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ВСТУП 

 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвостилістичного та 

прагматичного аспектів англомовної новели з урахуванням синергетичних 

факторів її організації. 

На сьогоднішній день у науці спостерігається посилення інтересу до 

дослідження лінгвістичної природи малих літературно-художніх форм. 

Вивчення художніх текстів малих форм проводилося в таких аспектах: 

лінгвостилістичному [5; 69; 107; 125; 161; 167; 222], прагмалінгвістичному [36; 

146; 207], комунікативно-прагматичному [23; 108; 206; 211], 

лінгвокогнітивному [29; 43; 57; 89; 97; 124; 198; 220; 224; 260; 264]. Є наукові 

праці, в яких поєднується кілька аспектів, наприклад: лінгвостилістичний і 

прагматичний [80; 84]; лінгвостилістичний, прагматичний і когнітивний [47; 

145; 209]; лінгвостилістичний, прагматичний і синергетичний [47; 171; 209; 

256; 271].  

Новела являє собою невід’ємну частину системи художніх текстів малих 

форм. Існує низка досліджень, в яких висвітлено певні характеристики новели 

як жанру і типу тексту. Огляду підлягали такі аспекти новели: теоретичний [33; 

163; 164; 201; 268; 273; 286; 291; 294], типологічний [42; 102; 269; 275; 289], 

жанрово-стильовий [136; 290; 302; 303; 305]. Мають місце фрагментарні 

дослідження лінгвістичного статусу новели за такими напрямами: 

лінгвостилістичний аспект [34; 92; 116; 265], прагматичний аспект [98; 244; 

251], когнітивний аспект [267], лексичні особливості [126; 165; 214], 

синтаксичні особливості [154; 243], методика і методологія [162]. Детально 

розроблено проблему лінгвістичної сутності німецькомовної новели і здійснено 

дослідження її прагмастилістичних і синергетичних характеристик [256]. Однак 

відсутній комплексний лінгвістичний аналіз англомовної новели як цілісної 

системи. Брак системних досліджень англомовної новели зумовлює 

необхідність подальших пошуків підходу до вивчення зазначеного типу тексту 

як об’єкту лінгвістичного аналізу. 
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Актуальність дисертаційної теми зумовлена тенденцією до комплексного 

дослідження лінгвостилістичного і лінгвопрагматичного аспектів художніх 

текстів, зокрема текстів малих форм; важливістю вивчення художнього тексту з 

позиції лінгвосинергетики; відсутністю фундаментальних прагмастилістичних 

досліджень англомовної новели з урахуванням її синергетичного потенціалу.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Тема дисертаційної праці 

відповідає профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземної 

філології Запорізького національного університету в межах наукової теми 

«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць» (код державної реєстрації 0113U000807). 

Мета дослідження полягає у виявленні композиційно-стилістичних, 

лексико-синтаксичних і прагматичних особливостей англомовної новели з 

урахуванням її синергетичних параметрів. Досягнення поставленої мети 

передбачає виконання таких завдань: 

- визначити категорійно-поняттєвий апарат дослідження; 

- експлікувати визначення новели на основі систематизації наукових 

розвідок і результатів нашого дослідження для встановлення її лінгвістичного 

статусу; 

- розробити методику комплексного дослідження англомовної новели в 

лінгвостилістичному та прагматичному аспектах із залученням синергетичного 

підходу; 

- здійснити аналіз композиції англомовної новели за формальним, 

змістовим, формально-змістовим та образно-символічним рівнями; 

- створити класифікацію англомовних новел відповідно до композиційно-

стилістичної структури; 

- ідентифікувати стильові риси і прагматичні функції англомовної новели 

та проаналізувати їх мовленнєву реалізацію на лексичному та синтаксичному 

рівнях; 

- розглянути моделі комунікативних процесів у англомовній новелі; 

- дослідити явище інтертекстуальності на матеріалі англомовної новели; 
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- виокремити мовностилістичні засоби експресивності англомовної новели 

і з'ясувати їх прагматичний потенціал; 

- виявити синергетичні характеристики англомовної новели. 

Об’єктом дослідження є англомовна новела ХІХ–ХХ століть. 

Предмет дослідження – лінгвостилістичний та прагматичний аспекти 

англомовної новели. 

Матеріалом дослідження слугували 119 текстів англомовних новел 

авторів ХІХ–ХХ століть (В. С. Моем, О. Генрі, Ф. С. Фіцджеральд, Дж. Конрад, 

А. Крісті, Е. Хемінгуей, Е. А. По, Ф. О’Коннор, А. Дж. Моррісон, К. Менсфілд, 

Р. Кіплінг, В. Ірвінг, Н. Готорн, Т. Гарді, Г. К. Честертон, Р. Бредбері, 

Д. Г. Лоуренс та ін.) загальним обсягом 2618 сторінок. У процесі дослідження 

опрацьовано 3528 текстових одиниць і фрагментів.  

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять лінгвістичні 

концепції художнього тексту та дискурсу, присвячені таким проблемам: 

композиція у лінгвостилістичному аспекті [41; 47; 145; 167; 271; 295], 

архітектоніко-мовленнєві та композиційно-мовленнєві форми [25; 49; 85; 112; 

167; 221], стильові риси [94; 167; 185; 189; 203; 293; 295], лексичні та 

синтаксичні особливості художнього тексту [6; 7; 25; 40; 140; 219], типи 

висунення як прийоми цілісної організації тексту [6; 103; 256; 271], 

прагматичний потенціал тексту [6; 27; 129; 172; 187; 226], синергетична 

концепція мови, тексту і дискурсу [61; 62; 63; 64; 74; 75; 76; 77; 166; 168; 177; 

178; 188; 190; 277; 278; 279; 292; 293].  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у роботі 

застосовано комплекс як загальнонаукових методів, так і методів 

лінгвостилістичного, прагматичного і синергетичного аналізу: метод аналізу 

науково-теоретичних джерел (для висвітлення аспектів зазначеної 

проблематики), метод кількісних підрахунків і графічного відображення (для 

статистичного узагальнення та унаочнення отриманих результатів 

дослідження), метод моделювання тексту (для визначення новели як типу 

тексту), метод контекстуального аналізу (для вивчення особливостей 
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функціювання лексичних і синтаксичних засобів експресивності в тексті 

англомовної новели), системно-структурний метод (для виокремлення типів 

англомовної новели за композиційно-стилістичною структурою), метод аналізу 

за стильовими рисами (для виявлення стильових рис і опису їх реалізації на 

композиційному, лексичному та синтаксичному рівнях тексту), метод 

діалогічної інтерпретації тексту (для встановлення авторських інтенцій, аналізу 

їх реалізації на різних рівнях тексту і з’ясування прагматичного ефекту), 

системно-синергетичний метод (для визначення факторів самоорганізації 

дискурсу англомовної новели). 

Наукова новизна дисертації визначається об’єктом і предметом 

дослідження та зумовлюється результатами дослідження: 

- здійснено комплексний аналіз лінгвостилістичного та прагматичного 

аспектів англомовної новели з урахуванням синергетичних факторів її 

організації; 

- розглянуто композиційно-стилістичну структуру англомовної новели за 

формальним, змістовим, формально-змістовим й образно-символічним рівнями 

композиції; 

- запропоновано класифікацію англомовних новел на основі 

співвідношення авторського і чужого мовлення, архітектоніко-мовленнєвих і 

композиційно-мовленнєвих форм; 

- розкрито систему стильових рис англомовної новели та їх прагматичне 

навантаження; 

- виокремлено прагматично орієнтовані функції та моделі комунікації 

англомовної новели; 

- досліджено англомовну новелу в аспекті інтертекстуальності; 

- виявлено опозицію нейтральності та експресивності, яка вербалізується у 

вигляді експресивних засобів і прийомів на тлі нейтрального стилю 

англомовної новели; 

- проаналізовано лексичні та синтаксичні особливості англомовної новели; 
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- з'ясовано роль типів висунення в організації та зв’язності тексту 

англомовної новели; 

- висвітлено синергетичні характеристики англомовної новели.  

Наукову новизну одержаних результатів можна узагальнити в таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

1. Англомовна новела є прозовим типом тексту, основу якого складає 

повідомлення про неординарну подію, що демонструє певні соціальні 

відносини та має непередбачуваний кінець. Англомовній новелі притаманні 

такі стильові риси: відносна стислість, концентричність та однолінійність 

сюжету, динамізм мотивів, чіткість та згорнутість композиції, інформативність, 

нейтральність стилю, автологічність / експресивність мовлення, антитезовість, 

ефект ошуканого очікування. 

2. Композиційно-стилістична структура англомовної новели 

утворюється на основі взаємодії чотирьох рівнів композиції: формального, 

змістового, формально-змістового та образно-символічного. Формальний 

рівень являє собою зовнішню конструкцію тексту, що містить традиційні для 

англомовної новели компоненти: речення, надфразові єдності, фрагменти. 

Змістовий рівень англомовної новели становить внутрішню структуру тексту, 

сюжетними елементами якої є: експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, 

несподівана розв'язка. Формально-змістовий рівень англомовної новели 

включає в себе архітектоніко-мовленнєві форми (монолог, діалог, полілог) і 

композиційно-мовленнєві форми (повідомлення, опис, роздум). Образно-

символічний рівень формується шляхом розкриття символічного образу, що 

сприяє вираженню важливих понять і думок у англомовній новелі. 

3. Виявлення різних комбінацій певних форм мовлення є підґрунтям 

для створення типології англомовних новел. На основі співвідношення 

авторського та чужого мовлення виокремлено: 1) новели з превалюванням 

авторського мовлення над чужим (85%), 2) новели з превалюванням чужого 

мовлення над авторським (15%). За критерієм співвідношення композиційно-

мовленнєвих форм виведено такі типи англомовної новели: 1) новели, які 
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містять повідомлення з елементами опису та роздуму (73%), 2) новели, які 

містять повідомлення з елементами опису (27%). 

4. Для англомовної новели властивим є набір прагматичних функцій, 

із яких базовими є інформаційна, комунікативна, естетична, оцінна, фатична та 

емотивна. Ці функції реалізуються в трьох комунікативних моделях: 

інформаційна функція – в інформаційно-кодовій моделі, комунікативна – в 

інференційній моделі, естетична, оцінна, фатична та емотивна – в  

інтеракційній моделі. Встановлено зв'язок між зазначеними комунікативними 

моделями та композиційними рівнями англомовної новели. На змістовому рівні 

функціює інформаційно-кодова модель, через яку передається експліцитно 

виражений смисл зображеної події. На цьому ж рівні композиції 

використовується інференційна модель, в якій демонструються інтенції автора. 

На образно-символічному рівні через інтеракційну модель розкривається 

імпліцитний смисл новели. Загалом у процесі непрямого спілкування автора і 

читача відбувається зміна моделей комунікації, в яких реалізуються різні 

функції.  

5. Інтертекстуальність у англомовній новелі маніфестується на 

образно-символічному рівні композиції у формі цитат, ремінісценцій, алюзій, у 

вигляді запозичень образів і мотивів з інших художніх текстів, а також 

покликань на певні предмети мистецтва. Інтертекстуальні зв'язки сприяють 

формуванню символічних образів, осягненню глибинного смислу та 

збереженню культурних традицій. 

6. Основний корпус текстів англомовної новели характеризується 

автологічним, нейтральним стилем, на тлі якого виявлено різні засоби та 

прийоми експресивності. Завдяки опозиції «нейтральність / експресивність» 

створюється контраст, що надає тексту значної виразності та прагматичної 

орієнтованості. Серед домінуючих лексичних засобів експресивності 

виокремлено: епітет, порівняння, метафору, метонімію. Головні синтаксичні 

засоби експресивності поділяються на дві групи: синтаксичні засоби виразності 

(еліпсис, замовчування, номінативне речення, асиндетон; повтор, 
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перелічування, тавтологія, полісиндетон, емфатична конструкція, вставна 

конструкція; інверсія, дистантність, відокремлення); синтаксичні стилістичні 

прийоми експресивності (паралелізм, анафора, епіфора, хіазм, риторичне 

питання).  

7. Вищенаведені стилістичні засоби та прийоми функціюють у межах 

трьох типів висунення (конвергенція, зчеплення, ошукане очікування). Вони 

несуть експресивний та прагматичний потенціал і відіграють важливу роль в 

організації, зв’язності та цілісності тексту. В англомовній новелі 

спостерігається тенденція до зосередження двох (конвергенція та зчеплення), а 

іноді й усіх типів висунення в одній надфразовій єдності або одному фрагменті, 

що призводить до істотного прагматичного ефекту, який досягається завдяки 

тісному взаємозв'язку різних складників єдиної системи. 

8. Із синергетичної точки зору, англомовна новела є складною 

системою, що самоорганізується шляхом опозиційної взаємодії атракторів 

(очікування соціуму, індивідуальний стиль автора, його інтенції та засоби їх 

реалізації) та репелерів (традиції жанру, обсяг тексту, норми викладу 

інформації), а також завдяки наявності зони біфуркації (непередбачуваний 

нерівноважний стан, розгалуження смислу внаслідок певного протиріччя). 

Англомовна новела як синергетична система має низку інших параметрів: 

відкритість і дисипативність (взаємодія з адресатом, інтертекстуальні зв'язки), 

ієрархічність (наявність різних рівнів композиції: формального, змістового, 

формально-змістового, образно-символічного), нелінійний розвиток (сюжетна і 

композиційна нелінійність тексту – явище ретроспекції), поляризація (опозиція 

«нейтральність / експресивність»).       

Теоретичне значення дисертації полягає у створенні й обґрунтуванні 

системного підходу до лінгвістичного дослідження англомовної новели. 

Результати дослідження є внеском у розвиток таких галузей і теорій 

германістики, як типологія тексту, лінгвостилістика, прагмастилістика, 

лінгвосинергетика. Об’єктивно наявну єдність лінгвостилістичного і 

прагматичного аспектів у англомовній новелі відображено в засобах 
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наповнення прагматичних чинників стилістичним змістом. У синергетичному 

напрямку висвітлено загальний принцип самоорганізації англомовної новели на 

мовностилістичному рівні.  

Практична цінність отриманих результатів визначається можливістю їх 

використання: 

- у лекційних курсах зі стилістики англійської мови (розділи «Стиль та 

його моделювання в комунікативно-мовленнєвій діяльності», 

«Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», «Мовностилістичні засоби 

виразності»), у спецкурсах з лінгвопрагматики (розділ «Художній текст у 

комунікативно-прагматичному аспекті») та лінгвосинергетики (розділ 

«Синергетика художнього дискурсу»); 

- у навчально-методичній роботі (при укладанні навчальних і методичних 

посібників); 

- у науково-дослідницькій роботі студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

результати дослідження було висвітлено на:  

- міжнародних наукових конференціях: «Актуальні проблеми філології: 

мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних 

дисциплін» (Маріуполь, 2011), «Каразінські читання: Людина. Мова. 

Комунікація» (Харків, 2013), «Мови і світ: дослідження та викладання» 

(Кіровоград, 2013), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» 

(Острог, 2015), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 

2016), «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016), «Нове у філології 

сучасного світу» (Львів, 2016); 

- міжнародних наукових форумах: «Сучасна англістика: Традиції. 

Сьогодення. Перспективи» (Харків, 2011), «Сучасна іноземна філологія: 

дослідницький потенціал» (Харків, 2016); 

- всеукраїнських наукових конференціях: «Германістика у ХХІ столітті: 

когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика» (Харків, 2012), «Актуальні питання 

філології» (Київ, 2014); 
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- засіданнях кафедри ділової іноземної мови та перекладу Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (2011–2017 рр.) 

і кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького 

національного університету (2016–2017 рр.). 

Публікації. Проблематику дисертаційного дослідження відображено в 

15 одноосібних публікаціях автора: 5 публікацій у фахових виданнях України, 

1 зарубіжна публікація, 9 доповідей на конференціях. Загальний обсяг 

публікацій складає 5,15 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел, що налічує 325 позицій, списку джерел ілюстративного 

матеріалу, що включає 33 найменування, та додатку. Загальний обсяг 

дисертації – 264 сторінки, із яких 215 сторінок – основний текст. У дисертації 

подано 5 рисунків. 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, 

сформульовано мету та основні завдання роботи, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено лінгвістичні концепції, які становлять теоретико-

методологічну базу досліджень, відображено наукову новизну, матеріал та 

методи дослідження, розкрито теоретичне та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про апробацію положень дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовної новели» здійснено теоретичне обґрунтування дослідження з 

урахуванням стану дослідженості обраної теми за окремими аспектами, подано 

загальну характеристику новели, висвітлено проблему визначення новели як 

жанру і типу тексту, експліковано визначення англомовної новели як об’єкту 

лінгвістичного дослідження, окреслено основні положення лінгвопрагматики, 

визначено підходи до вивчення композиції тексту як лінгвостилістичного 

феномену, описано підхід до аналізу тексту за стильовими рисами, розглянуто 

опозицію нейтральності та експресивності як основи аналізу лексико-
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синтаксичних особливостей англомовної новели, продемонстровано методику 

комплексного дослідження англомовної новели. 

У другому розділі «Композиційно-стилістична структура англомовної 

новели» висвітлено проблеми, пов’язані з дослідженням композиції тексту. 

Композиційно-стилістичну структуру англомовної новели проаналізовано за 

формальним, змістовим, формально-змістовим й образно-символічним рівнями. 

За критерієм співвідношення авторського і чужого мовлення, архітектоніко-

мовленнєвих і композиційно-мовленнєвих форм запропоновано класифікацію 

англомовних новел. Виокремлено функції та комунікативні моделі англомовної 

новели і описано їх прагматичну спрямованість. Досліджено англомовну 

новелу в аспекті інтертекстуальності, яка виявляється на образно-символічному 

рівні композиції. 

У третьому розділі «Лексико-синтаксичні особливості англомовної 

новели в прагмастилістичному аспекті» розглянуто нейтральну та 

стилістично забарвлену лексику англомовної новели, проаналізовано лексичні 

та синтаксичні засоби вираження експресивності в англомовній новелі та 

досліджено їх прагматичний потенціал. Виявлено три типи висунення 

англомовної новели – конвергенцію, зчеплення та ошукане очікування – та 

визначено їх роль у цілісній організації та зв’язності тексту. Висвітлено 

синергетичні параметри англомовної новели, а саме розглянуто фактори, що 

беруть участь у процесі самоорганізації дискурсу англомовної новели.    

У загальних висновках представлено основні результати дослідження, 

сформульовано лінгвостилістичну, прагматичну та синергетичну парадигму 

вивчення англомовної новели, а також визначено перспективи подальших 

досліджень, що розвиватимуть тему дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛОМОВНОЇ НОВЕЛИ 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки спостерігається 

тенденція до вивчення жанрів малих форм: новели [18; 34; 101; 116; 127; 165; 

244; 251; 256; 265; 267], прикладу [80], афоризму [3; 26; 97; 105; 125], епіграми 

[161], притчі [84; 174; 271], байки [5; 43; 47; 185], анекдоту [29; 107; 207; 264], 

жарту [211; 220], шванку [57; 58; 145], казки [124; 222], балади [23; 198; 204; 

224], загадки [36; 123; 260], реклами [108; 146; 206; 209] тощо.  

Об’єкт нашого дослідження – новела – вивчалася та продовжує вивчатися 

як закордонними, так і українськими вченими в загальнофілологічному та 

лінгвістичному аспектах. Важливо зауважити, що більш детально розглянуто 

новелу як літературний жанр, лінгвістичні ж дослідження мають досить 

фрагментарний характер. Відтак, представимо огляд рівня розробки проблеми 

та стадій вивчення новели як жанру і типу тексту. 

 

1.1. Новела як об’єкт філологічних досліджень 

 

Предметом спеціальної теоретичної уваги новела стала відносно 

нещодавно і на сьогоднішній день вже сформувалася як самостійна проблема. У 

витоків досліджень стоять німецькі теоретики, які розробляли типологічний 

підхід до жанрових форм малої прози. У 1794 р. Й. В. Гете створив 

класифікацію новел [42]. Далі питанням жанрової диференціації займалися 

Л. Тік [305] та Ф. Шпільгаген [302; 303]. Наприкінці ХІХ ст. детальний опис 

новели як окремого жанру запропонував Б. Метьюс [290]. Поетологічна теорія 

новели належить Е. По [294]. Вагомий внесок у теорію новели було також 

зроблено М. О. Петровським [163; 164], І. А. Виноградовим [33], 

О. О. Реформатським [201], Є. М. Мелетинським [135] та ін.  
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Спостерігається інтерес науковців і безпосередньо до англомовної новели. 

В. Аллен [273], Г. Кларк [274], Д, Крізон [275], К. Грабо [284], Н. Фрідмен [283] 

висвітлювали проблеми змісту та форми британської та американської новели, 

займалися визначенням ролі жанру новели серед інших художніх жанрів, 

вивчали філософію новели і т. п. Слід зауважити, що спочатку новелу 

розглядали переважно в синхронічному аспекті і тільки в 1990-х рр. почали 

приділяти особливу увагу діахронічному аспекту дослідження.  

Уже певний час успішно проводиться аналіз різних аспектів новели, проте 

цей тип художнього тексту й досі викликає великий інтерес. Аналізуючи 

сьогоденний стан розробки досліджуваної нами проблеми, зазначимо, що існує 

низка сучасних закордонних праць, присвячених дослідженню новели, таких 

авторів: М. Шорт та Дж. Ліч [298], М. Тулан [306], В. Патеа [291], К. Іган [282], 

І. Абушихаб [272] та ін.  

Є. М. Мелетинський виокремлює три, на його погляд, найважливіші 

причини зацікавленості в дослідженні новели: перша пов’язана з широким 

розповсюдженням новели синхронічно в різних країнах і діахронічно – 

впродовж тривалого історичного часу на різних етапах літературного процесу; 

іншою причиною є невеликий формат жанру, який робить новелістичну 

літературу досить доступною для огляду і дає можливість на її матеріалі в 

мініатюрі представити розвиток оповідальних жанрів у масштабі всесвітньої 

літератури; ще одним важливим моментом є можливість виявлення певних 

критеріїв опису оповідальних жанрів через сюжетну сконцентрованість, 

композиційну чіткість і високу структурованість новели [135, с. 3–4].  

Попри той факт, що вивчення новели проходило переважно в 

загальнофілологічному напрямі, лінгвістиці новели також була приділена певна 

увага. Лінгвостилістичні характеристики висвітлено в працях О. Б. Шонь [265], 

І. Ж. Винокурової [34], Т. В. Ліяскіної [116], В. І. Коваленко [92]. Лексичний 

склад вивчали Л. П. Маркушевська [126], Л. М. Середа [214], Л. М. Пєсоріна 

[165]. Аналіз синтаксичних особливостей здійснено С. С. Одинцовою [154] та 

Н. В. Тихоновою [243]. Прагматичним аспектом займалися А. З. Хаймурзіна 
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[251], М. А. Торгашева [244], О. В. Корецька [98]; когнітивним аспектом – 

С. Г. Шурма [267]; методикою та методологією – Н. В. Пестова [162].   

Близькою нам за тематикою є дисертація В. П. Чередниченко [256], 

об’єктом якої є німецькомовна новела. Авторка розглядає новелу як тип тексту, 

функціюючий у системі художнього дискурсу й спрямований на створення 

авторської суб’єктивної картини світу шляхом реалізації авторських 

мовленнєвих стратегій. У праці здійснено комплексний аналіз 

лінгвостилістичного, лінгвопрагматичного та синергетичного аспектів 

німецькомовної новели, зокрема: досліджена композиційно-стилістична 

структура, подана типологія німецькомовної новели, виокремлені стильові риси 

та проаналізована їх мовленнєва реалізація, розглянуті лексико-стилістичні й 

синтаксично-стилістичні засоби виразності, а також прийоми цілісної 

організації тексту, вивчені стратегії передачі емоцій, виявлені еволюційно-

стилістичні моделі німецькомовної новели в аспекті синергетики.  

Здійснений огляд наукових розвідок засвідчує, що новела привертала 

інтерес багатьох дослідників, проте проблема розгляду новели як об’єкту 

лінгвістичних досліджень залишається недостатньо розкритою. Виявляється 

необхідним комплексний аналіз англомовної новели, який би включав у себе 

дослідження композиційно-стилістичної структури та лексико-синтаксичних 

особливостей, зокрема висвітлення прагматичного та лінгвостилістичного 

аспектів, що здійснено нами у розділах 2 і 3. Насамперед, у підрозділі 1.2 

розглянемо загальні ознаки новели та експлікуємо робоче визначення новели як 

типу тексту на основі проаналізованих існуючих дефініцій.  

 

1.2. Проблема визначення новели як жанру і типу тексту: 

експлікація визначення 

 

Незважаючи на чисельність праць, присвячених аналізу новели, до цього 

часу існують певні розбіжності в поглядах учених з приводу термінологічного 

визначення новели, внутрішньожанрової типології, особливостей художньої 
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структури та стилю тощо. Таким чином, до уваги постає проблема визначення 

новели та виявлення її характерних ознак. Резюмуючи проведений огляд робіт, 

об’єктом яких є новела, представимо загальну характеристику новели як жанру 

і типу тексту. В широкому значенні під новелою розуміють одну з форм 

оповідальної художньої творчості. В англійській мові існує низка 

термінологічних позначень для цього типу тексту – story, short story, long short 

story, novella, tale – між якими складно провести межу.  

За визначенням М. Юнович, новела є загальним позначенням невеликого 

прозового твору, в якому через зображення якогось одного конфлікту як події, 

що об’єктивно відбувається, розкривається сутність певного аспекту суспільних 

відносин. Акцентується увага на тому, що стислість новели не повинна 

розглядатися ізольовано, вона невіддільна від таких її особливостей, як тісний 

зв'язок усіх складових частин новели з її органічним ядром. У новелі розвиток 

подій викладається динамічно, і події сприймаються як такі, що відбуваються 

на одній сцені. Ядром, що відображається в усіх компонентах новели, може 

бути не тільки подія, але й своєрідна психологічна колізія, тісно пов’язана з 

дією, своєрідний характер або риса характеру [324, с. 114–117]. 

Новела характеризується як такий художній текст, який уникає будь-якого 

психологізму самого по собі, але як результат є доволі психологічним, оскільки 

все психологічне новела подає об’єктивовано, через дію [138, с. 246].     

Доповнює вищенаведені дефініції й наступна, згідно з якою новела – це 

художній текст, який передбачає відносно невеликий обсяг, насичену подіями 

фабулу, чітку композицію та концентричний сюжет, що динамічно 

розвивається та має неочікувану, а часто й парадоксальну розв’язку. Новелі не 

притаманні описовість і детальна розробка характерів, натомість властиве 

зображення екстраординарної ситуації. Переважають динамічні мотиви, що 

призводять до різкої зміни положення, а персонажі позбавлені психологічного 

багажу та підпорядковані виконанню певної сюжетної функції [312, с. 466]. 

Згідно міркувань В. В. Фащенко, новела є коротким епічним твором, у 

якому здійснюється композиційно стисле відкриття цілого світу в 
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«зосереджувальній миті» життя, тобто в невеликому колі зв’язків, які в певному 

вузлі створюють один, на відміну від роману чи повісті, епіцентр настрою та 

думки, важливої та значної для осягнення протиріч дійсності. 

«Зосереджувальна мить» має різну тривалість, звідси й два види подійних 

новел: одномоментні та полімоментні. Першому різновиду властиві збіг дії з 

кульмінацією і раптове осягнення та розв’язка протирічь, що відбувається 

впродовж кількох хвилин через моментальне зіткнення антиподів [249, c. 8–9].  

Головними ознаками новели є відносна стислість, яскравість і влучність 

художніх засобів. Новела вирізняється чіткою й усталеною конструкцією. До її 

композиційних канонів належать: наявність згорнутої композиції з яскраво 

вираженим композиційним осередком (переломний момент у сюжеті, 

кульмінація, контраст та паралелізм сюжетних мотивів), переважання сюжетної 

однолінійності, мінімальна кількість персонажів, які є цілком сформованими 

особистостями, що потрапили в незвичайні життєві обставини [316, с. 497–498]. 

Крім стислості та лаконізму, які притаманні й іншим жанрам малих форм, 

однією із визначальних ознак новели вважають також єдність враження. 

Підкреслюється, що цілісність враження досягається завдяки зображенню 

тільки однієї події, одного характеру, одного почуття чи низки почуттів, 

викликаних однією подією [304, с. 73]. 

Зміст новели можна представити як розвиток події, що ускладняється в 

процесі прямування до розв’язки: нечувана подія, неочікуваний поворот 

сюжету, парадоксальна розв’язка та повернення до вихідної ситуації. В новелі 

простежується поступове налаштування на певний результат, а потім раптове 

порушення цього горизонту очікування. Засоби формування та порушення 

проспекції виражаються як на рівні тексту, так і на дотекстовому рівні. 

Останній включає в себе заголовок або епіграф. До текстових засобів відносять 

лексичні й граматичні засоби та стилістичні прийоми [249, c. 8]. 

В. В. Фащенко серед визначних рис новели виокремлює несподіваний 

кінець. «Несподіваність», під якою мається на увазі реакція читача, належить 

до загальної психології сприйняття тексту, що будується як осягнення 
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протиріччя та подолання його в русі. Серед інших специфічних рис є антитеза, 

яка полягає у виділенні протилежного в схожому, та ототожнення, основою 

якого є зосередження в одній точці того, що здається неоднаковим [249, c. 8]. 

Ми вважаємо, що всі наведені дефініції новели не суперечать одна одній, а 

органічно переплітаються і сприяють усебічному аналізу новели як жанру і 

типу тексту. У результаті дослідження масиву текстів англомовних новел ми 

виявили певні композиційні ознаки новели, структура якої в більшості випадків 

являє собою чергування опису та повідомлення. Вихідний та кінцевий пункти 

статичні, але між ними знаходяться оповідальні епізоди, які утворюють рух дії 

новели. Опис, зазвичай, здійснюється за допомогою незавершених часів, а 

повідомлення, що переважає в новелі, – за допомогою завершених часів. 

Враховуючи проаналізовані визначення та власні спостереження й 

ґрунтуючись на аналізі наукових розвідок і фактичного матеріалу, подаємо 

попереднє визначення англомовної новели в такий спосіб: новела – це 

невеликий за обсягом текст прозової форми, заснований на одній незвичайній 

події, що розкриває сутність певних суспільних відносин, і який 

характеризується конкретними ознаками: відносною стислістю, 

концентричністю та однолінійністю сюжету, динамізмом мотивів, чіткістю та 

згорнутістю композиції, інформативністю, прозовістю та нейтральністю стилю, 

автологічністю / експресивністю мовлення, антитезовістю, ошуканим 

очікуванням. Всі ці характеристики тексту тісно пов’язані між собою і в 

процесі взаємодії сприяють здійсненню сильного прагматичного впливу на 

читача. З синергетичної точки зору, англомовна новела є складною системою, 

яка самоорганізується шляхом опозиційної взаємодії атракторів і репелерів та 

завдяки зоні біфуркації, що сприяє непередбачуваному розвиткові сюжету. 

За результатами огляду теоретичних джерел, присвячених дослідженню 

новели, виявляється потреба в комплексному вивченні лінгвостилістичного та 

прагматичного аспектів англомовної новели з урахуванням її синергетичної 

природи. Такий підхід передбачає аналіз усіх рівнів композиції, виявлення 

стильових рис і лексико-синтаксичних особливостей, а також з’ясування 
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експресивного, прагматичного та синергетичного потенціалу новели, що 

здійснюється нами у розділах 2 і 3. Передусім, розглянемо питання прагматики 

тексту, що слугуватиме основою для подальшого проведення дослідження. 

 

1.3. Прагматика тексту як основа прагмастилістичного 

дослідження англомовної новели 

 

Лінгвістична прагматика зобов’язана своєю появою не стільки 

мовознавству, скільки філософії. Тому вивчаючи поняття «прагматика тексту», 

необхідно відштовхуватися від її філософських засад. Філософська наука 

пов’язує термін «прагматика» з більш широким поняттям «семіотика». 

1.3.1. Філософські та семіотичні витоки прагматики. Семіотика 

трактується як загальна теорія знакових систем, що вивчає властивості 

знакових комплексів найрізноманітнішої природи. До таких систем відносяться 

письмові та усні природні мови, а також різні штучні мови. Ідеї семіотичного 

підходу до знакових систем викладено в «Універсальному обчисленні» 

Г. В. Лейбніца, який займався аналізом мов логіки та математики. Згодом на 

матеріалі природних мов ці ідеї почав розробляти Ф. де Соссюр, який 

започаткував семіологію, або теорію значення знаків у межах таких мов. Далі 

ідеї вченого розвивалися в дослідженнях із лінгвістичної семантики, що 

призвело до появи структурної лінгвістики [323, с. 750].  

Однак основоположником семіотики як загальної теорії знакових структур 

вважається Ч. С. Пірс, який у чіткому вигляді сформулював принципи цієї 

теорії та ввів сам термін «семіотика». Вчений створив першу класифікацію 

знаків, поділивши їх на іконічні (знаки, що зображують об’єкти, які вони 

позначають), природні (знаки, що вказують на явища природи) та 

конвенціональні (знаки, що є умовними, прийнятими за узгодженням). 

Подальший розвиток семіотичні дослідження отримали у працях Ч. У. Морріса, 

Р. Карнапа, С. Кріпке, Р. Монтегю, Л. Тарського та ін. [323, с. 751].  
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Згідно Ч. У. Моррісу, семіотика поділяється на три частини: семантику, що 

досліджує значення та смисл знаків; синтактику, що вивчає комбінування 

знаків та їх відношення один до одного; прагматику, що зосереджує увагу на 

використанні мови в процесі комунікації [141].  

Вклад Ч. С. Пірса, Ч. У. Морріса, Р. Карнапа, К. Бюлера в розвиток 

семіотики та формування прагматики було зроблено в період Другої світової 

війни. В той час у центрі уваги поставало лише питання абстрактних відносин 

між знаком і його користувачем, не в повній мірі враховувалася роль контексту 

семіотичної події, недостатньо ставився акцент на цільовий аспект цього виду 

діяльності, суб’єкт знакової діяльності не завжди висувався на центральне 

місце та майже не розглядалися проблеми мовленнєвого спілкування як 

специфічної знакової діяльності. Проте філософія буденної мови допомогла 

реалізувати програму прагматики мови, підготувавши необхідні умови для 

розвитку безпосередньо лінгвістичної прагматики [226, c. 18].  

Слід також підкреслити внесок, який зробив Л. Вітгенштейн, під чиїм 

впливом склалися лінгвістична філософія та філософія буденної мови. 

Видатний філософ прийшов до тлумачення мовного значення, що 

розглядається як вживання та належить не стільки мові, скільки суб’єкту, який 

використовує цю мову. Серед інших вчених-представників лінгвофілософської 

семантики були П. Ф. Стросон і Г. П. Грайс, які поклали основу аналізу 

прагматичного значення. Діяльнісний принцип було впроваджено в аналіз 

мовлення засновниками філософії мови Дж. Л. Остіном і Дж. Р. Серлем, які 

розробили стандартну теорію мовленнєвих актів [226, c. 18].  

Отже, філософія мови вторглася до сфери інтересів лінгвістичної 

семантики і разом з цим принесла з собою ідеї діяльнісного підходу до рішення 

багатьох мовознавчих проблем. Завдяки взаємодії філософії мови та 

мовознавства відбувся синтез акціонального (орієнтованого на діяльність) і 

контенсивного (орієнтованого на зміст) підходів до явища мовного значення, на 

основі якого в 60–70 рр. ХХ ст. сформувалася прагматика як відносно 

самостійна наука [226, c. 18].  
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1.3.2. Основні положення лінгвістичної прагматики у застосуванні до 

новели. У мовознавстві другої половини ХХ ст. відбулася зміна наукової 

парадигми вивчення мови. Характерними особливостями сьогоденної 

лінгвістики є антропоцентризм, функціоналізм, експланаторність та 

експансіонізм. Із розвитком такого підходу до вивчення мови дослідження 

функціонально-комунікативних і прагматичних проблем стає одним із головних 

напрямів лінгвістики. В сучасних лінгвістичних працях домінує думка про те, 

що пізнати сутність мови можливо лише за умови звернення до людського 

чинника в мові, що найповніше вивчається в межах лінгвістичної прагматики.  

І. П. Сусов пропонує визначати лінгвістичну прагматику як дисципліну, 

яка має на меті описувати мову не в її внутрішній, іманентній структурі, а в її 

використанні людиною і яка включає мову не просто в мовлення, а в 

цілеспрямовану предметно-практичну та пізнавально-теоретичну, соціально 

значиму діяльність людини як суб’єкта спілкування [226, c. 13–14].   

У праці «Введение в прагмалингвистику» А. Ю. Маслова зауважує на 

тому, що лінгвістична прагматика є міждисциплінарною галуззю, в якій задіяні 

лінгвістичні, логіко-філософські, соціологічні, психологічні, етнографічні та 

кібернетичні (пов’язані зі створенням штучного інтелекту) аспекти [129, c. 29].  

Розвиток лінгвопрагматики прийнято поділяти на три етапи: 

1) комунікативний (70–80 рр. ХХ ст.) – етап, на якому антропоцентричний 

принцип передбачав зосередження на мовленнєвих діях одного комуніканта; 

2) когнітивний (80–90 рр. ХХ ст.) – етап, який характеризувався зверненням до 

інтенціональних станів комуніканта з метою окреслення взаємозв’язків «мова–

мислення–мовлення», з одного боку, та тлумаченням міждисциплінарного 

аналізу, з іншого; 3) дискурсивний (ХХІ ст.) – етап, на якому 

антропоцентричний принцип охоплює великі соціальні групи комунікантів, 

їхню когнітивну й мовленнєву взаємодію в дискурсах різних типів [15, c. 20]. 

Найважливішими напрямками дослідження лінгвістичної прагматики слід 

вважати сфери, пов’язані з суб’єктом мовлення (ілокутивні сили, мовленнєві 

тактики, правила ведення діалогу, різноманітні настанови, референцію мовця, 
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прагматичні пресупозиції, емпатію), з адресатом мовлення (правила виведення 

непрямих смислів, перлокутивні ефекти, типи мовленнєвого реагування), зі 

стосунками між учасниками спілкування (форми мовленнєвого спілкування, 

соціально-етикетний бік мовлення), а також пов’язані з ситуацією спілкування 

(інтерпретація дейктичних знаків, вплив мовленнєвої ситуації на тематику 

спілкування). Отже, дослідницьке поле сучасної лінгвістичної прагматики 

містить усі ті умови, за яких людина використовує мовні засоби в спілкуванні. 

Це, передусім, умови адекватного добору й використання одиниць та категорій 

мови з урахуванням усіх конститутивних чинників із метою досягнення 

найбільш ефективного впливу на партнера по комунікації [13, c. 250–253]. 

Об’єктом нашого дослідження є англомовна новела, тому вважаємо 

доцільним розглянути основні положення прагматики тексту, зокрема 

художнього тексту. Існує велика кількість праць, присвячених вивченню 

лінгвопрагматичних особливостей тексту [6; 12; 16; 25; 27; 28; 41; 119; 181; 221; 

245; 280; 281]. Проте визначення тексту, яке б вважалося вичерпним і носило 

термінологічний характер, ще не розроблено, хоча й здійснено багато спроб 

дати дефініцію цьому поняттю, деякі з яких розглянемо нижче.  

У широкому сенсі, текст розглядається як певна упорядкована множина 

речень, об’єднаних різними типами лексичного, логічного та граматичного 

зв’язку й здатних передавати певним чином організовану та спрямовану 

інформацію. У вузькому значенні, текст – це завершений твір мовленнєво-

творчого процесу, що є об’єктивованим у вигляді письмового документу, 

літературно обробленим згідно з типом цього документу та включає назву та 

низку особливих одиниць, об’єднаних різними типами лексичного, 

граматичного, логічного та стилістичного зв’язку. Текст є твором, який має 

певну спрямованість і прагматичну настанову [245, с. 11–12].        

