 0,3 3 T 

prester John ф 

легендарний африканський 

християнський цар prester John 1 - A 

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

some infinitely gentle  

Infinitely suffering thing т Ісус Христос - - - A 

O quam te memorem Virgo л Вергілій, “Aeneid” O quam te memorem Virgo 1 - A 

To you particularly, and to all the 

Volscians  

Great hurt and mischief л 

В. Шекспір, “The Tragedy of 

Coriolanus”,4, 5 

To you particularly, and to 

all the Volscians  

Great hurt and mischief 1 - A 

Io Hymen, Hymenaee ф 

вигук римлян під час одруження 

“O, Hymen! O Hymenee!” O, Hymen! O Hymenee! 0,6 6 T 

Perseus м двгр. м., захисник міста Мікен Perseus 1 - A 

Succuba ф 

демон жіночої подоби, що 

зваблював чоловіків Succuba 1 - A 

Mistah Kurtz—he dead л 

Дж. Конрад, “Heart Of Darkness”, 

героq містер Курц, торговець 

слоновою кісткою Mistah Kurtz 1 - A 

the Old Guy о 

Гай Фокс, один з головних осіб 

Порохової змови проти окроля 

Якова у 1605. - - - A 

We are the hollow men л 

Дж. Конрад, “Heart Of Darkness”, 

люди  hollow people 0,5 3 A 

We are the stuffed men 

Leaning together 

Headpiece filled with straw і 

церемонія спалення солом’яного 

опудала Гая Фокса - - - A 
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Shape without form л 

Дж. Конрад, “Heart of Darkness”, 

колонізатори black shapes 0,5 3 T 

Paralysed force, gesture without 

motion л 

В. Шекспір, “Julius Caesar”, 2,1 

роздуми Брута щодо зради Цезаря  

And the first motion, all the 

interim is 

Like a phantasma or a 

hideous dream 0,1 3 T 

Those who have crossed... to death’s 

other Kingdom м 

двгр. м., Шарон, перевізник 

мертвих через р. стікс у 

підземному царстві Аїд  - - - A 

With direct eyes л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

кантон 6 His direct eyes 0,8 3 T 

lost 

Violent souls о Гай Фокс і капітан Курц - - - A 

Death’s dream kingdom т 

двгр. м., одна з форм позаземного 

життя, ймовірно рай, або підземне 

царство - - 

 

A 

Lips that would kiss 

Form prayers to broken stone т Пс 57  

Lips that would kiss 

Form prayers to broken stone 1 0 A 

This broken jaw  т вчинки Самосна, книга Суддів 15  - - - A 

Gathered on this beach of the tumid 

river л 

А. Данте, опис Лімбо, місце 

зібрання невизначеих душ, кантон 

3-4 - - - A 

http://poetry.genius.com/Holy-bible-kjv-judges-15-annotated
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Sightless, unless 

The eyes reappear 

As the perpetual star 

Multifoliate rose 

Of death’s twilight kingdom 

The hope only 

Of empty men. т Друге Пришестя Христа - - - A 

Prickly pear prickly pear ф 

римівка (“Here we go round the 

mulberry bush…”) Prickly pear prickly pear 1 0 T 

Life is very long л 

Дж. Конрад, “An Outcast of the 

Islands” Life is very long 1 0 A 

For Thine is the Kingdom 

For Thine is Life is 

For Thine is the т молитва “Отче наш” 

For Thine 

Is the Kingdom 

And the Power 

And the Glory 0,5 2 T 

7 

  

  

  

  

Il miglior fabbro о 

А. Данте, про Даніеля Арно – 

експeрта герменевтичної поезії Il miglior fabbro  1 0 T 

THE BURIAL OF THE DEAD т 

книга загальних молитов, 

церемонія поховання - - - A 

APRIL is the cruellest month л Дж. Чосер, “Canterbury Tales” 

Whan that Aprille with his 

shoures soote 0,1 3 T 

 

Lilacs out of the dead land л 

В. Вітмен, панегірик А. Лінкольну 

“When Lilacs Last in the Door-yard 

Bloom’d”   - - - T 

Memory and desire л 

Дж. Томсон, “Weddah an Om-el-

Bonain”  

Of thoughts that raged with 

memory and desire 0,3 6 T 

http://www.italianstudies.org/comedy/Purgatorio30.htm
http://lit.genius.com/815699/Ts-eliot-the-waste-land/Il-miglior-fabbro
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feeding  

A little life with dried tubers л 

Дж. Томсон, “To Our Ladies of 

Death” 

Our Mother feedeth thus our 

little life  0,4 3 T 

Summer surprised us, coming over 

the Starnbergersee  

With a shower of rain л В. Ларбо, “Nevermore”  

“I prefer the evening wind 

over the pasture, like in 

Bavaria one night after a 

shower over the 

Starnbergersee” 0,2 3 T 

He said, Marie, / Marie, hold on 

tight о 

герцогиня Марі Менденль, кузина 

Людвіка Отто Вільгельма  - - 

 

A 

In the mountains, there you feel free л В. Гете, “Wander’s Night Song II”  

In the mountains, there you 

feel free 1 0 I 

Son of man т Єз 2:1 Son of man 1 0 A 

A heap of broken images т Єз 6:4-6, побиття ідолів Богом 

and your images shall be 

broken 0,3 2 T 

And the dead tree gives no shelter, 

the cricket no relief т Ек12:5 

and the almond tree shall 

flourish, and the grasshopper 

shall be a burdenburden 0,1 2 T 

There is shadow under this red rock т Іс 32:2 

as the shadow of a great rock 

in a weary land 0,3 2 T 

a handful of dust л І. Во, “A Handful of Dust” A Handful of Dust 1 0 T 

Frisch weht der Wind  ...   Wo 

weilest du? а Р. Вагнер, “Tristan und Isolde 

Frisch weht der Wind  ...   

Wo weilest du? 1 0 T 

 

the hyacinth girl м 

двгр. м., міф про Гіацинта, який 

загинув від руки Аполлона, на 

місці смерті виросла квітка - - - A 
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Your arms full л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Purgatorio 30, 21  

Oh, offer lilies with full 

hands! 0,1 6 T 

I could not   

Speak, and my eyes failed т Пп, 6 

my soul failed when he 

spake 0,2 2 T 

I was neither   

Living nor dead л 

Гомер, “Odyssey”, 5 (Одісей після 

кораблегибелі) 
- - - C 

the heart of light л Дж. Конрад, “Heart of Darkness” Heart of Darkness 0,7 2 T 

 

Öd’ und leer das Meer а Р. Вагнер, “Tristan und Isolde”, 1, 8 Öd’ und leer das Meer 1 0 A 

Madame Sosostris, famous 

clairvoyante л 

О. Хакслі, “Crome Yellow”, 

персонаж Sesostris, віщун долі, 

одягений як жінка Madame Sosostris 1 4 A 

Belladonna, the Lady of the Rocks ф 

Карта Таро, так жалюзія на 

картину Л. до Вінчі “Our Lady of 

the Rocks” Our Lady of the Rocks 0,8 4 A 

Those are pearls that were his eyes л В. Шекспір, “Tempest”, 2, 2 

Those are pearls that were 

his eyes 1 - A 

the man with three staves ф 

карта Таро короля рибалки, а 

також герой легенд 

артуріанського циклу  the man with three staves 1 - A 

The Wheel ф карта Таро, колесо фортуни  The Wheel 1 - A 

The One-Eyed Merchant ф карта Таро, одноокий торговець  The One-Eyed Merchant 1 - A 

The Hanged Man ф карта Таро, повішений чоловік The Hanged Man 1 - A 

Fear death by water т Бт 7-8, всесвітній потоп - - - A 

 

crowds of people, walking round in 

a ring л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Purgatorio, кантон 18 четвертий 

круг чистилища  - - - A 

Unreal City л Ш. Бодлер, “Les Sept vieillards”  

Fourmillante cité, cité pleine 

de rêves  0,1 6 A 

http://www.italianstudies.org/comedy/Purgatorio30.htm
http://www.italianstudies.org/comedy/Purgatorio30.htm
http://poetry.genius.com/Solomon-song-of-solomon-lyrics
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swarming city, city full of 

dreams 

Under the brown fog of a winter 

dawn, / A crowd flowed over 

London Bridge л 

Ч. Дікенс, “Bleak House”,1, опис 

туманного Лондона - - - A 

 

I had not thought death had undone 

so many л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Inferno, кантон 3 

I should ne’er Have thought 

that death so many had 

despoil’d 0,5 3 T 

Sighs, short and infrequent, were 

exhaled л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Inferno, кантон 4 

No plaint was heard, except 

of sighs 

That made th’ eternal air 

tremble 0,1 3 T 

With a dead sound on the final 

stroke of nine л 

А. Данте, 9 кіл пекла (8+1 коло 

забуття)  - - - C 

 

the ships at Mylae! і 

Мілетська битва 290 р. до н.е. під 

час Першої Пунічної війни  Mylae 1 4 C 

 

Oh keep the Dog far hence, that’s 

friend to men,   

Or with his nails he’ll dig it up 

again! л Дж. Вебстер, “The White Devil”  

 But keep the wolf far hence, 

that’s foe to men, 

    For with his nails, he’ll dig 

them up again 0,7 2 T 

You! hypocrite lecteur! – mon 

semblable, – mon frère! л 

Ш. Бодлер, передмова до читача 

“Les Fleurs du mal” 

You! hypocrite lecteur! –

mon semblable, – mon frère! 1 - A 

A GAME OF CHESS л T. Мідлтон, “A Game at Chess” A GAME OF CHESS 1 - A 

The Chair she sat in, like a 

burnished throne, glowed on the 

marble л 

В. Шекспір, “Antony and 

Cleopatra”, II, 2      

The barge she sat in, like a 

burnished throne  

Burned on the water. 0,8 2 T 

standards wrought with fruited vines т Пс 128:3 

Your wife shall be like a 

fruitful vine 0,3 3 Т 

http://poetry.genius.com/Charles-dickens-bleak-house-chap-1-lyrics
http://poetry.genius.com/Charles-dickens-bleak-house-chap-1-lyrics
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From which a golden Cupidon 

peeped out т 

Вх 25: 8-35, опис херувимів 

зроблених із золота - - - Т 

the laquearia л Вергілій, “Aeneid”, I, 726 laquearibus 0,6 5 А 

the sylvan scene л Дж. Мільтон, “Paradise Lost”, 4 A sylvan scene 1 - А 

 

Philomel л Овід, “Metamorphoses”, 6 Philomela 1 1 А 

And still she cried and still the 

world pursues,   

“Jug Jug” to dirty ears. л 

Дж. Лілз, “Alexander and 

Campaspe” 

 “Jug, jug, jug, jug, tereu,” 

she cries, 

    And still her woes at 

midnight rise. 