Термінологічно проблема визначення тексту ускладнюється тим, що це 

поняття охоплює різні об’єкти: текст як продукт природної мови та текст як 

твір художньої творчості. Природну мову називають первинною моделюючою 

системою, оскільки за допомогою цієї мови людина пізнає навколишній світ і 
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позначає явища та предмети реальної дійсності. Художній текст є вторинною 

моделюючою системою, оскільки в ньому поєднуються відображення 

об’єктивного світу та авторська вигадка. Для художнього тексту природна мова 

являє собою лише будівельний матеріал. Мова художнього тексту – особлива 

знакова система, єдина для різних мов, яка характеризується неоднозначністю 

семантики, множинністю інтерпретацій. Особливо важливу роль при 

сприйнятті художнього тексту читачем відіграє енциклопедична інформація. 

Вона залежить від фонових знань читача, його соціального, культурного, 

освітнього статусу, від того, що прийнято називати тезаурусом [245, с. 13–14].        

Услід за І. В. Арнольд, під художнім текстом розуміємо вербальне 

повідомлення, що передає через канал літератури предметно-логічну, 

естетичну, образну, емоційну та оцінну інформацію, об’єднану в ідейно-

художньому змісті тексту в єдине складне ціле. Основною характеристикою 

художнього тексту вчена вважає комунікативно-функціональну: текст слугує 

для передачі й збереження інформації та впливу на особистість отримувача 

інформації, в чому виражається прагматична функція тексту [6, с. 32].  

С. Х. Головкіна вбачає специфіку художнього тексту в тільки йому 

притаманній подвійній природі. З одного боку, це зафіксована (згідно з 

задумом автора) у вигляді письмового повідомлення інформація, словесна 

структура. З іншого боку, це інформація, яка сприймається читачем і дещо 

відрізняється від тієї, що запрограмував автор. Читач виявляє інформацію, яка 

міститься в самому тексті, приділяючи особливу увагу емоційно-експресивній і 

естетичній функціям, які нашаровуються на предметний зміст. Один і той 

самий текст по-різному інтерпретується різними реципієнтами, тому 

тлумачення тексту залежить від фактору адресата [44, с. 8]. 

Визнаючи об’єктивну необхідність багатоаспектного вивчення тексту, 

виокремлюють основні аспекти, пов’язані з характеристикою тексту як 

динамічної комунікативної одиниці вищого рівня. Розуміння тексту як «тексту 

в дії» призводить до висунення на перший план його функціонального 

складника, а орієнтація тексту на комунікативний процес, до того ж, акцентує 
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увагу на його прагматиці. Функціональний аналіз передбачає врахування 

попередньої зумовленості авторського вибору тих чи інших засобів вираження 

смислової структури тексту його видовою та жанровою настановою. При цьому 

вибір виду та жанру тексту диктується умовами реальної комунікації 

(комуніканти, предмет комунікації, засоби комунікації тощо). Таким чином, 

функціональний аналіз враховує екстра- та інтратекстові ознаки. Прагматичний 

аналіз тексту випливає із функціонального, логічно продовжує та розвиває 

його. До лінгвопрагматики відносять проблеми, пов’язані з автором тексту, 

читачем і – головне – з їхньою взаємодією в акті комунікації [27, с. 10–11]. 

Для визначення механізмів створення тексту необхідним є з’ясування 

таких понять, як прагматична настанова тексту та прагматична настанова 

автора. Перше диктується самим текстом, його типом, жанром, завданнями, які 

він реалізує. Друге повністю пов’язане з авторською модальністю, оскільки 

будь-яке повідомлення включає в себе не тільки інформацію, але й ставлення 

автора до цієї інформації. Автор формує власне текст і водночас спрямовує 

читача в процесі інтерпретації тексту, керуючись загальними правилами 

побудови тексту певної спрямованості, вносить власні корективи, тобто 

здійснює авторську прагматичну настанову [27, с. 11–13].  

Прагматична настанова тексту та прагматична настанова автора 

поєднуються, можуть накладатися одна на одну, але можуть й розходитися з 

певних причин і навіть вступати в протиріччя. Більш того, автор може обирати 

жанр тексту, орієнтуючись лише на свої особисті вподобання. В результаті 

взаємодії двох прагматичних настанов у тексті виявляються два види 

членування: об’єктивне членування, що підпорядковується структурній логіці 

розгортання тексту, та суб’єктивне членування, що або посилює логічність 

побудови тексту, або своєрідно порушує її, створюючи смислові та стилістичні 

ефекти. В останньому випадку настанова тексту та настанова автора 

розбігаються, і автор навмисно використовує цей прийом з метою більш 

ефективного впливу на читача [27, с. 13–15].      
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І. В. Арнольд також розглядає питання прагматичної настанови тексту і 

доходить висновку, що комунікативне призначення тексту, тобто його 

прагматична настанова є визначальним фактором тексту, оскільки текст 

призначено для емоційно-вольового та естетичного впливу на тих, кому його 

адресовано, а прагматичним у лінгвістиці називається функціювання мовних 

одиниць стосовно учасників акту спілкування [6, с. 32].  

Ю. М. Лотман вбачає суть механізму взаємовідносин тексту та адресата в 

тому, що текст деформується в процесі його дешифровки адресатом, і водночас 

будь-який текст містить образ аудиторії, що активно впливає на реальну 

аудиторію, стаючи для неї певним нормуючим кодом [119, с. 169].   

У теорії тексту переплітаються три аспекти: семантика, синтактика та 

прагматика (згідно з класифікацією Ч. У. Морріса). Семантика враховується в 

дослідженнях тексту, оскільки текст є мовною реалізацією певної реальної або 

вигаданої ситуації та співвідноситься з навколишнім середовищем, втілюючи 

процес його пізнання. Цей аспект невід’ємний від синтактики, оскільки текст 

являє собою інтеграцію фонетичних, морфологічних і лексичних знакових 

компонентів, і його одиниці можуть бути інтерпретовані лише у взаємодії з 

іншими одиницями. Прагматичний аспект також органічно входить до теорії 

тексту, тому що текст є основною одиницею комунікації та разом із функцією 

передачі інформації виконує ще й функцію впливу. Прагматична спрямованість 

визначається тим, що текст будується за комунікативним планом відправника 

та реалізується стратегією комунікації між ним і отримувачем [6, с. 30].  

Спираючись на класифікацію Ч. У. Морріса [141], англомовну новелу 

можна охарактеризувати таким чином. Двопланова природа новели зумовлює 

наявність у ній двох семантичних рівнів. На рівні глибинної семантики в новелі 

міститься ідейно-художній центр, тобто фокус, у якому концентруються всі 

мотиви та який викликає одноепіцентричний спалах думки. Оскільки фокус 

криється в багаторівневій споруді тексту новели, він є дуже складним для 

повного пояснення логічними категоріями, ідея новели виникає в сприйнятті 

читача через художню взаємодію всіх образів. Ця ідея вимальовуються шляхом 
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узагальнення із відносно простих подій, викладених у тексті новели. 

Повідомлення про події відповідають поверхневому рівню семантики, що 

відображає побутові стосунки у певних життєвих ситуаціях.  

У процесі аналізу синтактики англомовної новели слід сконцентруватися, 

перш за все, на функціюванні стилістичних конструкцій у межах художнього 

тексту, що проявляються на різних рівнях композиції новели. Цей аспект 

включає в себе аналіз композиційної структури, характерних лексичних та 

синтаксичних засобів і прийомів, а також типів висунення. Безпосередньо 

прагматика (функції новели, моделі комунікації, процес кодування-

декодування) реалізується на кожному рівні синтактики англомовної новели і 

слугує для вираження глибинного та поверхневого рівнів семантики новели.  

У наступних розділах ми проведемо аналіз англомовної новели на предмет 

наявності у цьому типі тексту прагматичного потенціалу. Для виявлення 

прагматичної спрямованості англомовної новели необхідно дослідити 

композиційний, лексичний і синтаксичний рівні тексту. 

1.3.3. Функції художнього тексту в прагматичному аспекті. 

Прагматика будь-якого художнього тексту визначається певними функціями, 

англомовна новела також не є виключенням, тому, перш за все, зупинимося на 

розгляді цього поняття. Під функцією тексту розуміємо його призначення 

відповідно до комунікативної мети відправника тексту, його здатність 

викликати комунікативний ефект в отримувача тексту [317, с. 245].  

Своєрідність інтерпретації тексту Ю. М. Лотманом (коментар наводиться 

за О. М. Леутою) може бути наочно продемонстрована шляхом розгляду 

поняття «текст» з точки зору його прагматики, точніше тих функцій, які він 

виконує в будь-якій культурній спільноті. Вчений виокремлює три основні 

функції тексту. Перша функція – це передача константної інформації, що 

лежить на поверхні та легко усвідомлюється за допомогою найпростіших 

методів аналізу. Ідеальний текст у цьому випадку є повідомленням, 

зашифрованим однією мовою, звідси одноканальним, внутрішньо однорідним і 

моноструктурним. Текст тут виконує роль вмістилища певного незмінного 
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смислу, що залишається інваріантним під час усіх трансформацій. В цьому 

випадку код, яким адресант зашифровує текст, і код, який використовує адресат 

для розшифрування повідомлення, – один і той же. Цінність цієї системи 

визначається тим, наскільки ефективно – без втрат та викривлень – передано 

текст від відправника до отримувача. Тобто вся система орієнтована на 

максимальне розуміння, а будь-які розбіжності між кодом автора та кодом 

реципієнта є джерелом непорозуміння [115, с. 296–300].  

Друга функція тексту, на думку Ю. М. Лотмана, полягає у створенні нових 

смислів. Саме смислопородження та його механізми є засобом розвитку 

культури, її рушійною силою. В цьому аспекті текст припиняє бути пасивною 

ланкою передачі певної константної інформації та перетворюється на генератор 

нових смислів. У процесі руху тексту від відправника до отримувача 

відбувається нетривіальне зрушення значення, результатом якого стає 

створення нового повідомлення. Нетривіальним називається таке зрушення 

значення, яке є непередбачуваним і не задається певним алгоритмом 

трансформації тексту. Важливим у цьому випадку є той факт, що адресант і 

адресат користуються різними кодами, що перехрещуються, але не є 

ідентичними. Розбіжності є необхідними, оскільки це робить бажаним сам факт 

контакту. Але має бути певна ступінь подібності, тому що за умови абсолютної 

розбіжності спілкування унеможливлюється взагалі [115, с. 301–304].  

Третьою функцією тексту, яку виокремлює дослідник, є функція пам’яті. 

Текст є не тільки генератором нових смислів, але й конденсатором культурної 

пам’яті. Більш того, текст, у першу чергу найскладніші його зразки, здатний 

зберігати пам'ять про свої контексти. Якби цієї здатності не було, текст 

залишався б у свідомості реципієнта тільки самим собою, і минуле 

представлялося б мозаїкою незв’язних уривків. Проте для реципієнта текст – це 

завжди частина цілісного значення, яке реконструюється. Взаємодія тексту з 

культурною традицією актуалізує його смисл у межах певного інваріанта, що 

дозволяє говорити про те, що текст у контексті нової епохи зберігає при всій 

інваріативності тлумачень ідентичність самому собі [115, с. 305–308].  
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Існують й інші класифікації функцій тексту. Наприклад, І. П. Сусов 

зводить набір базових функцій до шістьох: емотивна, конотативна, поетична, 

метамовна, референтна, фатична [225, с. 29–30]. 

У окремих розвідках здійснено аналіз функцій тексту в прагматичному 

аспекті на матеріалі різних типів художної літератури. Л. С. Піхтовнікова 

виокремлює набір функцій німецької віршованої байки, який включає в себе 

риторичну, дидактичну, розважальну, естетичну, сатиричну, функцію 

іносказання, соціально-критичну, просвітницьку, пропагандистську, повчальну, 

філософську та функцію переконання  [189, с. 43, 49, 55, 58, 64, 131, 160, 184]. 

О. М. Гончарук вивчає функції англомовної прозової байки, серед яких 

виявляє ті ж функції, що входять до класифікації Л. С. Піхтовнікової, додаючи 

до них інформаційну, комунікативну, емотивну, виховну функції та функцію 

впливу. Викликає інтерес ідея, що всі перелічені функції в різній мірі 

реалізуються в текстах та складають ієрархію в тому розумінні, що нижчі рівні 

ієрархії породжують більш високі рівні [47, с. 113–114].  

Дослідження Я. В. Мукатаєвої присвячено вивченню шванку, що є 

коротким сатиричним оповіданням і має витоки в народній творчості. 

Основними функціями цього типу тексту авторка називає такі: соціально-

критичну, дидактичну, розважальну та повчальну [145, с. 162]. 

І. М. Яремчук, об’єктом дослідження якої є німецькомовна притча, 

зазначає, що цілі досліджуваного типу тексту реалізуються за допомогою 

функцій, кожна з яких містить у собі прагматичний складник, і виокремлює 

дидактичну, комунікативну, етико-філософську, соціально-критичну, функцію 

впливу, інтерпретаційну, евристичну, фатичну, ілюстративно-риторичну, 

сатиричну, інформаційну та функцію іносказання [271, с. 9].  

На сьогоднішній день у прагмалінгвістиці не існує ієрархічно 

впорядкованого набору функцій тексту, їх набір варіюється в різних авторів 

відповідно до типу тексту. Ми погоджуємося з наведеною думкою щодо 

підпорядкування всіх функцій тексту одній, а саме прагматичній. Процес 

створення художнього тексту тісно пов'язаний з прагматикою, оскільки 
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художній текст, які б різноманітні функції він не виконував, має настанову на 

читача. Автор цілеспрямовано підбирає певну форму викладу інформації, 

лексичні одиниці, синтаксичні конструкції тощо для досягнення найбільшого 

прагматичного ефекту. Таким чином, відбувається взаємодія адресанта з 

адресатом. Попри те, що кожна окрема функція має свою власну сутність, усі 

вони мають прагматичну настанову та взаємодіють у межах цілісного 

художнього тексту з метою здійснення впливу на читача. Спираючись на праці, 

огляд яких запропоновано в цьому підрозділі, функції безпосередньо 

англомовної новели ми розглянемо у розділі 2. 

1.3.4. Моделі комунікативних процесів у мовленні. Прагматичні 

функції художнього тексту пов’язані з типами комунікації, тому вважаємо 

релевантним подати характеристику існуючих комунікативних моделей. 

Під комунікацією розуміють мовленнєву взаємодію, що протікає між 

комунікантами згідно поставленим цілям у конкретній ситуації, з дотриманням 

певних принципів. Комунікативний акт є спільною діяльністю відправника та 

отримувача, в основі якої лежить повідомлення [262, с. 147–148].  

Існують три моделі комунікації, згідно з якими визначаються такі 

категорії, як комунікація та інформація, їх різний статус у теоретичних 

побудовах. Яскравим прикладом теоретичного підходу, в якому перевага 

віддається інформації, стала інформаційно-кодова модель. Її принцип полягає в 

наступному: повідомлення містить інформацію про стан речей або «думку» 

адресанта, яку він навмисно передає адресату; вони обидва мають код (знакова 

система мови), що конвенційно співвідносить звуки та значення. Ця модель 

базується на фундаменті примітивної інтерсуб’єктивності: мета комунікації –

повідомлення; процес досягнення цієї мети ґрунтується на існуванні спільного 

коду. І те, і інше передбачає велику роль колективного досвіду, тобто 

ідентичних мовних знань, що передують комунікації. Евристична цінність цієї 

моделі обмежена семіотичними підходами до вивчення мови, а її слабкі місця 

виявляються на семантико-прагматичному рівні [122, с. 24].   
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Проблеми семантико-прагматичного характеру стимулювали розробку 

інференційної моделі комунікації. На відміну від кодової моделі, де учасники, 

повідомлення та сигнал пов’язані симетричними відносинами кодування й 

декодування, інференційна модель у якості своєї функціональної основи 

застосовує принцип виводимості знання. В інференційній моделі відправник не 

навмисно надсилає отримувачу певну думку, а вкладаючи свій смисл у 

висловлювання, демонструє свої інтенції: викликати висловлюванням певну 

реакцію в аудиторії; досягти розпізнання його наміру аудиторією; зробити це 

розпізнання наміру підставою для реакції з боку аудиторії. Обмеженість цієї 

моделі комунікації виявляється, як тільки у фокусі опиняється жива мова: мовні 

репрезентації не завжди концептуальні, а відносини між ними не завжди 

основані на виводимості. Мова йде про різні процеси, що іноді перехрещуються 

або доповнюють один одного – кодування-декодування та інференцію. Тому ні 

інформаційно-кодова, ні інференційна моделі, окремо взяті, не можуть 

пояснити феномен мовного спілкування [122, с. 26–27].  

Третя модель комунікації – інтеракційна – в якості головного принципу 

висуває взаємодію, що відбувається за соціально-культурних умов. Не мовні 

структури коду, а комунікативно зумовлена соціальна практика пояснює 

природу (транс)формації смислів у спілкуванні. Комунікація відбувається не як 

трансляція інформації або маніфестація наміру, а як демонстрація смислів, не 

обов’язково призначених для розпізнання та інтерпретації реципієнтом. 

Передбачається сильна ситуативна прив’язаність, що може виражатися в 

урахуванні невербальних аспектів комунікації та діяльності в цілому. 

Залежність від коду тут менша, але роль загальних значень залишається 

високою, хоча й відбувається перенос пріоритету від мовних конвенцій до 

соціокультурних [122, с. 27–28]. 

Три розглянуті комунікативні моделі співіснують і є релевантними для 

дискурсивного аналізу. В залежності від того, які значення конструюються 

комунікантами, працюють різні моделі, наприклад: експліцитні прямі 

конвенціональні значення відносяться до кодової моделі, інтендовані 
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імпліцитні небуквальні значення – до інференційної. Необхідно врахувати той 

факт, що межі між цими моделями не є чітко окресленими [14, с. 53].  

Наведені положення щодо прагматики тексту складають теоретичну базу 

для подальших досліджень прагмастилістичних характеристик англомовної 

новели. Прагматичні функції та моделі комунікації не існують без мовної та 

мовленнєвої реалізації, зокрема без свого стилістичного забезпечення. Це дає 

підстави досліджувати англомовну новелу в єдиному прагмастилістичному 

аспекті. Розгляду моделей комунікації в англомовній новелі, а також аналізу їх 

взаємозв'язку з прагматичними функціями  присвячено підрозділ 2.5. 

 

1.4. Лінгвостилістична концепція композиції тексту 

 

Традиційним питанням лінгвостилістики, яке привертало та продовжує 

привертати увагу вчених, є композиція тексту. Ця проблема розроблялася 

багатьма філологами [4; 5; 11; 27; 32; 41; 55; 70; 87; 118; 142; 151; 167; 168; 170; 

173; 194; 196; 247; 250; 263; 276; 281; 285; 288; 293; 295; 296]. Термін 

«композиція» має велику кількість трактувань. Розглянемо найбільш, на нашу 

думку, релевантні дефініції, що відображають лінгвостилістичну природу 

композиції. 

У загальному значенні композиція тексту – це схема організації та 

структурної впорядкованості цілого тексту, що відображає побудову, 

співвідношення та взаємне розташування його елементів, порядок їх слідування 

та взаємозв’язок між ними [309, с. 168]. 

Оскільки ми вивчаємо англомовну новелу з лінгвістичної точки зору, 

природно, що нас цікавить лінгвістичний аспект вивчення композиції 

художнього тексту, який передбачає аналіз змісту, що динамічно розгортається 

та розкривається в зміні й чергуванні різних форм і типів мовлення, які 

синтезуються в образі автора та його персонажів, утворюючи складну, але 

цілісну систему експресивно-мовленнєвих засобів [309, с. 170].  
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У лінгвостилістичному аспекті поняття «композиція» відображає 

наступне: взаємозв’язок статичного та динамічного аспектів тексту (перший 

пов'язаний із побудовою, архітектонікою тексту, другий – із логічним 

розгортанням змісту, рухом ходу думки); процес членування континуума 

тексту на сегменти, інформативні блоки та об’єднання інформації в межах 

кожного блоку; внутрішній і зовнішній бік організації тексту[309, с. 169].  

Виокремлюють такі аспекти композиції: архітектоніка, або зовнішня 

композиція тексту; система образів персонажів художнього твору; зміна точок 

зору в структурі тексту; система деталей, представлених у тексті; 

співвіднесеність позасюжетних елементів один з одним та з іншими 

компонентами тексту [150, с. 126]. 

Традиційно питанням композиції тексту займалися літературознавці, проте 

існує низка робіт, присвячених саме лінгвістичному аспекту цієї проблеми. 

Е. Г. Різель розуміє композицію як нерозривне поєднання елементів форми та 

змісту цілісної структури тексту, що матеріально виражаються 

лінгвостилістичними засобами. Теорія композиції Е. Г. Різель відображає 

системність цього поняття та конкретизує його, вводячи три рівні композиції: 

1) формальний рівень: зовнішня структура тексту, тобто зовнішнє членування 

тексту на архітектонічні одиниці (в прозовому тексті – абзац, розділ, глава, 

частина; у віршованому – строфи, рядки, тематичні блоки, суцільний текст); 

2) змістовий рівень: внутрішня структура тексту, тобто його ідейно-тематична 

організація (розвиток дії, сюжетні лінії, мотиви, ідейний і емоційний зміст); 

3) формально-змістовий рівень: авторська манера зображення (статичний або 

динамічний опис, авторський коментар, монолог, діалог персонажів). Слід 

зазначити, що мовленнєві форми Е. Г. Різель розглядає як з’єднуючі ланки між 

внутрішньою та зовнішньою структурами тексту [295, с. 266]. 

Л. С. Піхтовнікова поділяє точку зору, згідно з якою композиція являє 

собою єдність форми та змісту. Відображаючи процес становлення поняття 

композиції як лінгвостилістичного явища на матеріалі німецької віршованої 

байки, авторка акцентує увагу на тому, що проблема композиції торкається 
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одночасно як загальнофілологічного, так і лінгвістичного аспектів. Зближення 

цих двох підходів призвело до того, що композиція розглядається як 

безпосередній реалізатор стилю, елемент стилю, як перший рівень твору, що 

реалізує певні стильові риси жанру. Л. С. Піхтовнікова додає до 

запропонованих Е. Г. Різель рівнів композиції ще один – асоціативно-образний, 

що об’єднує всі інші аспекти та компоненти твору, оскільки узагальнений 

художній образ формується на основі всіх перелічених аспектів, а саме на 

основі формального, змістового та формально-змістового [167, с. 34–35]. 

Згідно з думкою Л. С. Піхтовнікової, більшість концепцій композиції в 

різній мірі містять елементи системно-структурного підходу. В них вказується 

на наявність елементів композиції та на їх взаємозв’язок, цілісність композиції, 

її мету. Композиція, з якого б боку не розглядалася, є системно-структурним 

утворенням [167, с. 34].  

В. Т. Садченко проводить аналіз тексту як об’єкту лінгвістичної семіотики, 

підсумовуючи попередні дослідження В. В. Виноградова, Є. І. Шендельс, 

С. А. Кестен. У одній із статей, присвяченій окресленому питанню, філолог 

цитує В. В. Виноградова, який виокремлював два типи композиції: первинно-

змістову внутрішню структуру тексту та первинно-формальну зовнішню 

структуру тексту. Вчена також розглядає подане Є. І. Шендельс трактування 

термінів «композиція» та «архітектоніка», що відповідають двом названим 

вище структурам тексту та розуміються як дублети, що об’єднують «стройові 

елементи». Вслід за С. А. Кестен, вчена трактує композицію тексту та його 

архітектоніку як ціле та частину. Згідно цієї точки зору, композиція складається 

з двох компонентів: внутрішнього поділу тексту, тобто тематичної побудови, та 

зовнішнього поділу, тобто архітектонічної побудови [208, с. 108].     

Л. М. Кольцова, також аналізуючи художній текст у сучасній лінгвістичній 

парадигмі, зазначає, що композиція художнього тексту – це побудова твору, що 

визначає його цілісність, завершеність, єдність і є зумовленою авторськими 

інтенціями, жанром, змістом художнього твору. Крім цього, в цитованій праці 

ставиться акцент на тому, що для аналізу композиції художнього тексту 
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необхідно вміти виокремлювати в його структурі значущі для інтерпретації 

повтори, що служать основою когезії та когерентності; виявляти семантичні 

перекликання в різних частинах тексту; знаходити мовні сигнали, що маркують 

композиційні частини тексту; співвідносити особливості членування тексту з 

його змістом і визначати роль дискретних композиційних одиниць у складі 

цілого; встановлювати зв’язки оповідної структури тексту як його «глибинної 

композиційної структури» з його зовнішньою композицією [96, с. 24].     

Цінною для нашого дослідження є думка В. В. Виноградова щодо 

прагматичного навантаження, яке несе кожен рівень композиції. За його 

словами, композиція є побудовою, що в першу чергу служить тому, щоб 

втілити ставлення автора до змісту та одночасно змусити реципієнта так само 

ставитися до цього змісту [30, с. 160]. 

З наведеного огляду витікає, що всі вищевикладені підходи до вивчення 

композиції тексту не суперечать, а доповнюють і конкретизують один одного. 

Всі розглянуті концепції об’єднані розумінням композиції як системи та 

лінгвостилістичного явища. На основі проаналізованих наукових праць, 

зокрема спираючись на концепцію Е. Г. Різель і Л. С. Піхтовнікової, у розділі 2 

викладемо результати нашого дослідження англомовної новели, що включає в 

себе вивчення чотирьох композиційних рівнів тексту. Наступний підрозділ 

містить загальні відомості про авторське і чуже мовлення, що також 

слугуватимуть базою для нашого подальшого аналізу.  

1.4.1. Авторське і чуже мовлення в художньому тексті. Стилістичний 

підхід передбачає вивчення функціювання тексту та його одиниць (прозових 

строф, фрагментів, розділів, частин), стильової специфіки типів тексту, умов і 

засобів виразності тексту. Якість тексту, його стилістична специфіка залежать 

не тільки від участі в мовленні одного, двох або більшої кількості мовців 

(монолог, діалог, полілог), але й від структури мовлення (мовлення від 1-ої, 2-ої 

або 3-ої особи), від приналежності мови (види чужої мови), від характеру 

зв’язку між самостійними реченнями (ланцюговий, паралельний, 

приєднувальний зв’язок), від конкретних функцій текстів (опис, повідомлення, 
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міркування), від приналежності до того чи іншого функціонального стилю 

(функціонально-стильова типологія), від індивідуальної манери автора, 

абзацного членування та інших факторів [221, с. 1]. 

У художніх текстах, на відміну від нехудожніх, наявність авторської 

індивідуальності, образа автора є невід’ємною ознакою, в той час як для 

багатьох типів нехудожніх текстів характерним є його відсутність. 

Персональність художнього тексту, що реалізується через вираження 

авторського задуму, є обов’язковою, оскільки саме вона є тим фактором, що у 

першу чергу забезпечує єдність художнього тексту [140, с. 221]. 

У художньому тексті виокремлюють авторське і чуже мовлення. 

І. В. Арнольд авторським мовленням називає частини тексту, в яких автор 

звертається до читача від себе, а не через персонажів. Авторське мовлення 

дозволяє встановити точку зору автора на зображуване, його бачення дійсності, 

оцінку поставлених у тексті проблем. Авторському мовленню протиставляється 

мовлення персонажів, тобто чуже мовлення, функція якого багатогранна, 

оскільки воно дає не тільки рух оповіді, але й характеристику як самого 

персонажа, так і тієї соціальної групи та епохи, до якої він належить [6, с. 32]. 

Чуже мовлення прийнято визначати як включені до авторського викладу 

висловлювання інших осіб або власні висловлювання оповідача, про які він 

згадує. Чуже мовлення надає авторському різні стилістичні відтінки, посилює 

емоційність та експресивність тексту [221, с. 46].  

У англомовній новелі, як і в багатьох інших типах художнього тексту, 

головна роль належить авторському мовленню, що складає основний корпус 

текстів і вирішує основні інформативні та комунікативні завдання. Елементи 

чужого мовлення мають характер своєрідної інкрустації, що урізноманітнює 

авторське мовлення, надаючи йому різних стилістичних забарвлень. 

Багато вчених, у тому числі Г. Я. Солганік, серед способів передачі чужого 

мовлення розрізняють пряму мову, непряму мову та невласне-пряму мову. Всі 

ці види чужого мовлення виділяються на тлі авторського, в яке вони 

вплітаються різними способами, виконуючи стилістичні функції [221, с. 47].  



38 
 

До уваги постає аналіз кожного виду чужого мовлення. Пряма мова – це 

один із способів передачі чужого мовлення, при якому мовець повністю 

зберігає його особливості, не пристосовуючи до стилю свого мовлення. Вона 

націлена не тільки на передачу змісту чужого висловлювання, але й на 

буквальне відтворення його форми зі всіма лексичними, синтаксичними, 

інтонаційними, стилістичними особливостями. Пряма мова різко виділяється на 

тлі нейтрального авторського мовлення, складаючи з ним стилістичний 

контраст або різноманітно та складно взаємодіючи з ним. Цей спосіб передачі 

чужого мовлення є важливим засобом створення характеру персонажів. 

Шляхом введення в словесну тканину прямих висловлювань персонажів автор 

тим самим використовує їхні репліки, монологи, діалоги для мовленнєвої 

характеристики цих дійових осіб, що часто доповнюються, коментуються 

зауваженнями в авторському мовленні [221, с. 48].   

Пряма мова є цитатою та не вимагає перебудови висловлювання. 

Найпоширенішим прийомом введення прямої мови є авторські слова, 

конструкція з дієсловом мовлення (наприклад: say, utter, declare, reply, cry, sigh, 

admit). Суттєвим є зауваження І. Р. Гальперіна стосовно того, що дієслова 

мовлення допомагають визначити інтонацію, з якою вимовляється 

висловлювання. Інтонація слів автора завжди розповідна, а інтонація прямої 

мови може бути розповідною, питальною, спонукальною, окличною та 

неокличною. Пряма мова на письмі виділяється лапками та розташовується в 

препозиції, постпозиції або інтерпозиції стосовно авторського мовлення, але 

завжди утворює самостійне речення [40, с. 217].   

Розглянемо інший спосіб передачі чужого мовлення – непряму мову, до 

якої вдаються, насамперед, коли необхідно викласти загальний зміст, не 

зберігаючи форми висловлення думки. Автор інтерпретує висловлювання у 

своїй власній манері, іноді змінюючи його емоційне забарвлення [39, с. 202].  

У стилістичному плані непряма мова характеризується нейтральним 

тоном, без особливого емоційного забарвлення та оцінок автора. Слід 

зазначити, що за допомогою стилістичних прийомів автор може передавати 
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настрій персонажа, виражаючи його такими словами, з такою послідовністю та 

переконливістю, які є непритаманними цьому персонажу. Письменник обирає 

таку форму висловлення думок персонажа, яка впливає на читача. В 

художньому тексті конструкції з прямою та непрямою мовою часто чергуються. 

Пряма мова яскраво показує форму висловлення думки, а непряма передає її 

зміст, не відволікаючи увагу читача на конкретну форму. Пряма мова є більш 

наочною, тому вживається, коли необхідно відтінити щось [221, с. 49–50]. 

Досліджений текстовий матеріал дозволяє визначити, що у непрямій мові 

слова персонажа висловлюються автором і зазнають певних змін. У 

англомовній новелі, так само як і в інших художніх текстах, постерігається 

перебудова граматично самостійних речень у залежні, тобто непряма мова 

оформлюється як підрядна частина при дієслові мовлення з головної частини 

складного речення. Відбувається зміна часів, усі займенники та форми дієслова 

подаються з точки зору мовця, а не того, кому належить висловлювання. 

Непряма мова характеризується об’єднанням планів персонажа й автора та 

усуненням граматичних ознак прямого висловлювання. Оскільки зміна 

значення в непрямій мові є неминучою, в художніх текстах розповсюджена 

невласне-пряма мова, але саме в англомовній  новелі вона не надто поширена.  

Г. Я. Солганік визначає невласне-пряму мову як таку форму 

висловлювання, при якій слова мовця передаються через автора, але зі 

збереженням усіх особливостей. За словами вченого, невласне-пряма мова 

виникла і розвивалася саме в художній літературі та є її стилістичним засобом. 

Специфіка невласне-прямої мови полягає в особливій формі, способі передачі 

чужого висловлювання – в двуплановості. Формально вона будується від 

автора, але в ній чітко прослідковується «голос» персонажа. Автор нібито 

перевтілюється в персонажа, в той самий час залишаючись у межах свого 

авторського мовлення. Тому дуже часто невласне-пряма мова природно та 

непомітно переходить у пряму мову персонажа. Цей спосіб передачі чужого 

висловлювання дозволяє тонко характеризувати персонажа, проникати в його 

внутрішній світ, побічно оцінювати його вчинки, поведінку, манеру мовлення 
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і т. п. Отже, це яскравий та ефективний засіб характеристики дійової особи, 

важливий інструмент глибокого розкриття психології персонажа, що 

відзначається динамізмом і емоційністю [221, с. 51–52]. 

Цікавим видається аналіз невласне-прямої мови, здійснений 

Г. Я. Солганіком, який акцентує увагу на тому, що вона займає проміжне 

положення між прямою та непрямою мовою. Оскільки невласне-пряма мова 

належить автору, то зазнає тих самих граматичних змін, що й непряма мова: 

змінюються займенники, видо-часові форми дієслова. Але в той же час вона 

має яскраві лексико-синтаксичні та стилістичні особливості прямої мови. 

Невласне-пряма мова оформлюється як самостійне речення та завжди 

знаходиться після авторського мовлення, зміст якого, як правило, є описом дій, 

стану персонажа, що готує читача до сприйняття думок персонажа, що 

визначають його поведінку в певний момент. Для невласне-прямої мови 

характерно вживання повторів, незакінчених, окличних і питальних речень. 

Цей вид чужого мовлення має відносну ізольованість усередині контексту, 

прослідковується тенденція до внутрішніх самоцінностей, але тим не менш він 

тісно співвіднесений із оточуючим контекстом [221, с. 58–59].  

У дисертаційній праці О. В. Омелькіна дослідила невласне-пряму мову як 

лінгвопрагматичну категорію та запропонувала поділяти її, за способом 

передачі, на зовнішнє та внутрішнє мовлення. Зовнішнє включає тематичне, 

приховане, цитатне висловлювання, висловлювання у висловлюванні, 

колективну невласне-пряму мову. Спільним для них є те, що вони 

співвідносяться з прямою мовою, тобто усним мовленням персонажа, що 

зумовлює їхню стислість і появу в тексті відразу після прямої мови. Проте в 

більшості випадків невласне-пряма мова в художньому тексті відноситься до 

внутрішнього мовлення: внутрішні рефлексії, внутрішній монолог, потік 

свідомості. Внутрішня невласне-пряма мова – це внутрішнє мовлення в межах 

авторського типу викладення, результатом чого є відсутність ввідних слів і 

зворотів та більша орієнтованість на об’єктивне, що виражається в здатності 



41 
 

продовжувати сюжетну лінію, а не випадати з неї. Внутрішня невласне-пряма 

мова характеризується здатністю реалізувати прагматичні функції [156, с. 110]. 

Підсумуємо, що всі види чужого мовлення не тільки є засобом передачі 

предметного змісту, але й виконують низку інших функцій, а саме: дають рух 

оповіді, надають авторському мовленню різних стилістичних відтінків, 

посилюють емоційність та експресивність тексту, здійснюють прагматичний 

вплив на читача, виражають ставлення автора до персонажів, являють собою 

важливий засіб створення образу та додаткової характеристики персонажів, 

подають відомості про епоху та соціальну групу, до яких належать дійові 

особи, уможливлюють побічне оцінювання поведінки та манери мовлення 

персонажів. Отже, чуже мовлення сприяє реалізації оцінно-характерологічної, 

експресивно-емоційної, естетичної та комунікативно-інформаційної функцій. 

1.4.2. Архітектоніко-мовленнєві форми як основне членування 

тексту. Для кращого розуміння поняття композиції важливо розглянути всі її 

складники, що є невід’ємними один від одного. Перш за все, представимо огляд 

архітектоніко-мовленнєвих форм, що являють собою форми реалізації будь-

якого комунікативно-мовленнєвого акту.  

В. А. Кухаренко поділяє архітектоніко-мовленнєві форми на два типи: 

зовнішнє та внутрішнє мовлення. Зовнішнє мовлення включає монолог, діалог, 

полілог, конструкції з прямою, непрямою або невласне-прямою мовою. До 

внутрішнього мовлення відносяться потік свідомості, внутрішній монолог, 

аутодіалог, невеликі вкраплення внутрішньої мови [112, с. 170]. 

На думку М. П. Брандес, в основі архітектоніко-мовленнєвих форм лежать 

такі взаємовідносини між учасниками комунікації, як односпрямованість або 

взаємоспрямованість спілкування. У випадку, якщо в комунікативно-

мовленнєвому акті активність належить відправнику мовлення, цей акт 

здійснюється в монологічній формі; у випадку участі в ньому двох або більшої 

кількості осіб він здійснюється в діалозі або полілозі [25, с. 119]. 

Вважаємо за необхідне уточнити сутність та специфіку монологічних і 

діалогічних форм спілкування. Розглядаючи зазначені форми комунікації, за 
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основу беремо концепцію М. П. Брандес, чий внесок у стилістику тексту є 

безсумнівно значним. За визначенням М. П. Брандес, монолог є складною, 

розгорнутою формою односпрямованого мовлення, в якій порівняно мало 

використовується немовленнєва інформація, що отримується учасниками 

комунікації із ситуації спілкування. Якщо в діалозі на предмет мовлення можна 

просто вказати, то в монолозі він не тільки називається, але й отримує докладну 

характеристику. Порівнюючи монологічне мовлення з діалогічним, вчена 

зазначає, що перше є більш організованим видом мовлення, в якому переважає 

більш складна синтаксична структура речень, ніж у діалогічному [25, с. 120].  

Попри той факт, що монологічне мовлення є односпрямованим, воно 

прив’язано до ситуації спілкування, в ньому закладено характеристики як того, 

ким воно вимовляється, так і того, кому воно спрямовано. Услід за 

М. П. Брандес вважаємо, що мова, навіть якщо вона в монологічній формі, 

існує лише в діалогічному спілкуванні, це її сфера життя. Тому монологічне 

мовлення є продуктом взаємовідносин мовця зі слухачем або читачем. Кожен 

текст прилаштовується до процесів сприйняття, розуміння та до конкретних 

умов спілкування, хоча художнім текстам властиві розбіжності між 

формальним і реальним адресатом [25, с. 120]. 

Діалог є безпосереднім обміном висловлюваннями між співрозмовниками. 

Змістовий аспект діалогу розділений між співрозмовниками та водночас 

об’єднаний предметом розмови. Коли в розмові приймають участь більше двох 

осіб, то відбувається полілог, що містить кілька перехрещених діалогів. Якщо 

розглядати структуру полілогу, то слід зауважити, що активна роль мовця 

переходить від однієї особи до іншої та, на відміну від діалогу, невідомо, хто з 

учасників наступним візьме на себе цю роль. У полілогічному мовленні 

слухачів може бути необмежена кількість, а мовцем – одночасно лише одна 

особа. Наявність кількох претендентів на активну роль у полілозі та можливість 

частої зміни мовців зумовлюють більший у порівнянні з діалогом тематичний, 

комунікативно-прагматичний і стилістичний діапазон спілкування [25, с. 121].     
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У художньому дискурсі існує три типи діалогічних відносин. 