    Brave prick-song! who is’t 

now we hear? 0,4 3 Т 

 

And other withered stumps of time л В. Купер, “Conversation”   

So wither’d stumps disgrace 

the sylvan scene 0,5 3 Т 

Footsteps shuffled on the stair л Т. С. Еліот,  “Death of the Du”  

There will be no footsteps up 

and down the stairschess  0,3 3 Т 

I think we are in rats’ alley  

Where the dead men lost their 

bones. т 

Ез 37, про долину повну кісток 

- - - Т 

The wind under the door л 

Дж. Вебстер, “The Devil’s-Law 

Case”, 3, 2  Is the wind in that door still? 0,4 2 Т 

Do you know nothing? Do you see 

nothing? Dj you remember? 

Nothing. т Іс 44:18 

They know nothing, they 

understand nothing; their 

eyes are plastered over so 

they cannot see, and their 

minds closed so they cannot 

understand. 0,2 1 Т 

Are you alive, or not? л В. Шекспір, “Нamlet”, 3, 1 To be or not to be? 0,1 2 І 
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O O O O  л В. Шекспір, “Hamlet”, 5, 2   O, o, o, o 1 - А 

that Shakespeherian Rag—   

It’s so elegant   

So intelligent а 

Дж. Бак, Х. Рабі, Д. Стемпер “That 

Shakespearian Rag” 

That Shakespearian rag— 

    Most intelligent, very 

elegant 0,7 2 А 

What shall we ever do? л 

C. Фітцджеральд, “The Great 

Gatsby”, 7 

What’ll we do with ourselves 

this afternoon? 0,5 2 А 

a game of chess л 

Т. Мідлтон, “A Game at Chess”, 

поставлена у театрі Шекспіра   A Game at Chess 1 - Т 

 

Pressing lidless eyes л 

Д. Габріель Розетті,  

“Inclusiveness” 

Upon the sight of lidless eyes 

in Hell 0,3 2 Т 

waiting for a knock upon the door т 

Ів, епізод про смерть Ісуса і 

очікування смерті Апостолами  - - - А 

8 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

HURRY UP PLEASE ITS TIME т Од 1:3 - - - А 

Good night, ladies, good night, 

sweet ladies, good night, good night. л В. Шекспір, “Hamlet”, 4, 5 

Good night, ladies, good 

night, sweet ladies, good 

night, good night. 1 - Т 

THE FIRE SERMON т С. Будда, “The Fire Sermon” The Fire Sermon 1 - Т 

Sweet Thames, run softly till I end 

my song л В. Спенсер, “Prothalamion”  

 Sweet Thames! run softly, 

till I end my song 1 - А 

But at my back in a cold blast I hear  

The rattle of the bones, and chuckle 

spread from ear to ear л Е. Марвел, “To His Coy Mistress” 

But at my back I always hear 

Time’s winged chariot 

hurrying near 0,5 3 Т 

Musing upon the king my brother’s 

wreck л В. Шекспір, “The Tempest”, 1, 2 

Weeping again the king my 

father’s wreck 0,6 2 Т 

http://lit.genius.com/1261312/Ts-eliot-the-waste-land/The-fire-sermon
http://lit.genius.com/1773375/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/176-v-spenser-prothalamion
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But at my back from time to time I 

hear л Е. Марвелл, “To His Coy Mistress” 

  But at my back I always 

hear 

    Time’s wingèd chariot 

hurrying near 0,6 6 А 

 

The sound of horns and motors  

which shall bring  Sweeney to Mrs. 

Porter in the spring л Дж. Дей, “Parliament of Bees” 

A noise of horns and 

hunting, which shall bring 

Actaeon to Diana in the 

spring 0,6 2 А 

 

O the moon shone bright on Mrs. 

Porter   

And on her daughter  200 

They wash their feet in soda water ф 

баллада, яку Т. Еліот почув у 

Сіднеї - - - А 

Sweeney  л 

Т. С. Еліот, “Sweeney Among the 

Nightingales”, “Sweeney Erect” Sweeney  1 - С 

Et, O ces voix d’enfants, chantant 

dans la coupole! л П. Верлен, “Parsifal” 

Et, O ces voix d’enfants, 

chantant dans la coupole! 1 - А 

Twit twit twit   

Jug jug jug jug jug jug  л 

Овід, “Metamorphoses”, сцена 

спокуси Філомели, після якої її 

учасники перетворились на 

пташок  - - - А 

Tereu   м 

двгр. м., король Фів, спокусник 

Філомели Tereu   1 - А 

Cannon Street Hotel   

the Metropole п 

готелі у Лондоні, що мали 

репутацію домів розпусти  

Cannon Street Hotel   

the Metropole 1 - А 

At the violet hour л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Purgatorio, кантон 8:1-6 - - - А 

http://lit.genius.com/1663233/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/199-i-do-not-know-the-origin-of-the-ballad-from-which-these-lines-are-taken-it-was-reported-to-me-from-sydney-australia
http://lit.genius.com/1663233/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/199-i-do-not-know-the-origin-of-the-ballad-from-which-these-lines-are-taken-it-was-reported-to-me-from-sydney-australia
http://oyc.yale.edu/english/engl-310/lecture-12#transcript
http://oyc.yale.edu/english/engl-310/lecture-12#transcript
http://oyc.yale.edu/english/engl-310/lecture-12#transcript
http://oyc.yale.edu/english/engl-310/lecture-12#transcript
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Tiresias л 

сліпий проповідник у двгр. 

міфології Tiresias 1 0 А 

Homeward, and brings the sailor 

home from sea л Р. Стівенсон, “Requiem”  

Home is the sailor, home 

from sea 0,7 6 Т 

 

When lovely woman stoops to folly  л 

О. Голдсміс, “When lovely woman 

stoops to folly”  

When lovely woman stoops 

to folly  1 - А 

This music crept by me upon the 

waters л В. Шекспір, “The Tempest”, 1, 2 

This music crept by me upon 

the waters 1 - А 

O City City л В. Блейк, “London” - - - А 

9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Weialala leia 

    Wallala leialala а 

Р. Вагнер, “Götterdämmerung”, 3, 1 

(звук дзвіночків) - - - А 

Elizabeth and Leicester о 

королева Єлизавета І, і її 

наречений Роберт Дадлі, граф 

Лестерський, які здiйснили 

прогулянку на човні по Темзі  Elizabeth, Leicester 1 - А 

Highbury bore me. Richmond and 

Kew/ Undid me л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Purgatorio, кантон 5    

Siena made me, Maremma 

unmade me 0,3 2 Т 

He promised ‘a new start’ л В. Шекспір, “Hamlet”, 4, 5 You promised me to wed 0,2 2 Т 

My people humble people who 

expect   

Nothing л 

Дж. Конрад, “The Heart of 

Darkness”, 3 

They are simple people — 

and I want nothing, you 

know 0,2 3 Т 

To Carthage then I came л Св. Августин, “Confessions”  to Carthage then I came 1 6 А 

Burning burning burning burning т С. Будда “Fire Sermon” - - - Т 
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O Lord Thou pluckest me out   

O Lord Thou pluckest л Св. Августин, “Confessions” 

O Lord Thou pluckest me 

out   

O Lord Thou pluckest 1 - А 

Forgot the cry of gulls, and the deep 

seas swell   

And the profit and loss. л 

В. Шекспір, “The Tempest”, 1, 2, 

пісня Аріель до Фердинанда  

 

Forgot the cry of gulls, and 

the deep seas swell   

And the profit and loss. 1 - А 

He passed the stages of his age and 

youth   

Entering the whirlpool л П. Шеллі, “Prometheus Unbound” 

 …passed Age’s icy caves, 

    And Manhood’s dark and 

tossing waves, 

    And Youth’s smooth 

ocean… 0,1 3 Т 

After the agony in stony places   т 

епізод після смерті Христа, Його 

воскресіння і обявлення двом 

апостолам - - - А 

He who was living is now dead   

We who were living are now dying т Лк 15:24 

For this my son was dead, 

and is alive again 0,1 3 Т 

And dry grass singing л Р. Кіплінг, “Kim” 

The grass is singing under 

the wind 0,8 2 Т 

Who is the third who walks always 

beside you? л 

розповідь Е. Шеклтона про дивне 

створіння під час їх подорожі 

Антарктикою  - - - Т 

 

When I count...the other side of 

you? т Лк 24:13, обявлення Ісуса Христа - - - Т 

What is that sound high in the air л Г. Гессе, “Blick ins Chaos” - - - Т 

Murmur of maternal lamentation т 

Єр 31:15, плач Рахель за вигнаних 

ізраїлітян - - - Т 
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Falling towers ф карта Таро, падаюча вежа  Falling towers 1 - А 

A woman drew her long black hair 

out tight   

And fiddled whisper music on those 

strings м Г. Гайне, “Die Lorelei” - - - А 

And voices singing out of empty 

cisterns and exhausted wells т Єр 2:13, розтрощені бочки - - - А 

Dry bones сan harm no one т Вт 37:4 

Dry bones, listen to the word 

of the LORD! 0,2 3 Т 

Only a cock stood on the roof-tree т 

признання Петром Ісуса живим 

після того, як заспівали півні  - - - Т 

Then spoke the thunder т Од, 10 

When he shouted, the voices 

of the seven thunders spoke 0,2 3 А 

Datta. Dayadhvam. Damyata т 

Упанішади, 5, 1 (Give, sympathize, 

control) Datta. Dayadhvam. Damyata 1 - А 

Or in memories draped by the 

beneficent spider л 

Дж. Вебстер, “The White Devil”, 5, 

6 

they’ll remarry 

    Ere the worm pierce your 

winding-sheet, ere the spider 

    Make a thin curtain for 

your epitaphs 0,1 3 Т 

 

seals broken т Од 6, 1-8, розбиття печаток - - - А 

I have heard the key   

Turn in the door once and turn once 

only л 

А. Данте, “The Divine Comedy”, 

Inferno, кантон 33 

“ed io senti’ chiavar l’uscio 

di sotto / a l’orribile torre” 

(And I heard the key turning 

downstairs, closing the doors 

of the horrible tower 0,4 3 Т 

Coriolanus ф 

римський герой Гней Марцій 

Коріолан, взяв столицю вольськів Marcius Coriolanus 0,5 6 А 
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The sea was calm л М. Арнолд, “Dover Beach” The sea is calm tonight 0,6 2 А 

I sat upon the shore   

Fishing, with the arid plain behind 

me л 

В. Вестон, “From Ritual to 

Romance”, епізод про рибалку - - - А 

Shall I at least set my lands in order? т 2 Кн Царів 20:3   

Set your house in order, for 

you shall die; you shall not 

recover 0,1 3 Т 

London Bridge is falling down 

falling down falling down 
ф дитяча римівка 

London Bridge is falling 

down falling down falling 

down 1 - А 

Poi s’ascose nel foco che gli affina л 

А. Данте, “The Divine Comedy”, 

Inferno, кантон 26  

And then he stepped back 

into the fire which refines.’ 1 - А 

Quando fiam ceu chelidon л 

двгр. м., сестра Філомели була 

перетворена на ластівку 

When shall I be like the 

swallow? 1 - А 

O swallow swallow л А. Теннісон, “The Princess”  

O Swallow, Swallow, flying, 

flying South 0,5 6 А 

Le Prince d’Aquitaine à la tour 

abolie л 

Ж. де Нерваль, “Sonnet El 

Desdichado” 

Le Prince d’Aquitaine à la 

tour abolie 1 - А 

Hieronymo’s mad againe л 

Дж. Кід, “Spanish Tragedy” (або 

Hieronimo is Mad Again)  Hieronimo is Mad Again 1 - А 

 

Shantih    shantih    shantih  л Упанішади, кінець Shantih    shantih    shantih  1 - А 

10 

  

  

  

  

 

Because I do not hope to turn again л 

Дж. Кавальначі, “Perch’I’ no spero 

di tornar giammai” (“Because I do 

not hope to return”) 

Because I do not hope to 

return 0,8 2 А 

Desiring this man’s gift and that 

man’s scope т В. Шекспір, Сонет 29 

Desiring this man’s art, and 

that man’s scope 0,8 - А 

http://lit.genius.com/1756262/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/424-v-weston-from-ritual-to-romance-chapter-on-the-fisher-king
http://lit.genius.com/1756262/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/424-v-weston-from-ritual-to-romance-chapter-on-the-fisher-king
http://lit.genius.com/1772600/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/428-v-pervigilium-veneris-cf-philomela-in-parts-ii-and-iii
http://lit.genius.com/1772600/Ts-eliot-notes-on-the-waste-land/428-v-pervigilium-veneris-cf-philomela-in-parts-ii-and-iii
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(Why should the agèd eagle stretch 

its wings?) т Пс 103 

so that your youth is renewed 

like the eagle’s 0,1 3 Т 

I renounce the blessèd face / 

And renounce the voice т 

Ді 23:23, голос Ісуса, який ап. 

Павло почув з неба  - - - А 

Pray for us sinners now and at the 

hour of our death 

Pray for us now and at the hour of 

our death т молитва “Богородице Діво” 

Pray for us sinners now and 

at the hour of our death 

Pray for us now and at the 

hour of our death 1 - А 

Lady л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Беатріче – уособлення милості 

Божої  - - - А 

three white leopards sat under a 

juniper-tree л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Inferno, кантон 3, три монстри при 

вході  - - - Т 

And God said 

Shall these bones live? shall these 

Bones live? т Ез 37:3  

 He asked me, “Son of man, 

can these bones live?” 0,3 3 Т 

which were already dry т Ез 37:3  (долина сухих кісток) - - - А 

 

There is no life in them т Ез 37 (безжиттєві кістки) - - - А 

And God said 

Prophesy to the wind, to the wind 

only for only 

The wind will listen. т Ез 37:9 

 Then said he unto me, 

Prophesy unto the wind, 

prophesy, son of man, and 

say to the wind, Thus saith 

the Lord GOD 0,3 3 Т 

burden of the grasshopper т Ек 12:5 

and the grasshopper shall be 

a burden 0,4 3 А 

Lady of silences...Where all love 

ends т 

 

молитва “The Litany of Loreto” - - - А 
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This is the land which ye / Shall 

divide by lot 
т Ез 48:29   

This is the land which ye 

shall divide by lot unto the 

tribes of Israel 1 - А 

This is the land. We have our 

inheritance. т 
Ез, земля обитована 

- - - А 

The broadbacked figure drest in blue 

and green 

Enchanted the maytime with an 

antique flute м 

двгр м., бог Пан – покровитель 

лісів і пастухів, грав на флейті 

- - - А 

Lord, I am not worthy 

Lord, I am not worthy but speak the 

word only т Мт 8:8  

 Lord, I am not worthy that 

thou shouldest come under 

my roof 0,4 6 А 

Going in white and blue, in Mary's 

colour, т 

середньовічне зображення Діви 

Марії у синьо-білих кольорах  - - - А 

 Sovegna Vos л 

А. Данте, “Divine Comedy”, 

Purgatorio, кантон 26 (You should 

remember) 

Sovegna vos a temps de ma 

dolor 0,3 6 А 

Примітка. Вибірки, у яких відсутні алюзії, з таблиць виключені. Буквені позначки відповідають наступним 

значенням: Т – тематичний класифікатор алюзії, Е – ступінь експлікації (за наявності), Ф – тип формальних змін (за 

наявності), С – семантичний тип алюзії. 

 

 

  

http://biblehub.com/ezekiel/48-29.htm
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Первинні тексти для формування вибірок драматичного роду літератури 

№ 

в-ки 

Автор, текст  

1.  C. Беккет, “Waiting for Godot” 

2.  C. Беккет, “Waiting for Godot” 

3.  C. Беккет, “Waiting for Godot” 

4.  C. Беккет, “Endgame” 

5.  C. Беккет, “Endgame” 

6.  C. Беккет, “Endgame” 

7.  C. Беккет, “Happy days” 

8.  C. Беккет, “Happy days” 

9.  C. Беккет, “Eleutheria”  

10.  C. Беккет, “Eleutheria”  

11.  Дж. Осборн, “Look Back in Anger” 

12.  Дж. Осборн, “Look Back in Anger” 

13.  Дж. Осборн, “Look Back in Anger” 

14.  Дж. Осборн, “The World of Paul Slick” 

15.  Дж. Осборн, “The World of Paul Slick” 

16.  Дж. Осборн, “Luther” 

17.  Дж. Осборн, “Luther” 

18.  Дж. Осборн, “Luther” 

19.  Дж. Осборн, “Entertainer” 

20.  Дж. Осборн, “Entertainer” 

21.  Г. Пінтер, “The Caretaker” 

22.  Г. Пінтер, “The Caretaker” 

23.  Г. Пінтер, “The Birthay Party” 

24.  Г. Пінтер, “The Birthay Party” 

25.  Г. Пінтер, “The Hothouse” 

26.  Г. Пінтер, “The Room” 

27.  Г. Пінтер, “The Dumb Waiter” 

28.  Г. Пінтер, “The Dumb Waiter” 

29.  Г. Пінтер, “The Lover” 

30.  Г. Пінтер, “The Lover” 

31.  В. Б. Єйтс, “The Countess Cathleen” 

32.  В. Б. Єйтс, “The Countess Cathleen” 

33.  В. Б. Єйтс, “The Hour Glass” 

34.  В. Б. Єйтс, “The Hour Glass” 

35.  В. Б. Єйтс, “Where There Is Nothing” 

36.  В. Б. Єйтс, “Where There Is Nothing” 

37.  В. Б. Єйтс, “Two Plays for Dancers” 

38.  В. Б. Єйтс, “Two Plays for Dancers” 

39.  В. Б. Єйтс, “The Unicorn from the Stars” 

40.  В. Б. Єйтс, “The Unicorn from the Stars” 

41.  В. С. Моем, “Caesar’s Wife” 

42.  В. С. Моем, “Caesar’s Wife” 

43.  В. С. Моем, “East of Suez” 

44.  В. С. Моем, “East of Suez” 

45.  В. С. Моем, “Lady Frederick” 

46.  В. С. Моем, “Lady Frederick” 

47.  В. С. Моем, “The Explorer” 

48.  В. С. Моем, “The Explorer” 
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49.  В. С. Моем, “A Man of Honour” 

50.  В. С. Моем, “A Man of Honour” 

51.  Ш. О’Кейсі, “The Shadow of a Gunman” 

52.  Ш. О’Кейсі, “The Shadow of a Gunman” 

53.  Ш. О’Кейсі, “Juno and the Paycock” 

54.  Ш. О’Кейсі, “Juno and the Paycock” 

55.  Ш. О’Кейсі, “The Plough and the Stars” 

56.  Ш. О’Кейсі, “The Plough and the Stars” 

57.  Ш. О’Кейсі, “Purple Dust” 

58.  Ш. О’Кейсі, “Purple Dust”  

59.  Ш. О’Кейсі, “Red Roses for Me” 

60.  Ш. О’Кейсі, “Red Roses for Me” 

61.  А. Вескер, “Chicken Soup with Barley” 