Функціювання першого типу спостерігається тільки на рівні прототипу 

(початкової питально-відповідної ситуації, коли автор у пошуках відповіді на 

реальне питання, проблему або конфлікт створює свій текст), оскільки 

художній текст не має фактичного референту. Дійсно миметичним є другий тип 

діалогічних відносин, оскільки художній текст – це один із можливих світів. 

Третій тип являє собою аутодіалог, в якому відбувається концептуалізація 

картини світу. В процесі створення своєї реальності автор не тільки створює 

певні діалогічні відносини з «іншим», але й сам постійно постає як «інший», під 

різними масками, оскільки миметичний характер мовленнєвого акту в художній 

комунікації відображає загальну властивість поетичної мови – «розщеплення», 

що породжує його неоднорідність. А неоднорідність елементів є принципом 

композиції та основним структурним законом художнього тексту [192, с. 116].    

Для діалогічного мовлення характерним є тісний змістовий зв'язок реплік, 

що виражається в питанні та відповіді. Репліки також можуть виражати 

пояснення, згоду, незгоду, спонукання тощо. Обмін репліками, зазвичай, 

спирається на відому співрозмовникам ситуацію та загальні знання, тому 

діалогічне мовлення часто є неповним, еліптичним. Діалоги можуть мати 

достатньо складний характер і містити інформацію, що не вичерпується 

значеннями мовних одиниць. Художньо-естетичні функції діалогу є 

різноманітними та залежать від індивідуального стилю письменника, від 

особливостей і норм того чи іншого жанру та інших факторів [221, с. 65–66].     

Отже, діалог є структурно складним текстом, що композиційно 

складається з розмови або у вигляді монологічних висловлювань з репліками, 

що перемежовуються, або у вигляді питально-відповідних реплік; а також з 

дієслів мовлення, що вводять висловлювання, та ремарок, що супроводжують 

діалоги (опис жестів, міміки, поведінки співрозмовників і т. п.). Часто такі 

ремарки набувають форми німих сцен. Варто зазначити, що за відсутності 

коментарів автора повне відтворення емоційного стану та невербальної 

поведінки персонажів було б неможливим [25, с. 122]. 
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Доходимо висновку, що авторське і чуже мовлення знаходяться в тісному 

взаємозв’язку, оскільки вони є двома основними компонентами художнього 

тексту. Авторське мовлення відіграє велику роль у розкритті прагматичних 

інтенцій автора, чуже мовлення дає рух оповіді та висвітлює характери 

персонажів. Таким чином, авторське і чуже мовлення, виражені різними 

архітектоніко-мовленнєвими формами, створюють один цілісний і неповторний 

текст, що має певну цілеспрямованість та прагматичну настанову. 

1.4.3. Композиційно-мовленнєві форми як прагматичний та 

стилістичний феномен. Наступним постає питання розгляду іншого складника 

композиції – композиційно-мовленнєвих форм. Проблематика дослідження 

композиційно-мовленнєвих форм у якості типізованих форм висловлення 

думки на цей час не є вичерпно вивченою, тому це питання заслуговує 

детальної уваги, оскільки з нього починається структурна організація тексту. 

Проблему композиційно-мовленнєвих форм художнього тексту висвітлено 

в працях Н. В. Безсмертної [19; 20], Е. Г. Різель [295], Є. І. Шендельс [295], 

Т. І. Сільман [215], В. В. Одинцова [153], М. П. Брандес [24], 

Н. Ю. Гулієвої [52], Ц. Д. Хведелідзе [254], Т. Р. Медведєвої [133], 

Л. С. Піхтовнікової [167; 170; 191], С. М. Іваненко [83; 85; 86], Л. Г. Кайди [87], 

Л. Л. Стречень [223], Я. В. Мукатаєвої [144], М. Н. Кожиної [94], 

О. М. Гончарука [48], І. М. Яремчук [270] та ін. Композиційно-мовленнєві 

форми англомовної новели фрагментарно розглядалися Н. Н. Березовською 

[17], К. І. Шпетним [266], В. І. Оленєвою [155], О. І. Медведєвою [132].  

У своїй історії композиційно-мовленнєві форми називалися по-різному: 

засоби викладу, типи тексту, мовленнєві форми, функціонально-змістові типи, 

риторичні або текстові форми. Але завжди вони виступали в ролі форм процесу 

комунікації, забезпечуючи рух змісту, надаючи йому просторову, синхронну, 

чи послідовну, лінійну структуру [49, с. 59]. 

Англомовна новела, як кожен тип тексту, має певну композиційно-

мовленнєву структуру, одним із компонентів якої є композиційно-мовленнєві 

форми, що мають значне розмаїття, але підлягають систематизації. По своїй 
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суті вони є двосторонніми формуваннями, тобто з одного боку – це форми, в 

яких у реальній дійсності відбувається процес мислення, а з іншого боку – це 

форми комунікації, в яких певні знання перетворюються на інформацію для 

адресата. Композиційно-мовленнєві форми відображають структуру процесу 

мислення, типи та способи взаємозв’язку елементів думки. Вони вважаються 

модальними єдностями, в яких усі складники об’єднуються єдиним ставленням 

адресанта до предмета висловлювання [24, с. 57]. 

С. М. Іваненко розглядає композиційно-мовленнєві форми з точку зору їх 

ритмотональної будови на матеріалі різних типів художніх і нехудожніх 

текстів. На думку дослідниці, кожна композиційно-мовленнєва форма має 

власний ритм – ритм часу, причинності або простору. Загалом усі ці ритми 

складаються в закономірний ряд: речення, паузи, склади, такти. Дуже важливу 

роль відіграють емоційні явища, тобто як оповідач ставиться до об’єкта оповіді, 

з якими емоціями він його описує. До тональності можна зарахувати й 

моральність, естетичність, інтелектуальність. Слід зауважити, що поняття 

«тон» необхідно відокремлювати від таких понять фонетики, як «інтонація», 

«тон», «звучання», які відбивають акустичну реалізацію тексту [86, с. 65].  

Номенклатуру композиційно-мовленнєвих форм не уточнено, та залежно 

від критеріїв виокремлення називається їх різна кількість і групи. Наприклад, 

Г. Лєрхнер, М. Фірлє, А. Порш до композиційно-мовленнєвих форм відносять 

такі типи: статичний опис, динамічний опис, повідомлення, роздум [114, с. 35].  

Е. Г. Різель та Е. Шендельс основними типами композиційно-мовленнєвих 

форм вважають повідомлення, розповідь, статичний опис, динамічний опис, 

міркування [295, с. 269–271]. М. П. Брандес виокремлює повідомлення, опис, 

роздум (міркування), які в свою чергу мають власні підтипи [24, с. 61–69]. 

При аналізі англомовної новели за основу беремо поділ композиційно-

мовленнєвих форм за М. П. Брандес. Розглянемо кожну композиційно-

мовленнєву форму, виокремлену згідно цієї класифікації. Композиційно-

мовленнєвій формі «повідомлення» притаманно часове слідування. За 
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характером предметного змісту повідомлення співвідноситься з процесом, дією, 

подією, його зміст полягає в послідовному зображенні подій [24, с. 61–64].  

Повідомлення визначається як така форма, що має на меті передати 

послідовність низки подій або перехід предмету з одного стану в інший. Її 

універсальною ознакою є динамічність, адже найчастіше в повідомленні 

використовуються акціональні дієслова в формі минулого часу, що передають 

послідовність подій та їхній розвиток [130, с. 179].  

Роздуму (міркуванню) властиві причинно-наслідкові відносини. 

Структурним змістом міркування є логічна послідовність, розвиток думок 

індуктивним та дедуктивним шляхами. Ця композиційно-мовленнєва форма 

характеризується коментуюче-аргументуючим викладом змісту, що 

доповнюється елементами опису й повідомлення. Роздум має два основні 

підтипи: коментар і аргументацію [24, с. 68–69].  

На думку Л. Г. Бабенко, роздум відповідає формі абстрактного мислення 

та виконує особливе комунікативне завдання – надати мовленню 

аргументованого характеру, тобто дійти логічним шляхом до нового судження 

або аргументувати сказане раніше. В структурі роздуму дослідниця 

виокремлює три головних складника: тезу, доказ (аргументацію) та висновок у 

вигляді узагальнення. Причинно-наслідкові зв’язки не завжди представлені 

експліцитно та потребують додаткового декодування й інтерпретації. За 

змістовим наповненням роздум носить позачасовий, глобальний і узагальнений 

характер. Він відображає авторську точку зору, що актуалізується в авторських 

відступах, зауваженнях, коментарях [10, с. 172].  

Опис переважно характеризується просторовим зіставленням. Враховуючи 

характеристики категорії часу та об’єкту опису, розрізняють статичний і 

динамічний опис. Статичний опис – це опис предметів, що фіксує два види 

відношень: «предмет–простір» і «предмет–ознака». Динамічний опис зображує 

предмети в русі та переміщенні стосовно один одного, відображає зміни, що 

відбуваються з предметами, їх рух [60, c. 117, 119]. 
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Л. Г. Бабенко акцентує на тому, що опис, на відміну від повідомлення, 

виконує функцію зображення зовнішніх ознак дійової особи й обставин, за яких 

відбувається дія. В художніх текстах опис використовується, перш за все, для 

зображення макропростору, що оточує людину, – природи, місцевості, 

інтер’єру, предметів. Крім того, опису підлягає мікросвіт людини – її 

зовнішність, фізичний та емоційний стани. Типовим є поєднання описів макро- 

й мікросвітів людини, коли зображення зовнішнього простору співвідноситься з 

внутрішнім емоційним станом персонажа [10, с. 169]. 

Погоджуємося з думкою І. М. Яремчук, що всі композиційно-мовленнєві 

форми мають прагматичне навантаження. Це впорядкування у просторі та часі 

всіх об’єктів, подій, явищ та їх оцінок, що є необхідною умовою для створення 

зв’язного тексту з завершеними думками, темами, ставленням автора. 

Ставлення комунікантів до процесу породження та сприйняття висловлювань 

неминуче включає їх до загальних форм простору, часу, причинності. Простір 

виражає порядок розташування об’єктів, час – послідовність протікання подій, 

причина – необхідний зв’язок між явищами [271, с. 89–91]. 

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що практичне 

призначення основних типів композиційно-мовленнєвих форм полягає в 

упорядкуванні об’єктів і подій у тексті за часовими, просторовими і / або 

причинно-наслідковими ознаками. В нашому дослідженні ми розглядаємо 

композиційно-мовленнєві форми як елементи цілісної системи композиції 

новели в нерозривному взаємозв’язку з іншими компонентами цієї системи. В 

англомовній новелі, в різних комбінаціях і співвідношеннях, мають місце три 

композиційно-мовленнєві форми – повідомлення, опис та роздум. 

Слід також зазначити, що в англомовній новелі подібно тому, як це 

відбувається в байці [167, с. 99–107], композиційно-мовленнєві форми 

піддаються точнішому визначенню в більших за обсягом текстах. Інколи 

визначення композиційно-мовленнєвих форм у таких відносно невеликих за 

обсягом художніх текстах, як новела, є складним. Чим більший обсяг має 

мовлення автора та персонажів, тим чіткіше розпізнаються окремі елементи, що 
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характеризують ту чи іншу композиційно-мовленнєву форму. В невеликих за 

обсягом текстах, або в текстах, викладених переважно чужим мовленням, іноді 

представлено лише окремі елементи певних композиційно-мовленнєвих форм, 

що не складаються у відносно розгорнуті висловлювання.  

Значною мірою на основі властивих англомовній новелі композиційно-

мовленнєвих форм утворюються її стильові риси. Незважаючи на те, що 

фіксованого зв’язку між стильовими рисами та певною комбінацією 

композиційно-мовленнєвих форм не існує, слід звернути увагу на тяжіння тієї 

або іншої стильової риси до її реалізації в конкретних композиційно-

мовленнєвих формах. Підрозділ 1.5 присвячено вивченню стильових рис, що є 

незмінними ознаками конкретного типу тексту. 

 

1.5. Стильові риси як універсальні ознаки тексту 

 

Вагомий внесок у дослідження стильових рис було зроблено багатьма 

філологами, серед яких Е. Г. Різель [203; 295], Л. С. Піхтовнікова [167; 185; 

293], Т. І. Манякіна [125], К. А. Долінін [59], М. Л. Макаров [121], 

П. А. Дук [69], М. Н. Кожина [94], Я. В. Мукатаєва [145], О. М. Гончарук [47], 

І. М. Яремчук [271], Н. М. Пільгуй [182], В. П. Чередниченко [256]. 

Поняття «стильова риса» було введено в 70-х роках минулого століття 

Е. Г. Різель з метою якісного та кількісного аналізу стилю тексту. Цей термін 

позначає «сліди» того чи іншого стилю, що проявляються в тексті на всіх 

рівнях мови, зокрема лексичному, фразеологічному, синтаксичному, 

морфологічному, композиційному та текстовому [203, с. 97–103]. 

Стильова риса має, як відзначає Е. Г. Різель, подвійну природу: 

психолінгвістичну в момент виникнення тексту та лінгвістичну в момент 

використання мови, оскільки вона виникає як результат дії екстралінгвальних 

якісних принципів упорядкування та організації мови, що визначаються 

комунікативним завданням, метою, ситуацією, прагматичною настановою. Далі 
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ці принципи керують мовленнєвим актом, зумовлюють використання певної 

мікросистеми мовних засобів усіх рівнів для своєї актуалізації [202, с. 79]. 

За визначенням Л. С. Піхтовнікової, стильові риси є способом презентації 

авторських інтенцій та відображенням структури стилю, що виявляються як на 

мовних рівнях, так і на композиційно-мовленнєвих рівнях тексту та дискурсу, 

серед яких виокремлюють, як було зазначено раніше, формальний, змістовий, 

формально-змістовий та образно-символічний. Зауважимо, що композиція є 

першим рівнем, на якому реалізуються стильові риси відповідного типу 

художнього тексту [167, с. 31, 51–52].  

Існують й інші трактування стильових рис, що доповнюють наведені вище. 

Наприклад, М. Н. Кожина інтерпретує стильові риси як ознаки тексту, що 

виражають специфіку та стильову своєрідність відповідного функціонального 

стилю завдяки реалізації функцій останнього, зумовлених його 

екстралінгвальними факторами. При цьому наголошується на тому, що стильові 

риси являють собою компонент детермінативної вертикалі функціонального 

стилю: від базових екстралінгвальних факторів до зумовлених ними функцій 

відповідних мовленнєвих різновидів, що, в свою чергу, реалізуються мовними 

та текстовими засобами в стильових рисах [94, с. 403–404]. 

У цитованій праці зазначено, що концепція стильових рис зазнала суттєвих 

змін: від протиставлення їх за полярністю до польової організації за принципом 

співвідношення ядерних і периферійних стильових рис. До того ж, стильові 

риси поділяють на первинні, зумовлені базовими екстралінгвальними 

факторами, та вторинні, зумовлені факторами більш низького рівня. Проте це 

не свідчить про стилістичну малозначимість останніх [94, с. 404]. 

Слід зауважити, що поняття «стильові риси» має також інші терміни для 

позначення, наприклад: загальні формальні характеристики мовленнєвого 

жанру [197, с. 42], стилістичні єдності [11, с. 75]. 

М. П. Кульгав робить акцент на розмежуванні певних понять, таких як 

стильова риса, стилістичне значення та мовний засіб. На його думку, тісний, 

причинно-зумовлений зв'язок між ними утворюється лише в процесі 
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функціювання мови в конкретній мовленнєвій системі. Крім цього, філолог 

вважає доцільним від поняття «стильова риса» відрізняти поняття «лінгвістична 

ознака», що має чисто мовну природу. Отже, концепція стильових рис 

відображає таку ступінчасту зумовленість явищ: екстралінгвальна стилетвірна 

основа – цілеспрямованість конкретної комунікації – стильова риса – 

лінгвістичні ознаки, в результаті чого формується мовленнєва система мовних 

засобів функціонального стилю, що мають спільні спеціальні стилістичні 

значення та єдине функціонально-стильове забарвлення [109, с. 7].  

Таким чином, кожний функціональний стиль характеризується набором 

властивих йому стильових рис, що створюються певними мовними одиницями 

та специфічною мовною системністю відповідного стилю. Оскільки об’єктом 

нашого дослідження є англомовна новела, то нас цікавить саме художній стиль 

мовлення, що характеризується як тип мовлення естетичної сфери спілкування. 

Конструктивний принцип художнього стилю полягає в контекстуальному 

перетворенні слова-поняття на слово-образ. Специфічною стильовою рисою є 

художньо-образна мовленнєва конкретизація. Художній стиль має спільний для 

всіх його жанрів принцип використання мови, зумовлений образним мисленням 

автора в процесі творчості, тобто естетичною функцією. Цей стиль мовлення 

вирізняється яскравою емоційністю та особливою експресивністю, що 

виявляється в широкому вживанні найбільш виразних емоційно забарвлених 

мовних одиниць усіх рівнів: фонетики, лексики, словотвору, морфології, 

синтаксису [315, с. 450–451].    

Призначення кожної окремої стильової риси та їх сукупності полягає в 

посиленні виразності художнього тексту та враження адресата про образи, ідеї, 

оцінки, що передаються. Таким чином, стильові риси виконують функцію 

впливу, емотивну, фатичну тощо. Суцільне сприйняття художнього тексту 

складається з раціонально-логічного та чуттєво-оцінного сприйняття, що є 

нерозривно взаємопов’язаними. Баланс між складниками сприйняття 

регулюють стильові риси тексту. За допомогою них відбувається розпізнання й 
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оцінка характеру інформації в тексті, а також емоційне засвоєння змісту тексту 

та його образно-символічного завершення [47, с. 57]. 

Стильові риси не можна назвати власне лінгвістичними категоріями. Вони 

займають проміжне положення між категоріями стилістики, з одного боку, та 

логіки, психології, естетики – з іншого. У формуванні стилю певного тексту, 

жанру, функціонального стилю стильові риси є ланкою між екстралінгвальними 

чинниками та безпосередньо мовними явищами [182, с. 77]. 

Теорія стильових рис, що розроблялася в цитованих наукових працях для 

лінгвостилістичної інтерпретації текстів на різних рівнях, застосована нами до 

аналізу новели. У результаті дослідження англомовних новел ми виокремлюємо 

такі стильові риси цього типу тексту: відносну стислість, концентричність та 

однолінійність сюжету, динамізм мотивів, чіткість та згорнутість композиції, 

інформативність, прозовість та нейтральність стилю, 

автологічність / експресивність мовлення, антитезовість, ошукане очікування. 

Всі ці стильові риси тісно пов’язані між собою. У розділах 2 і 3 композиційно-

стилістичну структуру та лексико-синтаксичні засоби англомовної новели 

розглянуто з урахуванням виокремлених стильових рис.  

 

1.6. Композиційна структура новели: стан дослідженості  

 

Існує низка робіт, присвячених дослідженню композиції новели, в яких 

здійснюється спроба охарактеризувати лише один із композиційних рівнів, 

ізольовано від інших. Спостерігається тенденція до вивчення художніх текстів 

одного новеліста, а іноді й окремих новел певного автора. Проведений огляд 

показав, що аналізу підлягали новели “La Parure” та “Boule de suif” 

Г. де Мопасана, “Der Schimmelreiter” Т. Шторма, “Die Verwandlung” Ф. Кафки, 

“Der blonde Eckbert” Л. Тіка, “The Oval Portrait” та “The Fall of the House of 

Usher” Е.  А. По, “The Last Leaf” О. Генрі, «Шинель» М. В. Гоголя, «Легкое 

дыхание» І. О. Буніна тощо. До того ж, деякі вчені займалися дослідженням 

творчості Р. Кіплінга, Е. Хемінгуея, Н. О. Теффі, У. Фолкнера, 
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Ф. С. Фіцджеральда, Н. Готорна, Л. М. Елкотта та ін. Таким чином, 

проаналізовано велику кількість новел представників різних культур, які мають 

багато схожих ознак як твори одного жанру, але й певні розбіжності, що 

спричинено різними часом і місцем появи художніх текстів, а також власною 

манерою кожного окремого письменника. 

В. В. Фащенко стверджує, що композиція новели охоплює весь творчий 

процес створення тексту. Вона перевіряє і доцільність цього, а не іншого 

порівняння, і ритмомелодику речення, і загальну ситуацію, що ставить 

характери в необхідні для авторського задуму взаємини, через зіставлення та 

зіткнення різноманітних образів пояснює щось важливе в житті [248, c. 17]. 

Композиція новели має об’єктивний план, що відображає когнітивний 

спосіб концептуалізації фрагменту світу, та суб’єктивний план, що відображає 

комунікативний спосіб передачі інформації про цей фрагмент [18, с. 10]. 

Аналізуючи композицію новели слід відмітити закони, за якими новела 

компонується в нерозривне синтезоване ціле. Це вибір «променю зору», 

принцип зіставлення – протиставлення – зіткнення образів і підпорядкування 

частин цілому. Складання частин тексту, що відбивають подробиці буття в 

авторському світосприйнятті, в систему починається зі встановлення центру 

зору. Внаслідок цього читач дивиться на світ очима автора або певного 

персонажа. Правильне розуміння художнього тексту теж починається з 

визначення променю зору: від чийого імені будується оповідь чи опис, на що 

вони спрямовані загалом і в кожному моменті розвитку, в чому полягає сенс 

цього бачення. Якщо в новелі промінь зору автора ледь помітно переходить у 

промінь зору персонажа, то формою реалізації цього суміщення є невласне-

пряма мова. Проте найповніше промінь зору персонажа розгортається в 

монологічній формі. Як правило, промінь зору в новелі один, змінюються лише 

об’єкти, що потрапляють у його світло [248, c. 22–27].  

Важливим для розуміння композиції новели є також поняття фокусу. За 

допомогою фокусу як ідейно-художнього центру наочніше демонструється 

думка про принцип збирання, стягнення всіх мотивів-променів у один пучок, 
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що викликає одноепіцентричний спалах думки та настрою. Фокус криється в 

багатоповерховій споруді тексту новели, а не в одноманітній логічній схемі. 

Тому він дуже складний для повного пояснення логічними категоріями, 

оскільки ідея новели виникає в сприйнятті читача через художню взаємодію 

всіх образів – від малих до великих [248, c. 18–19]. 

Композицію новели розуміють також як поділ на описові й оповідні 

частини, що класифікуються як: 1) фон (природа та побут), характеристики 

персонажів (загальні та епізодичні), 2) сцени, епізоди, переходи, діалоги, 

монологи, а також частини, розділи, абзаци, місце та час. Вживаючи німецьку 

термінологію, М. О. Петровський описує композицію новели як схему розвитку 

дії: Vorgeschichte (попередня частина) – Geschichte (єдина подія в серединній 

частині) – Nachgeschichte (заключна частина). Ці частини можуть піддаватися 

різним перестановкам у процесі сюжетоскладання. Традиційний вигляд у 

новелі мають функції експозиції (прямої та непрямої), інтродукції (зачин, 

епілог, обрамлення) та власне дії (зав’язка – розробка з напруженням і 

кульмінацією – реприза – розв’язка – пуант) [164, с. 693–695]. 

Узагальнюючи проаналізовані дослідження, зазначимо, що композицією 

художнього тексту є побудова тексту, співвіднесеність усіх його частин в єдине 

ціле; ідейно-тематична організація тексту; стиль викладу автора, що поєднує 

зовнішню та внутрішню структури тексту. Композиція сприяє тому, що 

уможливлюється рух від частини до цілого та навпаки, від одного рівня смислу 

до іншого, від первинних значень і смислів до узагальненого змісту.  

Враховуючи попередні розвідки щодо композиційної структури новели, 

підсумуємо, що її композиція розглядалася, передусім, як зовнішня організація 

частин цілого. Внаслідок цього окреслюється потреба в дослідженні композиції 

англомовної новели як системи, тобто її формального та змістового аспектів у 

взаємодії. Як зазначалося, з лінгвостилістичної точки зору композиція 

художнього тексту має чотири рівня композиції: формальний, змістовий, 

формально-змістовий та образно-символічний, тому релевантним є аналіз цих 

рівнів на матеріалі англомовної новели, яким присвячено розділ 2. 
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1.7. Опозиція «нейтральність / експресивність» як основа аналізу 

лексико-синтаксичних особливостей англомовної новели  

 

Особливий інтерес для філологів становить вивчення художньої мови, 

зокрема зображувально-виразних засобів, вжитих у художніх текстах. Доказом 

цього слугують численні наукові праці, присвячені питанням художнього 

стилю та мови. Теоретичні основи експресії художнього мовлення, її практичне 

застосування досліджували такі науковці: І. В. Арнольд, М. П. Брандес, 

В. В. Виноградов, В. В. Гуревич, І. Р. Гальперін, В. В. Жуковська, Л. П. Єфімов, 

О. А. Ясінецька, Д. Е. Розенталь, Ю. М. Скребнєв та ін. [6; 25; 32; 40; 54; 79; 81; 

205; 219].  

Багатоплановість художнього тексту призвела до появи різних підходів до 

його дослідження: загальнофілологічного, стилістичного, лінгвістичного. В усіх 

зазначених напрямах об’єктом дослідження є художній текст, однак предмети 

та методи дослідження є різними. За словами М. М. Шанського, основне 

завдання літературного аналізу полягає у вивченні художнього тексту як факту 

історії суспільної думки та соціальної боротьби, стилістичного – у вивченні 

прийомів індивідуально-авторського вживання мовних засобів, лінгвістичного 

– у виявленні та поясненні застосування мовних фактів у художньому тексті 

[258, с. 6].   

Ми ставимо перед собою завдання дослідити англомовну новелу з 

прагмастилістичної точки зору, а саме проаналізувати лексичний склад та 

синтаксичні конструкції, характерні для цього типу тексту, вивчити 

експресивні засоби та виявити, який вплив вони здійснюють на адресата. 

Наведемо думки, що підтверджують значущість аналізу мови художнього 

тексту. За думкою В. В. Виноградова, творчість письменника, його авторська 

особистість, персонажі, теми, ідеї та образи втілені в його мові, і тільки в ній і 

через неї читач усе це може осягнути [31, с. 6]. 

Л. І. Єфімов стверджує, що мова художнього тексту характеризується 

наявністю художньо-естетичних ознак, і наголошує на тому, що це образна 
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мова, яка має в розпорядженні історично сформовану систему засобів словесно-

художньої виразності, завдяки своєрідності образного застосування 

мовленнєвих засобів [73, с. 4].  

Погоджуємося з думкою М. П. Брандес стосовно беззаперечної 

прагматичної спрямованості художнього тексту. Дослідниця зазначає, що 

словесно-художнє мистецтво не тільки пізнає та переживає світ, але й справляє 

активний вплив на реципієнта. Відношення мистецтва до дійсності складає 

основу його розмаїття, однак не менш важливу роль відіграє його 

комунікативна функція, оскільки будь-який спосіб, будь-які засоби образного 

пізнання дійсності лише в тому випадку виявляються в повній мірі дійовими, 

якщо вони не тільки допомагають відобразити художнє відкриття, але й 

роблять його естетично «заразним», комунікативним. Кожний автор, 

виражаючи своє бачення явищ дійсності, прагне переконати читача в їх 

справжності, захопити його світом образів, емоцій, ідей [25, с. 239].      

Цікавим видається підхід, у якому художня мова розглядається як 

результат взаємодії мовних і позамовних факторів, що впливають на вибір 

автором тих чи інших засобів вираження думки. Відтак, художня мова 

розрахована на сприйняття й розуміння її на тлі загальнонародної мови та 

відрізняється від неї тим, що дійсність художньої мови – це дійсність цілісного 

художнього світу, в результаті чого мовні та позамовні аспекти тексту 

взаємопов’язані значно сильніше, ніж в інших функціональних стилях. 

Закономірності побудови художньої мови пояснюються не граматичними та 

синтаксичними правилами, а правилами побудови смислу, фразовим і 

надфразовим змістом, конотативними зв’язками слів [25, с. 240].     

М. М. Кожина вбачає різницю між художнім стилем та іншими 

функціональними стилями, які, як правило, характеризуються загальним 

стильовим забарвленням, в тому, що художній стиль має різноманітну гаму 

стильових забарвлень мовних засобів. Проте це не змішання стилів, оскільки 

кожне слово в художньому тексті мотивовано змістовно та стилістично, всі 

разом вони об’єднуються естетичною функцією [94, с. 198]. 
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Досліджуючи художній текст у його відношенні до мови та мовлення, слід 

підкреслити його унікальність як самостійної одиниці наукового вивчення, як 

окремого, вищою мірою індивідуального тексту художнього мовлення, 

написаного цією мовою, а також як цілісної одиниці, що функціює в системі 

подібних текстів [111, с. 4]. 

Зазначимо, що аналізуючи своєрідність будь-якого явища, необхідно 

встановити, чим воно відрізняється від інших явищ. Об’єкт нашого 

дослідження – англомовна новела – відноситься до художнього стилю, зокрема 

до емотивної прози, тому розглянемо характерні ознаки цього підстилю.  

Для нашого дослідження релевантним є концепція І. Р. Гальперіна, згідно з 

якою мова емотивної прози є комбінацією літературного й розмовного варіантів 

мови як на лексичному, так і на синтаксичному рівнях. Це поєднання усного та 

письмового варіантів мови, оскільки в художньому тексті комунікацію 

представлено двома формами – у вигляді монологу (мовлення автора) та 

діалогу (мовлення персонажів). Авторське мовлення відповідає нормам того 

періоду, в який створювався текст. Мовлення персонажів добирається так, щоб 

найповніше схарактеризувати дійових осіб, тобто відповідає розмовному 

стилю, але підлягає певним трансформаціям з боку автора. В емотивній прозі 

трапляються елементи інших функціональних стилів, як-от, публіцистичного, 

офіційно-ділового, наукового тощо, що так само, як елементи розмовного 

стилю, піддаються певним змінам і є інтерполярними [40, с. 441–443].   

Безпосередній інтерес у наведеній думці становить виявлення ознак 

художньої мови не тільки на лексичному та синтаксичному рівнях тексту, але й 

на композиційному, що відображається в функціюванні одиниць певних 

прошарків лексики, а також певних синтаксичних структур у різних 

архітектоніко-мовленнєвих формах. 

Здійснюючи огляд особливостей художньої мови, вважаємо доцільним 

зупинитися на розгляді поняття нейтральної лексики, що складає основний 

корпус текстів англомовних новел. Зазначимо, що не дивлячись на чисельність 

дефініцій, вони не протирічать одна одній. У широкому значенні нейтральна 
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лексика визначається як слова, що не є закріпленими за певним стилем 

мовлення та мають стилістичні синоніми, на тлі яких вони не вирізняються 

стилістичним забарвленням [320, с. 128]. 

І. Р. Гальперін акцентує увагу на тому, що нейтральні слова можуть 

вживатися як у літературному, так і в розмовному стилях мови. Цей прошарок 

лексики не має ані ступеня емотивності, ані обмежень щодо сфери вживання. 

Такі слова позбавлені конкретних асоціацій і більш-менш безпосередньо 

позначають певний концепт. Нейтральна лексика вважається інваріантною для 

стандартного словникового складу англійської мови. Літературні та розмовні 

синоніми нейтральних слів мають більш конкретне значення [40, с. 115–119].  

Нейтральні слова є базовим компонентом словарного фонду англійської 

мови. Стилістичні особливості нейтральних слів у англійській мові 

пояснюються самою структурою мовної системи. Більшість нейтральних слів є 

односкладними конструкціями, що є результатом процесу розвитку англійської 

мови, коли більшість частин мови втратила свої відмінні афікси. Це призвело 

до розвитку конверсії – найпродуктивнішого способу словотвору [148, с. 94]. 

За основу взято найбільш вичерпну, на нашу думку, дефініцію 

І. В. Арнольд, згідно якої нейтральний стиль є немаркованим членом 

стилістичних опозицій, фоном для сприйняття виражених стилістичних 

особливостей. Його основною ознакою є відсутність позитивної стилістичної 

характеристики та можливість використання його елементів у будь-якій 

ситуації. Нейтральний стиль може виконувати спеціальне художнє завдання – 

створювати навмисну простоту тексту. Якщо стилістична нейтральність 

лексики співпадає з вживанням слів у їхніх прямих значеннях, це називається 

автологією. Цей прийом не виключає образності, але остання в такому випадку 

спирається на тематику та сюжет усього художнього тексту [6, с. 170]. 

О. О. Реформатський, аналізуючи співвідношення різних стилів мовлення, 

зауважує, що будь-який стиль, перш за все, співвіднесений із нейтральним, 

тобто нульовим; інші стилі розходяться від нього в протилежні напрямки: одні 

з «коефіцієнтом» плюс як «високі», інші – з «коефіцієнтом» мінус як «низькі». 
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В межах того чи іншого стилю (крім нейтрального) існують свої підрозділи: у 

«високому» – поетичний, риторичний, патетичний, академічний, спеціально-

технічний і т. п.; у «низькому» – розмовний, фамільярний, вульгарний і т. п. У 

кожній мові різні джерела комплектування словнику «високих» і «низьких» 

стилів. У англійській мові нейтральний стиль утворюється, передусім, словами 

англосаксонського походження, у «високому» стилі функціюють слова 

французького та греко-латинського походження, а в «низькому» – слова зі 

сленгу, професійного мовлення, діалектизми [200, с. 79].   

Стилістика сприйняття вивчає лексичні, семантичні, синтаксичні, 

естетичні характеристики тексту, що зумовлюють цілісність його сприйняття. 

Декодування тексту полягає у виявленні всієї інформації, що міститься в тексті, 

причому особлива увага приділяється емоційно-експресивній та естетичній 

інформації, яка нашаровується на предметний зміст тексту [139, с. 73].  

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки вчені все більше 

звертаються до антропоцентричного підходу у вивченні мови та мовлення. 

Проблема людського фактору посідає важливе місце й у дослідженні 

експресивності, що виявляється на різних рівнях мовної системи художнього 

тексту. Тому нашим наступним кроком у вивченні художньої мови є розгляд 

експресивного складника художнього тексту. Хоча в лексико-стилістичному 

аспекті англомовна новела вирізняється превалюванням нейтральної лексики, 

це не свідчить про відсутність експресивності в зазначеному типі тексту. 

Напроти, цей факт дає підставу для ще більшої виразності засобів 

експресивності на тлі нейтрального стилю. 

Для дослідження експресивних засобів у англомовній новелі, перш за все, 

необхідно з’ясувати поняття «експресивність». Під експресивністю розуміють 

сукупність семантико-стилістичних ознак мовної одиниці, що забезпечують її 

здатність виступати в комунікативному акті як засіб суб’єктивного вираження 

ставлення мовця до змісту та адресата [313, с. 591].   

Поняття експресивності характеризує виразність мовлення індивіда, 

нерідко співвідноситься з інтенсивністю, що має на меті підсилити вплив на 
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реципієнта, вразити або переконати його [38, с. 361]. Ця ознака відповідає за 

ступінь виразності та силу впливу висловлювання на одержувача інформації 

[93, с. 20]. Експресивність є ставленням суб’єкта до висловлювання, що, крім 

власне експресивності, передбачає наявність у змісті таких факторів, як 

емоційність та оцінність [259, с. 677]. 

Таким чином, для здійснення аналізу експресивності в художньому тексті 

важливим є розуміння її невіддільних складників – емоційності та оцінності, що 

є не взаємозамінними, але співвіднесеними поняттями, тобто оцінка – це так 

само вираження емоційного ставлення. Відправник повідомлення, проявляючи 

емоцію, в першу чергу, намагається передати своє ставлення до змісту цього 

повідомлення, а прояв емоцій має прагматичну спрямованість: вплинути на 

адресата в необхідному для адресанта напрямку. Відчуваючи емоцію, адресант 

асоціює її з позитивною чи негативною оцінкою, оскільки емоція – це форма 

оцінки суб’єктом об’єкта світу [137, с. 16]. 

Отже, експресивність є комунікативно-прагматичною ознакою, що в 

художньому тексті сприяє створенню переконливості, достовірності 

зображуваної події, активізації уваги та розумових процесів читача, 

встановленню з ним контакту, а також вираженню певної оцінки явища, події, 

які мають місце в художньому тексті, або оцінки дійових осіб.  

У цьому підрозділі ми подали огляд визначальних рис художньої мови,  

охарактеризували поняття «нейтральність / експресивність», що слугуватиме 

основою для подальшого дослідження лексичного та синтаксичного рівнів 

англомовної новели. У розділі 3 ми зосередимо нашу увагу на експресивності 

безпосередньо як стильовій рисі англомовної новели та проаналізуємо засоби її 

мовленнєвої реалізації на тлі нейтрального стилю. 

 

1.8. Методика комплексного дослідження англомовної новели 

 

Лінгвісти відмічають відсутність усталеної системи процедур 

лінгвістичного аналізу тексту, а також термінологічного апарату для його 
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опису. Тому процес відображення методики дослідження виявляється 

достатньо складним, тим не менш у цьому підрозділі ми маємо на меті подати 

огляд етапів і шляхів нашого дослідження, а також окреслити взяті нами за 

основу концепції провідних вчених. 

Дослідження лінгвостилістичного та прагматичного аспектів англомовної 

новели необхідно здійснювати, застосовуючи системно-структурний підхід, 

оскільки прагматичний потенціал тексту реалізується на всіх його рівнях за 

допомогою різних стилістичних засобів. Проведений огляд теоретичних засад 

вивчення новели свідчить про наявність лише фрагментарних досліджень 

англомовної новели як жанру і типу тексту, в яких висвітлено функціювання 

окремих елементів цілого. На підставі цього вважаємо за необхідне 

проаналізувати англомовну новелу як систему, в якій тісно взаємодіють усі її 

складники, в результаті чого здійснюється прагматичний вплив на реципієнта. 

Перш за все, ми вивчаємо лінгвостилістичний аспект англомовної новели, 

що передбачає аналіз композиційно-стилістичної структури та лексико-

синтаксичних особливостей досліджуваного типу художнього тексту. На основі 

концепції Е. Г. Різель і Л. С. Піхтовнікової розглядаємо композицію тексту як 

лінгвостилістичне явище, що має чотири рівні: формальний, змістовий, 

формально-змістовий та образно-символічний. Ця концепція ґрунтується на 

єдності змістових і формальних елементів тексту, на їх взаємозв’язку, що 

сприяє цілісності композиції та досягненню мети. 

Формальний рівень композиції відображає зовнішню структуру тексту. 

Для англомовної новели класичним є поділ на речення, надфразові єдності та 

фрагменти, тобто порівняно невеликі за обсягом структурні елементи, оскільки 

сам текст англомовної новели характеризується відносною стислістю. За 

критерієм міжреченнєвого зв’язку, англомовна новела являє собою тип тексту, 

в якому виявляється застосування здебільшого ланцюгового та паралельного 

зв’язку, менш поширеним є приєднувальний. 

На змістовому рівні композиції відбувається розвиток зображеної події, 

тобто його основним компонентом є сюжет. Традиційно англомовна новела 
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містить такі сюжетні елементи: експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію, 

несподівану розв'язку. Варто зазначити, що в кожній новелі названі елементи 

можуть виступати в різних комбінаціях, а окремі з них взагалі бути відсутніми. 

Формально-змістовий рівень композиції включає в себе архітектоніко-

мовленнєві та композиційно-мовленнєві форми, що утворюють зовнішню та 

внутрішню структури відповідно. Формальні та змістові складники композиції 

англомовної новели виявляються в мовленні автора та персонажів, якому 

підпорядковуються всі інші форми мовлення. 