62.  А. Вескер, “Chicken Soup with Barley” 

63.  А. Вескер, “Chicken Soup with Barley” 

64.  А. Вескер, “The Roots” 

65.  А. Вескер, “The Roots” 

66.  А. Вескер, “The Roots” 

67.  А. Вескер, “I’m Talking about Jerusalem” 

68.  А. Вескер, “I’m Talking about Jerusalem” 

69.  А. Вескер, “I’m Talking about Jerusalem” 

70.  А. Вескер, “The Kitchen” 
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Первинні тексти для формування вибірок розповідного роду літератури 

№  

в-ки 

Автор, текст (тексти) 

1.  Дж. Джойс, “Ulysses” 

2.  Дж. Джойс, “Ulysses” 

3.  Дж. Джойс, “Dubliners” 

4.  Дж. Джойс, “Dubliners” 

5.  Дж. Джойс, “Ulysses” 

6.  Дж. Джойс, “Dubliners” 

7.  Дж. Джойс, “A Portrait of an Artist as a Young Man” 

8.  Дж. Джойс, “A Portrait of an Artist as a Young Man” 

9.  Дж. Джойс, “A Portrait of an Artist as a Young Man” 

10.  Дж. Джойс, “Finnegan's Wake” 

11.  О. Хакслі, “Brave New World” 

12.  О. Хакслі, “Brave New World” 

13.  О. Хакслі, “Brave New World” 

14.  О. Хакслі, “Crome Yellow” 

15.  О. Хакслі, “Crome Yellow” 

16.  О. Хакслі, “Point. Counter Point” 

17.  О. Хакслі, “Point. Counter Point” 

18.  О. Хакслі, “Point. Counter Point” 

19.  О. Хакслі, “Crome Yellow” 

20.  О. Хакслі, “Ape and Essence” 

21.  Д. Г. Лоуренс, “Aaaron’s Rod” 

22.  Д. Г. Лоуренс, “Women in Love” 

23.  Д. Г. Лоуренс, “Women in Love” 

24.  Д. Г. Лоуренс, “Women in Love” 

25.  Д. Г. Лоуренс, “Lady Chatterley’s Lover” 

26.  Д. Г. Лоуренс, “Lady Chatterley’s Lover” 

27.  Д. Г. Лоуренс, “The Rainbow” 

28.  Д. Г. Лоуренс, “The Rainbow” 

29.  Д. Г. Лоуренс, “The Rainbow” 

30.  Д. Г. Лоуренс, “The Lost Girl” 

31.  В. Вулф, “The Voyage Out” 

32.  В. Вулф, “The Voyage Out” 

33.  В. Вулф, “The Voyage Out” 

34.  В. Вулф, “Jacob’s Room” 

35.  В. Вулф, “Jacob’s Room” 

36.  В. Вулф, “Jacob’s Room” 

37.  В. Вулф, “Night and Day” 

38.  В. Вулф, “A Room of One’s Own” 

39.  В. Вулф, “To the Lighthouse” 

40.  В. Вулф, “the Waves” 

41.  Дж. Оруелл, “Burmese Days” 

42.  Дж. Оруелл, “Animal Farm” 

43.  Дж. Оруелл, “Animal Farm” 

44.  Дж. Оруелл, “Animal Farm” 
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45.  Дж. Оруелл, “Nineteen Eighty-Four” 

46.  Дж. Оруелл, “Nineteen Eighty-Four” 

47.  Дж. Оруелл, “Nineteen Eighty-Four” 

48.  Дж. Оруелл, “Coming Up for Air” 

49.  Дж. Оруелл, “Coming Up for Air” 

50.  Дж. Оруелл, “Burmese Days” 

51.  В. С. Моем, “Of Human Bonage” 

52.  В. С. Моем, “The Painted Veil” 

53.  В. С. Моем, “The Painted Veil” 

54.  В. С. Моем, “Of Human Bonage” 

55.  В. С. Моем, “Cakes and Ale” 

56.  В. С. Моем, “Cakes and Ale” 

57.  В. С. Моем, “Cakes and Ale” 

58.  В. С. Моем, “The Magician” 

59.  В. С. Моем, “The Explorer” 

60.  В. С. Моем, “The Explorer” 

61.  Дж. Конрад, “The Arrow of Gold” 

62.  Дж. Конрад, “The Rescue” 

63.  Дж. Конрад, “The Shadow Line” 

64.  Дж. Конрад, “The Arrow of Gold” 

65.  Дж. Конрад, “The Secret Agent” 

66.  Дж. Конрад, “The Victory” 

67.  Дж. Конрад, “The Victory” 

68.  Дж. Конрад, “The Rescue” 

69.  Дж. Конрад, “The Secret Agent” 

70.  Дж. Конрад, “The Victory” 
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Первинні тексти для формування вибірок ліричного роду літератури 

№ 

в-ки 

Автор, тексти 

1.  В. Г. Оден, “Lullaby”, “As I Walked Out One Evening”, “Epitaph on a Tyrant”, “In Memory of W. B. Yeats”,  

2.  В. Г. Оден, “The Unknown Citizen”, “September 1, 1939”, “The Fall of Rome”, “The More Loving One”  

3.  В. Г. Оден, “The Shield of Achilles”, “On the Circuit”, “After Reading a Child's Guide to Modern Physics” 

4.  В. Г. Оден, “In Memory of Sigmund Freud”, “Old People’s Home” 

5.  В. Г. Оден, “The Two”, “Musée des Beaux Arts”, “Like A Vocation”, “Let History Be My Judge”, “The Novelist” 

6.  В. Г. Оден, “If I Could Tell You”, “In Praise Of Limestone” 

7.  В. Г. Оден, “Law Like Love”, “Night Mail”, “Lay Your Sleeping Head, My Love”, “August 1968”, “Three Short 

Poems” 

8.  В. Г. Оден, “A Walk After Dark”, “Under Which Lyre”  

9.  В. Г. Оден, “Two Songs for Hedli Anderson”, “Are You There?”, “This Lunar Beauty”, “Voltaire At Ferney” 

10.  В. Г. Оден, “Petition”, “Who’s Who”, “Journey To Iceland”, “Lady Weeping at the Crossroads”, “Miranda’, “The 

Waters”. 

11.  Д. Томас, “Author’s Prologue”, “Altarwise by Owl-Light”, “Being but Man” 

12.  Д. Томас, “A Winter’s Tale” 

13.  Д. Томас, “Ballad of the Long-Legged Bait” 

14.  Д. Томас, “A Saint About To Fall”, “Because The Pleasure-Bird Whistles”, “Before I Knocked”, “Among Those Killed 

in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred” 

15.  Д. Томас, “Ears in the Turrets Hear”, “Fern Hill”, “From Love’s First Fever to Her Plague” 

16.  Д. Томас, “Especially When the October Wind”, “Here In This spring”, “Find Meat On Bones” 
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17.  Д. Томас, “Hold Hard, These Ancient Minutes In the Cuckoo’s Month”, “Holy Spring”, “Foster the Light”, “If I Were 

Tickled By the Rub of Love” 

18.  Д. Томас, “I See the Boys of Summer”, “Lament”, “Incarnate Devil” 

19.  Д. Томас, “Lie Still, Sleep Becalmed”, “If my head hurt a hair's foot”, “My World Is Pyramid”, “Love In the Asylum” 

20.  Д. Томас, “ The Conversation of Prayer”, “ Our Eunuch Dreams”, “ It Is The Sinners’ Dust-Tongued Bell”, “Today, This 

Insect” 

21.  В. Оуен, “1914”, “A New Heaven”, “ Anthem for Doomed Youth”, “Apologia Pro Poemate Meo”, “Arms and the Boy”, 

“At a Calvary near the Ancre”, “Dulce et Decorum Est” 

22.  В. Оуен, “ The Parable of the Young Man and the Old”, “ Hospital Barge At Cerisy”, “Strange Meeting”, “Futility”, 

“Mental Cases”, “Miners” 

23.  В. Оуен, “Sonnet On Seeing a Piece of our Heavy Artillery Brought into Action”, “ The Sentry”, “The Next War”, 

“Shadwell Stair”, “Greater Love”, “Asleep”, “As Bronze May Be Much Beautified” 

24.  В. Оуен, “A Terre”, “But I Was Looking at the Permanent Stars”, “Conscious”, “Cramped in That Funnelled Hole”, 

“Antaeus: [A Fragment]”, “An Imperial Elegy” 

25.  В. Оуен, “Disabled”, “Elegy in April and September”, “Exposure”, “Happiness” 

26.  В. Оуен, “From My Diary, July 1914”, “Has Your Soul Sipped?”, “Music”, “Insensibility”, “I Know The Music”, 

“Inspection” 

27.  В. Оуен, “Le Christianisme”, “Maundy Thursday”, “The Roads Also”, “O World of Many Worlds”, “I On my Songs”, 

“My Shy Hand”, “Preface’ 

28.  В. Оуен, “Red Lips Are Not So Red”, “S.I.M.”, “Schoolmistress”, “Six o’clock in Princess Street”, “Smile, Smile, 

Smile”, “23rd September 1918” 

29.  В. Оуен, “Soldier’s Dream”, “Sonnet To My Friend - With An Identity Disc”, “Spring Offensive”, “Storm”, “The Call”, 

“The Dead-beat” 

30.  В. Оуен, “The End”, “The Last Laugh”, “Uriconium: an Ode” 
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31.  В. Б. Єйтс, “Adam’s Curse”, “ The Circus Animals' Desertion”, “Alternative Song For The Severed Head In `The King 

Of The Great Clock Tower”, “In Memory Of Eva Gore-Booth And Con Markiewicz’, “Lullaby” 

32.  В. Б. Єйтс, “ Crazy Jane Talks With The Bishop”, “Her Triumph”, “Crazy Jane And The Bishop”, “At Algeciras - A 

Meditaton Upon Death”, “Crazy Jane On God”, “Crazy Jane On The Day Of Judgment”, “Mad As The Mist And Snow”, 

“From The 'Antigone'’, “The Delphic Oracle Upon Plotinus”, “His Bargain” 

 

33.  В. Б. Єйтс, “ Leda And The Swan”, “The Second Coming”, “A Dream Of A Blessed Spirit”, “On Those That Hated The 

'Playboy Of The Western World”, “To A Friend Whose Work Has Come To Nothing”, “The Shadowy Waters: 

Introduction”, “The Shadowy Waters: The Harp Of Aengus”, “Aedh Wishes For The Cloths Of Heaven” 

34.  В. Б. Єйтс, “To The Rose Upon The Rood Of Time”, “Ephemera”, “Who Goes With Fergus?”, “Never Give All The 

Heart’, “When You Are Old”, “The Song Of Wandering Aengus”, “The Sorrow Of Love”, “The Lover Mourns For The 

Loss Of Love” 

35.  В. Б. Єйтс, “ The Folly Of Being Comforted”, “Sailing to Byzantium”, “The Rose In The Deeps Of His Heart”, “Sixteen 

Dead Men”, “The Rose Of Battle”, “An Acre Of Grass”, “A Prayer For Old Age” 

36.  В. Б. Єйтс, “ A Drunken Man's Praise Of Sobriety”, “The Secret Rose”, “Lapis Lazuli”, “To Ireland In The Coming 

Times” 

37.  В. Б. Єйтс, “ The Rose Of The World”, “Byzantium”, “The Rose Of Peace”, “The Statues”, “Beautiful Lofty Things”, 

“The Balloon Of The Mind”, “The Cat And The Moon”, “A Woman Homer Sung” 

38.  В. Б. Єйтс, “ On Woman”, “The Fascination Of What's Difficult”, “The Choice”, “The Hosting Of The Sidhe”, “On A 

Picture Of A Black Centaur By Edmund Dulac”, “Reconciliation”, “Two Songs From A Play”, “A Stick Of Incense”, 

“To A Child Dancing In The Wind” 



320 
 

Продовження додатка А.3.1 

39.  В. Б. Єйтс, “The Lover Asks Forgiveness Because Of His Many Moods”, “To A Young Beauty”, “The Countess 

Cathleen In Paradise”, “The Dawn”, “Wisdom”, “At The Abbey Theatre”, “Statistics”, “When Helen Lived”, “Three 

Movements”, “Tom O'Roughley”, “The Unappeasable Host”, “He Thinks Of Those Who Have Spoken Evil Of His 

Beloved” 

40.  В. Б. Єйтс, “ The Mountain Tomb”, “ Vacillation”, “ The Lover Speaks To The Hearers Of His Songs In Coming Days”, 

“ The Poet Pleads With The Elemental Powers”, “ Why Should Not Old Men Be Mad?” 

41.  Д. Г. Лоуренс, “ Seven Seals”, “Snake”, “Discord In Childhood” 

42.  Д. Г. Лоуренс, “ Firelight and Nightfall”, “We are Transmitters”, “A Sane Revolution”, “Mating’, “Beautiful Old Age”, 

“Lies About Love”, “Dreams” 

43.  Д. Г. Лоуренс, “Bavarian Gentians”, “A Baby Running Barefoot”, “Monologue of a Mother”, “A Winter's Tale”, 

“Silence”, “After Many Days” 

44.  Д. Г. Лоуренс, “ Ballad Of Another Ophelia”, “Brooding Grief”, “Anxiety”, “Conundrums”, “Lotus Hurt by the Cold”, 

“The End”, “Dolor Of Autumn”, “The Mystic Blue” 

45.  Д. Г. Лоуренс, “ Patience”, “The Punisher”, “Mystery”, “If You are a Man”, “Troth with the Dead”, “Sorrow”, “The 

Inheritance” 

46.  Д. Г. Лоуренс, “ Elegy”, “Excursion”, “Epilogue”, “The Virgin Mother”, “Grey Evening”, “The Enkindled Spring” 

47.  Д. Г. Лоуренс, “ Grey Evening”, “Scent Of Irises”, “How Beastly The Bourgeois Is”, “Service of all the Dead”, “New 

Year's Eve”, “Grief” 

48.  Д. Г. Лоуренс, “ Gloire de Dijon”, “Leaves of Grass, Flowers of Grass”, “Meeting Among the Mountains”, “Flapper”, 

“Fireflies In The Corn” 

49.  Д. Г. Лоуренс, “ St. Matthew”, “Peach”, “Irony” 

50.  Д. Г. Лоуренс, “ St. John”, “Medlars And Sorb-Apples”, “The Blue Jay” 

51.  Е. Сітвел, “Fireworks”, “Minstrels”, “Dejeuner Sur l’Herbe”, “What the Dean Said to Silenius”, “Strawberry Paths” 

52.  Е. Сітвел, “Weathercocks”, “Two Drunkard Songs”, “Dolce far Niente”, “Myself on the Merry-go-round” 

53.  Е. Сітвел, “Black Coffee”, “The Old Nurse’s Song”, “Rocking Horses”, “On the Guitar”, “Variations On an Old Nursery 

Rhyme”, “Mariner Men”, “The Dancers” 

Продовження додатка А.1.3 
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54.  Е. Сітвел, “The Madness of Saul” 

55.  Е. Сітвел, “Singerie”, “The Avenue”, “Mandoline”, “Comedy for Marionettes”, “Falsetto Song”, “Eventail”, “Tournez, 

Tournez, Bons Chevaux de Bois” 

56.  Е. Сітвел, “Still Falls the Rain”,  “ Four In The Morning”, “Bells Of Gray Crystal”, “Heart And Mind”, “Poetry”, “The 

Web Of Eros”, “Answers” 

57.  Е. Сітвел, “ Interlude”, “The Lady With The Sewing-Machine”, “Portrait Of A Barmaid”, “Solo For Ear-Trumpet”, 

“Clowns' Houses”, “Came The Great Popinjay”, “Aubade” 

58.  Е. Сітвел, “ When Cold December”, “The Fan”, “By the Lake”, “Scotch Rapsody”, “At the Fair”, “By Candlelight”, 

“What the Goose-Girl Said About the Dean” 

59.  Е. Сітвел, “The Toilette of Myrrhine”, “The Blackmoor Goes to Hell”, “Switchback”, “Stopping Place”,  “Apricot Jam”, 

“Early Spring”  

60.  Е. Сітвел, “Fantasia for Mouth-Organ”, “The Girl With the Lint-White Locks”,  “Miss Nettybun and the Satyrs Child”, 

“Queen Venus and the Choir Boy”, “Srenade Bergamasque” 

61.  Т. С. Еліот, “The Hippopotamus”, “Hysteria”, “Rhapsody on a Windy Night”, “Sweeny Among the Nightingales” 

62.  Т. С. Еліот, “ The Love Song of J. Alfred Prufrock” 

63.  Т. С. Еліот, “Gerontion”, “Burbank with a Baedeker: Bleistein with a Cigar”, “Morning at the Window”, “The Boston 

Evening Transcript”, “Aunt Helen” 

64.  Т. С. Еліот, “ Sweeney Erect”, “A Cooking Egg”, “Whispers of Immortality”, “Mr. Eliot's Sunday Morning Service”, 

“Mr. Apollinax” 

65.  Т. С. Еліот, “Portrait of a Lady”, “ Conversation Galante” 

66.  Т. С. Еліот, “Preludes”, “La Figlia Che Piange”, “Ode”, “The Hollow Man” 

67.  Т. С. Еліот, “The Waste Land” 

68.  Т. С. Еліот, “The Waste Land” 

69.  Т. С. Еліот, “The Waste Land” 

70.  Т. С. Еліот, “Ash Wednesday” 

Закінчення додатка А.1.3 
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Додаток Б.1 

Матриця абсолютних частот драматичного роду літератури 

№ 

вибірки М Т Л І Ф П А О  

 за 

вибірками 

1 

 

4 

      

4 

 2 

 

1 

      

1 

 3 

        

0 

 4 

 

1 

      

1 

 5 1 

       

1 

 6 

 

1 

      

1 

 7 

  

2 

     

2 

 8 

        

0 

 9 

   

1 

    

1 

 10 

        

0 11 

11 

 

1 1 

     

2 

 12 

        

0 

 13 

       

2 2 

 14 

        

0 

 15 

        

0 

 16 

 

4 

  

1 

   

5 

 17 

 

1 

      

1 

 18 

   

1 

   

1 2 

 19 

        

0 

 20 

  

1 

     

1 13 

21 

        

0 

 22 

        

0 

 23 

        

0 
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24 

        

0 

 25 

        

0 

 26 

        

0 

 27 

        

0 

 28 

        

0 

 29 

        

0 

 30 

        

0 0 

31 

 

1 1 

     

2 

 32 4 

 

1 

     

5 

 33 

 

2 

      

2 

 34 

 

1 

      

1 

 35 

        

0 

 36 

 

2 

      

2 

 37 

       

1 1 

 38 

    

1 

   

1 

 39 

 

2 

      

2 

 40 

     

1 

  

1 17 

41 

        

0 

 42 

 

2 

      

2 

 43 

        

0 

 44 

   

1 

 

1 

  

2 

 45 

        

0 

 46 

        

0 

 47 

        

0 

 48 

        

0 

 49 

        

0 

 50 

 

1 1 

     

2 6 
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51 1 1 1 

     

3 

 52 

       

1 1 

 53 

  

2 

     

2 

 54 

  

2 

     

2 

 55 

 

1 2 

     

3 

 56 

 

1 

      

1 

 57 2 

  

1 

    

3 

 58 

 

1 1 2 

   

4 9 

 59 

        

0 

 60 

 

2 

 

1 

    

3 26 

61 

   

1 

    

1 

 62 

       

1 1 

 63 

       

1 1 

 64 

        

0 

 65 

        

0 

 66 

        

0 

 67 1 2 

 

1 

    

4 

 68 

     

1 

  

1 

 69 

     

1 

  

1 

 70 

 

1 

      

1 10 

Е 9 33 15 9 2 4 0 11 83 
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Матриця абсолютних частот у вибірках розповідного роду літератури 