Образно-символічний рівень композиції передбачає наявність у 

англомовній новелі узагальненого, наддетермінованого символічного образу, 

що забезпечує завершеність і цілісність композиції тексту. В багатьох випадках 

створення символічного образу досягається завдяки інтертекстуальним 

зв'язкам. Інтертекстуальність англомовної новели знаходить відображення в 

цитатах, ремінісценціях, алюзіях тощо. 

У нашому дослідженні ми спираємося, насамперед, на аналіз формально-

змістового композиційного рівня. З урахуванням співвідношення авторського і 

чужого мовлення, архітектоніко-мовленнєвих і композиційно-мовленнєвих 

форм нами виведено певні типи англомовної новели. Для того щоб наочно 

продемонструвати композиційно-стилістичну структуру англомовної новели 

складено схеми, що відображають превалювання тих чи інших мовленнєвих 

форм у досліджуваному типі тексту. Класифікація англомовних новел 

відповідно до композиційної структури здійснюється за допомогою системно-

структурного методу, згідно з яким ознаки цілого об’єкта визначаються не 

ознаками його складників, а характером їх взаємодії, тобто полягає в розбитті 

об’єкта на компоненти та дослідженні їх реалізації, співвідношення й взаємодії 

в межах тексту. Цей метод дозволяє помітити певні комбінації елементів, що 

функціюють у складній цілісній системі. 

У дисертаційній праці застосовано також метод аналізу художнього тексту 

за стильовими рисами. Ми здійснюємо аналіз у такій послідовності: першим 

етапом є виокремлення та вивчення стильових рис англомовної новели на рівні 
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композиції, другим – дослідження їх реалізації на лексичному та 

синтаксичному рівнях тексту. 

Стильові риси відображають авторський задум і специфіку стилю та 

виявляються на всіх зазначених вище композиційних рівнях. Виокремлений 

нами перелік стильових рис англомовної новели зводиться до наступного: 

відносна стислість, концентричність та однолінійність сюжету, динамізм 

мотивів, чіткість та згорнутість композиції, інформативність, прозовість та 

нейтральність стилю, автологічність / експресивність мовлення, антитезовість, 

ошукане очікування. Призначенням кожної окремої стильової риси та їх 

сукупності є підсилення експресивності та прагматичної спрямованості 

художнього тексту. Таким чином, можна стверджувати про виконання 

стильовими рисами певних функцій. 

Прагматичний напрямок нашого дослідження англомовної новели 

виражається, передусім, у вивченні функцій цього типу тексту. Будь-яка 

функція тексту полягає в здійсненні конкретного комунікативного ефекту 

згідно з інтенціями автора, метою тексту. На сучасному етапі розвитку 

лінгвістичної науки не існує ієрархічно впорядкованого набору функцій тексту, 

проте ми виокремили певні функції, властиві англомовній новелі. Відтак, 

основними є інформаційна, комунікативна, естетична, оцінна, фатична та 

емотивна функції. Всі вони є тісно пов’язаними між собою, сприяють 

декодуванню смислу англомовної новели, визначенню авторського задуму та 

здійсненню впливу на читача. Отже, ми розглядаємо функції англомовної 

новели як комплекс прагматичних настанов, націлених на адресата. 

У англомовній новелі прослідковується зв'язок прагматичних функцій із 

трьома моделями комунікації, а саме інформаційно-кодовою, інференційною та 

інтеракційною. Існує тенденція до реалізації конкретних функцій у певних 

моделях комунікації, що, в свою чергу, виявляються на різних рівнях 

композиції досліджуваного типу тексту.   

Аналіз англомовної новели, який ми починаємо з вивчення композиційної 

структури, продовжується в напрямку дослідження лексико-синтаксичних 
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особливостей у прагмастилістичному аспекті. Першим кроком є виявлення 

основного лексичного корпусу англомовної новели, що складається переважно 

з нейтральної лексики, тобто стилістично немаркованих слів. І. В. Арнольд 

вводить поняття «автологія», що цілком описує стиль англомовної новели, в 

якій авторське мовлення представлено лексичними одиницями, вжитими в 

своєму прямому значенні. Однак це не свідчить  про те, що англомовна новела 

позбавлена експресивності, напроти, на тлі нейтральної стилю нами виявлено 

функціювання різноманітних засобів виразності, що створюють контраст із 

автологічною лексикою. 

Отже, наступним кроком нашого дослідження є аналіз експресивності, що 

формується шляхом вживання в художньому тексті лексичних і синтаксичних 

засобів виразності. Практичний аналіз досліджуваного матеріалу показав, що 

експресивність на лексичному рівні англомовної новели створюється за 

допомогою таких засобів, як епітет, порівняння, метафора та метонімія.  

На синтаксичному рівні англомовної новели функціюють дві основні 

групи, що сприяють експресивності тексту, зокрема: синтаксичні засоби 

виразності та синтаксичні стилістичні прийоми експресивності (класифікацію 

запропоновано О. М. Мороховським). Синтаксичними засобами виразності 

англомовної новели є еліпсис, замовчування, номінативна конструкція, 

асиндетон, повтор, перелічування, тавтологія, полісиндетон, емфатична та 

вставна конструкції, інверсія, дистантність і відокремлення. Найуживанішими 

синтаксичними стилістичними прийомами експресивності є паралелізм, 

анафора, епіфора, хіазм і риторичне питання. Всі ці засоби та прийоми 

виконують прагмастилістичну функцію в досліджуваному типі тексту, оскільки 

реалізують експресивний потенціал тексту та здійснюють активний вплив на 

емоційний стан читача. 

Попри той факт, що кожний окремий лексичний і синтаксичний засіб або 

прийом робить великий внесок у створення експресивності, вважаємо 

доцільним вивчати їх у сукупності, тому третім кроком у нашому дослідженні є 

аналіз типів висунення в англомовній новелі. Спираючись на концепцію 



64 
 

І. В. Арнольд, ми розглянули три типи висунення: конвергенцію, зчеплення та 

ошукане очікування. Вони забезпечують зв’язність тексту, висувають на 

перший план найважливіші частини, полегшують сприйняття змісту та 

декодування прихованих смислів, підвищують експресивність і здійснюють 

прагматичний вплив на реципієнта. Так само як і співвідношення 

авторського і чужого мовлення, архітектоніко-мовленнєвих і композиційно-

мовленнєвих форм в англомовній новелі, ми схематично представили 

поєднання різних стилістичних засобів і прийомів у трьох типах висунення. 

Оскільки ми розуміємо текст англомовної новели як середовище, в якому 

відбувається діалог між адресантом і адресатом, то можна стверджувати про 

залучення методу діалогічної інтерпретації тексту. Цей метод передбачає 

розгляд тексту як знакового посередника комунікативної ситуації, що 

проходить шлях від задуму автора до його осягнення читачем. На нашу думку, 

головною процедурою методу діалогічної інтерпретації тексту є виявлення 

авторських інтенцій, аналіз їх реалізації на всіх рівнях тексту та з’ясування 

ступеня прагматичного ефекту на особистість реципієнта. 

Прагматичний аспект нашого дослідження англомовної новели має на меті 

визначення та пояснення прагматичної спрямованості композиційно-

стилістичних і мовностилістичних ознак, вивчення особливостей застосування 

комунікативних моделей і способів реалізації функцій, з’ясування 

прагматичного потенціалу кожного складника лінгвостилістичного аспекту.  

Вивчення лінгвостилістичних і прагматичних характеристик англомовної 

новели органічно поєднується із застосуванням синергетичного методу, власне 

синергетичної парадигми, що передбачає дослідження новели як системи, 

зокрема процесів її самоорганізації. Синергетичний підхід дає можливість 

охопити текст у всьому його обсязі, розглянути структурні та функціональні 

взаємозв’язки різнорідних елементів самокерованої системи, проаналізувати 

шляхи досягнення нею цілісності. Аналіз англомовної новели як системи, що 

самоорганізується, ми проводимо згідно розробок Л. С. Піхтовнікової, яка 

виокремлює певні фактори створення та саморозвитку системних об’єктів.  
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На основі зазначеної концепції визначаємо англомовну новелу як систему, 

що характеризується такими параметрами: відкритість та дисипативність 

(обмін інформацією з реципієнтом, наявність інтертекстуальних зв'язків); 

ієрархічність (взаємодія формального, змістового, формально-змістового та 

образно-символічного рівнів композиції, останній з яких є найвищим і 

підпорядковує собі інші рівні); нерівноважність (ретроспективний виклад 

подій, результатом якого є непередбачуваний, нелінійний розвиток сюжету); 

наявність атракторів (очікування соціуму, індивідуальний стиль автора, його 

інтенції та засоби їх реалізації: композиційно-стилістична структура, 

мовностилістичні засоби, ідейно-образний зміст) і репелерів (традиції жанру, 

обсяг тексту, норми викладу інформації); явище поляризації (опозиція полярно 

протилежних складників єдиної системи «нейтральність / експресивність»); 

наявність зони біфуркації (протиріччя, що призводить до розгалуження 

смислу). Дослідження синергетичної сутності англомовної новели сприяє 

набуттю лінгвістичним об’єктом нових вимірів, що дозволяють побачити 

механізми його самоорганізації, при цьому зберігаючи його звичні обриси. 

Відзначаємо беззаперечну єдність, взаємозумовлене співіснування трьох 

напрямків, в межах яких ми здійснюємо аналіз англомовної новели – 

лінгвостилістичного, прагматичного та синергетичного. Поєднання 

лінгвостилістики з прагматикою відбувається в їх взаємодії задля досягнення 

головної мети новели – здійснення ефекту ошуканого очікування. Впродовж 

розгортання події автор налаштовує читача на певний результат, але новела має 

зовсім непередбачуваний фінал, що справляє значне враження на останнього. 

Налаштування на конкретну розв’язку та зміна вектору думки, результатом 

чого стає неочікуваний кінець новели, досягається за допомогою широкого 

арсеналу стилістичних засобів і прийомів. Отже, взаємозалежність 

лінгвостилістичного та прагматичного аспектів визначається метою 

англомовної новели як жанру і типу тексту. Синергетичний аспект 

дисертаційного дослідження допомагає розкрити механізми самоорганізації 

англомовної новели і дозволяє підбити підсумки здійсненого аналізу матеріалу. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що обраним нами підходом до вивчення 

англомовної новели є антропоцентричний, який передбачає співвідношення 

«автор – текст – читач». Методи, покладені в основу нашого дослідження, 

включають у себе метод аналізу науково-теоретичних джерел, метод кількісних 

підрахунків і графічного відображення, метод моделювання тексту, метод 

контекстуального аналізу, системно-структурний метод, метод аналізу за 

стильовими рисами, метод діалогічної інтерпретації тексту, системно-

синергетичний метод. Таким чином, у цьому підрозділі подано огляд 

комплексного підходу до дослідження англомовної новели, який до цих пір не 

застосовувався в процесі вивчення зазначеного типу тексту. 

Алгоритм нашого дослідження графічно представимо в такій схемі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Схема комплексного дослідження англомовної новели в 

лінгвостилістичному, прагматичному та синергетичному аспектах 
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недостатньо визначеним. Актуальною вважається розробка нового системного 

підходу до дослідження англомовної новели, що полягає у вивченні композиції, 

стильових рис, функцій і комунікативних моделей цього типу тексту, явища 

інтертекстуальності, а також лексичних і синтаксичних особливостей у 

лінгвостилістичному та прагматичному напрямах. 

Новела у нашому дослідженні попередньо визначається як невеликий за 

обсягом текст прозової форми, який ґрунтується на одній незвичайній події, що 

розкриває сутність певних суспільних відносин, і якій властиві такі стильові 

риси: відносна стислість, концентричність та однолінійність сюжету, динамізм 

мотивів, чіткість та згорнутість композиції, інформативність, прозовість та 

нейтральність стилю, автологічність / експресивність мовлення, антитезовість, 

ошукане очікування. З синергетичної точки зору, новела є системою, що 

самоорганізується шляхом опозиційної взаємодії атракторів і репелерів, а також 

завдяки наявності зони біфуркації. 

Дослідження прагматичного аспекту новели починається з огляду 

філософських і семіотичних витоків прагматики, оскільки завдяки взаємодії 

філософії мови та мовознавства відбувся синтез акціонального та 

контенсивного підходів до явища мовного значення, на основі якого 

сформувалася лінгвопрагматика як наука. Під лінгвопрагматикою розуміють 

дисципліну, що має на меті описувати мову в її використанні людиною та яка 

включає мову в цілеспрямовану предметно-практичну та пізнавально-

теоретичну соціально значиму діяльність людини як суб’єкта спілкування. 

Об’єктом нашого дослідження є англомовна новела, тому розгляду 

підлгають основні положення теорії тексту, що включає три аспекти: 

семантику, синтактику та прагматику. Спираючись на цю класифікацію, 

пропонуємо схему аналізу англомовної новели. Двопланова природа новели 

зумовлює наявність у ній двох семантичних рівнів. На рівні глибинної 

семантики в новелі міститься ідейно-художній центр, тобто фокус, у якому 

концентруються всі мотиви та який викликає одноепіцентричний спалах думки. 

Оскільки фокус криється в багаторівневій споруді тексту, він є дуже складним 
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для повного пояснення логічними категоріями, ідея новели виникає в 

сприйнятті читача через художню взаємодію всіх образів. Ця ідея 

вимальовуються шляхом узагальнення із відносно простих подій, викладених у 

тексті новели. Повідомлення про події відповідають поверхневому рівню 

семантики, що відображає побутові стосунки у певних життєвих ситуаціях. У 

процесі аналізу синтактики новели концентруємося, перш за все, на  

композиційно-стилістичній структурі тексту. Прагматика реалізується на 

кожному рівні синтактики та слугує для вираження глибинного й поверхневого 

рівнів семантики новели.  

Прагматика будь-якого тексту традиційно вивчає процес кодування-

декодування смислу, функції та моделі комунікативних процесів, що й 

спрямовує вектор наших розробок у цьому напрямку. Під функцією тексту 

розуміємо його призначення відповідно до комунікативної мети відправника 

тексту, його здатність викликати певний комунікативний ефект у отримувача 

тексту. На сьогоднішній день у прагмалінгвістиці не існує ієрархічно 

впорядкованого набору функцій тексту, їх набір варіюється в різних авторів. 

Англомовній новелі властиві інформаційна, комунікативна, естетична, оцінна, 

фатична та емотивна функції. Кожна з цих функцій відіграє певну прагматичну 

роль, тому їх можна назвати прагматичними. 

Прагматичні функції новели пов’язані з типами комунікації. Під час 

спілкування досягається певна мета; це не просто вплив адресанта на адресата 

для отримання результату, це їхня спільна діяльність, що передбачає результат 

для обох комунікантів. Виокремлюють три основні моделі комунікації: 

інформаційно-кодову, інференційну та інтеракційну. Ці моделі співіснують і є 

релевантними для нашого аналізу. В залежності від того, які значення 

конструюються комунікантами, працюють різні моделі комунікації. Однак слід 

враховувати, що межі між ними не є чітко окресленими.  

Невід’ємним етапом лінгвостилістичного аналізу англомовної новели є 

вивчення її композиції, оскільки природа будь-якого художнього тексту, його 

стилю найбільш зримо виявляється в композиції, в якій здійснюється 
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розгортання теми та яка надає естетичної завершеності тексту, відбитому в 

словесній моделі світу. Композиція є нерозривним поєднанням елементів 

форми та змісту цілісної структури тексту, що матеріально виражаються 

лінгвостилістичними засобами.  

Текст англомовної новели відповідає чотирьом рівням композиції. На 

формальному рівні відбувається поділ новели на частини, на змістовому рівні 

розгортаються події новели, образно-символічний рівень розкриває певні 

символи художнього тексту, а формально-змістовий включає в себе 

архітектоніко-мовленнєві та композиційно-мовленнєві форми. 

Архітектоніко-мовленнєві форми є формами реалізації комунікативно-

мовленнєвого акту, що поділяються на зовнішні та внутрішні. Зовнішнє 

мовлення містить монолог, діалог, полілог, конструкції з прямою, непрямою, 

невласне-прямою мовою. До внутрішнього мовлення відносяться потік 

свідомості, внутрішній монолог, аутодіалог, невеликі вкраплення внутрішнього 

мовлення. В основі архітектоніко-мовленнєвих форм лежать такі 

взаємовідносини між учасниками комунікації, як односпрямованість або 

взаємоспрямованість спілкування. У випадку, якщо в комунікативно-

мовленнєвому акті активність належить відправнику мовлення, цей акт 

здійснюється в монологічній формі; у випадку участі в ньому двох або більшої 

кількості осіб він здійснюється в діалозі або полілозі. 

Важливу роль відіграють два основні компоненти одного цілісного тексту 

– авторське і чуже мовлення. Авторським мовленням є ті частини тексту, в яких 

автор звертається до читача від себе, а не через персонажів. Чуже мовлення 

визначається як включені до авторського викладу висловлювання інших осіб 

або власні висловлювання оповідача, про які він згадує. Авторське мовлення 

розкриває прагматичні інтенції адресанта, чуже – надає авторському різні 

стилістичні відтінки, посилює емоційність і експресивність тексту, дає рух 

оповіді та характеризує персонажів. 

Серед способів передачі чужого мовлення розрізняють пряму, непряму та 

невласне-пряму мову. Пряма мова націлена не тільки на передачу змісту 
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чужого висловлювання, але й на буквальне відтворення його форми зі всіма 

лексичними, синтаксичними, інтонаційними, стилістичними особливостями. 

Вводячи в текст прямі висловлювання персонажів, автор використовує їхні 

монологи та діалоги для характеристики цих дійових осіб, що часто 

доповнюється зауваженнями автора. До непрямої мови вдаються, коли є 

необхідність викласти загальний зміст без збереження форми висловлення 

думки. Автор інтерпретує висловлювання у своїй власній манері, іноді 

змінюючи його емоційне забарвлення задля здійснення певного впливу на 

читача. Невласне-пряма мова є такою формою мовлення, при якій слова мовця 

передаються через автора, але зі збереженням усіх особливостей. Застосовуючи 

невласне-пряму мову, автор нібито перевтілюється в персонажа, але одночасно 

залишається в межах свого авторського мовлення. Цей спосіб дозволяє тонко 

характеризувати персонажа, проникаючи в його внутрішній світ. 

Формально-змістовий рівень композиції також включає в себе 

композиційно-мовленнєві форми – типізовані форми висловлення думки, з яких 

починається структурна організація тексту. Композиційно-мовленнєві форми є, 

з одного боку, формами, в яких у реальній дійсності відбувається процес 

мислення, а, з іншого боку, формами композиції, в яких певні знання постають 

як інформація для адресата. Існують різні класифікації композиційно-

мовленнєвих форм, найпоширенішою з яких є поділ на повідомлення, опис і 

роздум. Їх практичне призначення полягає в упорядкуванні об’єктів і подій у 

тексті за часовими, просторовими і / або причинно-наслідковими ознаками. 

Як на мовних, так і на композиційно-мовленнєвих рівнях тексту 

відслідковуються певні стильові риси, під якими розуміємо спосіб презентації 

авторських інтенцій та відображання структури стилю. Концепція стильових 

рис зазнала суттєвих змін: від протиставлення їх за полярністю до їх польової 

організації за принципом співвідношення ядерних і периферійних стильових 

рис. Крім цього, стильові риси поділяють на первинні, зумовлені базовими 

екстралінгвальними факторами, та вторинні, зумовлені факторами більш 
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низького рівня. Призначення кожної стильової риси та їх сукупності полягає в 

посиленні експресивності тексту та здійсненні впливу на адресата. 

Підґрунтям для аналізу лексико-синтаксичних особливостей англомовної 

новели є опозиція «нейтральність / експресивність». Нейтральною називається 

лексика, яка не є закріпленою за певним мовленнєвим стилем, не вирізняється 

стилістичним забарвленням і має стилістичні синоніми. Основний корпус 

текстів англомовних новел характеризується саме таким стилем, тим не менш 

англомовні новели несуть експресивний потенціал. Експресивність є 

властивістю, що сприяє створенню переконливості, достовірності зображеної 

події, активізації уваги та процесу мислення в читача, вираженню оцінки 

певних явищ, осіб або предметів. У англомовній новелі нейтральна лексика 

виявляється фоном для сприйняття стилістичних особливостей, на її тлі 

реалізуються експресивні засоби. Отже нейтральність і експресивність є 

полярними стильовими рисами англомовної новели.   

У дослідження англомовної новели впроваджено синергетичний метод для 

з’ясування синергетичних механізмів функціювання англомовної новели як 

самокерованої системи; основні поняття та інструментарій синергетики 

застосовано до аналізу текстів англомовних новел. Проведений вище огляд і 

систематизація підходів до вивчення англомовної новели створює сприятливий 

ґрунт для комплексного дослідження англомовної новели як типу тексту в 

лінгвостилістичному та прагматичному аспектах із урахуванням її 

синергетичного потенціалу. 

Провідні положення цього розділу викладено в публікаціях автора [227; 

228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 240; 241]. 
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 РОЗДІЛ 2  

КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНА СТРУКТУРА АНГЛОМОВНОЇ 

НОВЕЛИ 

 

Вивчення проблеми композиції тексту вважається традиційним для 

філологічної науки. Композиція тексту привертає дослідницьку увагу в таких 

галузях, як стилістика, риторика, теорія художнього мовлення, теорія тексту 

тощо. Звернення до аналізу композиційної структури тексту, з одного боку, 

призвело до ілюзії вирішеності питання, а з іншого – до появи різних підходів 

до розгляду цього феномену. Ми ставимо перед собою завдання здійснити 

комплексний детальний аналіз новел різних британських та американських 

авторів ХІХ–ХХ століть, що передбачає системно-структурний підхід, який до 

цих пір не застосовувався в наукових працях, об’єктом яких є англомовна 

новела, а предметом – композиція тексту.  

У нашому дослідженні аналіз композиції англомовної новели здійснюється 

за методикою Е. Г. Різель [297] і Л. С. Піхтовнікової [167] з урахуванням 

специфіки новели. Як зазначалося у розділі 1, згідно цієї концепції, композиція 

художнього тексту є системою формальних, змістових, формально-змістових й 

образних компонентів, що утворюють у своїх взаємозв’язках певні варіанти 

структур, характерні для відповідного жанру та індивідуального стилю автора і 

матеріально реалізовані за рахунок відбору і поєднання різних елементів мови.  

Варто уваги зауваження І. М. Яремчук, яка в дисертації вдало узагальнює 

попередні дослідження, присвячені аналізу композиції як лінгвостилістичного 

феномену, щодо прагматичної насиченості кожного композиційного рівня. 

Авторка зазначає, що стилістика нерозривно пов’язана з прагматикою, з чим ми 

цілком погоджуємося. Всі рівні композиції художнього тексту виконують чітку 

прагматичну роль: 1) формальний розподіл тексту скеровує увагу читача в 

певному напрямку, сприяє його зосередженості на відносно завершених думках 

і тематичних одиницях, вказує на зміну суб’єкта висловлювання, полегшує 

сприйняття змісту та здійснює вплив на адресата; 2) на змістовому рівні 
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відбувається передача змісту за відповідними мовленнєвими стратегіями із 

застосуванням моделей комунікації; 3) формально-змістовий рівень 

уможливлює передачу інформації читачеві в певній формі, вибір якої 

зумовлено авторськими інтенціями та жанром тексту, що означає реалізацію 

низки прагматичних функцій; 4) прагматика образно-символічного рівня 

пов’язана з метою тексту – створенням ємних образів і значущих ідей, що 

передаються лінгвостилістичними засобами [271, с. 33–34].      

Враховуючи попередні розвідки щодо композиції тексту, зазначимо, що 

текст англомовної новели відповідає формальному, змістовому, формально-

змістовому та образно-символічному рівням композиції. Формальний рівень 

відповідає за поділ новели на частини; на змістовому рівні розгортається подія 

новели; формально-змістовий включає в себе композиційно-мовленнєві та 

архітектоніко-мовленнєві форми; на образно-символічному рівні формуються 

певні символічні образи. Отже, розглянемо більш детально особливості 

кожного з чотирьох рівнів композиції англомовної новели. 

 

2.1. Формальний рівень композиції англомовної новели 

 

Формальний рівень композиції є зовнішньою побудовою тексту, яку ми й 

проаналізуємо в цьому підрозділі. Будь-який текст складається з речень. Від 

одного речення до завершеного тексту пролягає велика відстань, оскільки 

окреме речення не вичерпує думки, а лише виражає її певний бік. Це відповідає 

характеру людського сприйняття: ми сприймаємо інформацію частинами, 

аналізуючи їх, об’єднуючи, сумуючи шляхом здійснення складних розумових 

процесів. Група речень, що об’єднуються за смислом і граматично та 

виражають більш-менш завершену думку, є мовною одиницею, як слово або 

речення, але більш складною за будовою. Така група речень називається 

прозовою строфою, важливою характеристикою якої є ставлення автора до 

того, що ним вимовляється. Речення прозової строфи мають єдину авторську 

позицію, і будь-яка її зміна позначається на структурі строфи [221, с. 15–17].    
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За словами Г. Я. Солганіка, прозова строфа, крім окресленої внутрішньої 

будови, має й зовнішню. Речення, що входять до її складу, відіграють 

неоднакову роль. Найбільш самостійним є перше речення – зачин. Інші є менш 

самостійними в структурному та смисловому планах і часто синтаксично 

залежать від зачину. В художньому мовленні зачин не тільки окреслює тему 

строфи, але й визначає її стилістичну єдність. Після зачину знаходиться 

серединна частина – розвиток думки. Ця частина може бути різною за обсягом, 

що залежить від характеру думки, виду мовлення, індивідуального стилю 

автора та інших факторів. Речення синтаксичними засобами не оформлюються, 

приєднуються до зачину ланцюговим або паралельним зв’язком. Кінцева 

частина спеціально виділяється, так щоб читач міг відчути, що розвиток думки 

завершується. В залежності від структури цілого тексту або його фрагментів 

можливі строфи без зачину, без кінця або навіть строфи-речення [221, с. 17–20].   

І. В. Арнольд називає прозову строфу по-іншому – надфразовою єдністю, 

але має схоже бачення цього поняття. Вчена стверджує, що надфразова єдність 

складається з одного або кількох речень, об’єднаних сполучниково-

прислівниковими зв’язками, займенниковими або лексичними повторами, 

єдністю часу, зміною неозначеного артикля на означений, що доводить 

спільність теми. Функцію зв’язку виконують усі елементи, що повторюють, 

заміщують якусь попередню інформацію, вказують на щось у попередньому 

або наступному тексті та узагальнюють. Зв'язок може здійснюватися й без 

спеціальних лексичних або граматичних засобів, простим примиканням на 

основі смислового зв’язку. Надфразова єдність розглядається як композиційний 

прийом, що полегшує сприйняття тексту читачем, оскільки він графічно 

відображає його логічну та емоційну структуру [6, с. 142–144].          

У ході розвідки наукової літератури, нами з’ясовано, що існують різні 

терміни для позначення прозової строфи: надфразова єдність, складне 

синтаксичне ціле, компонент, абзац, комунікативний блок, синтаксичний 

комплекс і т. п. Ми зупиняємо свій вибір на терміні «надфразова єдність» 

(НФЄ), який будемо вживати надалі. 
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Прозові строфи, як і речення, не існують у мовленні ізольовано, так чи 

інакше вони зіставляються, протиставляються, вступають у інші смислові 

відношення, виражаючи рух, розвиток теми. Зазвичай, одна тема (або її аспект) 

розвивається в двох або кількох прозових строфах, що утворюють семантико-

синтаксичну одиницю – фрагмент. У фрагменті найбільше смислове, 

інформаційне і композиційне навантаження несе та прозова строфа, що 

відкриває текст або починає нову тему [221, с. 20].   

Таким чином, зв’язне мовлення включає в себе такі компоненти: речення, 

прозову строфу, фрагмент, розділ, частину, завершений текст. Нижньою межею 

тексту є одне речення, верхньою – невизначена множина речень. Специфіка 

всіх цих одиниць мовлення полягає в їх структурній і відносній смисловій 

завершеності, що дозволяє кожній із них за певних обставин виступати в якості 

самостійного мовленнєвого твору. Не в кожному тексті можуть бути 

представлені всі зазначені компоненти, але кожен обов’язково містить 

принаймні один із них [221, с. 27].   

Для англомовної новели традиційним є поділ на речення, НФЄ та 

фрагменти. Такі компоненти, як розділи та частини, зазвичай, не входять до 

складу новели, оскільки їй властива відносна стислість. Однак деякі новели 

сягають доволі великого обсягу, як для цього типу тексту, і поділяються на 

розділи. Це є скоріше виключенням, тому ми не зупиняємося на їх розгляді, а 

сконцентруємо увагу на НФЄ.  

Проаналізуємо НФЄ із новели Дж. Конрада “The Lagoon”: 

Before his face the sun showed its edge above the tree-tops, rising steadily. The 

breeze freshened; a great brilliance burst upon the lagoon, sparkled on the rippling 

water. The forests came out of the clear shadows of the morning, became distinct, as 

if they had rushed nearer – to stop short in a great stir of leaves, of nodding boughs, 

of swaying branches. In the merciless sunshine the whisper of unconscious life grew 

louder, speaking in an incomprehensible voice round the dumb darkness of that 

human sorrow. Arsat’s eyes wandered slowly, then stared at the rising sun [329, 

с. 34]. 
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За композиційно-тематичною будовою запропонована НФЄ дорівнює 

абзацу й членується на зачин, серединну та кінцеву частини. Перше речення є 

зачином, що виражає початок думки. Останнє – кінцевою частиною, що в 

смисловому відношенні підбиває підсумок мікротемі. Всі інші речення 

наведеної НФЄ утворюють серединну частину та є розвитком мікротеми.  

За синтаксичною будовою ця НФЄ характеризується паралельним зв’язком 

речень, між якими встановлено відношення суміжності. Кожне наступне 

речення не запозичує тему з попереднього, а розкриває деталі однієї спільної 

картини. В цьому випадку це опис екзотичної природи. Речення наведеної НФЄ 

є подібними синтаксичними конструкціями: мають однаковий порядок слів, за 

виключенням двох, що починаються з обставини місця замість підмета (before 

his face, in the merciless sunshine); підмети виражено однією частиною мови – 

іменником (sun, breeze, brilliance, forests, whisper, eyes); дієслова-присудки 

співпадають за видо-часовою формою (showed, freshened, burst, sparkled, came, 

became, grew, wandered, stared). 

Іншим прикладом НФЄ є уривок із новели О. Генрі “The Gift of the Magi” 

(уривок із тексту новели див. у додатку А, приклад №1). Перше речення є 

зачином цієї НФЄ, який окреслює мікротему та містить нову інформацію. 

Серединна частина складається з чотирьох речень, що розвивають мікротему. 

Ця НФЄ є відкритою, оскільки відсутня кінцева частина, що дозволяє читачеві 

домальовувати події в своїй уяві. Наведена НФЄ за обсягом відповідає абзацу, 

що надає тексту легкості сприйняття та динамічності.   

Стосовно синтаксичного плану поданої НФЄ, слід зазначити, що речення 

поєднуються ланцюговим зв’язком, який відображає послідовний рух думки від 

відомого до нового. У першому реченні логічно наголошено на підметі two 

possessions, що є невідомою для читача інформацією. У двох наступних 

реченнях two possessions, що замінено на one та the other відповідно, становить 

вже відому інформацію, а решта інформації є новою. Аналогічний розвиток ідеї 

відбувається й в останніх реченнях.  
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Наведені приклади демонструють, що кожний текст характеризується 

наявністю мовних засобів міжфразового зв’язку. За своїми функціями ці засоби 

поділяються на дві групи: 1) ті, що забезпечують семантичну єдність тексту; 

2) ті, що виражають логічні відношення між частинами тексту [88, с. 42–43]. 

Розглянемо різновиди текстів, виокремлені Г. Я. Солганіком за характером 

зв’язку між реченнями, а саме тексти з ланцюговим, паралельним і 

приєднувальним зв’язком. Ланцюговий зв’язок є найпоширенішим способом 

поєднання речень, оскільки найбільше відповідає специфіці мислення. Згідно з 

цим типом зв’язку, думка розвивається лінійно, де кожне наступне речення 

розвиває попереднє, витікаючи з нього. Подібний рух думки виражається в 

тому, що речення мають спільний компонент, на основі якого виокремлюють 

такі підвиди: ланцюговий зв'язок за допомогою лексичного повтору, 

ланцюговий синонімічний зв'язок, ланцюговий займенниковий зв'язок. У 

художній мові представлені всі види ланцюгового зв’язку, їх можна зустріти як 

в описі, так і в повідомленні, й особливо у роздумі [221, с. 67–68].  

Паралельний зв’язок має доволі значні стилістичні ресурси – від 

нейтрального стилю до урочистого. Відображаючи характер мислення та 

називаючи дії, події, явища, розташовані поруч, цей тип зв’язку призначено для 

опису та повідомлення. Спільними для всіх оповідних і описових контекстів 

синтаксичними ознаками є паралелізм структури та єдність форми вираження 

дієслів. Підкреслено емоційний, експресивний характер має паралельний 

зв’язок, посилений лексичним паралелізмом – анафорою [221, с. 70–72]. У 

англомовній новелі анафора є доволі поширеним явищем, тому ми детально 

розглянемо цей та інші стилістичні засоби у розділі 3. 

Останнім часом міжреченнєвий паралельний зв’язок розмежовують на 

сильний і слабкий. Слабкий паралельний зв’язок у художньому тексті 

реалізується лише завдяки паралелізму синтаксичної структури поєднуваних 

речень та темпорально-видовій і модальній співвіднесеності дієслів-присудків. 

До сильного паралельного зв’язку належить такий, при якому взаємодія 
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функціонально-співвіднесених членів поєднуваних речень посилюється 

повтором акцентованих компонентів останніх [82, с. 103–104].   

Третім різновидом зв’язку між реченнями є приєднання. Це такий принцип 

побудови висловлювання, при якому його частина у вигляді окремої, 

додаткової інформації прикріплюється до основного повідомлення. 

Приєднуючи додаткову інформацію – за асоціацією, у формі пояснення, 

коментаря тощо, – такі конструкції імітують живу діяльність з її природністю, 

невимушеністю. Важливою ознакою приєднувального зв'язку є його 

нездатність самостійно утворювати тексти [221, с. 73–74].    

Отже, існують три способи поєднання речень у тексті: ланцюговий, 

паралельний, приєднувальний зв’язок. Зазначимо, що смисловий зв’язок може 

прослідковуватися не лише між реченнями, розташованими в безпосередній 

близькості, але й між реченнями, відокремленими одним або кількома іншими 

реченнями. Смислові відношення між реченнями є різноманітними: зміст 

одного речення може протиставлятися змісту іншого, зіставлятися з ним, 

доповнюватися, пояснюватися тощо. В межах однієї НФЄ можуть знаходитися 

речення з різними типами зв’язку, але головною умовою є те, що ці речення 

об’єднані загальною думкою автора.    

На матеріалі новели “Typhoon” Дж. Конрада ми проаналізували три 

різновиди зв’язку між реченнями. Прикладом ланцюгового зв’язку з лексичним 

повтором є такий уривок:  

And he indited there his home letters. Each of them, without exception, 

contained the phrase, “The weather has been very fine this trip,” or some other form 

of a statement to that effect. And this statement, too, in its wonderful persistence, was 

of the same perfect accuracy as all the others they contained [330, с. 23]. 

 У авторський мові два рази повторюється слово statement, що й складає 

лексичний повтор у наведених реченнях, об’єднаних ланцюговим зв’язком. У 

одному реченні statement є додатком, у іншому – підметом. Зв'язок цих речень 

здійснюється завдяки тому, що додаток попереднього речення в наступному 

стає іншим членом речення, зокрема підметом. На нашу думку, в цьому 
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випадку лексичний повтор ужито для точності та ясності мовлення, що за 

словами автора притаманна навіть персонажу новели.   

Ланцюговий синонімічний зв'язок прокоментуємо на такому прикладі: 

He was vaguely amazed at the plainness with which down there he could hear 

the gale raging. Its howls and shrieks seemed to take on, in the emptiness of the 

bunker, something of the human character, of human rage and pain – being no vast 

but infinitely poignant [330, с. 80]. 

Так само як і в попередньому прикладі, додаток першого речення стає 

підметом у другому. Крім цього, відбувається синонімічна заміна – gale raging 

замінюється на its howls and shrieks. Обидва члени речення мають тотожне 

значення, виражене різними формами, при чому зберігається їх експресивно-

модальний відтінок. Цей прийом застосовується навмисно для 

урізноманітнення мовлення. 

Останнім із трьох підвидів ланцюгового зв’язку між реченнями є 

ланцюговий займенниковий зв'язок, прикладом якого є такий уривок тексту: 

MacWhirr stood before them unperturbed, having travelled from London by the 

midnight express after a sudden but undemonstrative parting with his wife. She was 

the daughter of a superior couple who had seen better days [330, с. 12]. 

Приклад показує, що друге речення є логічним продовженням першого. 

Знову відбувається перехід додатка his wife у підмет, виражений займенником 

she, що позначає одну й ту ж саму особу – дружину одного з персонажів 

новели. Цей спосіб об’єднання речень у англомовній новелі є більш 

поширеним, ніж лексичний повтор або синонімічна заміна.  

Паралельний зв'язок між реченнями можна прослідкувати в 

нижченаведеному прикладі: 

He breathed it [the smoke] as he passed forward. He felt the deliberate throb of 

the engines, and heard small sounds that seemed to have survived the great uproar: 

the knocking of broken fittings, the rapid tumbling of some piece of wreckage on the 

bridge. He perceived dimly the squat shape of his captain holding on to a twisted 

bridge rail, motionless and swaying as if rooted to the planks [330, с. 115]. 
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Три речення однієї НФЄ являють собою паралельні конструкції. Всі 

підмети виражені займенником he, що позначає одну особу. Кожне речення має 

однакову форму вираження присудків – форму Past Simple дієслів breathe, feel, 

perceive. Ці конструкції є елементами однієї цілісної картини, рівнозначними та 

взаємодоповнюючими. 

Прикладом приєднувального зв’язку можуть слугувати відношення між 

двома реченнями, наведеними нижче:  

The beggars stared about the sky, at the sea, at the ship, as though they had 

expected the whole thing to have been blown to pieces. And no wonder [330, с. 141]! 

  Приєднувальна конструкція, а саме друге речення And no wonder!, містить 

додаткову інформацію. Це думки персонажа, що вплітаються в авторське 

мовлення за допомогою невласне-прямої мови та відтворюють ту атмосферу, 

яка панувала під час зображуваної сцени.  

Таким чином, відповідно до класифікації текстів за критерієм 

міжреченнєвого зв’язку, англомовна новела є змішаним типом тексту, в межах 

якого виявляються всі різновиди зв’язку. Більш поширеними є ланцюговий і 

паралельний, а менш розповсюдженим – приєднувальний. Ці типи смислових 

відношень між реченнями з’являються в текстах англомовних новел у різних 

комбінаціях. У одній НФЄ можуть функціювати всі три типи, продовжуючи 

поступовий розвиток думки одного речення в наступному, описуючи деталі 

однієї спільної картини в кількох паралельних конструкціях, або подаючи 

додаткову інформацію в окремому реченні. Нами було виявлено також випадки 

побудови НФЄ на основі тільки одного із існуючих типів міжреченнєвого 

зв’язку. Тим не менш, у будь-якому разі речення кожної НФЄ 

характеризуються наявністю спільної теми та єдиної авторської позиції. 

 

2.2. Змістовий рівень композиції англомовної новели 

 

Основним компонентом змістового рівня є сюжет, а рушійною силою 

сюжету – конфлікт, протиріччя [167, с. 40]. Під сюжетом розуміють систему 
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подій, покладену в основу художнього тексту, а також спосіб естетичного 

освоєння та осмислення, організації подій. Сюжет є динамічним аспектом 

тексту, оскільки уособлює ланцюг зображуваних подій, у тому числі й 

переживань, думок. У художньому тексті відбуваються розгортання дії в усій її 

повноті, розвиток характерів та їх взаємовідносин, характерів та обставин, 

людських переживань, почуттів, рух емоційного стану, тобто внутрішня дія 

[316, с. 651].  

Термін «short story», яким позначається новела в англійській мові, є 

винятково сюжетним і передбачає дотримання двох умов: невеликого розміру 

та сюжетного наголосу в кінці художнього тексту [268, с. 170].  

За нашими спостереженнями, до класичних для англомовної новели 

елементів змістового рівня композиції відносяться експозиція, зав’язка, 

розвиток дії, кульмінація, несподіваний фінал. Перед тим, як перейти до 

безпосереднього аналізу внутрішньої структури англомовної новели, 

представимо дефініції зазначених елементів композиції тексту.  

Експозиція є вступною частиною художнього тексту, що передує початку 

розвитку дії. В цій частині в загальних рисах окреслюються умови, попередньо 

характеризуються персонажі, їх суспільне положення, взаємовідносини. 

Виокремлюють такі види експозиції: пряму (розташовується на початку 

тексту), затриману (розташовується в середині тексту) та зворотну 

(розташовується в кінці тексту). Експозиція також може бути розсіяною, тобто 

доповнюватися впродовж всього тексту, або взагалі опускатися [321, с. 464].   

Наступним елементом змістового рівня композиції є зав’язка, що 

визначається як вихідний момент у розвитку дії художнього тексту. Зав’язка, як 

правило, розпочинає основний конфлікт, зіткнення антиподів. У низці текстів 

їй передує експозиція. Якщо ж вона відсутня або дуже стисла, то зав’язка 

набуває особливої гостроти та основний конфлікт проявляється доволі зримо. 

Характер зав’язки залежить від творчої манери письменника, від стильових рис 

художнього тексту, від пошуків автором нових форм викладу. Трапляються 

випадки, коли текст навмисно починається з кульмінації або розв’язки з метою 
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активізації читача, відтінення основної ідеї. Існують такі типи зав’язок: 

динамічна, стисла, сконцентрована, розтягнута [316, с. 270].    

Серединну частину сюжету новели займає єдина подія, яка має попередню 

частину, що дає смислову підготовку події, та заключну, що дає смислове 

завершення події. Розвиток дії відбувається з великим ступенем напруги. 

Сюжетна напруга в момент її найбільшої сили є затягнутим вузлом новели, її 

зачин – зав’язкою, завершення напруги – розв’язкою, крім цього, необхідною 

умовою є гострий заключний ефект. Варто зазначити, що для новели 

обов’язковими є чітке окреслення ситуації та єдність дії, тобто в одному колі 

повинен бути один конфлікт. Цей тип тексту розраховано на непереривність 

сприйняття, тому що сюжет є достатньо стислим та інтенсивним [318, с. 71, 73]. 

Під конфліктом розуміють зіткнення протилежних інтересів і поглядів, 

напруження та крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних 

дій, які супроводжуються складними колізіями. Іншими словами, конфлікт – це 

сутичка між персонажами, між персонажами та навколишнім середовищем, 

певними обставинами, або навіть протиріччя всередині свідомості персонажа. 

Конфлікт, як створений письменником енергоносій художнього світу, має в 

собі зародок цілісності твору, авторського світобачення, естетичну мотивацію 

всіх компонентів художнього тексту. Виокремлюють два основні типи 

конфлікту: 1) конфлікт, персоніфікований у групі дійових осіб з певними 

яскраво окресленими характерами, які діють за відповідних обставин; 

2) конфлікт, текстуально матеріалізований у системі багатоголосся, яке 

відтворює автор від себе чи через оповідача, персонажа у формі сповіді, 

монологу, опису, медитації тощо [322, с. 372–373].        

Найвищою точкою в розвитку дії художнього тексту є кульмінація. Деякі 

художні тексти містять кілька кульмінацій, а в інших – кульмінація взагалі 

непомітна, оскільки зливається з розв’язкою [314, с. 144].  

Кінцева частина розглядається як останній сегмент розгортання дії, в 

якому можна спостерігати розв’язку, відносне завершення сюжетної лінії та 
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свого роду акумуляцію емоційної оцінки й головної ідеї автора. Цей компонент 

художнього тексту утворює композиційну паралель до зав’язки [34, с. 6].  

Аналіз структурних одиниць англомовної новели дозволяє нам 

запропонувати модель внутрішньої композиції англомовної новели з 

урахуванням облігаторних і факультативних компонентів. Серед обов’язкових 

компонентів ми виокремлюємо зав’язку, розвиток дії, кульмінацію та 

неочікувану розв’язку. Необов’язковим компонентом є експозиція, оскільки 

вона наявна не в усіх текстах англомовних новел. Порядок розташування тих чи 

інших сюжетних елементів може варіюватися в різних текстах.  

Звернемося до деяких англомовних новел, щоб наочно охарактеризувати 

вищезазначені компоненти змісту. Першим компонентом, запропонованим до 

розгляду, є експозиція. В досліджуваному типі тексту ми виокремлюємо два 

основні типи експозиції – пряму та розсіяну. Наприклад, у новелі “The Man with 

the Scar” В. С. Моема знаходить своє відображення пряма експозиція, що 

подається на самому початку художнього тексту (уривок із тексту новели див. у 

додатку А, приклад №2). У прикладі автор стисло характеризує дійову особу та 

вводить суттєву деталь його зовнішності (шрам на обличчі), готуючи читача 

безпосередньо до неординарної історії життя протагоніста. Впродовж усього 

тексту оповідач не повертається до цієї деталі, чим надає фіналу новели 

незвичайності. Перше, що спадає на думку як наратора, так і читача, 

дізнавшись про особливу прикмету персонажа – це те, що походження шраму 

пов’язано з певними бойовими діями. Насправді ж, причина появи шраму 

виявляється цілком тривіальною, і новела має зовсім неочікувану розв'язку.  

Прикладом розсіяної експозиції можуть слугувати уривки з новели “The 

Verger” В. С. Моема (уривки з тексту новели див. у додатку А, приклад №3). Із 

наведеної надфразової єдності починається художній текст, після чого 

представлена зав’язка та починається розвиток дії, що переривається знову 

експозицією з метою подання більш детальної інформації про головного 

персонажа. Як у першій частині експозиції, так і в її продовженні представлено 

опис церковного служителя, дуже стислий виклад історії його життя. 
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Незважаючи на стислість, ця експозиція допомагає глибше зрозуміти характер 

конфлікту, що рухає сюжет новели, та підтримати увагу читача. 

Після експозиції в англомовній новелі, як правило, знаходиться зав’язка, 

тобто початкова стадія розвитку дії сюжету. Для прикладу візьмемо зав’язку 

новели “The Last of the Belles” Ф. С. Фіцджеральда (уривок із тексту новели 

див. у додатку А, приклад №4). У вказаній англомовній новелі зав’язкою є 

частина тексту, представлена авторським мовленням і міні-діалогом, що 

супроводжується ремарками оповідача. Саме з цього моменту, якому передує 

експозиція, починається дія сюжету та зароджується конфлікт, що 

поглиблюється в процесі подальшого розвитку дії.  

Конфлікт у новелі “The Last of the Belles” полягає в зіткненні протагоніста 

та водночас оповідача, Енді, з обставинами, що перешкоджають його 

особистому щастю. В зав’язці починається історія нерозділеного кохання. На 

той час Енді навіть уявити собі не міг, що Ейлі стане для нього головною 

жінкою в житті. Впродовж розвитку дії читач постійно знаходиться в 

очікуванні того, що дівчина відповість взаємністю на почуття свого «друга», 

але незабаром неможливість цього стає очевидною, в чому проявляється ефект 

ошуканого очікування. Коли людина втрачає надію, існування стає 

позбавленим сенсу. В кінці новели надзвичайно шкода головного персонажа, 

який відчуває абсолютну порожнечу в душі, доказом чого служать ці рядки: 

All I could be sure of was this place that had once been so full of life and effort 

was gone, as if it had never existed, and that in another month Ailie would be gone, 

and the South would be empty for me forever [331, с. 182]. 

Зауважимо, що розвиток дії відбувається в художньому тексті, починаючи 

з зав’язки та завершуючись розв’язкою. Аналізуючи англомовну новелу, слід 

зазначити, що розвиток дії цього типу тексту завжди дуже динамічний, 

зазвичай, містить одну кульмінацію, після якої відбувається неочікуваний 

поворот події. Ми не наводимо прикладів цього елементу внутрішньої 

композиції через його достатньо великий обсяг, але зупиняємося на розгляді 
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іншої структурної частини, що відіграє важливу роль у розгортанні конфлікту 

та розкритті характеру дійових осіб, а саме кульмінації. 

Англомовна новела, як вже було зауважено вище, включає в себе, як 

правило, одну кульмінацію, розташовану в кінці тексту перед розв’язкою події. 

Так, наприклад, відбувається в новелі О. Генрі “The Last Leaf”, сюжетом якої є 

сумна історія дівчини Джонсі, страждаючої від пневмонії, що обертається для 

неї щасливим кінцем. Хвора вважає, що життя закінчиться, як тільки впаде 

останній лист із дерева перед вікном її кімнати. В кінці новели має місце 

кульмінація, саме в той момент, коли на дереві залишається останній лист, що 

насправді є малюнком сусіда Джонсі – Бермана, який допоміг їй одужати, 

залишивши віру в майбутнє і в свої сили завдяки цьому штучному листу.  

Іншим прикладом кульмінації є моторошна сцена з новели “Ligeia” Е. По, 

під час якої з’являються ознаки життя в тілі померлої дружини головного 

персонажа. Цей епізод має величезну силу впливу на реципієнта завдяки 

детальному опису, що сприяє розвитку уявлення читача та створює атмосферу 

повної достовірності змальовуваної картини. Отже, кожна англомовна новела 

має кульмінацію, більш-менш однакову за обсягом, що викликає в читача 

найбільше впродовж всього тексту напруження і передує неочікуваному кінцю. 

Неочікуваний кінець є стильовою рисою такого типу тексту, як новела. В 

процесі розгортання події читач налаштовується на певний результат, який 

здається йому досить ймовірним. Однак після кульмінації автор вражає читача 

цілковито новим поворотом сюжету, що й складає основу несподіваності. Слід 

зауважити, що розглянуті елементи змістового рівня в кожній англомовній 

новелі можуть виступати в різних комбінаціях, а окремі з них бути відсутніми. 

Новела О. Генрі “The Gift of the Magi” є прикладом художнього тексту, в 

якому представлені всі зазначені елементи внутрішньої композиції. Сюжетом 

новели є історія подружньої пари, Делли та Джеймса Діллінгемів, 

неймовірному коханню яких могли тільки позаздрити, проте які жили дуже 

бідно. Ця новела починається з експозиції, в якій описуються головні дійові 

особи, місце їх проживання, що також певним чином характеризує їхній стиль 
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життя, суспільне положення, взаємовідносини. В досліджуваній новелі перед 

персонажами постає проблема: відсутність фінансових можливостей для 

придбання подарунків на Різдво. Саме в цьому й вбачається конфлікт, що 

зароджується в зав’язці та виявляється в зіткненні персонажів із певними 

обставинами. Зав’язка відбувається в той момент, коли Делла наважується на 

єдиний, на її думку, спосіб роздобути гроші: обстригти та продати своє волосся. 

Після зав’язки автор знову повертає читача до експозиції, описуючи «скарби», 

якими володіє молоде подружжя – волосся Делли та золотий годинник 

Джеймса. Це приклад розсіяної експозиції, що доповнюється впродовж тексту.  

Далі відбувається розвиток дії сюжету, в процесі якого Делла продає своє 

волосся, займається пошуком подарунка, вартого її коханого чоловіка, 

готується до зустрічі з ним. Кульмінація наступає, коли Джеймс повертається 

додому та бачить Деллу з новою зачіскою. Ця сцена є найвищою точкою 

напруги в новелі, після чого відбувається спад дії сюжету. І, нарешті, новела 

доходить своєї розв’язки: Джеймс, після обговорення та осмислення всього, що 

трапилося, пропонує відкласти подарунки на деякий час. Ця новела, заснована 

на антитезі (протиставляється духовність персонажів матеріальному боку 

життя), вражає своїм неочікуваним фіналом. На перший погляд песимістична 

історія обертається щасливим кінцем.  

Таким чином, ми розглянули основні компоненти змістового рівня 

композиції англомовної новели: експозицію, зав’язку, розвиток дії, 

кульмінацію, неочікувану розв’язку. На нашу думку, вся внутрішня структура 

англомовної новели спрямована на реалізацію однієї з головних стильових рис 

цього типу тексту – ошуканого очікування.  

Ефект ошуканого очікування досягається завдяки налаштуванню читача на 

певний результат, починаючи з ініціальних компонентів сюжету. В експозиції 

описуються умови, які дають підставу робити висновки щодо тематики новели. 

В зав’язці зароджується конфлікт, що окреслює проблематику сюжету, і 

реципієнт починає відшукувати вихід із зображеної ситуації, намагається 

знайти спосіб вирішення наявних проблем. Під час розвитку сюжету читач 
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разом із дійовими особами переживає певну подію, що, на перший погляд, має 

цілком передбачуваний фінал. Проте кульмінація стає тим переломним 

моментом, після якого приходить усвідомлення невірності ходу думки 

впродовж усього розвитку дії. В останній частині – розв’язці – на адресата 

чекає несподіваний фінал, що справляє значний прагматичний вплив. Реалізації 

прагматичного потенціалу англомовної новели сприяють не лише елементи 

змістового рівня, вони не існують ізольовано, а вступають у певні зв’язки з 

елементами інших композиційних рівнів, які будуть проаналізовані далі.  

 

2.3. Формально-змістовий рівень композиції англомовної новели 

 

Формально-змістовий аспект композиції художнього тексту включає в себе 

мовленнєві форми: архітектоніко-мовленнєві форми (АМФ), що утворюють 

зовнішню конструкцію тексту, та композиційно-мовленнєві форми (КМФ), що 

утворюють внутрішню структуру тексту [24, с. 88–91; 167, с. 43].  

У розділі 1 подано огляд АМФ, авторського мовлення (АМ) і чужого 

мовлення (ЧМ), серед якого розрізняють пряму, непряму та невласне-пряму 

мову. Цікавим виявився поділ АМФ на зовнішнє і внутрішнє мовлення, а також 

їх розмежування за критерієм односпрямованості та взаємоспрямованості. Крім 

того, підсумовано інформацію щодо функціювання КМФ у художньому тексті 

відповідно до часових, просторових і причинно-наслідкових відносин.  

Узагальнюючи вищевикладене (підрозділ 1.4), слід зазначити, що в основі 

нашого аналізу лежить концепція М. П. Брандес, згідно з якою АМФ 

включають монолог, діалог, полілог, а також їх різні комбінації в формі ЧМ, що 

можуть існувати у двох різновидах – у вимовленій і невимовленій формі [24, 

с. 88–91]. До складу КМФ входять три основні форми: повідомлення, опис, 

роздум, а також їхні підтипи [24, с. 60]. 

Мовлення автора та персонажів складає рівень, на якому реалізуються як 

змістові, так і формальні компоненти композиції [167, с. 61–63]. Тому цей 

рівень виявляється нам найбільш цікавим для розгляду. Ми ставимо собі за 
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мету проаналізувати формально-змістовий рівень композиції на матеріалі новел 

британських і американських авторів, спираючись на теоретичні передумови, 

викладені у розділі 1. 

2.3.1. Архітектоніко-мовленнєві форми англомовної новели. Розгляд 

формально-змістового рівня композиції англомовної новели починаємо з 

аналізу АМФ – монологу, діалогу та полілогу. Монолог являє собою форму 

односпрямованої комунікації, але в якій закладено характеристики як мовця, 

так і реципієнта, тобто це продукт взаємовідносин мовця з читачем. Наведемо 

приклад вимовленого монологу з новели “The Happy Couple” В. С. Моема:  

The man’s had a fair trial; I’ve summed up as fairly as I could, and the jury has 

found him guilty. When I condemn him to death, I sentence him to a punishment he 

richly deserves; and when the court rises, I put the case out of my head. Nobody but a 

sentimental fool would do anything else [352, с. 41–42].  

Це розгорнуте висловлювання головного персонажу новели, який є суддею 

за професією і кожного дня вирішує долі різних людей. Цей монолог дозволяє 

реципієнту чітко зрозуміти його позицію, ставлення до своєї роботи взагалі та 

конкретної справи зокрема. Монологічне мовлення у поданому прикладі 

побудовано від 1-ої особи та має певну композиційну організованість і 

смислову завершеність. Очевидно, що мовлення є виключеним із спілкування 

між персонажами, не передбачає безпосереднього відгуку, на відміну від 

діалогу, і звернене до читача. Зазначимо також, що в монологічному мовленні 

переважає більш складна синтаксична побудова речень, ніж в діалогічному.    

Прикладом невимовленого монологу може слугувати уривок із новели 

“Dog Star” А. Кларка: 

“You’ve been dreaming.” I told myself angrily. “Stop being a fool – open your 

eyes! You won’t see anything except the walls [358, с. 180].”  

У наведеному внутрішньому монолозі функціюють короткі фрази, звернені 

головним персонажем новели до самого себе. Він намагається переконати себе 

в тому, що все почуте та побачене ним є лише сном і відбувається в його уяві. 

Метою такого виду мовлення є вираження процесу емоційно-розумової 
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діяльності людини. Якщо розглядати саме цей приклад, то можна припустити, 

що інтенцією автора було показати читачеві, наскільки сильно персонаж сумує 

за своїм собакою, який йому сниться та не залишає його думок, і тим самим 

вплинути на емоційний стан адресата. 

На відміну від монологу, діалог передбачає наявність не тільки 

висловлювань однієї особи, але й зворотну реакцію співрозмовника, тобто 

чергування монологічних висловлювань, вимовлених різними комунікантами. 

Діалог, як правило, складається з питально-відповідних реплік, а також 

авторських ремарок, що окреслюють ситуацію, описують поведінку 

персонажів, передають інтонацію мовців тощо. Наступний приклад показує, 

наскільки важливими можуть бути ремарки в діалогічному мовленні:  

“Good-evening!” said the landlady, in her rather ingratiating voice. 

“Good-evening. A glass of ale.” 

“A glass of ale,” repeated the landlady suavely. “Cold night – but bright.” 

“Yes,” the man assented, laconically [346, с. 114]. 

 Завдяки вживанню автором низки ремарок перед читачем розгортається 

повна картина того, що відбувається між хазяйкою та відвідувачем одного з 

барів віддаленого шахтарського селища Англії. Історія їхнього життя є набагато 

складнішою, але якщо проаналізувати саме цей діалог, то стає очевидною 

прихильність жінки, її доброзичливе ставлення до гостя, що підтверджується 

словами ingratiating та suavely. Не можна також не помітити ввічливе 

обходження, але небажання чоловіка вести розгорнуту розмову, доказом чого 

служать як його короткі висловлювання, так і авторський коментар: the man 

assented, laconically. За допомогою не тільки вимовлених реплік, але й опису 

поведінки персонажів точно передається атмосфера зображеної ситуації. Варто 

зазначити, що за відсутності коментарів автора повне відтворення емоційного 

стану та невербальної поведінки персонажів було б неможливим. 

Так само як і монолог, діалог буває двох видів: вимовленим і 

невимовленим, тобто аутодіалогом. Прикладом розмови персонажа із самим 

собою може слугувати уривок новели “Gigolo and Gigolette” В. С. Моема: 
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What do they come and see me over and over again for? On the chance they’ll 

see me kill myself. And a week after I’m dead they’ll have forgotten even my name. 

That’s what the public is [352, с. 128].  

Цей аутодіалог ведеться головною дійовою особою новели Стеллою, яка є 

акробаткою та виступає перед численною публікою двічі на день. ЇЇ професія є 

доволі небезпечною, і вона втомилася від постійного стресу та страху, що 

переслідує її. Аутодіалог Стелли показує читачеві, що вона знаходиться в 

скрутному становищі, сигналізує про розлад в її внутрішньому світі. Звідси й 

витікає питально-відповідна структура внутрішнього мовлення. 

Іншою АМФ є полілог, його принципова відмінність від діалогу полягає 

лише в тому, що в полілозі беруть участь більше двох осіб. Наведемо приклад 

полілогічного мовлення з новели Ф. С. Фіцджеральда “Bernice Bobs Her Hair”:  

“When you going back to kindergarten, Otis?” someone had asked. 

“Me? Day Bernice gets her hair bobbed.” 

“Then your education’s over,” said Marjorie quickly. “That’s only a bluff of 

hers. I should think you’d have realized [331, с. 50].” 

У наведеному полілозі задіяно три дійові особи, одну з яких автор взагалі 

залишає невідомою та вживає слово someone для її позначення. Фраза у 

питальній формі, вимовлена неназваною людиною, не має сама по собі 

істотного значення, а лише логічно призводить до відповіді на поставлене 

запитання, що й містить важливу для розуміння зображеної ситуації 

інформацію. Іншими двома особами є Отіс та Мейджорі, які відкрито 

насміхаються над дівчиною, яка мала необережність і одного разу повідомила 

про намір коротко підстригти своє волосся. Для того часу, в якому відбувається 

подія новели, така зачіска для леді була неприпустимою. Стосовно структури 

полілогу зауважимо, що активна роль мовця переходить від однієї особи до 

іншої та невідомо, хто із учасників комунікації буде наступним виступати у 

ролі мовця. Це зумовлює більший у порівнянні з діалогом тематичний, 

комунікативно-прагматичний і стилістичний діапазон спілкування.     
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Таким чином, на прикладах ми продемонстрували особливості реалізації 

АМФ у англомовній новелі. Загальний поділ тексту англомовної новели на 

монологи, діалоги та полілоги є передумовою для функціювання трьох типів 

ЧМ. Акцентуємо увагу на співвідношенні АМ і ЧМ в межах тексту та виводимо 

певну класифікацію англомовних новел на основі цього співвідношення.  

Серед типів передачі ЧМ розрізняють пряму, непряму та невласне-пряму 

мову, що вплітаються в АМ, виконуючи різноманітні стилістичні функції [221, 

с. 47–48]. Прикладом прямої мови може слугувати такий уривок із новели 

В. С. Моема “The Luncheon”: 

“Follow my example,” she said as we shook hands, “and never eat more than 

one thing for luncheon.” 

“I’ll do better than that,” I retorted. “I’ll eat nothing for dinner tonight.” 

“Humorist!” she cried gaily, jumping into a cab [353, с. 18–19]. 

Пряма мова на письмі виділяється лапками, не вимагає перебудови 

висловлювання та вводиться авторськими словами, а саме конструкцією з 

дієсловом мовлення (said, retorted, cried), що допомагає визначити інтонацію, з 

якою вимовляється фраза. В наведеному прикладі пряма мова займає 

інтерпозицію стосовно АМ і поєднується з ним безсполучниково, за смислом. 

У непрямій мові слова персонажа передаються через автора або іншого 

персонажа та зазнають певних змін. Це можна прослідкувати на прикладі з 

детективної новели А. Крісті “The Lamp”: 

But when I asked Jane who he was and told her I wanted to play with him, she 

said there wasn’t little boy in the house and not to tell naughty stories [328, с. 122]. 

Спостерігається перебудова граматично самостійних простих речень у 

підрядні частини складного речення. Відбувається зміна часів (з Present Simple 

на Past Simple), займенники подаються з точки зору мовця, а не того, кому 

належить висловлювання. Важливо зауважити, що в непрямій мові здебільшого 

передається загальний зміст висловлювання без збереження його форми. 
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Оскільки незначне викривлення змісту в непрямій мові є неминучим, іноді 

в англомовних новелах автори вдаються до невласне-прямої мови, приклад якої 

наведемо з новели Дж. Конрада “Typhoon”: 

The coming of the white devils was a terror. Had they come to kill [330, с. 112]? 

Невласне-пряма мова завжди знаходиться після АМ, яке вводить опис 

стану дійової особи та готує читача до сприйняття думок цього персонажа, які 

визначають його поведінку в конкретний момент. Саме таким є перше речення 

у прикладі, яке показує весь жах, що охопив людей на борту потопаючого 

судна. Друге речення, виражене питанням, виступає у формі невласне-прямої 

мови та має відносну ізольованість, тобто є самостійним реченням, але в той же 

час тісно співвіднесеним із оточуючим контекстом. 

Досліджений текстовий матеріал дозволяє визначити, що англомовній 

новелі властиве значне переважання АМ над ЧМ. Проаналізовані тексти, 

основу яких складає АМ, становлять 85%. Серед них, наприклад, “The Escape” 

В. С. Моема [352, с. 7–12], “In a Glass Darkly” А. Крісті [328, с. 132–137], “Dog 

Star” А. Ч. Кларка [358, с. 179–185], “The Waxwork” А. Барреджа [358, с. 164–

173], “The Man and the Snake” А. Бірса [358, с. 154–159], “The Great Keinplatz 

Experiment” А. Конана-Дойля [358, с. 112–124] та ін. Тексти, побудовані 

загалом на основі ЧМ з невеликими авторськими ремарками, є доволі рідкісним 

явищем і складають 15% опрацьованого матеріалу (пряма мова – 8%, непряма 

мова – 5%, невласне-пряма мова – 2%). Серед новел такого типу є, наприклад, 

“The Enchanted Profile” О. Генрі [339, с. 209–231], “A Fruitful Sunday” [328, 

с. 11–19] та “Wasps’ Nest” [328, с. 101–109] А. Крісті.  

Зазначимо, що серед проаналізованих нами англомовних новел не 

виявлено текстів, викладених тільки АМ. На тлі АМ в різних комбінаціях 

представлені три види ЧМ: пряма, непряма та невласне-пряма мова. У 

відсотковому співвідношенні кількість новел з превалюванням АМ із 

включенням ЧМ, насамперед, прямої мови, сягає 70%, тобто переважальна 

більшість. Існують також новели з превалюванням АМ із включенням ЧМ, 

переважно непрямої мови, цей тип англомовної новели складає лише 15%. 
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Невласне-пряма мова не є поширеною формою мовлення для цього типу тексту 

та застосовується взагалі не в усіх англомовних новелах.  

Більшість проаналізованих новел містить пряму мову, тому вважаємо за 

доцільне спинитися на розгляді односпрямованих і взаємоспрямованих 

відношеннях між комунікантами. За нашими спостереженнями, більшу частину 

прямої мови виражено зовнішнім мовленням дійових осіб: перше місце посідає 

діалогічне мовлення (50%), друге – монологічне мовлення (20%). Полілогічне 

мовлення вживається в невеликій кількості англомовних новел. До того ж воно 

не має значної своєрідності, оскільки є комбінацію кількох перехрещених 

діалогів, тому ми відносимо цю форму до діалогічного мовлення. Поряд із 

зовнішнім мовленням у досліджуваному типі тексту представлено й внутрішнє 

мовлення персонажів: внутрішні монологи, аутодіалоги, невеликі вкраплення 

внутрішнього мовлення (найпоширеніший тип).  

Викладену вище класифікацію типів англомовної новели, виведених на 

основі співвідношення АМ і ЧМ, можна графічно представити в такій схемі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Типи англомовної новели, виокремлені на основі співвідношення 
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другорядним персонажем; оповідач, який водночас є головним персонажем; 

оповідач-хронікер, який практично не приймає участі в дії новели. Крім цього, 

нами була виявлена непряма діалогічність у англомовній новелі, що 

виражається фрагментарними зверненнями до читача в мовленні від 1-ої особи, 

наприклад: perhaps you have seen, as you know, if you don’t mind, and you wonder 

what will happen, it gives you the opportunity, you see і т. п. У кількісному 

співвідношенні тип мовлення від 1-ої особи складає 55%. В іншому типі 

мовлення – від 3-ої особи, яким представлено 45% проаналізованих нами новел, 

наратор є неперсоніфікованим, і в такому випадку відбувається безособова 

хронологічна оповідь.  

Побудову АМ у англомовній новелі подаємо у вигляді такої схеми: 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Авторське мовлення в англомовній новелі 
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ретроспективний погляд на історію, рамкова конструкція тощо. Завершується 

повідомлення неочікуваною розв’язкою, що є характерною ознакою новели. 

Серед різновидів повідомлення в англомовній новелі виокремлюємо 

повідомлення про подію, переживання, стан і настрій, що будується від 1-ої або 

3-ої особи. З нашої попередньої розвідки виявлено, що оповідачем у новелі 

може бути протагоніст, другорядна дійова особа, оповідач-хронікер або 

неперсоніфікований наратор. Якщо повідомлення побудовано від 1-ої особи, 

завжди відчувається присутність оповідача у власній історії. В такому випадку 

оповідач передає інформацію разом зі своїми поглядами та переконаннями, на 

основі чого в читача формується певне ставлення до нього та інших 

персонажів. Повідомлення від 1-ої особи сприймається адресатом як більш 

правдоподібне, тому що оповідач сам так чи інакше приймає участь у події.  

У випадку побудови повідомлення від 3-ої особи створюється враження 

певної відстороненості оповідача від сюжету. Наратор неупереджено 

повідомляє читача про розвиток дії, як правило, без формулювання своєї 

власної думки. В залежності від того, наскільки автор має на меті приблизити 

наратора до події, що відбувається, вживається пряма або непряма мова для 

передачі висловлювань і думок персонажів. Якщо наратор є більш віддаленим, 

то вживається непряма мова, і, навпаки, якщо більш приближеним до 

зображеної події, автор вдається до прямої мови. Як свідчить проведений 

аналіз, КМФ та АМФ є невід’ємними частинами однієї цілісної системи, за 

допомогою яких реалізується прагматичний потенціал тексту.         

КМФ «опис» є досить поширеною в англомовних новелах, здебільшого у 

складі монологічного АМ. Розглянемо цей спосіб викладу інформації на 

прикладі новели “The Romantic Young Lady” В. С. Моема, в якій представлено 

різні види опису: портрет, опис характеру, події, інтер’єра тощо.  

Першим у розглянутій новелі перед читачем постає опис готелю, де 

перебував один із головних персонажів, який водночас виконує роль оповідача 

(уривок із тексту новели див. у додатку А, приклад №5). У наведеному прикладі 

порівнюються два готелі, в яких зупинявся оповідач. Один є розкішним 
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дорогим місцем, сучасно обладнаним відповідно до стандартів висококласних 

європейських готелів. Інший – старинний колоритний готель, де панує затишна 

атмосфера. Відчувається ностальгія оповідача за готелем, де він раніше 

проживав. Тим самим автор не тільки подає опис неживих предметів, але й 

тонко характеризує персонажа, побічно вказуючи на його вподобання.  

У новелі має місце ретроспективний виклад інформації, тому автор описує 

як сучасну для зображеної події обстановку, так і життя минулих років. Таким є 

опис іспанського міста Севілья:  

In those days, forty years ago, Seville had not become a prosperous commercial 

city. It had quiet, white streets, paved with cobbles, with a multitude of churches on 

the belfries of which storks built their nests. Bull fighters, students, and loungers 

sauntered in the Sierpes all day long. Life was easy [352, с. 26]. 

Крім неживих предметів, пропонується опис дійових осіб новели: 

She [Pilar Carreon] talked with such a rush that it took my breath away to listen 

to her. She was stout, more than middle-aged woman, very much made up, with dark 

red hair, obviously dyed, cut short; and she was dressed in the height of Parisian 

fashion, which never suits Spanish women very well. But she had a gay, fruity laugh 

that made you feel you wanted to laugh too. It was quite obvious that she thoroughly 

enjoyed her life. She was a fine figure of a woman and I could well believe that in 

youth she had been beautiful [352, с. 25]. 

Наведений приклад містить опис Пілар Карріон, однієї з головних дійових 

осіб новели. Змальовується портрет жінки під час її зустрічі з оповідачем у 

згаданому вище готелі. Оповідачу не вдається впізнати в цій особі ту молоду 

дівчину, з якою він познайомився багато років тому. Зміни в зовнішньому 

вигляді старої знайомої вражають наратора, і він занурюється в спогади, з яких 

перед читачем постає зовсім інша Пілар (уривок із тексту новели див. 

додатку А, приклад №6). Як доводить наведений приклад, зовнішньо Пілар 

Карріон змінилася до невпізнання, але зберіглися риси її характеру. Як у 

молодому, так і в зрілому віці вона займає досить активну життєву позицію, 
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намагається ламати умовності та вирізнятися на фоні інших. Це проявляється в 

описі її дій і навіть описі деяких атрибутів зовнішності. 

У більшості випадків описи в англомовних новелах представлено 

динамічно, тобто вони є невеликими за обсягом і не призупиняють розвиток дії. 

Таким чином і подаються елементи опису в тексті досліджуваної новели, 

наведемо приклади: 

1. She was a French woman married to a Spaniard, who had 

enthusiastically adopted the manners and customs of her husband’s country, but with 

a Parisian elegance that gave them a peculiar distinction [352, с. 27]. 

2. But she was at heart a good-natured woman and she had a sense of 

humour [352, с. 33]. 

Автор ненав’язливо характеризує графиню де Марбелла шляхом 

включення елементів опису до основного тексту повідомлення. Подати 

інформацію про людину можна не тільки за допомогою опису зовнішності, 

характеру або поведінки за певних умов, повною картину робить також опис 

майна, що належить цій особі. Уявлення про графиню де Марбелла доповнює 

опис її екіпажу, завдяки чому автор зосереджує увагу читача на високому 

соціальному статусі, доброму фінансовому стані, чудовому смаку графині: 

There was one equipage that could not fail to attract the stranger’s attention. It 

was a Victoria, very smart and new, drawn by two beautiful mules; and the 

coachman and the footman wore the national costume of Andalusia in pale grey. It 

was the most splendid turnout Seville had ever known, and it belonged to the 

Countess de Marbella [352, с. 27]. 

Крім опису головних дійових осіб новели, в тексті знаходяться елементи 

опису другорядних персонажів. Приклади нижче вводять фігуру кучера графині 

де Марбелла, відомості про якого вже стисло подавалися в надфразовій єдності, 

присвяченій опису екіпажу: 

1.  He was the handsomest man in Seville and in his beautiful uniform he 

was a sight to see [352, с. 29]. 
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2. When he came into the drawing-room, wearing his pale grey livery with 

such an air, she could not deny that he was very good to look upon. If he had not 

been her own coachman – well, it was not the moment for ideas of that sort. He stood 

before her, holding himself easily, but with a gallant swagger. There was nothing 

servile in his bearing [352, с. 35].   

У тексті цієї новели тісно переплітаються різновиди опису, серед них 

описи як персонажів (їхньої зовнішності, характеру, поведінки), так і неживих 

предметів (рухомого та нерухомого майна), що можуть міститися навіть у 

межах однієї надфразової єдності. Доповнюючи один одного, ці елементи 

опису мають прагматичний потенціал і здійснюють вплив на реципієнта, чиє 

завдання полягає в розпізнанні того повідомлення, яке автор адресує йому. Всі 

види опису є творчим описом, оскільки ми маємо справу з художнім текстом, а 

творчий опис завжди містить емоційний, естетичний та художній елементи.   

КМФ «роздум» не широко розповсюджена в англомовних новелах, проте, 

так само як і опис, з’являється на тлі повідомлення. Наведемо приклад роздуму 

з новели “The Great Keinplatz Experiment” А. Конана-Дойля:  

For many years there was one question which had especially interested the 

Professor. A hundred times a day he asked himself whether it was possible for the 

human spirit to exist apart from the body for some time and then to return to it once 

again. There were many things which made him believe that it was possible for mind 

to exist apart from matter. At last it occurred to him by a daring and original 

experiment the question could be definitely decided [358, с. 114]. 

Цим прикладом представлено міркування професора фон Баумгартена з 

приводу того, чи може душа людини існувати деякий час поза межами тіла. 

Шляхом логічних умовиводів професор знаходить рішення окресленої 

проблеми та наважується на небезпечний експеримент. Роздуми на цю тему 

представлені комбінацією АМ та ЧМ (зокрема, непрямої мови).     

Трапляються випадки, коли з роздуму починається текст англомовної 

новели, як-от, у новелі “In a Glass Darkly” А. Крісті:  
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I’ve no explanation for this story. I’ve no theories about the why and wherefore 

of it. It’s just a thing – that happened [328, с. 132]. 

Із перших рядків детективної новели читач налаштовується на те, що його 

очікує загадкова, незбагненна історія. Такий початок заохочує до самостійних 

пошуків відповідей на питання, що виникають у процесі читання, та сприяє 

логічному мисленню. 

Іншим прикладом роздуму на початку тексту є новела “The Escape” 

В. С. Моема (уривок із тексту новели див. у додатку А, приклад №7). Цей 

уривок, на відміну від попереднього, навпаки налаштовує читача на певну тему, 

якій присвячено викладену в новелі подію. Приклад включає в себе не одну 

КМФ, а дві – роздум, що плавно перетікає в повідомлення. Роздум виражено 

мовленням автора, який є водночас і оповідачем, і другорядним персонажем. 

Своїми міркуваннями він й розпочинає на перший погляд банальну історію 

взаємовідносин між чоловіком і жінкою, що має непередбачуваний фінал. 

Цікавим видається той факт, що в англомовній новелі КМФ «роздум» 

представлена нетрадиційним способом. Як правило, роздум має типову 

структуру: теза, аргументи, висновок. У досліджуваному типі тексту роздум 

дуже часто містить тільки тезу, іноді кілька доводів, а висновок експліцитно не 

подається, його доходить читач самостійно впродовж розгортання події.   

Наведемо приклад аналізу формально-змістового рівня композиції окремої 

новели, а саме “The Gift of the Magi” О. Генрі (інші новели досліджено за тим 

же принципом), згідно з результатами якого зовнішня композиція новели 

характеризується превалюванням АМ над ЧМ із доволі частотним зверненням 

до читача, як-от: dear friends, perhaps you have seen, as you know. ЧМ виражено 

здебільшого прямою мовою, що включає в себе діалог головних діючих осіб 

Делли та Джеймса, що чергується з АМ, діалог Делли та скупниці волосся, 

внутрішній монолог Делли. Непряма та невласне-пряма мова в цій новелі 

відсутня взагалі, але це не є характерною ознакою всіх текстів такого типу. 

Досліджувана новела представлена здебільшого повідомленням про дії, що 

послідовно, але динамічно змінюють одна одну. Новела також включає 
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вкраплення опису головних персонажів, їхнього житла, подарунків тощо. Опис 

не складає основний корпус тексту, а утворює комбінацію з повідомленням, 

тим самим сприяючи протиставленню статики та динаміки.  Поряд із описом у 

тексті з’являються невеликі за обсягом роздуми: міркування Делли з приводу 

реакції Джеймса на її зовнішній вигляд, роздуми щодо цінності подарунків і 

порівняння персонажів новели з волхвами, виражене АМ.  

Отже, результати нашого дослідження масиву англомовних новел 

демонструють, що КМФ не зустрічаються в «чистому» вигляді, а в кожному 

окремому тексті виступають у певних комбінаціях. Основу переважальної 

більшості проаналізованих новел складає повідомлення, що дорівнює 85% 

досліджуваного матеріалу. Повідомлення може бути представленим тільки АМ, 

а голоси персонажів включаються до повідомлення лише в формі невласне-

прямої мови. Таким чином, інші 15% становлять новели, більша частина тексту 

яких містить ЧМ, діалогічне або монологічне. Різновидом повідомлення, 

властивим англомовній новелі, є повідомлення про незвичайну життєву подію з 

неочікуваним фіналом, в яке гармонійно вплітаються повідомлення про 

переживання, стан, настрій персонажів. 