№ 

вибірки М Т Л І Ф П А О  

 за 

вибірками 

1 2 3 7 

     

12 

 2 

 

1 13 1 2 1 

 

1 19 

 3 

 

1 

 

1 1 2 

 

2 7 

 4 1 

      

1 2 

 5 

 

3 4 

  

2 

  

9 

 6 

      

1 

 

1 

 7 1 

  

2 2 1 

 

3 9 

 8 

       

1 1 

 9 

  

3 

     

3 

 10 1 17 7 7 2 11 1 4 50 113 

11 

 

1 3 

    

3 7 

 12 

 

2 3 

    

2 7 

 13 2 4 2 

   

2 2 12 

 14 

 

1 

      

1 

 15 

   

6 

    

6 

 16 

  

1 

 

1 

   

2 

 17 1 

 

2 

     

3 

 18 

 

1 2 3 

    

6 

 19 

       

1 1 

 20 

 

2 

 

8 

   

4 14 59 

21 

 

3 

      

3 

 22 

       

2 2 

 23 

 

1 

      

1 

 24 

        

0 
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25 

 

1 

      

1 

 26 

 

1 1 1 

    

3 

 27 

    

3 

   

3 

 28 

 

5 

      

5 

 29 

 

3 

      

3 

 30 

        

0 21 

31 

  

1 

    

1 2 

 32 

        

0 

 33 

        

0 

 34 

        

0 

 35 1 

 

2 

     

3 

 36 

       

2 2 

 37 

       

4 4 

 38 

  

16 

     

16 

 39 

  

2 

     

2 

 40 

  

1 1 

    

2 31 

41 

        

0 

 42 

  

1 7 

   

4 12 

 43 

   

6 

    

6 

 44 

   

4 

    

4 

 45 

  

4 

    

3 7 

 46 

  

1 

     

1 

 47 

     

1 

  

1 

 48 

 

10 

      

10 

 49 

     

1 

  

1 

 50 

        

0 42 

51 

   

1 

  

1 1 3 
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52 

        

0 

 53 

        

0 

 54 

        

0 

 55 

        

0 

 56 

 

1 1 

    

2 4 

 57 

  

1 

     

1 

 58 

  

1 1 

    

2 

 59 

       

6 6 

 60 

  

2 

  

2 

 

1 5 21 

61 

        

0 

 62 

        

0 

 63 

 

1 

      

1 

 64 

 

1 

      

1 

 65 

  

1 

     

1 

 66 

 

1 

      

1 

 67 

 

1 

      

1 

 68 

 

1 

      

1 

 69 

        

0 

 70 

        

0 6 

 9 66 82 49 11 21 5 50 293 
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Матриця абсолютних частот у вибірках ліричного роду літератури 

№ 

вибірки М Т Л І Ф П А О  

 за 

вибірками 

1 1 1 1 2 

   

1 6 

 2 1 1 

 

2 

 

3 

 

6 13 

 3 2 1 1 

    

3 7 

 4 2 1 

     

1 4 

 5 1 

 

1 1 

   

1 4 

 6 

   

1 

    

1 

 7 3 

       

3 

 8 5 

 

2 2 

   

2 11 

 9 1 

      

4 5 

 10 2 1 1 

    

1 5 59 

11 1 4 2 1 

    

8 

 12 1 

       

1 

 13 1 3 

      

4 

 14 

 

4 

      

4 

 15 

 

2 

      

2 

 16 

 

1 

      

1 

 17 

 

5 1 

     

6 

 18 

 

2 

      

2 

 19 

 

5 

      

5 

 20 1 5 1 

     

7 40 

21 3 4 2 2 

    

11 

 22 1 2 1 

 

1 

   

5 

 23 1 

 

1 

     

2 

 24 3 

  

1 

   

1 5 
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25 

   

1 

    

1 

 26 

  

1 

       27 

 

1 

      

1 

 28 

       

2 2 

 29 1 2 

   

2 

 

1 6 

 30 

 

2 

 

5 

    

7 41 

31 5 1 2 1 2 1 

  

12 

 32 4 1 

 

1 

   

9 15 

 33 4 9 1 1 

    

15 

 34 4 1 

 

1 

    

6 

 35 

   

1 

   

7 8 

 36 1 

 

4 2 1 2 

 

5 15 

 37 2 2 1 1 2 

  

6 14 

 38 6 5 

 

4 1 

   

16 

 39 3 6 1 2 

   

7 19 

 40 2 5 

 

2 1 2 

 

4 16 136 

41 

  

1 

     

1 

 42 

 

2 

      

2 

 43 4 

    

1 

  

5 

 44 

        

0 

 45 

 

1 

      

1 

 46 

        

0 

 47 

        

0 

 48 

 

1 1 

     

2 

 49 

 

5 

      

5 

 50 2 6 

      

8 24 

51 

 

1 

      

1 
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52 3 

       

3 

 53 

 

1 

 

1 

   

1 3 

 54 1 2 

      

3 

 55 2 3 

 

1 4 

   

10 

 56 3 4 

 

2 

    

9 

 57 

 

3 

  

1 

 

1 

 

5 

 58 

  

1 

     

1 

 59 

 

1 

  

1 

   

2 

 60 

 

1 

     

1 2 39 

61 

 

2 3 

  

2 

  

7 

 62 

 

3 6 

    

1 10 

 63 1 6 11 1 

 

6 1 2 28 

 64 4 3 10 1 

  

3 11 32 

 65 1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

6 

 66 2 6 9 1 3 

  

2 23 

 67 1 12 34 1 5 

 

2 2 57 

 68 1 2 15 

 

1 1 

  

20 

 69 1 12 20 

 

3 

 

1 1 38 

 70 1 14 4 

     

19 240 

 89 168 142 42 27 20 9 82 579 
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Розподіл алюзивних типів за рангами в драмі 

№  

Тип алюзивнх 

мовних 

одиниць 

Загальна частота 

абсолютна 

частота ранг 𝒅 𝒅𝟐 

абсолютна 

частота ранг 

1 Міфологічні 107,00 5 9,00 5 

  2 Теологічні 267,00 1 33,00 1 

  3 Літературні 239,00 2 15,00 2 

  4 Історичні 100,00 3 9,00 5 2 4 

5 Фольклорні 40,00 6 2,00 7 1 1 

6 Побутові 45,00 7 4,00 6 1 1 

7 Арт-алюзії 14,00 8 0,00 8 

  8 Особові 143,00 4 12,00 3 1 1 

Показник рангової кореляції р = 1- (6*7/8*(64-1) = 0,91 
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Розподіл алюзивних типів за рангами у епосі 

№  

Типи алюзивнх 

мовних одиниць 

Загальна частота 

абсолютна 

частота ранг d 𝒅𝟐 

абсолютна 

частота ранг 

1 Міфологічні 107,00 5 9,00 7 2 4 

2 Теологічні 267,00 1 66,00 2 1 1 

3 Літературні 239,00 2 82,00 1 1 1 

4 Історичні 100,00 3 49,00 4 1 1 

5 Фольклорні 40,00 6 11,00 6 

  6 Побутові 45,00 7 21,00 5 2 4 

7 Арт-алюзії 14,00 8 5,00 8 

  8 Особові 143,00 4 50,00 3 1 1 

Показник рангової кореляції р = 1- (6*12/8*(64-1) = 0,86 
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Додаток В.3 

 

Розподіл алюзивних типів за рангами у поезії 

№  

Типи 

алюзивних 

мовних 

одиниць 

Загальна частота 

  

абсолютна 

частота 

  

ранг 𝒅 𝒅𝟐     

Абсолютна 

частота ранг 

1 Міфологічні 107,00 5 89,00 3 2 4 

2 Теологічні 267,00 1 168,00 1 

  3 Літературні 239,00 2 142,00 2 

  4 Історичні 100,00 3 42,00 5 2 4 

5 Фольклорні 40,00 6 27,00 6 

  6 Побутові 45,00 7 20,00 7 

  7 Арт-алюзії 14,00 8 9,00 8 

  8 Особові 143,00 4 82,00 4 

  Показник рангової кореляції р = 1- (6*8/8*(64-1) = 0,91 
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Додаток Д 

 

Зведена таблиця показників середньої частоти й коливання середньої 

частоти алюзій у трьох родах літератури 

Тип 

алюзій 

 

Рід л-ри 

 М Т Л І Ф П А О 

 

Драма 

х̅ 0,13 0,47 0,21 0,13 0,03 0,06 0,00 0,16 

δх̅ 0,07 0,11 0,06 0,04 0,02 0,03 0,00 0,07 

 

Проза 

х̅ 0,13 0,94 1,17 0,70 0,16 0,30 0,07 0,71 

δх̅ 0,05 0,30 0,33 0,22 0,07 0,16 0,04 0,16 

 

Поезія 

х̅ 1,27 2,40 2,03 0,60 0,39 0,29 0,13 1,17 

δх̅ 0,18 0,36 0,62 0,11 0,11 0,10 0,06 0,28 
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Додаток Д.1 

 

Зведена таблиця показників середньої частоти, 

середньоквадратичного відхилення, коливання середньої частоти алюзій й 

оцінки стандартної похибки у текстах трьох родів літератури 

 

 

Драма Проза Лірика 

 

М 

 

х̅ 0,13 0,13 1,27 

δ 0,56 0,41 1,50 

δх̅ 0,07 0,05 0,18 

𝑆х̅ 0,07 0,05 0,18 

 

Т 

 

х̅ 0,47 0,94 2,40 

Δ 0,87 2,48 2,98 

δх̅ 0,10 0,26 0,35 

𝑆х̅ 0,11 0,30 0,35 

 

Л 

 

х̅ 0,21 1,17 2,03 

δ 0,53 2,75 5,23 

δх̅ 0,06 0,33 0,62 

𝑆х̅ 0,06 0,33 0,63 

 

І 

 

х̅ 0,13 0,70 0,60 

δ 0,37 1,84 0,96 

δх̅ 0,04 0,22 0,11 

𝑆х̅ 0,04 0,22 0,11 

 

Ф 

 

х̅ 0,03 0,16 0,39 

δ 0,17 0,56 0,96 

δх̅ 0,02 0,07 0,12 

𝑆х̅ 0,02 0,07 0,12 

          

П 

х̅ 0,06 0,30 0,29 

δ 0,23 1,37 0,83 
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Закінчення додатка Д.1 

 δх̅ 0,03 0,16 0,10 

𝑆х̅ 0,03 0,16 0,10 

 

А 

х̅ - 0, 07 0,13 

δ - 0,31 0,48 

δх̅ - 0,04 0,06 

𝑆х̅ - 0,04 0,06 

 

О 

 

х̅ 0,16 0,71 1,17 

δ 0,58 1,32 2,31 

δх̅ 0,07 0,16 0,28 

𝑆х̅ 0,08 0,16 0,28 
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Додаток Д2 

 

Зведена таблиця показників середньої частоти, 

середньоквадратичного відхилення, коливання середньої частоти алюзій й 

оцінки стандартної похибки у текстах драматургів 

 

 

С. 

Беккет 

Дж. 

Осборн 

Г. 

Пінтер 

В. Б. 

Єйтс 

В. С. 

Моем 

Ш. 

О’Кейсі 

А. 

Вескер 

 

М 

 

х̅ 0,10 - - 0,40 - 0,30 0,10 

δ 0,30 - - 1,20 - 0,64 0,30 

δх̅ 0,09 - - 0,38 - 0,20 0,09 

𝑆х̅ 0,10 - - 0,40 - 0,21 0,10 

 

Т 

 

х̅ 0,70 0,60 - 0,80 0,30 0,60 0,30 

δ 1,19 1,20 - 0,87 0,64 0,66 0,64 

δх̅ 0,38 0,38 - 0,28 0,20 0,21 0,20 

𝑆х̅ 0,40 0,40 - 0,29 0,21 - 0,22 

 

Л 

 

х̅ 0,20 0,20 - 0,20 0,10 0,80 - 

δ 0,60 0,40 - 0,40 0,30 0,87 - 

δх̅ 0,19 0,13 - 0,13 0,09 0,28 - 

𝑆х̅ 0,20 0,13 - 0,13 - 0,35 - 

 

І 

 

х̅ 0,10 0,10 - - 0,10 0,40 0,20 

δ 0,30 0,30 - - 0,30 0,66 0,40 

δх̅ 0,09 0,09 - - 0,09 0,21 0,13 

𝑆х̅ 0,10 0,10 - - 0,10 0,22 0,14 

 

Ф 

 

х̅ - 0,10 - 0,10 - - - 

δ - 0,30 - 0,30 - - - 

δх̅ - 0,09 - 0,09 - - - 

𝑆х̅ - 0,10 - 0,10 - - - 
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Закінчення додатка Д.2 

 

П 

 

х̅ - - - 0,10 0,10 - 0,20 

δ - - - 0,30 0,30 - 0,40 

δх̅ - - - 0,09 0,09 - 0,13 

𝑆х̅ - - - 0,10 0,10 - 0,14 

 

А 

х̅ - - - - - - - 

δ - - - - - - - 

δх̅ - - - - - - - 

𝑆х̅ - - - - - - - 

 

О 

 

х̅ - 0,30 - 0,10 - 0,50 0,20 

δ - 0,64 - 0,30 - 1,20 0,40 

δх̅ - 0,20 - 0,09 - 0,38 0,13 

𝑆х̅ - 0,21 - 0,10 - 0,40 0,13 
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Додаток Д3 

 

Зведена таблиця показників середньої частоти, 

середньоквадратичного відхилення, коливання середньої частоти алюзій й 

оцінки стандартної похибки у текстах прозаїків 

 

 

Дж. 

Джойс 

О. 

Хакслі 

Д. Г. 

Лоуренс 

В. 

Вулф 

Дж. 

Оруелл 

В. С. 

Моем 

Дж. 

Конрад 

 

М 

х̅ 0,50 0,30 0,10 - - - - 

δ 0,67 0,64 0,30 - - - - 

δх̅ 0,21 0,20 0,09 - - - - 

𝑆х̅ 0,23 0,21 0,09 - - - - 

 

Т 

х̅ 2,50 1,10 1,40 - 1,00 0,20 0,50 

δ 4,96 1,22 1,62 - 3,00 0,40 0,50 

δх̅ 1,57 0,39 0,51 - 0,95 0,13 0,16 

𝑆х̅ 1,65 0,41 0,54 - 1,01 0,13 0,34 

 

Л 

х̅ 3,40 1,30 0,10 2,20 0,60 0,50 0,10 

δ 4,20 1,19 0,30 4,66 1,20 0,67 0,30 

δх̅ 1,33 0,38 0,09 1,48 0,38 0,21 0,09 

𝑆х̅ 1,40 0,40 0,10 1,55 0,59 0,23 0,10 

 

І 

х̅ 1,10 1,70 0,10 0,10 1,70 0,20 - 

δ 2,07 2,83 0,30 0,30 2,69 0,40 - 

δх̅ 0,66 0,90 0,09 0,09 0,85 0,13 - 

𝑆х̅ 0,69 0,94 0,10 0,10 0,90 0,13 - 

 

Ф 

х̅ 0,70 0,10 0,30 - - - - 

δ 0,90 0,30 0,90 - - - - 

δх̅ 0,28 0,09 0,28 - - - - 

𝑆х̅ 0,30 0,10 0,30 - - - - 
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Закінчення додатка Д.3 

 

П 

х̅ 1,70 - - - 0,20 0,20 - 

δ 3,20 - - - 0,40 0,60 - 

δх̅ 1,01 - - - 0,13 0,19 - 

𝑆х̅ 1,12 - - - 0,13 0,20 - 

 

А 

х̅ 0,20 0,20 - - - 0,10 - 

δ 0,40 0,60 - - - 0,30 - 

δх̅ 0,13 0,19 - - - 0,09 - 

𝑆х̅ 0,13 0,20 - - - 0,10 - 

 

О 

х̅ 1,20 1,20 0,20 0,70 0,70 1,00 - 

δ 1,33 1,40 0,60 1,27 1,42 1,79 - 

δх̅ 0,42 0,44 0,19 0,40 0,45 0,57 - 

𝑆х̅ 0,44 0,47 0,20 0,42 0,47 0,60 - 
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Додаток Д4 

Зведена таблиця показників середньої частоти, 

середньоквадратичного відхилення, коливання середньої частоти алюзій й 

оцінки стандартної похибки у текстах поетів 

 

 

В. Г. 

Оден 

Д. 

Томас 

В.  

Оуен 

В. Б. 

Єйтс 

Д. Г. 

Лоуренс 

Е. 

Сітвелл 

Т. С. 

Еліот 

 

М

М 

х̅ 1,80 0,40 0,90 3,10 0,60 0,90 1,20 

δ 1,33 0,49 1,14 1,76 1,28 1,22 1,08 

δх̅ 0,42 0,16 0,36 0,56 0,41 0,39 0,34 

𝑆х̅ 0,44 0,17 0,38 0,60 0,43 0,42 0,36 

 

Т

Т 

х̅ 0,50 3,10 1,10 3,00 1,50 1,60 6,00 

δ 0,50 1,70 1,30 2,90 2,11 1,28 4,71 

δх̅ 0,16 0,54 0,41 0,92 0,67 0,41 1,49 

𝑆х̅ 0,17 0,57 0,44 0,97 0,71 0,43 1,58 

 

Л

Л 

х̅ 0,60 0,40 0,50 0,90 0,20 0,10 11,50 

δ 0,66 0,66 0,67 1,22 0,40 0,30 9,11 

δх̅ 0,21 0,21 0,21 0,39 0,13 0,09 2,88 

𝑆х̅ 0,22 0,22 0,22 0,41 0,13 0,10 3,04 

 

І

І 

х̅ 0,80 0,10 0,90 1,60 0,00 0,40 0,40 

δ 0,87 0,30 1,51 0,92 0,00 0,66 0,49 

δх̅ 0,28 0,09 0,48 0,29 0,00 0,21 0,16 

𝑆х̅ 0,29 0,10 0,50 0,31 0,00 0,23 0,16 

 

Ф

Ф 

х̅ 0,00 0,00 0,10 1,00 0,00 0,60 1,30 

δ 0,00 0,00 0,30 0,77 0,00 1,20 1,68 

δх̅ 0,00 0,00 0,09 0,25 0,00 0,38 0,53 

𝑆х̅ 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,40 0,56 

П 

П 

х̅ 0,30 0,00 0,20 0,50 0,10 0,00 0,90 

δ 0,90 0,00 0,60 0,81 0,30 0,00 1,81 
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Закінчення додатка Д.4 

П

П 

δх̅ 0,28 0,00 0,19 0,26 0,09 0,00 0,57 

𝑆х̅ 0,30 0,00 0,20 0,27 0,10 0,00 0,60 

 

А

А 

х̅ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,80 

δ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,98 

δх̅ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,31 

𝑆х̅ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,33 

 

О

О 

х̅ 1,90 0,00 0,40 3,80 0,00 0,30 1,90 

δ 1,81 0,00 0,66 3,34 0,00 0,46 3,14 

δх̅ 0,57 0,00 0,21 1,06 0,00 0,15 1,00 

𝑆х̅ 0,61 0,00 0,22 1,11 0,00 0,15 1,05 
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Додаток Е.1 

Показники критерію Стьюдента (t) та відстані між стилями (l) за 

параметром «частота алюзивних типів» у трьох родах літератури 

 

№ Тип алюзій 
Драма - Проза Драма - Поезія Проза - Поезія 

t l t l t l 

1 Міфологічні 0,02 - 5,92 0,56 6,10 0,57 

2 Теологічні 1,50 - 5,16 0,49 3,13 0,19 

3 Літературні 2,86 0,08 2,87 0,09 1,21 - 

4 Історичні 2,54 - 3,79 0,31 0,40 - 

5 Фольклорні 1,85 - 3,04 0,14 1,71 - 

6 Побутові 1,46 - 2,20 - 0,07 - 

7 Арт 1,93 - 2,24 - 0,84 - 

8 Особові 3,21 0,18 3,55 0,26 1,43 - 
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Додаток Е.2 