Відповідно до співвідношення КМФ, два основні типи англомовної новели 

графічно представимо у вигляді колової діаграми: 

73%

27%

Новели, які містять 
повідомлення з 
елементами опису і 
роздуму (73%)
Новели, які містять 
повідомлення з 
елементами опису 
(27%)

 

Рис. 2.3. Типи англомовної новели, виокремлені на основі співвідношення 

композиційно-мовленнєвих форм 

Таким чином, серед англомовних новел, у яких превалюює КМФ 

«повідомлення», ми виокремлюємо тексти з елементами опису та 

роздуму (73%) і тексти з елементами опису, в яких взагалі відсутні 

роздуми (27%). У зазначеному типі тексту КМФ «роздум» є рідким явищем. 
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Якщо ж англомовна новела включає в себе елементи роздуму, то вони 

здебільшого розташовані на початку художнього тексту, іноді в середині. Опис, 

що також функціює в комбінації з повідомленням, в англомовній новелі 

представлено у двох різновидах: статичний / динамічний. У статичному описі 

особи або предмети зображуються незмінними в конкретний момент часу, 

тобто у стані спокою; динамічному опису властиве зображення змін, що 

відбуваються з певними особами або предметами, тобто вони описуються у 

русі. Зауважимо, що в більшості випадків описи в англомовній новелі 

подаються автором у вигляді невеликих вкраплень упродовж усього тексту, 

викладається перебіг подій із незначними часовими інтервалами в обмеженому 

просторі, тобто динамічний опис переважає над статичним.  

 

2.4. Образно-символічний рівень композиції англомовної новели 

 

Класифікацію Е. Г. Різель, що налічує три проаналізовані вище рівні 

композиції (формальний, змістовий та формально-змістовий), 

Л. С. Піхтовнікова пропонує розширити ще одним – образно-символічним. Це 

пояснюється тим, що об’єктом дослідження авторки виступала байка, в якій на 

основі алегорії через систему мікрообразів і образів-персонажів створюється 

специфічний для байки – узагальнений образ-символ, що завершує байку та 

забезпечує цілісність її композиції [167, с. 47]. Проте байка є не єдиним типом 

тексту, який може містити певні символічні образи, в деяких англомовних 

новелах також наявні образи-символи.  

Образ у художньому тексті може бути сформованим двома способами. По-

перше, це статичний образ, утворений шляхом чіткої характеристики 

персонажа або явища з боку автора. Відтворюються лише кілька деталей 

цілого, згідно з якими читач може отримати уявлення про все ціле, але воно 

буде приблизним і в значній мірі залежатиме від сили уяви. По-друге, це 

динамічний образ, сформований безпосередньо в дії, без попередніх авторських 
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характеристик і узагальнень. У цьому випадку образ самостійно розкривається 

впродовж усього сюжету [147, с. 359].  

Для кращого розуміння сутності образа-символу необхідно розібратися зі 

значенням понять «образ» і «символ». Деякі вчені розмежовують ці дві 

категорії, інші – ототожнюють. Спираючись на викладені нижче результати 

досліджень у цій галузі, ми дотримуємося думки, що образ і символ є 

нероздільними поняттями, хоча й мають певні відмінності.  

Отже, будь-який символ є образом (і будь-який образ є, хоча б до певної 

міри, символом); але якщо категорія образа припускає предметну тотожність 

самому собі, то категорія символу робить акцент на іншому боці тієї ж сутності 

– на вихід образа за власні межі, на наявності певного смислу, невід’ємного від 

образа, але йому нетотожного. Перетворюючись на символ, образ стає 

прозорим, відкриває прихований глибинний смисл [307, с. 155].  

Принципова відмінність між художнім образом і символом вбачається в 

тому, що перший входить до системи, формально обмеженої рамками тексту, 

циклу, творчості автора, в той час як останній є одиницю мови і тому не має 

формальних меж. Гіпотетично, виникаючи всередині естетичної системи 

автора, художній образ може набувати значення, важливого для всієї культури, 

бути включеним до її символічної системи і тим самим символізуватися. Однак 

образи, наділені символічним змістом, беруть свій початок у тих чи інших 

символічних системах. Звідси випливає, що художній образ є авторською 

актуалізацією колективного за своєю природою символу в межах естетичної 

системи згідно з задумом або внутрішньою логікою художнього тексту. 

Стимулюючи уявлення, художній образ змушує читача не стільки 

інтерпретувати символ, скільки переживати його [1, с. 16–17].  

За словами І. В. Арнольд, образ може передаватися одним словом, 

словосполученням, реченням, надфразовою єдністю або навіть охоплювати 

композицію всього художнього тексту. Образ буває описовим або символічним. 

Відтак символ є особливим видом образа, що слугує для вираження суттєвих 

понять і думок. У художньому тексті символ висвітлює основні ідеї й тому 
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неодноразово повторюється в тексті, узагальнюючи важливі сторони дійсності, 

об’єднуючи різні плани цілої системи відповідностей [6, с. 61].   

Нам видається цікавою думка, що символ є по суті наддетермінованим 

образом, дія якого базується на розмаїтті та невичерпаності елементів його 

змісту. Символізуючий мотив постійно виступає у новому зв’язку: в 

розумовому, раціональному, ірраціональному зв’язку, потім у частково 

свідомій, частково несвідомій асоціації ідей, у різноманітних зв’язках, які 

переживає особистість і які одному й тому ж особистому досвіду надають 

кожного разу різний смисл. Отже, символ не може рухатися в одній площині 

духовного життя, а повинен бути наддетермінованим [253, с. 315].  

З огляду на композиційну структуру тексту Л. С. Піхтовнікова зазначає, 

що всі аспекти та компоненти композиції німецької віршованої байки пов’язані 

з образом-символом, підпорядковані йому. Образ-символ, являючи собою мету 

композиції, визначає вибір певних засобів, компонентів композиції [167, с. 48]. 

Так само відбувається в англомовних новелах, що містять образи-символи. 

Добір автором конкретних архітектоніко-мовленнєвих та композиційно-

мовленнєвих форм, включення до тексту доцільних компонентів змістового 

рівня композиції, поділ на певні структурні частини – все це сприяє розкриттю 

символічного образу, що виявляється в тексті новели на його різних рівнях.  

У новелі О. Генрі “The Gift of the Magi” [339] втіленням ліричного почуття 

є жіночий образ головної діючої особи Делли, а чоловічий образ протагоніста 

Джеймса уособлює шляхетність, надійність, глибину почуттів. Слід також 

зазначити, що ця новела є інтерпретацією Біблійного сюжету, згідно з яким 

волхви прийшли до новонародженого Ісуса та принесли йому в дар золото, 

ладан і смирну, що мали символічне значення. З волхвами автор порівнює 

персонажів новели, показуючи цим, що вони мають безцінні духовні багатства, 

доказом чого є їхня жертва заради кохання. Мудрість персонажів виявляється 

не в самих подарунках, а в їхній любові та самовідданості один одному. 

Образи Делли та Джеймса в новелі “The Gift of the Magi” є динамічними 

образами. Автор подає лише невеликі описи зовнішності персонажів, їхнього 



104 
 

житла, почуттів, але в тексті немає безпосереднього опису характеру, він 

розкривається в їхніх вчинках, поведінці за певних обставин. Читач отримує 

уявлення про характер головних дійових осіб завдяки власним умовиводам.  

У новелі Р. Бредбері “The Smile” [326] розкриваються як динамічний, так і 

статичний образи. Персонаж Том є образом незіпсованої дитини, що символізує 

чистоту душі, щирість, доброту. Цей динамічний образ збирається за 

допомогою невеликих деталей: Том єдиний бачить хороше у витворі мистецтва, 

не бажає опоганювати картину «Мона Ліза» і, більш того, зберігає маленький 

елемент полотна, на якому намальована посмішка. Ця посмішка й є прикладом 

статичного образу-символу: разом з тим, що вдалося зберегти принаймні 

крихітку шедевру, залишається надія на світле майбутнє цивілізації. Це символ 

оптимістичного погляду на мирне існування наступних поколінь.    

У новелі Е. Хемінгуея “Hills Like White Elephants” [336] відбувається 

авторська актуалізація певного колективного символу. У заголовку й у самому 

художньому тексті неодноразово повторюється словосполучення “white 

elephants”, загальним значенням якого є річь, що потребує догляду, але не 

приносить користі. Основною темою новели є відносини між чоловіком і 

жінкою, загострені через незаплановану вагітність і плани зробити аборт. 

Безпосередньо слово «аборт» жодного разу не вжито автором, але читач може 

чітко усвідомити тему бесіди, що розгортається між двома персонажами 

впродовж усього розвитку дії. За сюжетом новели вираз “white elephants” 

уособлює ще ненароджену дитину, з приводу якої головна дійова особа 

страждає від душевних роздирань: позбутися чи залишити дитину.  

Деталі ландшафту символізують зміни душевного стану дівчини: спочатку 

(в зав’язці новели) пагорби, схожі на білих слонів, та інші деталі пейзажу 

приводять її в захват, у середині тексту (в процесі розвитку дії) викликають 

певні сумніви, а в кінці (в момент кульмінації та в розв’язці) справляють зовсім 

інше враження – маніфестують крах усіх її надій, прощання з найвищою 

цінністю, пов'язане з підсвідомим рішенням не народжувати дитину. 
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Певний образ-символ може наділяти життя людини смислом, оскільки 

надає матеріальним об’єктам духовно значущі компоненти. Прикладом цього є 

портрет у новелі Е. А. По “Life in Death”, який відображає перехід із одного 

світу в інший. За сюжетом новели головний персонаж приймає велику дозу 

опіуму задля угамування болю, що вводить його в незрозумілий «туманний» 

стан. У такій атмосфері на стіні кімнати він помічає портрет дівчини, з 

походженням якого читач знайомиться далі. З’ясовується, що портер написано 

чоловіком цієї дівчини, який доклав чимало зусиль для досягнення бажаного 

результату. Проте результат виявляється доволі неочікуваним: закінчивши 

творіння, митець знаходить дружину мертвою: 

He grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying with a loud voice 

‘This is indeed Life itself!’ turned suddenly round to his beloved – who was dead. The 

painter then added – “But is this indeed Death [356]?” (“Life in Death”, Е. А. По)    

Це ключовий монолог новели: з одного боку, талановитий чоловік кохає 

свою дружину і хоче зафіксувати життя на полотні, увіковічити свою кохану, а 

з іншого боку, він ставить мистецтво, що здається йому вічним, вище за 

скороминуще життя, навіть життя близької йому людини. 

Перелічені та проаналізовані в цьому підрозділі англомовні новели не 

вичерпують повний список текстів такого типу, що містять певні образи-

символи. Однак зауважимо, що не в кожній англомовній новелі образам 

властива така стильова риса, як символічність.  

 

2.5. Мовленнєва реалізація прагматичних функцій та моделі 

комунікації в англомовній новелі 

 

Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту має на меті виявлення не 

тільки стильових рис та їх мовленнєвої реалізації, але й функцій, важливих для 

декодування тексту, а також аналіз особливостей їх реалізації в мовленні та 

визначення ступеня прагматичного впливу на реципієнта. У розділі 1 ми 

розглянули поняття функції тексту, а також навели класифікації функцій, 
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виокремлених на матеріалі різних типів тексту. В цьому підрозділі зосередимо 

нашу увагу саме на прагматичному складнику функцій тексту та запропонуємо 

перелік основних функцій, характерних англомовній новелі.  

У сучасній лінгвістиці дослідження прагматичних функцій стрімко 

розвивається, оскільки вектор більшості наукових робіт спрямовано в бік 

антропоцентричного підходу. Привертають увагу дослідження прагматичних 

функцій, здійснені М. М. Гавришом [37], О. М. Гончаруком [50], 

С. І. Гулуєвою [53], Л. Я. Жук [80], С. В. Козак [95], Я. В. Мукатаєвою [145], 

Л. С. Піхтовніковою [167], В. А. Самохіною [210], М. Silverstein [300].  

Під прагматичною функцією розуміють цілеспрямоване використання 

сигналів для досягнення соціального ефекту. Така функція характеризує щось із 

погляду того, як адресант і адресат, які використовують міжособистісний канал, 

налаштовані на те чи інше завдання, кваліфікують свої мовленнєві дії: питання, 

оголошення, наказ, іменування і т. п. [300, с. 132]. Прагматична функція 

пов’язана з інтерпретацією здатності індивіда стратегічно використовувати 

форми мовлення, тобто так, щоб це можна було оцінювати відповідно до 

стандартів світогляду та / або доречності [299, с. 206].  

Прагматичний ефект, тобто адекватність або неадекватність комунікації, 

намірів адресанта залежить, передусім, від форми змісту. Сприйняття 

художнього тексту – домінуючий чинник у досягненні адекватності 

прагматичного ефекту. Об’єктивність сприйняття змістової сторони 

художнього тексту ґрунтується на таких об’єктивних даних, як національна 

мова й відображена в ній об’єктивна дійсність. Усвідомлення та знання цієї 

дійсності, функціональних засобів національної мови уможливлює осмислення 

адресатом об’єктивного змісту художнього тексту. Можливість керування 

читацьким сприйняттям зумовлює прагматичну ефективність комунікативного 

акту. Комунікація вважається такою, що відбулася, за умови, що інформація 

про факти, явища, події тощо змушує адресата робити висновок про її цінність, 

про способи її використання на практиці, для будь-якого виду пізнавальної, 

ідеологічної та практичної діяльності [35, с. 14]. 
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Прагматична функція полягає в здатності передавати комунікаційну 

настанову та справляти вплив на комуніканта, викликаючи адекватну реакцію 

відповідно до норм мовленнєвої поведінки. Отже, у функціональному плані 

комунікаційні засоби рівноправні, хоча й не рівноцінні. Вони можуть 

розрізнятися за своїм функціональним навантаженням [21, с. 49]. 

Проведений огляд праць, присвячених аналізу функцій тексту загалом і 

текстів малих форм зокрема уможливлює виявлення базових функцій новели, 

серед яких ми виокремлюємо інформаційну, комунікативну, естетичну, оцінну, 

фатичну та емотивну. Розглянемо шляхи мовленнєвої реалізації зазначених 

прагматичних функцій на прикладах із англомовних новел. 

З точки зору прагматики важливою для вивчення є інформаційна функція, 

оскільки вона реалізує процеси кодування-декодування смислу, відіграє значну 

роль в інтерпретації тексту, модальних оцінках об’єктів і ситуацій. 

Інформаційні процеси, безсумнівно, присутні в тексті англомовної новели, що є 

засобом передачі та пізнання інформації. Інформаційна функція відповідає за 

відображення змісту новели в її тексті та за адекватну передачу змісту адресату. 

Прикладом-ілюстрацією цієї функції є новела “The Chocolate Box” А. Крісті, що 

містить такий уривок: 

They were simply little tablets of trinitrin. I asked if I might see some. The 

chemist showed me them, and my heart beat faster – for the tiny tablets were of 

chocolate. 

“Is it a poison?” I asked. 

“No, monsieur.” 

“Can you describe to me its effects?” 

“It lowers the blood-pressure. It relieves the arterial tension. It is given for 

some forms of heart trouble – angina [328, с. 51].”   

У цьому прикладі автор інформує читача про фармацевтичні властивості 

ліків. Крім того, що ця інформація є важливою на рівні сюжету новели – 

значущою в процесі пошуку злочинця, вона також дає читачеві певні відомості 
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в галузі медицини. Інформаційна функція в цьому відрізку тексту реалізується, 

передусім, за допомогою певного прошарку лексики, а саме медичних термінів.  

Інформаційна функція може також проявлятися в точних назвах, 

наприклад, населених пунктів і т. п., що посилює предметність сюжету. В низці 

новел вживаються географічні назви, як-от: the China seas, West Hartlepool, Fu-

Chau (“Typhoon”, Дж. Конрад); Crockham, Germany, London (“England, My 

England”, Д. Г. Лоуренс); San Carlos, Barcelona, the Ebro (“The Old Man at the 

Bridge”, Е. Хемінгуей) та ін. Отже, доходимо висновку, що інформаційна 

функція полягає в розширенні кругозору читача в тій чи іншій галузі знань. 

Оскільки англомовна новела, як і будь-який інший тип художнього тексту, 

є особливим засобом спілкування між людьми, між людиною та суспільством, 

між поколіннями, спостерігається комунікативна функція. Ця функція 

передбачає наявність у комуніканта певної цілі, інтенції та зумовлює 

формування смислу мовленнєвого акту. Продемонструємо реалізацію 

комунікативної функції на такому прикладі: 

Let me tell you about the very rich. They are different from you and me. They 

possess and enjoy early, and it does something to them, makes them soft where we 

are hard, and cynical where we are trustful, in a way that, unless you were born rich, 

it is very difficult to understand. They think, deep in their hearts, that they are better 

than we are because we had to discover the compensations and refuges of life for 

ourselves. Even when they enter deep into our world or sink below us, they still think 

that they are better than we are. They are different [331, с. 92]. 

У наведеному монолозі відбувається непряма комунікація адресанта з 

адресатом, у процесі якої автор передає читачеві своє розуміння певних явищ 

дійсності, а також очікує на зворотну реакцію від читача, спроможного 

сприйняти його сигнал. Приклад показує авторське бачення світу багатих і 

бідних людей, усвідомлення ним масштабу «прірви» між цими двома світами. 

Комунікативна функція реалізується за допомогою лексико-синтаксичних 

повторів, звернень до уявного комуніканта, підкреслених у прикладі. Виявлено, 
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що комунікативна функція англомовної новели найяскравіше проявляється в 

авторському мовленні (формально-змістовий рівень композиції).  

Художній текст не є завершеним продуктом, оскільки є каналом 

нескінченного процесу комунікації. Слід зауважити, що комунікація може 

відбуватися не тільки між учасниками художнього дискурсу – адресантом і 

адресатом, певні зв’язки прослідковуються й між різними текстами, доказом 

чого слугує явище інтертекстуальності. Наприклад, у назві новели “The 

Handbook of Hymen” О. Генрі вжито власне ім’я Hymen – ім’я бога шлюбу в 

давньогрецькій міфології, або в новелі “The Enchanted Profile” того ж автора 

згадано імена персонажів казок – Scheherazade, Cinderella. Таким чином, 

спостерігається зв'язок між певними текстами, що відносяться до різних жанрів 

і створювалися в різний час. Явище інтертекстуальності більш детально 

розглянуто в наступному підрозділі.      

Крім зазначених функцій, англомовна новела виконує естетичну функцію, 

що полягає в емоційно-образному впливі на читача. Художня мова повинна 

викликати почуття прекрасного. Художній текст, і безпосередньо англомовна 

новела, пробуджує та розвиває естетичні почуття, навчає мислити художніми 

образами. Естетична функція виявляється переважно на образно-символічному 

рівні композиції та забезпечується всією лексико-синтаксичної системою 

тексту, зокрема різноманітними стилістичними засобами та прийомами. 

Англомовній новелі, як естетично спрямованому художньому тексту, властиве, 

наприклад, вживання слів у переносному значенні: 

1. Thus she lived on in the city, and wasted hours in braiding her beautiful 

hair, till her once apple cheeks waned to pink of the very faintest [333]. (“The Son’s 

Veto”, Т. Гарді) 

Приклад містить метафоричний епітет, що поєднує в собі ознаки метафори 

(перенесення значення з одного об’єкта на інший на основі їхньої подібності) та 

епітета (образне, незвичайне означення). Наявність у реченні лексичних 

одиниць із непрямим значенням сприяє його експресивності та естетичній 

насиченості.  
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2. For a moment the two men, instinctively understanding each other’s air 

of possession, looked at each other with that curious cold generosity which is the soul 

of rivalry [327]. (“The Invisible Man”, Г. К. Честертон)  

Цей приклад містить дві метафори, що розкривають імпліцитний смисл 

висловлювання. За допомогою таких засобів читач може усвідомити не тільки 

те, що написано автором, але й те, що він мав на увазі, тобто невиражене 

словами в прямому значенні. Естетична функція призначена збуджувати в 

читача певні емоції, допомагати йому зануритися в сюжет новели та стати 

частиною вигаданого світу, що створюється через систему образів. Зауважимо 

на тому, що перелік засобів вираження експресивності в англомовній новелі не 

закінчується на цьому, ці та інші стилістичні засоби ми розглянемо у розділі 3. 

Англомовній новелі також властива оцінна функція. Зображуючи ті чи 

інші життєві ситуації, автор певним чином оцінює їх. Новела виявляється 

пронизаною авторським, зацікавлено-пристрасним почуттям, у художньому 

тексті створюється ціла система тверджень або заперечень, тобто оцінок. Автор 

намагається закріпити в свідомості читача певну систему цінностей, певний тип 

емоційно-ціннісної орієнтації. Приклад із новели “Dog Star” А. Ч. Кларка 

маніфестує реалізацію оцінної функції: 

Sometimes I wake now in the silence of the Moon, and wish that the dream could 

last a few seconds longer – so that I could look just once more into those luminous 

brown eyes, full of unselfish devotion and love that I could find nowhere else on this 

or on any other world [358, с. 185]. 

У всьому тексті новели, включаючи цей приклад, відчувається 

прихильність автора до собак. З боку адресанта надається оцінка певних рис 

цієї тварини, здебільшого оцінна функція реалізується в композиційно-

мовленнєвій формі «роздум». У наведеному міркуванні собака 

характеризується як єдина у світі жива істота, здатна на безкорисливу любов і 

відданість. Автор передає читачеві свої думки, демонструє найважливіші 

цінності, тим самим намагаючись впевнити реципієнта в їх правдивості. За 
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нашими спостереженнями, одним із поширених способів надання авторської 

оцінки є вживання епітетів, які будуть детально проаналізовані у розділі 3. 

Фатична функція спрямована на підтримання контакту між учасниками 

комунікативного акту, в нашому випадку між автором та потенційним читачем 

через текст англомовної новели. Спрямований від відправника сигнал може 

бути незрозумілим або взагалі залишитися непоміченим реципієнтом, тому 

більшість авторів новел вдаються до реалізації фатичної функції засобами 

непрямої діалогічності – за допомогою звернень до читача. Наприклад: 

1. No sensible man would have hesitated over the matter; yet I did hesitate, 

and if by now you do not understand why, no further words of mine can help [358, 

с. 183–184]. 

2. The ship also was old. Her name was the Fudea. Queer name, isn’t it 

[329, с. 70]? 

3. Will it tire you to be told again that Aileen was beautiful? Had she 

donned a few hundred dollars’ worth of clothes and joined the Easter parade, and 

had you seen her, you would have hastened to say so yourself [339, с. 43].  

Як демонструють приклади, фатична функція реалізується шляхом 

вживання звернених до читача реплік, що містять особовий займенник you, а 

також риторичних питань, що можуть бути вираженими розділовими 

питаннями, як у прикладі №2. За допомогою всіх підкреслених у прикладах 

звернень автор намагається привернути увагу читача до суттєвих моментів, 

встановити контакт з отримувачем інформації з метою передачі своїх міркувань 

та їх адекватного тлумачення реципієнтом.  

Ця функція також може знаходити свою реалізацію в заголовках: у деяких 

випадках заголовки розкривають читачеві тему новели, налаштовують на 

певний лад (наприклад: “The Tiredness of Rosabel”, К. Менсфілд; “A Good Man 

Is Hard to Find”, Ф. О’Коннор; “The Old Man at the Bridge”, Е. Хемінгуей), в 

інших – інтригують, викликають несподівані асоціації (наприклад: “The Legend 

of Sleepy Hollow”, “Legend of the Arabian Astrologer”, В. Ірвінг; “Hills Like White 

Elephants”, Е. Хемінгуей). Отже, фатична функція, з одного боку, відповідає за 
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передачу неінформативних з погляду реальної комунікації повідомлень, а з 

іншого боку, є надзвичайно важливим засобом комунікації, оскільки активно 

залучає адресата до взаємодії. 

Емотивна функція англомовної новели пов’язана з прагненням автора 

здійснити певний вплив на емоційну сферу реципієнта, пробудити в нього 

бажані переживання. Вона сприяє емоційній оцінці та сприйняттю почуттів 

адресанта адресатом. Зазначена функція часто реалізується на рівні всього 

тексту, здійснюючи ефект ошуканого очікування, що є стильовою рисою 

досліджуваного типу тексту. Цей процес відбувається так: упродовж 

розгортання події читач налаштовується на певну розв'язку, але після 

кульмінації подія має цілком непередбачуваний фінал, що руйнує всі ймовірні 

очікування та викликає значне здивування. Емотивна функція також може 

реалізовуватися й на менших за обсягом відрізках тексту, справляючи не 

загальне враження від сюжету новели, а сприяючи виникненню певних емоцій 

від конкретних ситуацій, наприклад: 

I knew myself no longer. My original soul seemed at once to take its flight from 

my body, and a more than fiendish malevolence, gin-nurtured, thrilled every fibre of 

my frame. I took from my waistcoat-pocket a penknife, opened it, grasped the poor 

beast by the throat, and deliberately cut one of its eyes from the socket! I blush, I 

burn, I shudder, while I pen the damnable atrocity [357]. (“The Black Cat”, 

Е. А. По) 

Зміст наведеного уривку викликає несамовите обурення з боку читача, 

зображені вчинки головного персонажа відштовхують адресата від цієї особи та 

змушують зневажати його. У надто чутливих читачів може виникнути почуття 

страху, нервування. Проте такі емоції з’являються на першому етапі знайомства 

з моторошним епізодом новели, згодом після осмислення поведінки дійової 

особи, пошуку можливих мотивів, що спонукали його, в адресата можуть 

виникнути зовсім інші емоції – співчуття до цього персонажу, який насправді 

страждає від алкоголізму, психічних розладів та потребує негайного лікування. 

Реалізація емотивної функції досягається за допомогою різноманітних 
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стилістичних засобів експресивності. Серед них виокремлюємо як лексичні 

(епітети, метафори та ін.), так і синтаксичні (паралельні конструкції, асиндетон 

та ін.). Емотивна лексика в англомовній новелі також може бути представлена 

вигуками, що надають тексту певної тональності.  

Таким чином, прагматика англомовної новели базується на наборі 

проаналізованих функцій, оскільки кожна з цих функцій відіграє прагматичну 

роль. Розмежування функцій є достатньо умовним, тому що вони 

переплітаються, реалізуються одночасно та взаємодіють у тексті, 

підпорядковуючись основним цілям новели. Виокремлені функції новели 

реалізуються в мовленні на лексичному рівні (певна лексика, лексичні засоби 

виразності), на синтаксичному рівні (специфічні синтаксичні конструкції, 

синтаксичні засоби та прийоми експресивності), на композиційних рівнях (на 

формальному, змістовому, формально-змістовому та образно-символічному), а 

також на рівні тексту (взаємодія всіх перелічених мовних засобів).   

Аналіз текстів англомовної новели дозволяє виявити багатошарову 

комунікативну структуру, що створює складну систему відносин між автором і 

читачем, і яку можна уявити як комплексне переплетіння прагматичних 

настанов – функцій новели. Вищезазначені функції тісно пов’язані між собою в 

англомовній новелі та загалом допомагають у процесі декодування смислу, 

інтерпретації тексту, визначенні модальної оцінки об’єктів і ситуацій, сприяють 

інформативності тексту, виконанню естетичного впливу на адресата тощо. 

Прагматичний аспект дослідження англомовної новели виявляється також 

у аналізі моделей комунікативних процесів, загальну характеристику яких 

подано у розділі 1. Зокрема здійснено огляд трьох моделей комунікації: 

інформаційно-кодової, інференційної та інтеракційної. Далі пропонуємо 

дослідити зазначені моделі комунікації на матеріалі англомовної новели, 

провести аналогію з виокремленими функціями та визначити зв'язок 

комунікативних моделей із композиційно-стилістичними рівнями. 

Ми розглядаємо вказані моделі комунікації як складники певної ієрархії. 

Найлегшою для сприйняття є інформаційно-кодова модель, на рівні якої 
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передається конкретна інформація про незвичайну подію. Під час повідомлення 

цієї інформації автор налаштовує читача на певний результат, але кінець новели 

вражає своєю непередбачуваністю, в чому полягає ефект ошуканого 

очікування, властивий досліджуваному типу тексту. Процес кодування-

декодування вважається успішним, коли тезауруси адресанта та адресата 

співпадають і останній повною мірою сприймає передану інформацію.  

Більш складною за своєю сутністю є інференційна модель, що полягає у 

виведенні значення із повідомлення. На меті адресанта є не тільки розпізнання 

реципієнтом його наміру, але формування в нього певної реакції. Іншими 

словами, автор прагне здійснити прагматичний вплив на особистість читача 

через англомовну новелу, контекст якої активно задіяно в цей процес.  

Інтеракційна модель, що відповідає найвищому, на нашу думку, рівню, 

спрямована на осягнення адресатом прихованого смислу новели як цілісної 

системи. Значущою в цій моделі комунікації між автором і читачем є навіть 

нецілеспрямована інформація. Роль адресата в ній є надзвичайно важливою, 

оскільки критерій успішності залежить саме від глибини інтерпретації 

авторського задуму читачем.   

Отже, розглянуті три моделі комунікації функціюють у тексті англомовної 

новели та можуть бути виявленими, незважаючи на розмиті межі між ними. В 

процесі непрямого спілкування автора та читача під час ознайомлення з 

текстом новели відбувається зміна комунікативних моделей, реалізуються різні 

прагматичні функції. Виокремлення конкретних функцій і комунікативних 

моделей ґрунтується на інтерпретації тексту шляхом аналізу його основних 

складників, певних особливостей тощо, і тому не може бути здійснено за 

єдиною схемою в усіх випадках. Проте в англомовній новелі простежується 

певна аналогія між комунікативними моделями та прагматичними функціями. 

Існує тенденція до реалізації інформаційної функції в інформаційно-

кодовій моделі комунікації, оскільки кодування та декодування є основою 

інформаційних процесів. Комунікативна функція проявляється переважно в 

інференційній моделі, тому що передбачає наявність певних інтенцій у 
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адресанта, націлених на формування зворотної реакції. Естетична, оцінна, 

фатична та емотивна функції тяжіють до реалізації в інтеракційній моделі, 

сприяючи осягненню адресатом глибинних смислів художнього тексту, а також 

справленню прагматичного впливу. 

Цікавим видається виявлення зв’язку між комунікативними моделями та 

композиційними рівнями: на різних рівнях композиції англомовної новели 

застосовуються різні моделі спілкування. На змістовому рівні функціює 

інформаційно-кодова модель, за допомогою якої передається експліцитно 

виражений смисл зображеної події. На цьому ж рівні використовується 

інференційна модель у процесі інтерпретації повідомлень усіма комунікантами. 

На образно-символічному рівні реалізується інтеракційна модель, в межах якої 

автор демонструє глибинний смисл новели через систему мовностилістичних 

засобів, а читач намагається усвідомити його та інтерпретувати.  

Зазначимо, що специфіка каналу зв’язку визначає творчу діяльність автора 

та пізнавальну діяльність читача з їхньою орієнтацією на художню сферу 

спілкування, образний тип мислення, естетичний вплив і певний рівень 

культури. Всі ці фактори визначають своєрідність англомовної новели як 

загальної моделі комунікації між адресантом і адресатом.  

 

2.6. Англомовна новела в аспекті інтертекстуальності 

 

Інтертекстуальність відноситься до кола актуальних питань сучасної 

лінгвістики. Теорія інтертекстуальності набула популярності й в 

лінгвістичному аналізі художніх текстів, у процесі якого виявляються 

міжтекстові стосунки і, як результат, особливий спосіб генерації смислу тексту.  

Під інтертекстуальністю розуміють діалогічну взаємодію текстів, тобто 

включення в текст інших текстів або їх фрагментів із зміною суб’єктів 

мовлення. Термін «інтертекстуальність» введено в 1967 р. Ю. Крістєвою для 

позначення спільної властивості текстів, що виражається в наявності між ними 

певних зв’язків. Слід зауважити, що сама ідея діалогічності текстів належить 
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М. М. Бахтіну, а теорія інтертексту, паратекстуальності, транстекстуальності є 

розвитком її принципових положень. Завдяки інтертекстуальності підвищується 

імплікаційний та модальний потенціал тексту, і сам текст стає ланкою в 

загальному ланцюгу культурного спілкування людства [6, с. 37, 41].  

У художньому тексті форми та функції інтертекстуальності різноманітні. 

Інтертекстуальні зв’язки знаходять своє відображення в цитатах (точних і 

неточних, відкритих і прихованих), епіграфах, ремінісценціях, алюзіях. Чужий 

текст представляється в основному тексті у вигляді прямого включення, 

обрамлення основного тексту, прихованого цитування чужих слів, уведених в 

авторський текст без виділення та посилань, запозичення автором окремого 

образу, мотиву, прийому з іншого тексту [27, с. 87].  

На нашу думку, інтертекстуальність важливо розглядати крізь призму 

індивідуального авторського стилю, композиційно-стилістичної структури, 

образної та стильової основ художнього тексту. В новелі, що є відкритою 

системою, спостерігаємо явище інтертекстуальності переважно на образно-

символічному рівні. Зв'язок між різними текстами є головною умовою генерації 

нового смислу та створення символічного образу. Шляхом виходу тексту за 

власні межі актуалізуються певні образи, які можуть нести свій ініціальний 

смисл або в новому контексті виконувати інші, непередбачувані ролі.  

Через складну систему міжтекстових співвідношень, що реалізуються як 

на рівні надфразової єдності / фрагмента / цілого тексту, так і на рівні 

контексту, створюється багатоплановість новели, розширюються асоціативні 

зв'язки, розкривається глибинний смисл або переоцінюються деякі поняття. 

Суттєвим з точки зору прагматики є розуміння інтертекстуальності не тільки як 

способу породження тексту, але і його сприйняття. Крім безпосередньо 

міжтекстової взаємодії, відбувається діалог між автором і читачем. У цьому 

аспекті надзвичайно важливою є компетентність адресата, оскільки у разі, коли 

читачеві невідомий прецедентний текст, авторський задум реалізується не в 

повній мірі та запланований прагматичний ефект не досягається. Отже, 

необхідно усвідомлювати, що кожний художній текст, включаючи англомовну 
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новелу, містить систему певних цінностей, що запозичуються, узагальнюються 

та з'являються в різних поєднаннях у кожному окремому випадку.  

Явище інтертекстуальності продемонструємо на прикладі новели “The Ant 

and the Grasshopper” В. С. Моема. Назва цієї новели цитатна, оскільки серед 

творчого здобутку Ж. де Лафонтена є байка “La Cigale et la Fourmi” («Коник і 

мураха»), сюжет якої запозичено в Езопа. Усвідомлення взаємозв’язку цих 

текстів розкриває головну ідею новели. В основі сприйняття художнього тексту 

лежить діалог автора з читачем. Розуміння тексту зумовлено культурою та 

тезаурусом реципієнта, вплив на якого здійснюється за рахунок впізнання ним 

«чужого» тексту. Цитатність деяких заголовків потребує інтерпретації, тому за 

відсутності епіграфа на початку новели автор подає коментар:  

When I was a very small boy I was made to learn by heart certain of the fables 

of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. Among those I 

learnt was “The Ant and the Grasshopper”, which is devised to bring home to the 

young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness 

punished [352, с. 15]. 

У новелі В. С. Моема зберігається образна структура, імплікується та ж 

сама тема, що й у байці. Автор розповідає про двох братів, які є повними 

протилежностями. Джордж, прототипом якого виступає «мураха» – це втілення 

працьовитості та бережливості. Том – справжній «коник», дуже життєрадісний, 

але непутящій. Він не бажає добропорядного та розміреного життя. Однак 

зазначимо, що на відміну від Ж. де Лафонтена, В. С. Моем не вважає «коника» 

ледачим. У новелі прослідковується ідея, що кожна особа повинна займатися 

своєю справою: деякі люди пізнають світ, інші – обробляють його. Конфлікт 

особистостей у новелі не розв’язується: кожний залишається при власній думці. 

Отже, інтертекстуальність – явище, яке позначає зв’язок між текстами та 

сприяє повному розкриттю смислу, а також самоорганізації тексту, що є однією 

з підстав вважати новелу синергетичною системою. 

Символічні образи в англомовних новелах створюються не лише завдяки 

взаємодії різних літературних текстів, можуть бути виявлені певні покликання 
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на предмети мистецтва. Прикладом цього слугує новела “The Smile” 

Р. Бредбері, в якій перед читачами постає образ Мона Лізи:  

The woman in the portrait smiled serenely, secretly, at Tom, and he looked back 

at her, his heart beating, a kind of music in his ears. “She’s beautiful,” he said. 

The line fell silent. One moment they were berating Tom for not moving 

forward, now they were turning to the man on horseback. 

“What do they call it, sir?” asked Tom, quietly. 

“The picture? ‘Mona Lisa’, Tom, I think. Yes, the ‘Mona Lisa’ [326]. (“The 

Smile”, Р. Бредбері)  

Портрет Джоконди та безпосередньо її загадкова посмішка є, з одного 

боку, символом прекрасного, надії на світле майбутнє у світі хаосу, а з іншого, 

викликом суспільству. Цей виклик проявляється у витворі мистецтва через 

скромність постави в поєднанні зі сміливістю посмішки, а в тексті новели – у 

відчайдушному вчинку головного персонажа – хлопчика Тома. Відтак, 

інтертекстуальні зв'язки сприяють збереженню культурних цінностей, 

осягненню смислу сюжету, формуванню нових образів-символів на основі 

всесвітньо відомих символів, а також здійсненню прагматичного впливу. 

Наведемо ще один приклад, що маніфестує явище інтертекстуальності в 

англомовній новелі. У творчості В. Ірвінга трансформуються та 

переосмислюються легендарні мотиви. Зокрема в новелі “The Legend of Sleepy 

Hollow” вводиться образ вершника без голови, легенда про якого відіграла 

значну роль у суперництві між двома персонажами новели за руку та серце 

красуні Катріни. Цей образ надає тексту новели таємничості та приймає участь 

у створенні нового символічного образу, що лежить в основі сюжету. Автор 

застосовує антитезу раціонального та ірраціонального, іронізуючи з приводу 

людського інтересу до різноманітних пліток, забобонів, що є доказом 

примітивного характеру масової свідомості. Проте, з іншого боку, 

простежується шанобливе ставлення письменника до культурної спадщини, 

стилю життя минулих років тощо. 
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Таким чином, в англомовній новелі інтертекстуальність проявляється 

переважно на образно-символічному рівні композиції у формі ремінісценцій, 

цитат, алюзій, запозичень образів і мотивів з інших художніх текстів і навіть 

інших видів мистецтва. Інтертекстуальність сприяє усвідомленню імпліцитного 

смислу, осягненню глибоких символічних образів, а також збереженню 

культурних традицій. Необхідно зауважити, що такий різновид діалогічності 

характеризує досліджуваний тип тексту як відкриту систему та є однією з 

підстав розглядати текст англомовної новели в синергетичному аспекті.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Композиція новели є системою, утвореною на основі взаємодії 

формального, змістового, формально-змістового та образно-символічного 

рівнів. Формальний рівень композиції являє собою зовнішню побудову тексту. 

Для англомовної новели традиційним є поділ на речення, надфразові єдності та 

фрагменти. Такі компоненти, як розділи та частини, як правило, не властиві 

новелі, що характеризується відносною стислістю.  

Надфразова єдність є групою речень, що об’єднуються за смислом і 

граматично та виражають більш-менш завершену думку. Речення надфразової 

єдності мають єдину авторську позицію, але відіграють неоднакову роль. 

Найбільш самостійним є перше речення, тобто зачин, що окреслює мікротему 

надфразової єдності та визначає її стилістичну єдність. Серединна частина дає 

розвиток заданій мікротемі, а кінець завершує її. Така структура є типовою, але 

в англомовній новелі можуть бути наявними надфразові єдності без зачину або 

кінця. Синтаксична будова надфразової єдності характеризується наявністю 

певного зв’язку між реченнями, а саме ланцюгового, паралельного та 

приєднувального, більш поширеними з яких є перші два види.  

Надфразові єдності не існують у тексті ізольовано, вони вступають у певні 

смислові відношення, виражаючи розвиток теми. Одна тема може розвиватися 

в двох або кількох надфразових єдностях, що утворюють фрагмент. У 
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фрагменті, як правило, найбільше смислове, інформаційне і композиційне 

навантаження несе та надфразова єдність, що починає нову тему. 

Основним компонентом змістового аспекту є сюжет. Термін «short story», 

яким позначається новела в англійській мові, є винятково сюжетним терміном, 

що передбачає дотримання двох умов: малого розміру та сюжетного наголосу в 

кінці тексту. До класичних для англомовної новели елементів сюжету 

відносяться експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, несподіваний фінал.  

Експозиція є передісторією зображуваної події, в якій у загальних рисах 

окреслюються умови та попередньо характеризуються персонажі. Експозиція в 

англомовній новелі може бути прямою, розсіяною або затриманою. Наступним 

елементом змістового рівня є зав’язка, що визначається як вихідний момент у 

дії сюжету новели. Зав’язка, як правило, розпочинає основний конфлікт, який 

поглиблюється в процесі подальшого розвитку дії. Під конфліктом розуміється 

образне відображення в новелі протиборства інтересів, що надає сюжету 

гостроти. Конфлікт може відбуватися між персонажами, між персонажами та 

навколишнім середовищем, або навіть всередині свідомості персонажа. 

Розвиток дії англомовної новели завжди дуже динамічний і, зазвичай, містить 

одну кульмінацію, що є найвищою точкою напруги та передує неочікуваній 

розв'язці. В процесі розгортання події читач налаштовується на певний 

результат, який здається досить ймовірним, але після кульмінації відбувається 

неочікуваний поворот сюжету, що й складає основу несподіваності.   

Розглянуті елементи змістового рівня композиції в кожній англомовній 

новелі можуть виступати в різних комбінаціях, а окремі з них бути відсутніми. 

Ці сюжетні компоненти не існують ізольовано, а вступають у певні зв’язки з 

компонентами інших композиційних рівнів англомовної новели.  

Формально-змістовий аспект композиції містить архітектоніко-мовленнєві 

форми, що утворюють зовнішню конструкцію тексту, та композиційно-

мовленнєві форми, що утворюють внутрішню структуру тексту. Архітектоніко-

мовленнєві форми включають монолог, діалог, полілог, а також їх різні 

комбінації у формі чужого мовлення, що може бути вимовленим або 
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невимовленим. До складу композиційно-мовленнєвих форм входять три 

основні форми: повідомлення, опис, роздум. 

Англомовній новелі властиве значне переважання авторського мовлення 

над чужим мовленням. Проаналізовані тексти, основу яких складає авторське 

мовлення, становлять 85%. Тексти, побудовані загалом на основі чужого 

мовлення з невеликими авторськими ремарками, складають 15% опрацьованого 

матеріалу. Серед досліджених англомовних новел не виявлено текстів, 

викладених тільки авторським мовленням. На тлі авторського мовлення в 

різних комбінаціях представлені три види чужого мовлення: пряма, непряма та 

невласне-пряма мова. У відсотковому співвідношенні кількість новел з 

превалюванням авторського мовлення та включенням чужого мовлення, 

насамперед, прямої мови, сягає 70%. Існують також новели з превалюванням 

авторського мовлення та включенням чужого мовлення, переважно непрямої 

мови, цей тип англомовної новели складає лише 15%.  

Більшу частину прямої мови виражено зовнішнім мовленням дійових осіб: 

на першому місці – діалогічне мовлення (50%), на другому – монологічне 

мовлення (20%). Поряд із зовнішнім мовленням у новелі представлено й 

внутрішнє мовлення персонажів, зокрема внутрішні монологи, аутодіалоги, 

невеликі вкраплення внутрішнього мовлення (найпоширеніший тип).  

Важливу роль відіграє побудова авторського мовлення. В англомовній 

новелі має місце оповідь від 1-ої та 3-ої особи. У мовленні від 1-ої особи перед 

читачем постають три типи наратора: оповідач-другорядний персонаж, 

оповідач-головний персонажем, оповідач-хронікер. У кількісному 

співвідношенні цей тип мовлення складає 55%. У мовленні від 3-ої особи, яким 

представлено 45% проаналізованого матеріалу, наратор є неперсоніфікованим. 

Композиційно-мовленнєвими формами англомовної новели є 

повідомлення, опис і роздум, які в кожному окремому тексті виступають у 

різних комбінаціях. Основу переважальної більшості досліджених новел 

складає повідомлення про незвичайну життєву подію з неочікуваним фіналом, 

в яке гармонійно вплітаються повідомлення про переживання, стан, настрій 
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персонажів. Серед новел, в яких превалюює композиційно-мовленнєва форма 

«повідомлення», виокремлено тексти з елементами опису та роздуму (73%) і 

тексти з елементами опису, в яких взагалі відсутні роздуми (27%).  

У зазначеному типі тексту рідким явищем є композиційно-мовленнєва 

форма «роздум». Якщо ж англомовна новела включає в себе елементи роздуму, 

то вони здебільшого розташовані на початку тексту, іноді в середині. Цікавим 

видається той факт, що в англомовній новелі роздум представлено 

нетрадиційним способом. Як правило, роздум має типову структуру: теза, 

аргументи, висновок. В англомовній новелі роздум часто містить тільки тезу, 

іноді кілька доводів, а висновок не подається безпосередньо мовцем, його 

доходить читач самостійно під час розвитку дії.  

Опис, що також функціює в комбінації з повідомленням, в англомовній 

новелі представлено у двох різновидах: статичний / динамічний. У статичному 

описі особи або предмети зображуються незмінними в конкретний момент 

часу; в динамічному описі – в русі. В більшості випадків описи в англомовних 

новелах подаються автором у вигляді невеликих вкраплень упродовж усього 

тексту, викладається перебіг подій із незначними часовими інтервалами в 

обмеженому просторі, динамічний опис переважає над статичним.   

У текстах англомовних новел виявляються різні комбінації композиційно-

мовленнєвих і архітектоніко-мовленнєвих форм, що є компонентами однієї 

цілісної системи та здійснюють прагматичний вплив на реципієнта, чиє 

завдання полягає в розпізнанні того повідомлення, яке автор адресує йому.  

Образно-символічний рівень композиції англомовної новели 

характеризується наявністю певного символічного образа, що створюється 

через систему мікрообразів і образів-персонажів і слугує для вираження 

важливих понять і думок. Символічний образ може бути статичним або 

динамічним, тобто формуватися, відповідно, шляхом чіткої авторської 

характеристики або безпосередньо в дії. В англомовній новелі представлено як 

динамічні, так і статичні образи-символи, однак не в кожній новелі образам 

властива символічність.  
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Створення символічного образу може відбуватися на основі певних 

інтертекстуальних зв'язків, встановлених між новелою та іншими художніми 

текстами або предметами мистецтва. Інтертекстуальність у англомовній новелі 

знаходить відображення у різноманітних цитатах, ремінісценціях, алюзіях. 

Виявлено випадки запозичення авторами новел окремих образів, мотивів, 

стилістичних прийомів тощо. Загалом завдяки діалогічній взаємодії текстів 

досягається усвідомлення імпліцитного смислу, осягнення символічних образів, 

а також збереження культурних традицій.   

Прагматичний напрямок дослідження англомовної новели забезпечується 

аналізом прагматичних функцій і комунікативних моделей. Прагматична 

функція визначається як така функція, яка здатна передавати комунікативну 

настанову, що справляє певний вплив на адресата та викликає в нього 

адекватну реакцію. Серед базових функцій англомовної новели виокремлено 

інформаційну, комунікативну, естетичну, оцінну, фактичну та емотивну. Вони 

тісно пов'язані між собою та в сукупності допомагають у процесі декодування 

смислу, інтерпретації тексту, визначенні модальної оцінки об'єктів і ситуацій, 

сприяють інформативності тексту, виконують естетичний вплив на адресата. 

У англомовній новелі простежується певна аналогія між виявленими 

прагматичними функціями та моделями комунікації. Інформаційна функція 

реалізується в інформаційно-кодовій моделі, оскільки кодування та 

декодування є основою інформаційних процесів. Комунікативна функція 

проявляється, передусім, у інференційній моделі, тому що передбачає наявність 

певних інтенцій у адресанта, спрямованих на отримання зворотної реакції від 

адресата. Естетична, оцінна, фатична та емотивна функції тяжіють до реалізації 

в інтеракційній моделі, сприяючи осягненню читачем імпліцитних смислів, а 

також справленню на нього прагматичного впливу. 

Встановлено зв'язок моделей комунікації з композиційними рівнями 

англомовної новели. На змістовому рівні виявлено інформаційно-кодову 

модель, за допомогою якої передається експліцитний смисл зображеної події. 

На цьому ж рівні в процесі інтерпретації повідомлень комунікантами 
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використовується інференційна модель. На образно-символічному рівні завдяки 

інтеракційній моделі комунікації автор демонструє глибинний смисл новели, а 

читач намагається розпізнати його та вірно інтерпретувати.      

Розмежування прагматичних функцій і комунікативних моделей є 

умовним, оскільки вони тісно взаємодіють у тексті на різних композиційних 

рівнях та підпорядковуються основним цілям англомовної новели. Як 

прагматичні функції, так і моделі комунікації не існують без мовної та 

мовленнєвої реалізації, зокрема без стилістичного забезпечення. Вивчення 

композиційно-стилістичної структури, прагматичних функцій, комунікативних 

моделей та інтертекстуальності англомовної новели є основоположним 

фактором для здійснення подальшого розгляду лексико-синтаксичних 

особливостей англомовної новели у прагмастилістичному аспекті. 

Основні положення цього розділу висвітлено в публікаціях автора [227; 

228; 229; 232; 233; 234; 236; 239; 240; 241].  
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РОЗДІЛ 3 

ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ НОВЕЛИ 

В ПРАГМАСТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

 

Нашим безпосереднім завданням є виявлення особливостей на лексичному 

та синтаксичному рівнях англомовної новели, що передбачає дослідження 

основного корпусу лексики, представленої в цьому типі тексту, а також 

зображувально-виразних засобів і типів висунення, що сприяють реалізації 

прагматичних функцій та стильових рис англомовної новели. 

Основна наша увага спрямована на аналіз мовно-стилістичних засобів 

виразності під прагматичним ракурсом, тобто в нашому дослідженні ми 

застосовуємо комплексний підхід, що поєднує лінгвостилістичний і 

прагматичний аспекти та враховує синергетичний потенціал англомовної 

новели. Варто зазначити, що розгляд засобів виразності є одним із 

найважливіших етапів аналізу художнього тексту, оскільки вони допомагають 

передати додаткове експресивно-емоційне значення, окреслити точку зору 

автора, здійснити вплив на читача. 

 

3.1. Нейтральна лексика vs стилістично марковані мовні одиниці в 

англомовній новелі 

 

Основний лексичний склад новели характеризується переважно 

автологічним стилем. На тлі автологічних одиниць функціюють різні засоби та 

прийоми виразності, що створює контраст і сприяє більшій експресивності 

тексту. У англомовній новелі так само, як це відбувається в німецькій притчі 

[179, с. 265], автологічна мова сприяє стислості сюжету, що є стильовою рисою 

об’єкта нашого дослідження, а також відсутності зайвих подробиць у діях 

персонажів з метою зосередження уваги читача на головній ідеї. 

Для нашого аналізу є цінною думка, викладена у підрозділі 1.7, стосовно 

того, що нейтральний стиль є немаркованим членом стилістичних опозицій і 
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виявляється фоном для сприйняття стилістичних особливостей, тобто будь-

який стиль співвідноситься з нейтральним. Так відбувається й у англомовній 

новелі: поряд з нейтральною лексикою вживаються стилістично марковані 

слова, що відносяться до різних функціональних стилів мови. 

У процесі аналізу новели Дж. Конрада “An Outpost of Progress” нами було 

виявлено такий синонімічний ряд: man, chap, fellow, individual, creature. Усі ці 

слова мають однакове денотативне значення та можуть вживатися для 

позначення однієї й тієї ж самої особи. Лексична одиниця man є стилістично 

нейтральним словом і домінантою всього синонімічного ряду, оскільки несе в 

собі основне значення, спільне для всіх зазначених одиниць. Кожний синонім 

(крім man) має свою конотацію, стилістичне забарвлення та відноситься до 

певного функціонального стилю, займаючи «високу» або «низьку» позицію 

стосовно нейтрального відповідника.  

Звернемося до речень із цієї новели, в яких вжито наведені вище слова, для 

більш точного розуміння їхньої сутності:  

1. There were two white men in charge of the trading station [329, с. 3]. 

2. And then, chaps will read that two good fellows, Kayerts and Carlier, were 

the first civilised men to live in this very spot [329, с. 8]! 

3. I told those fellows to plant a vegetable garden, build new storehouses and 

fences, and construct a landing-stage. I bet nothing will be done [329, с. 4]! 

4. There were two perfectly insignificant and incapable individuals, whose 

existence is only rendered possible through the high organization of civilised crowds 

[329, с. 5]. 

5. The two whites had a liking for that old and incomprehensible creature, and 

called him Father Gobila [329, с. 9]. 

Перший приклад є вступним реченням новели, що традиційно починається 

із зачину, в якому автор зображує головних дійових осіб. Як вже було 

зауважено, слово man, вжите в формі множини, відповідає нормам нейтральної 

лексики, позначає будь-яку дорослу особу та не містить жодної конотації.  
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Прикладом реалізації розмовного стилю є друге речення, що включає в 

себе слово chap. Виражений прямою мовою монолог, до складу якого входить 

наведене речення, є міркуванням персонажа з приводу того, який вигляд 

матиме через сто років те далеке від цивілізації місце, де він та його колега 

працюють. Зазвичай, слово chap вживається для позначення людини, знайомої 

мовцю і, більш того, якій мовець симпатизує. Очевидно, що персонаж не міг 

знати тих людей, які в майбутньому будуть населяти цю віддалену частину 

Африки, однак він використовує розмовний варіант слова man з позитивною 

конотацією, тим самим показуючи надію на щасливий розвиток подій.  

Третій приклад також містить стилістично знижене слово fellow, що має 

розмовний характер і до того ж є архаїчним. Цей синонім має кілька значень: 

по-перше, слово fellows означає групу людей, об’єднаних однією сферою 

діяльності (з контексту зрозуміло, що персонаж розповідає про доручення, які 

він дав своїм підлеглим); по-друге, ця лексична одиниця може виражати 

зневажливий тон стосовно тих людей, які позначаються словом fellows (друге 

речення в прикладі доводить, що мовець ставить під великий сумнів те, що 

робітники здатні виконати його доручення).  

Слово individuals у наступному прикладі відрізняється від попередніх 

іншим стилістичним забарвленням: воно відноситься до офіційно-ділового 

стилю та є стилістично піднесеним стосовно нейтральної одиниці man. 

Спостерігається комічний характер зображеної ситуації, що забезпечується 

стилістичною фігурою «оксиморон» (insignificant and incapable individuals). 

Автор використовує комбінацію слова individuals, що саме по собі вирізняється 

офіційним тоном та позитивною конотацією, та епітетів insignificant та 

incapable, що характеризують цих людей як незначних і нездатних ні на що. 

Поєднання слів із протилежним значенням здійснює комічний ефект.  

У останньому прикладі вжито слово creature, що являє собою біблійний 

термін і відповідно є стилістично піднесеним у розглянутому синонімічному 

ряді. Автор називає так людину з метою опису характеру взаємовідносин 

позначеного персонажа з двома іншими. Відбувається взаємодія стилістично 
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забарвленого слова з контекстом, і читач розпізнає прихильність головних 

дійових осіб до так званого «Божого творіння».  

Усі проаналізовані слова можна поділити на дві групи згідно з їхнім 

стилістичним забарвленням. Перша група включає слова chap і fellow, що є 

стилістично зниженими синонімами до нейтральної домінанти man. Друга 

група містить слова individual і creature, що є стилістично піднесеними в 

порівнянні зі словом man. Вибір того чи іншого слова з синонімічного ряду 

визначається як характерними рисами тієї людини, яка позначається, так і 

ставленням мовця до неї, а також до ситуації, що певним чином відбивається й 

на ставленні адресата до позначеної особи та загалом до повідомленої події.   

Як свідчить аналіз прикладів, англомовні новели, крім нейтральної 

лексики, містять одиниці інших лексичних прошарків: 1) терміни (як-от, 

experiment, physiology, suspect, evidence, penalty, research), 2) поетизми (як-от, 

heavens у значенні sky, cease у значенні stop, vanish у значенні disappear), 

3) архаїзми (як-от, fellow у значенні man, lad у значенні boy, parlour у значенні 

sitting room, thee у значенні you, morning-room у значенні living room, knock-out 

у значенні stunning, afternoon у значенні twilight), 4) варваризми (як-от, chic у 

значенні stylish, tete-a-tete у значенні face-to-face, basta у значенні enough або 

stop, à propos of nothing у значенні without reference to anything), 5) сленгізми 

(як-от, chips у значенні money, bastard у значенні mean person), 6) жаргонізми 

(як-от, skivvy у значенні maid of all work), 7) діалектизми (як-от, Cockney 

English: ‘anging замість hanging, speakin’ замість speaking, readin’ замість 

reading; the dialect of the people of Newfoundland: pr’y замість pray), 

8) вульгаризми (як-от, damn, beast, devil, hell, ass, blimey). 

Вибірку наведених лексичних одиниць здійснено на основі текстів таких 

англомовних новел: “The Great Keinplatz Experiment” А. Конана-Дойля [358, 

с. 112–124], “Dog Star” А. Ч. Кларка [358, с. 179–185], “The Chocolate Box” та 

“Wasps’ Nest” А. Крісті [328, с. 46–56, 101–109], “Bernice Bobs Her Hair” 

Ф. С. Фіцджеральда [331, с. 21–60], “An Outpost of Progress” та “The Lagoon” 

Дж. Конрада [329, с. 3–23, 24–35], “Young Goodman Brown” Н. Готорна [334], 
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“England, My England”, “You Touched Me” та “The Horse Dealer’s Daughter” 

Д. Г. Лоуренса [346, с. 5–73, 74–110, 146–182], “The Man with the Scar”, “The 

End of the Flight” та “The Verger” В. С. Моема [353, с. 3–7, 62–68, 75–81], “The 

Brief Debut of Tildy” О. Генрі [339, с. 39–56]. 

Отже, досліджуючи англомовну новелу, виявлено, що загальною для всіх 

текстів цього типу є нейтральна, автологічна лексика, на тлі якої вживаються 

одиниці інших лексичних прошарків, а також різноманітні лексичні та 

синтаксичні засоби виразності. Нейтральний стиль у англомовній новелі являє 

собою основу для реалізації стилістично забарвлених елементів. Як було 

зазначено у розділі 2, переважальну більшість проаналізованих текстів 

представлено здебільшого авторським мовленням, в яке гармонійно 

вплітаються три види чужого мовлення (пряма мова, непряма мова, невласне-

пряма мова). Аналіз показав, що в авторському мовленні, зазвичай, вживається 

нормативна літературна мова з великою кількістю нейтральних лексичних 

одиниць. На відміну від авторського, чуже мовлення характеризується 

наявністю стилістично знижених і стилістично піднесених слів.   

 Помилково вважати, що загальновживана нейтральна лексика позбавлена 

прагматичного потенціалу, оскільки навмисно спрощений стиль сприяє більш 

швидкому та легкому сприйняттю читачем інформації в процесі декодування 

смислу художнього тексту загалом і його окремих компонентів. Художнього 

сенсу словам нейтрального стилю надає безпосередній контекст, стиль певного 

тексту та окремого автора, характерна композиційна структура художнього 

тексту. Навіть нейтральні за своїм стилем слова можуть успішно сприяти 

реалізації авторського задуму та справленню емоційно-естетичного впливу на 

читача. Отже, можна стверджувати, що добір автором слів на основі 

номінативного значення виконує прагматичну функцію. 

Експресивність художнього тексту забезпечується різноманітними 

засобами виразності. Існує велика кількість теорій та поглядів на сутність і 

класифікацію мовних засобів виразності. Нас цікавить аналіз лексичних і 
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синтаксичних засобів виразності англомовної новели, перші з яких розглянемо 

в наступному підрозділі. 

 

3.2. Лексичні засоби вираження експресивності в англомовній новелі 

 

Обов’язковим компонентом усебічного дослідження художнього тексту в 

лінгвостилістичному та прагматичному аспектах є аналіз його лексичного 

рівня, зокрема лексичних засобів виразності. Новела багата на різноманітні 

лексичні засоби, що надають тексту експресивного характеру. Виходячи з 

поставленого нами завдання, ми зосереджуємо увагу на виявленні стилістичних 

засобів, що сприяють експресивно-оцінній характеристиці персонажів, подій 

тощо, створенню образів, естетичній цінності тексту, здійсненню впливу на 

реципієнта, в результаті чого в нього виникає певний емоційний стан. 

3.2.1. Підходи до визначення та класифікації лексичних стилістичних 

засобів. Для цього підрозділу цінним є осмислення поняття лексичних засобів 

виразності, до яких належать тропи. І. В. Арнольд тропами вважає всі види 

образного вживання слів, словосполучень та фонем, які слугують для опису. До 

їх числа відносяться такі типи переносного вживання слів і виразів, як 

метафора, метонімія, гіпербола, літота, іронія, перифраз і т. п. Ці зображувальні 

засоби характеризуються як парадигматичні, оскільки вони основані на 

асоціації обраних автором слів і виразів з іншими близькими їм за значенням і 

тому потенційно можливими, але не представленими в тексті словами, стосовно 

яких їм віддано перевагу [2002, с. 46].  

Цікавою є ідея В. В. Одинцова щодо двупланового характеру тропів: з 

одного боку, припускається вживання слова в образному значенні; з іншого 

боку, при реалізації переносного значення зберігається прямий смисл слова. 

Характер зв’язку цих двох планів тропа визначає його конкретні різновиди. 

Тропи сприяють формуванню емоційного ставлення до теми, вселяють ті чи 

інші почуття, набувають оцінного смислу [152, с. 246]. 
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До цього можна додати думки інших дослідників, які доповнюють 

вищенаведені та сприяють усебічному розкриттю поняття «троп». Сутність 

тропів та їх функції в художніх текстах висвітлюються на основі загальних 

законів художнього пізнання та мовно-естетичного відображення навколишньої 

реальності. В основі семантичних процесів творення зображувальних засобів 

лежить асоціативне мислення, що моделює та зумовлює кореляцію значення 

слова та поняттєвих уявлень про життєвий досвід. Основна функція будь-якого 

тропа полягає в утворенні нового образного поняття, що викликає певні 

асоціації шляхом узагальнення, добору найхарактернішого в процесі 

сприйняття й осмислення дійсності [255, с. 105].    

Умотивованість художньо-образних структур на основі лексичних 

трансформацій може бути з’ясована в конкретному контексті, тому лише в 

ньому стилістичні одиниці набувають нових значень. Виявляючи потенційні 

можливості, текстові елементи вступають у семантико-формальні зв’язки, 

корелюють з іншими засобами виразності. Осмислення взаємозумовленості цих 

зв’язків уможливлює появу нових, практично невичерпних зіставлень, 

співвідношень, протиставлень, асоціацій, впливає на мовне означення й 

відтворення художньої концепції світу. Завдяки тропам, що репрезентують 

взаємодію мовних знаків, логіко-семантичного позначення, експресивної 

насиченості та предметної образності, художній текст концентрує в 

обмеженому просторі слова такий обсяг інформації, що значно перевищує 

можливості мовного знаку поза текстом [120, с. 89–90]. 

Існує положення щодо «однослівності» тропів, що потребує суттєвого 

уточнення. У тропі дійсно семантична транспозиція торкається лише одного 

слова, проте троп може реалізуватися тільки в контексті, в бінарному 

утворенні, що називається тропеїчною конфігурацією. В такій конфігурації 

один компонент (актуалізатор тропа) завжди вживається у прямому значенні, 

тоді як інший (ядро тропа) – у переносному [157, с. 6]. 

Дослідниками виявлено велику кількість лексичних засобів виразності, 

отже існують і типології, в основі яких лежать різні критерії виокремлення. 
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О. М. Мороховського розглядає їх у контексті семасіології та називає фігурами 

заміщення. Вони є засобами вторинної номінації, яка виникає завдяки 

подібності двох об’єктів, що встановлюється більш чи менш суб’єктивно, або 

суміжності, що існує, як правило, об’єктивно між двома об’єктами. Фігури 

заміщення поділяються на дві групи: фігури кількості та фігури якості. Перша 

група включає в себе гіперболу, мейозис та літоту, друга – метонімію, 

метафору та іронію [140, с. 163].   

Під стилістичними засобами О. М. Мороховський має на увазі фігури 

суміщення, тобто стилістично значимі способи сполучення в синтагматичній 

послідовності одиниць одного рівня, в тому числі й засобів виразності, в межах 

одиниці одного, більш високого, рівня. Фігури суміщення поділяються на три 

групи: фігури тотожності (порівняння, синоніми-замінники, синоніми-

уточнювачі), фігури протилежності (антитеза, оксиморон) та фігури нерівності 

(наростання, клімакс) і розрядження (антиклімакс, зевґма) [140, с. 183].  

У новелі представлено різні засоби виразності, кожний з яких потребує 

окремого обговорення. В наступних підрозділах розглянемо систему лексичних 

засобів експресивності англомовної новели, яка включає найхарактерніші для 

цього типу тексту епітет, порівняння, метафору, метонімію. 

3.2.2. Епітет як засіб надання експресивно-оцінної характеристики в 

англомовній новелі. Перш ніж починати аналіз цього засобу виразності на 

матеріалі новели, розглянемо сутність поняття «епітет», який інтерпретується 

як: художнє означення, що підкреслює характерну рису явища, предмета, дії 

[311, с. 76]; засіб виразності, що ґрунтується на виокремленні певної ознаки 

зображеного явища та оформлюється у вигляді атрибутивного слова або 

словосполучення, яке характеризує явище з погляду індивідуального 

сприйняття [39, с. 138]; стилістична фігура, що виконує роль атрибута 

предмета, дії, стану та характеризується високою емотивно-експресивною 

зарядженістю, оцінністю й образністю [212, с. 145]. 

Наведені трактування можна доповнити дефініцією І. В. Арнольд, згідно 

якої епітет є лексико-синтаксичним тропом, що виконує функцію означення, 
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обставини або звернення й вирізняється необов’язковим переносним 

характером і обов’язковою наявністю в ньому емотивних або експресивних та 

інших конотацій, завдяки яким виражається ставлення автора до предмета. 

Властивість бути епітетом виникає в слові або кількох словах лише в 

сполученні з назвою означуваного предмета або явища [6, с. 68].    

Подані вище визначення виражають більш-менш однакову точку зору 

щодо сутності досліджуваного стилістичного засобу, хоча існують й інші, 

відмінні погляди на це явище. Наприклад, Ю. М. Скребнєв взагалі вважає 

помилковим відносити епітет до різновидів тропа, зауважуючи на тому, що він 

не є ані чисто ономасіологічним, ані семасіологічним, оскільки має синтактичні 

обмеження: виконання ролі експресивного означення або обставини та 

неможливість виконання ролі підмета, додатка або присудка. Тому поняття 

«епітет», на його думку, є гібридним, тобто частково семантичним і частково 

синтаксичним, з чим ми повністю погоджуємося [219, с. 100]. 

Існує багато класифікацій, що різняться за своїм складом та критеріями 

виокремлення видів епітетів. Розглянемо найбільш, на наш погляд, повні та 

релевантні з них. За семантичним принципом розрізняють такі епітети: 

тавтологічні (семантично узгоджені епітети, що підкреслюють певну 

властивість означуваного слова); пояснювальні (епітети, що вказують на 

важливу рису означуваного слова, необов’язково властиву всьому класу, до 

якого він належить, а характерну саме йому); метафоричні (двопланові епітети, 

що вказують на подібні та відмінні ознаки та характеризуються семантичною 

неузгодженістю, порушенням відміченості) [6, с. 69]. 

Цікавою є класифікація, відповідно до якої епітети поділяються на постійні 

(характерні для народної творчості) та індивідуально-авторські [46, с. 192]. 

З точки зору структурної організації виокремлюють: прості епітети, 

виражені прикметниками, дієприкметниками, іменниками-ад’юнктами; складні 

епітети, виражені складними прикметниками або складними іменниками-

ад’юнктами; фразові епітети зі структурою словосполучень; епітети-речення, 

виражені інтегрованими реченнями [157, с. 11].    
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Останні два пункти об’єднують єдиною назвою «голофразіс», що є 

словосполученням або реченням, оказіонально функціюючим як цілісно 

оформлене утворення, яке графічно, інтонаційно та синтаксично уподібнене до 

слова. Голофразіс підвищує експресивність епітета та в силу своєї 

непередбачуваності є дуже виразним [6, с. 70].    

За критерієм розташування епітет буває таких типів: епітет у препозиції до 

означуваного слова, епітет у постпозиції до означуваного слова, зміщений 

епітет (такий епітет, синтаксичні зв’язки якого не співпадають із семантичними 

зв’язками та який за смислом відносяться не до того слова, з яким пов'язаний 

синтаксично) [6, с. 70].   

Слід зазначити, що епітет, як і будь-який інший стилістичний засіб, 

реалізує певні функції в тексті. Ми поділяємо думку Т. М. Онопрієнко, згідно з 

якою епітет виконує інформативну та конструктивну функції. Інформативна 

функція полягає в тому, що епітет є способом повідомлення, тобто може 

характеризувати різні предмети й властивості, які сприймаються будь-яким 

органом почуття, а також поєднувати різні сфери сприйняття. Конструктивна 

функція спирається на тому, що епітет є засобом внутрішньої організації тексту 

та взаємодіє з іншими словесними засобами, бере участь у реалізації всіх 

параметрів мовленнєвого цілого [158, с. 128–129]. 

До зазначених функцій епітета ми пропонуємо додати ще одну – 

прагматичну. Зображаючи персонажа, предмет, явище тощо, автор подає свою 

власну оцінку шляхом вживання того чи іншого епітета та виказує своє 

ставлення до означеного, що, в свою чергу, певним чином відбивається на 

сприйнятті читача та формуванні вже в нього особливого ставлення до тих 

самих персонажів, предметів, явищ і т. п. За допомогою добору характерного 

для означуваного слова епітета здійснюється вплив на емоційний стан і почуття 

читача, що називається прагматичним впливом, який відбувається в процесі 

взаємодії адресанта з адресатом через англомовну новелу.  

Про наявність епітетів, що виконують зазначені функції, свідчать приклади 

з англомовних новел (уривки з текстів новел див. у додатку А, приклад №8). У 
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наведених прикладах функціюють пояснювальні та метафоричні епітети, що 

здебільшого займають препозицію стосовно означуваних слів. Усі підкреслені 

епітети виражені прикметниками, за виключенням кількох, які утворюються 

комбінацією прикметника з прислівником. Шляхом вибору того чи іншого 

епітета автори англомовних новел надають експресивно-оцінну характеристику 

персонажів, зображуваних предметів і явищ.  

Важливо зазначити, що кожна, без винятку, англомовна новела містить 

епітети. З огляду на композиційно-мовленнєві форми, в найбільшій кількості 

епітети вживаються в описі, менш представленими є в повідомленні та роздумі. 

Автори часто вдаються до цього стилістичного засобу для подання більш 

детальної характеристики й оцінки певного предмета, явища або особи. У 

процесі аналізу фактичного матеріалу виявлено певні групи епітетів, що 

функціюють в англомовній новелі. Поділ епітетів на окремі групи відбувався за 

двома критеріями: за семантичним значенням і за структурною організацією.  

Отже, з точки зору семантики в англомовній новелі представлені 

тавтологічні, пояснювальні та метафоричні епітети. Тавтологічні епітети 

повторюють у своєму складі сему, що означає невіддільну рису означуваних 

предметів (уривки з текстів новел див. у додатку А, приклад №9). 

Пояснювальні епітети надають особливу, непритаманну іншим об’єктам або 

суб’єктам характеристику (уривки з текстів новел див. у додатку А, 

приклад №10). Метафоричні епітети приписують неживим предметам 

властивості живої істоти, або тваринам – людські властивості (уривки з текстів 

новел див. у додатку А, приклад №11).   

За нашими спостереженнями, пояснювальні епітети є найпоширенішими в 

англомовній новелі, про що свідчить навіть кількість епітетів такого типу, 

вжитих у наведених прикладах. Проте деякі автори, як також 

продемонстровано в цих прикладах, вдаються й до вживання тавтологічних та 

метафоричних епітетів з метою не тільки подання характеристики або оцінки, 

але й підвищення експресивності тексту.  
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Проілюструємо також на матеріалі англомовних новел приклади епітетів, 

виокремлених на основі їхньої будови – прості, складні та фразові. Прості 

епітети можуть бути вираженими різними частинами мови, але завжди є 

однослівними, наприклад: 

1. Each of these pauses lasted no more than a couple of seconds, and each 

had the profundity of an endless meditation [329, с. 233]. 

2. The change of subject made Harrison frown in a puzzled way [328, 

с. 103]. 

3. He threw the book from him with a dramatic gesture [328, с. 33]. 

Складні епітети вирізняються великою кількістю різноманітних 

структурних моделей, виражаються складними прикметниками або 

іменниками-ад’юнктами та пишуться, як правило, через дефіс, наприклад: 

1. He would give a little contemptuous curve to his lip, and take on a shy, 

charity-boy grin, when refinement was thrust upon him [346, с. 79]. 

2. Sloping, dank, winter-dark fields stretched away on the open sides [346, 

с. 159]. 

3. They had an independent bearing, resolute eyes, a restrained manner; 

and we seem yet to hear their soft voices speaking of battles, travels, and escapes; 

boasting with composure, joking quietly; sometimes in well-bred murmurs extolling 

their own valour, our generosity … [329, с. 36]. 

Фразові епітети виражаються словосполученням або навіть реченням і 

вживаються в разі необхідності точно визначити певне явище, предмет або 

особу, для позначення яких немає окремого слова, наприклад: 

1. Fatherhood that had life-and-death authority over the children: a great 

natural power [346, с. 32]. 

2. Alix who had always considered herself “not the falling-in-love kind”, 

was swept clean off her feet [328, с. 68].  

3. Carlier, undermined by fever, could not swagger any more, but kept 

tottering about, still with a devil-may-care air, as became a man who remembered his 

crack regiment [329, с. 17]. 
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Огляд текстів англомовних новел доводить, що найбільш поширеними 

типами, виокремленими на основі структурної організації, є прості та складні 

епітети, голофразіс, тобто фразові епітети, зустрічається надзвичайно рідко.  

Підсумовуючи, зазначимо, що пояснювальні епітети слугують, передусім, 

засобом характеристики, підкреслення певної ознаки, в той час як метафоричні 

та тавтологічні епітети більш наділені експресивною потужністю і активізують 

у адресата певний емоційний настрій. Експресивність епітета підвищується 

завдяки взаємодії з іншими стилістичними засобами, оскільки всі вони 

належать до єдиної цілісної системи. Цей факт засвідчується їх опозиційністю 

один до одного та наявністю між ними проміжних форм змішаного 

походження, як наприклад: метафоричний епітет, порівняльна метафора тощо. 

Ці та інші засоби виразності ми розглянемо в наступних підрозділах. 

3.2.3. Порівняння як образотвірний засіб художнього мовлення. Тексти 

англомовних новел характеризуються наявністю великої кількості порівнянь, 

тому вважаємо необхідним детально проаналізувати цей засіб виразності. Услід 

за О. М. Мороховським, під порівнянням розуміємо стилістичний прийом, що 

полягає в частковому уподібненні двох об’єктів дійсності, які відносяться до 

різних класів. Порівнювані предмети не є повністю ідентичними, а лише 

чимось нагадують один одного. Констатація їх часткової тотожності дає 

поштовх до сприйняття предмета по-новому [140, с. 183].     

Л. І. Мацько подає таке визначення порівняння, яке не протирічить 

взятому нами за основу, а доповнює його: «Порівняння – це тропеїчні фігури, в 

яких мовне зображення особи, предмета, явища чи дії передається через 

найхарактерніші ознаки, що є властивими для інших» [131, с. 359]. 

Для нашого аналізу важливим є з’ясування способів приєднання 

порівняння до речення. Існує визначення, згідно з яким порівняльний зворот 

тлумачиться як частина простого речення, що містить порівняння та зв’язується 

з реченням за допомогою підрядного сполучника [78, с. 132], і яке, з нашої 

точки зору, потребує деякого уточнення. Наведена дефініція не викликає 

принципових заперечень, однак слід зауважити, що в англійській мові 
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порівняння може бути вираженим частиною не лише простого речення та 

поєднуватися з реченням іншими, крім підрядного сполучника, способами.  

Ця думка знаходить підтвердження у праці Ю. М. Скребнєва, який 

стверджує, що порівняння може входити до складу простого речення, 

складнопідрядного речення з підрядною порівняльною частиною та навіть 

виражатися одним складним словом [219, с. 148].   

Концепція стосовно способів приєднання порівняння до інших членів 

речення відображається також у праці О. М. Мороховського, який зазначає, що 

порівняння є структурою, що складається з двох компонентів: суб’єкта та 

об’єкта порівняння, об’єднаних формальними показниками розумової операції 

уподібнення. У випадку, коли формальний індикатор порівняння відсутній, але 

відношення обох частин структури є відношеннями подібності, то в таких 

порівняннях лексичне значення дієслів підкреслює тип семантичних відносин 

між елементами висловлювання [140, с. 183].    

Оскільки англомовна новела є типом художнього тексту, що ґрунтується 

на незвичайній події, характерною рисою якої є неочікуваний кінець, для 

нашого дослідження важливо зосередити увагу на тому, що однією з суттєвих 

ознак художнього порівняння є елемент неочікуваності, новизни та 

винахідливості. Необхідно відрізняти художнє порівняння від логічного: 

основою логічного порівняння є загальновідома спільна ознака порівнюваних 

об’єктів, а художнє порівняння викликає образ для того, щоб підкреслити ту чи 

іншу ознаку. Лінгвістичним фактором, який характеризує порівняння як 

художній троп, є приналежність компонентів порівняння до різних лексико-

семантичних груп, що й створює художню експресію [44, с. 100–101]. Попри 

той факт, що в цитованій праці лінгвістичний аналіз засобів виразності 

здійснюється не на матеріалі англомовних художніх текстів, викладена думка 

знаходить своє підтвердження в англомовній новелі. 

Нашим завданням є лінгвостилістичний аналіз засобів виразності, тому 

суттєвим є те, що саме художні порівняння відіграють важливу роль у 

стилістичній системі мови. Кожний компонент семантичної структури цих 
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порівнянь є носієм образності, під якою розуміють властивість художньої мови 

передавати не лише логічну інформацію, але й таку, що підлягає чуттєвому 

сприйняттю, за допомогою системи словесних образів [140, с. 39].     

Про важливе значення порівняння висновок також можна зробити зі слів 

О. О. Потебні, який стверджував, що сам процес пізнання є процесом 

порівняння [195, с. 255]. Ця думка отримує розвиток у твердженні 

Л. В. Голоюх, відповідно до якого порівняння є одним із засобів пізнання світу, 

що полягає у виявленні зовнішніх і внутрішніх зв’язків між предметами та 

явищами [45, с. 1].  