Показники критерію Стьюдента (t) та відстані між стилями (l) за параметром “частота алюзивних типів” у 

текстах британських драматургів-модерністів 

Тип алюзій М Т Л І Ф П О 

Пари 

вибірок t l t l t l t l T l t L t l 

Беккет–

Осборн 1,00 - 0,18 - 0,00 - 0,00 - 1,00 - - - 1,41 - 

Беккет – 

Пінтер 1,00 - 1,77 - 1,00 - 1,00 - - - - - - - 

Бекктет –

Єйтс 0,73 - 0,20 - 0,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

Беккет–

Моем 1,00 - 0,89 - 0,50 - 0,00 - - - 1,00 - - - 



345 
 

Продовження додатка Е.2 

Беккет–

Кейсі 0,85 - 0,25 - 1,48 - 1,24 - - - - - 1,24 - 

Беккет–

Вескер 0,00 - 0,89 - 1,00 - 0,59 - - - 1,44 - 1,50 - 

Осборн–

Пінтер - - 1,50 - 1,50 - 1,00 - 1,00 - - - 1,41 - 

Осборн–

Єйтс 1,00 - 0,40 - 0,00 - 1,00 - 0,00 - 1,00 - 0,85 - 

Осборн–

Моем - - 0,66  0,75 - 0,00 - 1,00 - 1,00 - 1,41 - 

Осборн–

Кейсі 1,41 - 0,00 - 1,59 - 1,24 - 1,00 - - - 0,44 - 

Осборн–

Вескер 1,00 - 0,66 - 1,50 - 0,59 - 1,00 - 1,44 - 0,40 - 
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Продовження додатка Е.2 

Пінтер– 

Єйтс 1,00 - 2,75 0,03 1,50 - - - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 

Пінтер–

Моем 1,00 - 1,39 - 0,75 - 1,00 - - - 1,00 - - - 

Пінтер–

Кейсі 1,41 - - - 2,27 - 1,81 - - - - - 1,24 - 

Пінтер-

Вескер 1,00 - 1,39 - - - 1,46 - - - 1,44 - 1,50 - 

Єйтс– 

Моем 1,00 - 1,39 - 0,75 - 1,00 - 1,00 - 0,00 - 1,00 - 

Єйтс– 

Кейсі 0,22 - 0,69 - 1,59 - 1,81 - 1,00 - 1,00 - 0,96 - 

Єйтс– 

Вескер 0,73 - 1,38 - 1,50 - 1,46 - 1,00 - 0,58 - 0,60 - 
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Закінчення додатка Е.2 

Моем- 

Кейсі 1,40 - 1,41 - 1,98 - 1,24 - - - 1,00 - 1,24 - 

Моем– 

Вескер 1,00 - 0,00 - - - 0,59 - - - 0,58 - 1,50 - 

Кейсі–

Вескер 0,85 - 1,39 - 2,27 - 0,77 - - - 1,44 - 0,71 - 



Додаток Е.3 

Показники критерію Стьюдента (t) та відстані між стилями (l) за параметром «частота алюзивних типів» у 

текстах британських прозаїків-модерністів 

 

Тип алюзій М Т Л І Ф П А О 

Пари 

вибірок t l t l t l t l T l t l t l t l 

Джойс–

Хакслі 0,64 - 0,82 - 1,44 - 0,51 - 1,90 - 1,52 - 0,00 - 0,00 - 

Джойс–

Лоуренс 1,77 - 0,63 - 2,35 - 1,43 - 0,94 - 1,52 - 1,50 - 2,06 - 

Джойс–

Вулф 2,21 - 1,51 - 0,57 - 1,43 - 2,33 - 1,52 - 1,50 - 0,82 - 

Джойс–

Оруелл 2,21 - 0,91 - 1,84 - 0,53 - 2,33 - 1,33 - 1,50 - 0,77 - 
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Продовження додатка Е.3 

Джойс–

Моем 2,21 - 1,39 - 2,04 - 1,28 - 2,33 - 1,32 - 0,60 - 0,27 - 

Джойс–

Конрад 2,21 - 1,21 - 2,35 - 1,59 - 2,33 - 1,52 - 1,50 - 2,71 - 

Хакслі–

Лоуренс 0,94 - 0,44  2,94 0,10 1,69 - 0,63 - - - 1,00 - 1,97 - 

Хакслі–

Вулф 1,41 - 2,70 0,02 0,56 - 1,56 - 1,00 - - - 1,00 - 0,79 - 

Хакслі-

Оруелл 1,41 - 2,25  0,99  0,00 - 1,00 - 1,50 - 1,00 - 0,75 - 

Хакслі-

Моем 1,41 - 2,10 - 1,76 - 1,57 - 1,00 - 1,00 - 0,45 - 0,26 - 

Хакслі-

Конрад 1,41 - 1,47 - 2,94 0,10 1,80 - 1,00 - - - 1,00 - 2,57 - 
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Продовження додатка Е.3 

Лоуренс–

Вулф - - 2,58 +/- 1,35 - 0,00 - 1,00 - - - - - 1,07 - 

Лоуренс–

Оруелл - - - - 0,96 - 1,78 - - - 1,50 - - - 0,00 - 

Лоуренс–

Моем - - 2,15 - 1,62 - 0,60 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,27 - 

Лоуренс–

Конрад - - 1,66 - 0,00 - 1,00 - 1,00 - - - - - 1,00 - 

Вулф–

Оруелл - - - - 0,96 - 1,78 - - - 1,50 - - - 0,00 - 

Вулф–

Моем - - 1,50 - 1,08 - 0,59 - - - 1,00 - 1,00 - 0,41 - 

Вулф–

Конрад - - - - 1,35 - 0,95 - - - - -  - 1,66 - 
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Закінчення додатка Е.3 

Оруелл–

Моем - - 6,00 0,52 0,16 - 1,66 - - - 0,00 - 1,00 - 0,39 - 

Оруелл–

Конрад - - - - 0,84 - 1,90 - - - 1,50 -  - 1,48 - 

Моем-

Конрад - - 2,25 - 1,62 - 1,50 - - - 1,00 - 1,00 - 1,68 - 
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Додаток Е.4 

Показники критерію Стьюдента (t) та відстані між стилями (l) за параметром “частота алюзивних типів” у 

текстах британських поетів-модерністів 

 

Тип алюзій М Т Л І Ф П А О 

Пари вибірок t l t l t l t l t l t l t l t l 

Оден– 

Томас 2,96 0,10 4,40 0,40 0,64 - 2,28 - - - 1,00 - - - 3,14 0,15 

Оден– 

Оуен 1,54 - 1,28 - 0,32 - 0,17 - - - 0,28 - - - 2,33 - 

Оден– 

Єйтс 1,74 - 2,54 - 0,65 - 1,90 - 3,87 0,31 0,50 - - - 1,50 - 

Оден–

Лоуренс 1,95 - 1,38 - 1,55  2,75 0,03 - - 0,63 - - - 3,14 0,15 

Оден–

Сітвелл 1,48 - 2,39 - 2,06 - 1,08 - 1,50 - 1,00 - 1,00 - 2,56 +/- 
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Продовження додатка Е.4 

Оден– 

Еліот 1,05 - 3,47 0,20 3,58 0,26 1,20 - 2,31 - 0,89 - 2,40 - 0,00 - 

Томас– 

Оуен 1,20 - 2,79 +/- 0,32 - 1,56 - - - 1,00 - - - 1,81 - 

Томас– 

Єйтс 4,33 0,39 0,09 - 1,08 - 4,67 0,43 3,87 0,31 1,86 - - - 3,41 0,22 

Томас–

Лоуренс 0,44 - 1,77 - 0,77 - 1,00 - - - 1,00 - - - - - 

Томас–

Сітвелл 1,11 - 2,11 - 1,24 - 1,19 - 1,50 - - - 1,00 - 1,96 - 

Томас– 

Еліот 2,02 - 1,73 - 3,64 0,27 1,57 - 2,13 - 1,49 - 2,40 - 1,81 - 

Оуен– 

Єйтс 3,09 0,14 1,78 - 0,86 - 1,19 - 3,49 0,24 0,90 - - - 2,99 0,11 
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Продовження додатка Е.4 

Оуен–

Лоуренс 3,39 0,21 1,25 - 1,63 - 5,24 0,49 3,87 0,31 1,39 - - - 3,41 0,22 

Оуен–

Сітвелл 0,00 - 0,82 - 1,63 - 0,90 - 1,25 - 1,00 - 1,00 - 0,37 - 

Оуен– 

Еліот 0,57 - 3,00 0,11 3,61 0,26 0,94 - 2,40 - 1,10 - 2,40 - 1,40 - 

Єйтс–

Лоуренс 3,39 0,21 1,25 - 1,63 - 5,24 0,49 3,87 0,31 1,39 - -  3,41 0,22 

Єйтс–

Сітвелл 3,00 0,11 1,32 - 1,90 - 3,13 

 

0,15 0,84 - 1,86 - 1,00 - 3,11 0,15 

Єйтс– 

Еліот 2,71 +/- 1,62 - 3,46 0,23 3,46 0,23 0,48 - 0,60 - 2,40 - 1,24 - 

Лоуренс – 

Сітвелл 0,50 - 0,12 - 0,60 - 1,73 - 1,50 - 1,00 - 1,00 - 1,96 - 
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Закінчення додатка Е.4 

Лоуренс–

Еліот 1,07 - 2,61 +/- 3,71 0,28 2,45 - 2,31 - 1,31 - 2,40 - 1,81 - 

Сітвелл–

Еліот 0,54 - 2,69 +/- 3,75 0,29 0,00 - 1,01 - 1,49 - 2,01 - 1,51 - 

 

 

 

 

 