Отже, порівняння – це структура, що складається з суб’єкта та об’єкта 

порівняння, які уподібнюються один одному на основі виокремлення ознаки, 

притаманної обом компонентам порівняння і яку автор має на меті висвітлити. 

Розрізняють логічні та художні порівняння, основна відмінність яких полягає в 

приналежності суб’єкта та об’єкта до одного класу в першому випадку і до 

різних класів у другому. Порівняння класифікуються за способом вираження 

подібності, а також за способом приєднання до складу речення. Цей троп 

покликаний посилювати експресивність певної якості суб’єкта порівняння, 

створювати яскраві образи, актуалізувати розумову діяльність та розвивати 

уяву читача. Зауважимо, що чим більш неочікуваним є порівняння, тим 

важливішу прагматичну та стилістичну роль воно відіграє в художньому тексті. 

3.2.4. Порівняння як засіб виразності в англомовній новелі. Серед 

стилістичних засобів, що сприяють виразності англомовної новели, помітне 

місце посідає порівняння. Це ефективний засіб створення образів і підвищення 

експресивності англомовної новели. Для нашого аналізу важливим є 

усвідомлення різниці між логічним і художнім порівнянням, оскільки саме 

художнє порівняння, як уже зауважувалося, є тим стилістично маркованим 

засобом, що здійснює більший вплив на читача.  

Проаналізуємо логічне та художнє порівняння на прикладі двох речень із 

новели “An Outpost of Progress” Дж. Конрада (уривки з тексту новели див. у 

додатку А, приклад №12). Перший приклад включає в себе порівняння as 
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children do in the dark, що відноситься до типу логічних. У цьому реченні як 

суб’єкт (Kayerts and Carlier), так і об’єкт порівняння (children) є 

представниками одного класу, які мають багато спільних рис, хоча за 

допомогою порівняння безпосередньо наголошується на одній – на 

конкретному емоційному стані – відчутті небезпеки, що є спільним для 

суб’єкта та об’єкта порівняльного звороту. Автор описує страх перед 

невідомістю, який відчувають головні персонажі новели, порівнюючи його зі 

страхом, який охоплює дітей, коли вони знаходяться в темряві. 

У другому прикладі суб’єкт (the whole land) та об’єкт порівняння (one 

immense drum) відносяться до гетерогенних класів, і автор знаходить одну 

спільну ознаку, що поєднує їх – шум, галас. Шляхом порівняння стану природи, 

оточуючого середовища зі звуками, які видає музичний інструмент, зокрема 

барабан, створюється певний образ, що сприяє експресивності та емотивності 

новели. Відтак, порівняння as if the whole land had been one immense drum 

booming out steadily an appeal to heaven є художнім.  

За нашими спостереженнями, функціювання порівняльних зворотів не 

залежить від синтаксичної будови речень і простежується як у простих, так і в 

складних реченнях. Наведемо приклади простих речень, одним із компонентів 

яких є порівняння: 

1. The river, the forest, all the great land throbbing with life, were like a 

great emptiness [329, с. 7].  

2. And she was passionately kissing his knees, through the wet clothing, 

passionately and indiscriminately kissing his knees, his legs, as if unaware of 

everything [346, с. 173–174].   

У текстах англомовних новел знаходимо також складнопідрядні речення, 

що включають у себе стилістичний засіб «порівняння»: 

1. He was an intelligent man who had had some education, but preferred to 

remain as if he were one with the rest of the working people [346, с. 77].  

2. You look as if you’d been insulted whenever you’re thrown with any 

except the most popular boys [331, с. 40].  
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Крім цього, порівняння можуть бути виражені одним складним словом, 

що, зазвичай, містить морфему -like і пишеться через дефіс або разом. Це явище 

є не надто поширеним у англомовній новелі, проте виявлено поодинокі випадки 

вживання подібних слів-порівнянь, наприклад:  

1.  “Have you got a dollar?” asked Tripp, with his most fawning look and 

his dog-like eyes that blinked in the narrow space between his high-growing matted 

beard and his low-growing matted hair [340]. (“No Story”, О. Генрі)  

2. Her businesslike eye rested for an instant upon the disappearing form of 

Mr. Kelley [341]. (“The Gold that Glittered”, О. Генрі) 

Цікавим видається аналіз шляхів приєднання порівняльних зворотів до 

речення. В англомовній новелі спостерігаємо два продуктивні способи: за 

допомогою підрядного сполучника або дієслова, значення якого вказує на 

подібність порівнюваних об’єктів дійсності. Поєднання суб’єкта та об’єкта 

порівняння шляхом додавання сполучника знаходимо в таких прикладах: 

1. Water fell from my face like rain from a cloud [329, с. 31].  

2. My heart beat calmly as that of one who slumbers in innocence [357]. 

(“The Black Cat”, Е. А. По) 

Приклади демонструють, що порівняння може вводитися в речення за 

допомогою підрядних сполучників, які ще називаються сполучниками образу 

дії та порівняння. У поданих реченнях вжито сполучники like (у прикладі №1) 

та as (у прикладі №2), які є тією ланкою, що поєднує порівняння з іншою 

частиною речення. Крім зазначених сполучників, у англомовній новелі 

функціюють й інші: as if, as though, as … as, such as.  

Наведемо приклади порівняння, що вводяться дієсловами з відповідним 

лексичним значенням: 

1. But the only thing about him, that could be fixed upon as remarkable, 

was his stuff, which bore the likeness of a great black snake, so curiously wrought, 

that it might almost be seen to twist and wriggle itself like a living serpent [334]. 

(“Young Goodman Brown”, Н. Готорн) 
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2. At any rate the director of the Great Trading Company, coming up in a 

steamer that resembled an enormous sardine box with a flat-roofed shed erected on 

it, found the station in good order… [329, с. 4].  

У першому прикладі порівнюється ноша персонажа новели з чорною змією 

(his stuff, which bore the likeness of a great black snake), що привертає увагу 

читача своєю несподіваністю та незвичайністю. Порівняння вводиться 

дієсловом з додатком (bore the likeness), але речення містить ще одне 

порівняння, перед яким знаходиться сполучник like. У другому прикладі 

стилістичний засіб вводиться дієсловом resemble у формі минулого часу для 

порівняння пароплаву з банкою сардин надзвичайно великих розмірів, що може 

означати нестачу вільного місця на судні. 

Підсумуємо, що порівняння є стилістичним засобом, що полягає в 

зіставленні двох об’єктів на основі їх часткової подібності. В новелі порівняння 

може виражатися одним складним словом або порівняльним зворотом, що 

входить до складу простого або складного речення. Найпоширенішими 

способами приєднання порівняльних зворотів до речення є приєднання їх за 

допомогою сполучника або дієслова з відповідним лексичним значенням. 

Порівняння вважається універсальним мовно-художнім засобом, що 

ґрунтується на зіставленні понять, паралелізмі уявлень і асоціативних зв’язках.  

У процесі аналізу стилістичних засобів художнього тексту іноді виникає 

проблема, пов’язана з розмежуванням таких тропів, як порівняння та метафора 

через те, що існують їх гібридні типи, тому природно постає завдання 

визначити, який троп є домінуючим. Спробуємо з’ясувати це питання у 

підрозділах 3.2.5 і 3.2.6.  

3.2.5. Метафора як основа естетичної цінності художнього тексту. 

Метафора визначається як: приховане порівняння, що здійснюється шляхом 

застосування назви одного предмета стосовно іншого та виявляє таким чином 

якусь важливу рису другого [6, с. 64]; компактний троп, що виникає внаслідок 

вживання слова в переносному значенні на основі схожості означуваного 

предмета з іншим [131, с. 444].   
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У процесі лінгвостилістичного аналізу експресивного потенціалу 

художнього тексту постає питання розрізнення певних стилістичних засобів, 

зокрема метафори та порівняння. Тому цінним для нашого дослідження є 

концепція Н. Д. Арутюнової, яка формально відрізняє метафору від порівняння 

за структурою, тобто наявністю в останнього маркерів компаративності 

(наприклад, like, as if, similar тощо). Разом з тим, як зазначалося, існує 

приховане порівняння, в якому ці маркери відсутні, тому дослідниця 

виокремлює й семантичні розбіжності: порівняння є більш експліцитним, ніж 

метафора, та може конкретизувати основу й спосіб зіставлення. Увага також 

акцентується на тому факті, що порівняння виражає тимчасову подібність двох 

об’єктів, у той час як метафора – сталу [8, с. 156–157]. 

Естетичній цінності художнього тексту сприяє унікальність метафори, яка 

полягає в тому, що вона здатна збільшувати семантичний обсяг поняття, яке 

передається, та долучати до його розпізнання весь арсенал фонових знань 

адресата. Метафори містять тільки оригінальну інформацію та позбавлені 

тривіальної, надмірної. Одним із критеріїв естетичної цінності тексту є те, що в 

тексті на кожному мовному рівні наявна така інформація, смисл якої може бути 

розкритим лише на більш високому рівні. Таким чином, для адресата 

створюються умови для розпізнання художніх образів, інтенцій автора тексту. 

Ці умови «просунення» думки адресата нагору, до найвищого щаблю ієрархії 

мовних рівнів – образного – забезпечуються тропами, в тому числі тропом із 

найбільшим потенціалом – метафорою [100, с. 142–143].    

Отже, метафора є цінною як стилістичний засіб, коли в ній криється 

оригінальна інформація. Тим не менш, вона має свої фази розвитку та з часом 

може перетворитися на сталий зворот і втратити свою оригінальність. 

Розглянемо етапи розвитку цього тропа. Метафора з’являється в мові як 

яскравий засіб виразності. Асоціативні зв’язки, що мають місце під час 

вживання метафори, спираються на суб’єктивно-авторську оцінку тих чи інших 

явищ реальної дійсності, яка оточує людину. Потім метафора може втратити 

своє переносне значення та перейти до розряду сталих зворотів мовлення 
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відповідно до того, як характерне для цієї метафори значення поступається 

місцем номінативному значенню [242, с. 9].      

Таким чином, суттєвим виявляється розмежування мовної та художньої 

метафори. Розбіжності між ними полягають у їх лексичному статусі, який у 

мовної метафори, як самостійної лексичної одиниці, піддається 

структуруванню та підведенню під типові схеми, і вона достатньо вільно 

вступає в семантичні зв’язки; в той час як художня метафора, яка пов’язана з 

контекстом, є унікальною та має свою лексичну самостійність [257, с. 164].  

Для нашого дослідження становить інтерес саме художня метафора, яка ще 

називається авторською, оскільки цей тип метафори є образним тропом, що 

вживається для реалізації естетичної, а не номінативної функції в художньому 

тексті. Вона вирізняється новизною, тісним зв’язком із контекстом, несе в собі 

образ автора, особливості його індивідуального стилю, а також специфічні 

національні, культурні та соціальні коди [22, с. 41].        

Цікавою є думка стосовно ієрархії функцій метафори в художньому тексті. 

Серед її головних функцій виокремлюють естетичну (метафора як засіб 

прикрашання мовлення) та активаційну (метафора як засіб активізації 

сприйняття адресата), а концептуальну, моделюючу та оцінну функції 

відносять до другорядних [91, с. 132].  

У художньому тексті функціюють найрізноманітніші види метафори, що 

піддаються систематизації, не дивлячись на їх чисельність і різну природу. 

Розглянемо традиційні класифікації метафори. І. В. Арнольд пропонує 

класифікувати метафори за їх структурою на прості та розгорнуті, або 

розширені. Перші виражаються одним образом (проте необов’язково є 

однослівними), а останні складаються з кількох метафорично вжитих слів, що 

підсилюють умотивованість одного образа шляхом повторного поєднання двох 

планів та їх паралельного функціювання [6, с. 64]. 

Крім поділу метафори на просту та розгорнуту, І. В. Арнольд виокремлює 

такі види, як гіпербола та літота. Гіперболою називається навмисне 

перебільшення, що підвищує експресивність, емфатичність висловлювання. 
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Протилежний гіперболі стилістичний засіб – літота – є нарочитим зменшенням, 

що може виражатися запереченням протилежного. Інтерес також 

представляють композиційна метафора, що реалізується на рівні тексту, та 

метафора, що реалізується на рівні характеру персонажа [6, с. 65–66]. 

Згідно з концепцією Н. Д. Арутюнової, існують такі види метафори: 

номінативна метафора, що полягає в заміні одного значення іншим; образна 

метафора, що виникає внаслідок переходу ідентифікуючого значення в 

предикатне та слугує розвитку фігуральних значень і синонімічних засобів 

мови; когнітивна метафора, що з’являється в результаті зсуву сполучуваності 

предикативних слів і створює полісемію; генералізуюча метафора, що стирає в 

лексичному значенні межі між логічними порядками та стимулює виникнення 

логічної полісемії [8, с. 366].  

Існує типологія метафор, яка ґрунтується на тому, що подібність ознак у 

денотатах, які є основою для переносу назви та відповідної метафоричної 

перебудови прямого значення, може бути різного характеру. Якщо подібність 

міститься в самих порівнюваних речах, то це онтологічна метафора. Коли 

ознаки подібності виявляються лише в момент сприйняття та є різними за 

фізичною природою та структурною роллю, це синестетична метафора. 

Подібність тут породжується не онтологією речей, а механізмами переробки 

інформації. Схожість онтологічної метафори з синестетичною полягає в тому, 

що в кожному випадку, кожен раз по-своєму, вони прагнуть на основі певної 

подібності позначити об’єкт порівняння та конкретизувати його ознаки. Цим 

типам метафори протиставляється емоційно-оцінна метафора, що передбачає 

перехід із когнітивного плану усвідомлення в прагматичний [149, с. 37–38].    

Крім наведених класифікацій, існують інші види метафори, що так само 

сприяють створенню образності, виразності мовлення. Серед них 

виокремлюють уособлення, антропоморфізм, зооморфізм і уречевлення. У 

результаті наділення неживих предметів почуттями й станами людини та 

живого світу в цілому виникає такий прийом, як уособленням. Завдяки 

ототожненню природи з людиною (частинами її тіла, вчинками, думками, 
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почуттями, станами) формується антропоморфізм. Шляхом надання предметам 

і явищам ознак тварини утворюється зооморфізм. Прийом, коли ознаки 

предметів зовнішнього світу переносяться на людину, її духовне життя, 

позначається як уречевлення [44, с. 109–111]. Усі ці види метафори дозволяють 

глибше схарактеризувати особу, предмет або явище. 

Завдання цього підрозділу вбачаємо не тільки в розкритті сутності 

метафори, але й у виявленні характерних рис, що відокремлюють її від інших 

стилістичних засобів. Як вже зазначалося, за допомогою метафори одному 

об’єкту надається назва іншого об’єкта, проте за схожим принципом 

вживається ще один троп – метонімія. Для розпізнання метафори та метонімії 

необхідно знати їхні відмінні ознаки. У випадку з метафорою для того, щоб 

знайти зв'язок між двома об’єктами, мовцю необхідно відшукати асоціації в 

своєму уявленні, а у випадку з метонімією цей зв'язок є очевидним. Вважають, 

що створення метафори вимагає більших розумових зусиль: мовець не вживає 

назву, що лежить на поверхні, а підбирає її на основі свого досвіду. Метонімія 

передбачає менш істотну зміну семантичного плану, оскільки зіставлення 

відбувається не за ознакою подібності  об'єктів, а за ознакою їх суміжності, 

тобто належності до одного класу предметів. Метонімія може виражатися в 

наступному: вживання назви засобу дії замість найменування дії; результату 

замість причини; ознаки замість особи, якій властива ця ознака; символу 

замість об’єкта, що несе в собі цей символ тощо [219, с. 108–109, 112].   

Основними різновидами метонімії є синекдоха, перифраз і евфемізм. 

Синекдоха полягає у переносі найменування, заснованому на взаємозв’язку 

частини та цілого – частина виступає як ціле або навпаки, індивідуум виступає 

як увесь колектив, значення однини виступає в значенні множини і т. п. 

Основою перифраза є заміна назви предмета (або явища) на опис його найбільш 

суттєвих ознак або вказання на їх характерні риси. Евфемізм є різновидом 

перифраза, що характеризується вживанням замість грубих, непристойних, 

неприємних виразів більш ввічливих. Позитивну або негативну оцінку тих чи 
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інших найменувань у певних соціальних ситуаціях формують соціально-

культурні, морально-етнічні та естетичні погляди суспільства [140, с. 168–170].  

Таким чином, ми розглянули визначальні риси метафори, навели 

традиційні класифікації, в основі яких лежать різні критерії виокремлення 

певних видів метафори, провели огляд концепцій, що розкривають сутність і 

виявляють розбіжності метафори та інших стилістичних засобів, зокрема 

порівняння та метонімії. Наступним кроком у нашому дослідженні є аналіз 

функціювання різновидів метафори в англомовній новелі.   

3.2.6. Функціювання метафори в англомовній новелі. У текстах 

англомовних новел міститься велика кількість метафор. Виявлено мовну та 

художню метафору, просту та розгорнуту метафору, гіперболу та літоту, а 

також уособлення, антропоморфізм, зооморфізм та уречевлення. За допомогою 

метафори автор підкреслює індивідуальність певного предмета, особи або 

явища, передає їх неповторність шляхом порівняння з іншими предметами, 

особами або явищами на основі якоїсь спільної ознаки. Відтак, постає проблема 

розрізнення метафори та іншого стилістичного засобу, власне порівняння, що 

також широко представлено в англомовній новелі.      

Наприклад, у новелі “Philomel Cottage” А. Крісті майже в однаковій 

кількості знаходимо випадки вживання як порівняння, так і метафори (з 

незначним превалюванням останньої). В якості прикладу для встановлення 

розбіжностей між цими тропами наводимо два речення, що характеризуються 

зіставленням двох об’єктів: 

1. Disjointed fragments whirled through her brain, like pieces of a jigsaw 

puzzle fitting into place [328, с. 78]. 

2. It was amazing to Alix to see the volcano that existed beneath the 

reserved exterior of the man she had thought she knew so well [328, с. 68].  

У першому прикладі описується розумовий процес пошуку відповіді на 

питання, що не залишає персонажа. Розсіяні думки зіставляються з пазлами, 

процес упорядкування думок порівнюється з процесом підбору необхідних 

фрагментів з метою відтворення повної картини. У другому прикладі 
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відбувається приховане порівняння справжнього характеру чоловіка з 

вулканом. Персонаж нарешті проявляє всі ті вируючі емоції, що крилися в його 

душі, й тим самим виказує свою натуру.  

Отже, кожне речення має зіставлення, але здійснюється воно по-різному. 

Порівняння (приклад №1) складається з двох елементів: того, що порівнюється 

(disjointed fragments), і того, з чим порівнюється (pieces of a jigsaw puzzle), що 

вводиться в речення за допомогою сполучника like. Метафора (приклад №2) є 

одночленною та містить вказання лише на той об’єкт, з яким відбувається 

порівняння (volcano), а об’єкт, який порівнюється виникає в уяві на основі 

асоціативного зв’язку, внаслідок чого немає необхідності вживати жодних 

сполучників. Це перше, що відрізняє порівняння від метафори. Іншою ознакою, 

що також складає основу їх розрізненості, є тимчасовість та сталість подібності 

між двома об’єктами. В метафорі подібність персонажа до вулкану, який у 

будь-який час може вивергнути лаву, є сталою, оскільки це не просто емоція, а 

постійна риса характеру людини. У порівнянні, навпаки, відображається 

скороминуща ситуація, в якій подібність двох об’єктів є тимчасовою.  

Отже, ми розглянули основні розбіжності двох тропів, які в великій 

кількості наявні в англомовних новелах, далі зосередимо увагу безпосередньо 

на різновидах метафори, що функціюють у досліджуваному типі тексту. Перш 

за все, розрізняємо мовну та художню метафори. Стилістичною функцією 

характеризується саме художня, проте для зіставлення проаналізуємо обидва 

види. Приклади мовної метафори взято з новел “Lord Mountdrago” В. С. Моема 

та “The Lagoon” Дж. Конрада: there was a dead silence [358, с. 138]; at the foot of 

big, towering trees [329, с. 24]; the mouth of the river [329, с. 30]; a breath of warm 

air [329, с. 32]. Речення, до складу яких входять ці мовні метафори, нами не 

подано для того, щоб показати, що їх зв'язок із контекстом послаблений, тобто 

вони є сталими виразами, зрозумілими навіть поза контекстом.  

Художня метафора, навпаки, прив’язана до контексту та виникає у процесі 

вживання мови в мовленні, тому в якості прикладів наведемо висловлювання, а 

не окремо взяті метафори (уривки з текстів новел див. у додатку А, 
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приклад №13). Художня метафора розрахована на здійснення прагматичного 

впливу на реципієнта. Перший приклад переносить читача в атмосферу, що 

панує в брокерських конторах. Завдяки вжитій метафорі природні катаклізми 

(hurricanes and landslides and snowstorms and glaciers and volcanoes) 

уособлюють киплячу роботу, постійну зайнятість, високий темп, з яким 

працюють брокери, передається настрій, характерний для установ такого типу. 

Описаний стан справ створює відповідний емоційний стан у реципієнта. 

Стилістичний ефект підсилюється ще й полісиндетоном, вираженим 

неодноразовим повторенням сполучника and. 

Метафора у другому прикладі (in some dim cavern of his mind) дає зрозуміти 

читачеві, наскільки потаємними є думки продавця, а оточуючий контекст – 

якого плану ці думки. Прагматична функція метафори проявляється в здатності 

формувати ставлення адресата до конкретної ситуації. В цьому висловлюванні 

стає очевидним, що різниця в статусі леді-покупця та продавця з антикварної 

лавки не дозволяє чоловіку наважитися навіть думати про її красу, що створює 

в читача відповідне уявлення про персонажа. Слід зазначити, що художня 

метафора є унікальною, індивідуально-авторською та не повторюється в різних 

текстах (якщо повторюється, то відкриває новий образ вже відомого поняття). 

Цікавим для аналізу, на нашу думку, є поділ метафор на прості та 

розгорнуті, серед яких у англомовній новелі переважають прості. Для того щоб 

продемонструвати різницю між цими двома видами метафори наведемо 

приклади. Просту метафору знаходимо в новелі “That Brute Simmons” 

А. Дж. Моррісона: 

He had no vices (even his pipe departed him after his marriage), and 

Mrs. Simmons had ingrafted on him divers exotic virtues [354]. (“That Brute 

Simmons”, А. Дж. Моррісона) 

У цьому реченні в метафоричному значенні вжито дієслово depart, що 

перекладається як «іти, їхати, залишати». Неживий предмет (his pipe) не може 

виконувати такі дії, отже значення дієслова є переносним. Шляхом вживання 

метафори автор показує відмову від поганої звички не за власною волею 
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персонажа, а нав’язану йому дружиною. За допомогою лише одного слова, 

яким виражено метафору та яке виконує синтаксичну функцію присудка у 

реченні, в читача складається уявлення про характер стосунків між подружжям. 

Наведена метафора, представлена одним словом, вважається простою.        

Попри превалювання простих метафор, у англомовній новелі нерідко 

вживаються й розгорнуті метафори, наприклад, у новелі “The Romance of a 

Busy Broker” О. Генрі: 

The machine sitting at that desk was no longer a man; it was a busy New York 

broker, moved by buzzing wheels and uncoiling springs [339, с. 28]. 

Розгорнута метафора складається з кількох метафоричних виразів (the 

machine sitting at that desk; moved by buzzing wheels and uncoiling springs), що 

утворюють єдиний образ – образ надзвичайно зайнятого брокерського 

робітника, чия робота налагоджена як точний механізм. У запропонованому 

відрізку тексту образ утворюється послідовно завдяки багатьом деталям, і 

таким чином здійснюється порівняння людини з машиною. 

Як вже було зазначено, серед різновидів метафори виокремлюють також 

гіперболу та літоту. Хоча вживання цих засобів виразності є не надто 

поширеним у англомовній новелі, виявлено окремі випадки їх функціювання: 

1. “And what is that?” she asked impatiently, pointing to the mountain of 

sugar [327]. (“The Invisible Man”, Г. К. Честертон) 

2. Alix was not beautiful, nor even, strictly speaking, pretty [328, с. 67].  

Гіпербола та літота є протилежними за своїм змістом стилістичними 

засобами, але обидва тропи розраховані не на буквальне розуміння, а на 

сильний вплив на емоційний стан адресата. Гіперболою у прикладі №1 є 

словосполучення the mountain of sugar, в якому навмисно перебільшується 

кількість цукру, тобто предмету приписується ознака в такій мірі, в якій вона 

насправді йому не властива. Метою цього перебільшення є досягнення 

виразності, переконливості, а також захоплення читача. Літота, що знаходиться 

у прикладі №2, представлена запереченням not beautiful, nor even pretty. 

Шляхом заміни слова ugly, яке автор має на увазі, на заперечення слів beautiful і 
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pretty, що мають протилежні до припущенного слова значення, навмисно 

пом’якшується вираз: опис жінки стає більш привабливим. Отже, ці фігури 

кількості сприяють більшій виразності окремих елементів та тексту в цілому.  

Не зважаючи на те, якою є метафора, мовною чи художньою, простою чи 

розгорнутою тощо, вона може виконувати в реченні різні синтаксичні функції 

та відповідно виражатися різними частинами мови. Для англомовної новели 

характерним є вживання метафор, виражених такими частинами мови: 

1. Іменником, наприклад: 1. And suddenly, from some unknown source a 

wave of panic surged over her, so that she cried out before she could stop herself 

[328, с. 74]. 2. Then he looked at her with a shade of curiosity [328, с. 74]. 3. But I 

fed the hunger of my heart on short glances and stealthy words [329, с. 29]. 4. For a 

moment the two men, instinctively understanding each other’s air of possession, 

looked at each other with curious cold generosity which is the soul of rivalry [327]. 

(“The Invisible Man”, Г. К. Честертон)   

2. Прикметником, наприклад: 1. Then there came a golden summer 

evening when Mrs. Simmons betook herself with a basket to do some small shopping, 

and Simmons was left at home [354]. (“That Brute Simmons”, А. Дж. Моррісон) 2. I 

gave him an icy look, and he walked on [358, с. 138]. 3. The House listened to me in 

stony silence and I felt that something was wrong [358, с. 139]. 4. Later, after their 

simple evening meal, when they were sitting in the oak-beamed living room with the 

windows thrown open to let in the sweet night air, Alix remembered the pocket diary 

[328, с. 74].     

3. Дієсловом, наприклад: 1. And Faith, as the wife was aptly named, 

thrust her own pretty head into the street, letting the wind play with the pink ribbons 

of her cap, while she called to Goodman Brown [334]. (“Young Goodman Brown”, 

Н. Готорн) 2. Alix felt a shiver run through her, but she replied carelessly [328, 

с. 80]. 3. “Eaten him?” said the nightmare at his ear; and he sickened for an instant 

at the idea of rent, human remains absorbed and crushed into all that acephalous 

clockwork [327]. (“The Invisible Man”, Г. К. Честертон) 4. We skirted the black 

coast; we skirted the sand beaches where the sea speaks in whispers to the land; and 
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the gleam of white sand flashed back past our boat, so swiftly she ran upon the water 

[329, с. 31].     

4. Прислівником, наприклад: 1. He watched Lord Mountdrago coolly, 

waiting for the storm to finish [358, с. 146]. 2. At first she seemed overcome with 

amazement; then tears flowed from her wondering eyes; and then she smiled sunnily 

through them, and one of her arms slid tenderly about the broker’s neck [339, с. 37]. 

3. She liked the deadly serious way he received any complaints [335]. (“Cat in the 

Rain”, Е. Хемінгуей)  

Усі підкресленні елементи вжито в переносному значенні, що сприяє 

виразності образів, які вони створюють. Зазначимо, що найуживанішими в 

англомовній новелі є метафори-прикметники та метафори-іменники.  

Розглянемо також поодинокі випадки вживання таких різновидів 

метафори, як уособлення, антропоморфізм, зооморфізм та уречевлення. 

Прикладом уособлення є уривок із новели “A Cup of Tea” К. Менсфілд: 

Rain was falling, and with the rain it seemed the dark came too, spinning down 

like ashes. There was a cold bitter taste in the air, and the new-lighted lamps looked 

sad. Sad were the lights in the houses opposite. Dimly they burned as if regretting 

something [347]. (“A Cup of Tea”, К. Менсфілд) 

Яскраво вираженим уособленням є вираз lamps looked sad, оскільки ліхтар 

є неживим предметом і таке почуття, як сум стороннє йому. Цей приклад 

включає в себе не тільки уособлення, а багато інших стилістичних засобів: 

антропоморфізми (rain was falling, the dark came), порівняння (spinning down 

like ashes, burned as if regretting something), метафоричний епітет (a cold bitter 

taste in the air), інверсію (sad were the lights in the houses opposite). Такий 

стилістичний прийом, який полягає у вживанні в одному відрізку тексту 

великої кількості зображувально-виразних засобів, що сприяють реалізації 

однієї стилістичної функції, називається конвергенцією. Цей та інші типи 

висунення будуть детально розглянуті у підрозділі 3.4. 

Антропоморфну метафору, крім попереднього, містить і наступний 

приклад, взятий із новели “The Lagoon” Дж. Конрада: 
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The forests, somber and dull, stood motionless and silent on each side of the 

broad stream [329, с. 24].  

Перенесення образа людини на явища природи вбачається в тому, що в 

цьому реченні лісам властиві людські почуття (the forests, somber and dull) та дії 

(stood motionless and silent).   

Приклад зооморфної метафори знаходимо в новелі “Miss Brill” 

К. Менсфілд, зокрема, в описі однієї з діючих осіб: 

Now everything, her hair, her face, even her eyes, was the same colour as the 

shabby ermine, and her hand, in its cleaned glove, lifted to dab her lips, was a tiny 

yellowish paw [349]. (“Miss Brill”, К. Менсфілд) 

У наведеному прикладі перед читачем жіночій персонаж постає в образі 

горностая (ermine), що доводить порівняння її руки з лапою тварини, а також 

опис її зовнішнього вигляду загалом. Важливу роль у формуванні образу до 

того ж відіграє колір. 

Функціювання уречевлення знаходимо в тій самій новелі: 

Little children ran among them, swooping and laughing; little boys with big 

white silk bows under their chins, little girls, little French dolls, dressed up in velvet 

and lace [349]. (“Miss Brill”, К. Менсфілд) 

Уречевлення є прийомом, протилежним уособленню, та застосовується в 

англомовних новелах рідше. У наведеному прикладі дівчат (little girls) автор 

називає маленькими французькими ляльками (little French dolls). Відбувається 

порівняння живих осіб з неживими предметами, тим не менш це не свідчить 

про негативну характеристику персонажів, так автор підкреслює їхню красу.  

Завдяки описаним стилістичним засобам відбувається єднання людей зі 

світом тварин, природи, неживих предметів, створюється картина загального 

зв’язку між всіма складниками цього світу. В процесі метафоризації 

відбувається заміна предметно-логічного значення слів контекстуальним, тому 

надзвичайно важливо аналізувати всі випадки вживання метафор саме в 

контексті, а не ізольовано.  
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Отже, ми розглянули найпоширеніші різновиди метафори, що вживаються 

в текстах англомовних новел. Доходимо висновку, що метафоризація певних 

суб’єктів, предметів, явищ розвиває в читача асоціативне мислення, яке 

спирається на авторську оцінку реальної дійсності, що оточує людину.  

Естетичній значущості англомовної новели також сприяє до певного 

ступеня подібний метафорі троп «метонімія». В якості прикладу метонімії 

проаналізуємо таке речення з новели “That Brute Simmons” А. Дж. Моррісона: 

Ford had got a berth as donkeyman on a tramp steamer, and that steamer had 

gone down with all hands off the cape – a judgment, the widow woman feared, for 

long years of contumacy which had culminated in the wickedness of taking to the sea, 

and taking to it as a donkeyman, an immeasurable fall for a capable engine-fitter 

[354]. (“That Brute Simmons”, А. Дж. Моррісона) 

Прийом метонімії в цьому реченні полягає у найменуванні частини замість 

цілого: іменник hands замінює іменник workers, що насправді мається на увазі. 

Одним із значень слова worker є людина, яка займається фізичною працею. 

Логічно припустити, що у представників таких професій задіяні здебільшого 

руки для виконання фізичної праці. Таким чином, відкривається 

взаємозамінність двох слів на основі зв’язку їх суміжних значень.  

Серед різновидів метонімії, що функціюють у англомовній новелі, 

виявлено синекдоху, перифраз і евфемізм. Доказом вживання синекдохи в 

англомовній новелі є попередній приклад, але це не єдиний випадок, оскільки 

цей різновид метонімії є достатньо популярним у досліджуваному типі 

художнього тексту. Наведемо інший приклад, в якому вживається назва 

предмету одягу (the ermine toque) замість самої людини (капелюх як предмет 

одягу асоціюється з головою як частиною тіла, що, в свою чергу, має 

безпосередній зв'язок із людиною): 

But as Miss Brill wondered, the ermine toque turned, raised her hand as though 

she’d seen someone else, much nicer, just over there, and pattered away [349]. 

(“Miss Brill”, К. Менсфілд) 
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Іншим випадком вживання синекдохи є заміна іменника у множині на 

іменник у однині. Це не означає, що зображувана ситуація стосується лише 

однієї людини, навпаки, зазначена особа є представником певної групи людей, 

як-от, одна дівчина (a Hill-girl) уособлює всіх молодих жінок своєї народності: 

When a Hill-girl grows lovely, she is worth travelling fifty miles over bad 

ground to look upon [345]. (“Lispeth”, Дж. Р. Кіплінг) 

Прикладом перифраза є речення з новели “The Invisible Man” 

Г. К. Честертона: 

There did seem something a trifle weird about leaving the little man alone 

among those dead servants, who were coming to life as the door closed [327]. (“The 

Invisible Man”, Г. К. Честертон)  

Автор вживає словосполучення (those dead servants) як синонім до слова 

«роботи», що за сюжетом новели призначені для виконання домашніх справ. 

Об’єкт позначається не шляхом вживання його назви, а шляхом опису з 

вказівкою на його головну ознаку. 

Вживання евфемізму спостерігаємо в такому реченні з новели “Bernice 

Bobs Her Hair” Ф. С. Фіцджеральда: 

“Oh, my Lord!” cried Marjorie in desperation [331, с. 37].   

Як вже було зазначено у попередньому підрозділі, прийнятність або 

неприйнятність певних найменувань визначається суспільством. Історично 

склалося, що існують евфемізми, пов’язані з релігійними уявленнями, як у 

нашому прикладі, де God замінено на слово Lord.  

Таким чином, практичний аналіз матеріалу показав, що для англомовної 

новели характерним є вживання лексичних засобів виразності, 

найпоширенішими з яких є епітет, порівняння, метафора, метонімія та їхні 

різновиди. Всі зазначені стилістичні засоби сприяють експресивності тексту, 

слугують реалізації естетичної, оцінної, образотвірної функцій і мають 

прагматичний потенціал, завдяки якому здійснюється вплив на адресата. 

Експресивність досягається не лише за допомогою лексичних засобів, але й у 
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процесі їх взаємодії з синтаксичними засобами, тому наступним етапом нашого 

дослідження є виявлення особливостей синтаксичного рівня новели.   

 

3.3. Синтаксичні засоби вираження експресивності в англомовній 

новелі 

 

Мовленнєва експресія властива не тільки лексичному складу мовлення, як 

вже було зазначено раніше, але і його синтаксичній організації. Стиль будь-

якого мовленнєвого твору, в тому числі й художнього, в значній мірі 

визначається синтаксисом. Головною одиницею синтаксичного рівня є модель 

речення, під якою розуміють предикативний ланцюг словоформ, що 

знаходяться в певних лінійних смислових і формальних взаємовідносинах. 

Основою для створення опозицій між різними моделями речень є наявність 

спільного інваріантного значення предикації, а також спільного синтаксичного 

значення. Решта значень, що є для тих чи інших моделей додатковими, 

розглядаються як конотативні [140, с. 137].    

Речення відрізняється від слова тим, що його структура може піддаватися 

змінам: бути усіченим / розширеним, повним / неповним, простим / складним – 

тобто елементи речення, його довжина, порядок слів, а також комунікативний 

тип є непостійними. Найпоширенішим у синтаксисі є двочленне речення, що 

містить підмет, присудок і кілька другорядних членів. Порядок слів повинен 

бути традиційним, функція речення має відповідати структурі тощо. Однак 

трапляються певні порушення синтаксичних норм, що й представляє інтерес 

для стилістики, як-от: 1) відсутність елементів, обов’язкових для звичайної 

конструкції або, навпаки, наявність надлишкових елементів у реченні; 

2) нетрадиційний порядок розташування елементів речення; 3) зміна 

синтаксичного значення речення [219, с. 77].   

Отже, певні трансформації в традиційній моделі призводять до того, що 

речення стає стилістично маркованим і набуває експресивного потенціалу. Такі 
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стилістично марковані моделі речення є засобами виразності на синтаксичному 

рівні мови, сутність яких пропонуємо проаналізувати у підрозділі 3.3.1. 

3.3.1. Підходи до класифікації синтаксичних виразних засобів. 

Синтаксичні виразні засоби – це синтаксичні моделі речень, що несуть 

додаткову логічну та експресивну інформацію, яка сприяє підвищенню 

прагматичної ефективності висловлювання та мовлення в цілому [140, с. 138].    

Синтаксичні виразні засоби, які ще називаються фігурами мовлення, 

зазвичай, не створюють образів, на відміну від зображувальних засобів, а 

посилюють виразність і емоційність мовлення за допомогою синтаксичних 

конструкцій. Проте взагалі поділ стилістичних засобів на виразні та 

зображувальні є умовним, оскільки зображувальні засоби також виконують 

експресивну функцію, а виразні засоби можуть сприяти образності [6, с. 46]. 

Лексичні засоби виразності розглядаються як перетворення основного 

значення слова або словосполучення (і лише як наслідок – перетворення 

структур, до яких вони відносяться), а синтаксичні засоби виразності – перш за 

все, як перетворення фундаментальних структур (і лише як наслідок – 

перетворення значень елементів, що їх складають) [90, с. 180].  

У синтаксисі практично всі елементи мають виразне навантаження, форму, 

структуру, що є основою стилістичного значення. Синтаксичні засоби – це 

нормативні структури, виразність яких визначається контекстом, а також 

синтаксичними структурами, що мають певний, хоча й достатньо абстрактний, 

характер виразності [24, с. 97].  

Ступінь виразності синтаксичних конструкцій пов’язана з особливостями 

їх структурування. Сутність синтаксису художнього тексту полягає в 

наповненні формально-синтаксичної структури речень новим комунікативним 

змістом, художнім відтворенням дійсності через авторське світосприйняття, 

через систему образних асоціацій і схем, що відображають певні думки та 

почуття, створюючи особливу мовну експресію [51, c. 269–270]. 

Так само як і у випадку з лексичними засобами виразності, існують різні 

точки зору щодо типології синтаксичних засобів виразності. Розглянемо 
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класифікації, запропоновані такими вченими, як М. П. Брандес, 

О. М. Мороховський, Ю. М. Скребнєв і І. Р. Гальперін.  

На думку М. П. Брандес, синтаксичні стилістичні засоби експресивності 

поділяються на синтаксичні виразні засоби та синтаксичні стилістичні 

прийоми. Під поняттям «синтаксичні виразні засоби» розуміють: 1) нормативні 

структури, виразність яких визначається контекстом; 2) синтаксичні структури, 

які мають певний характер виразності. Синтаксичні стилістичні прийоми 

трактуються як незвичайні поєднання та розміщення частин структури в межах 

одного речення, а також в межах текстового фрагменту [24, с. 97].    

Наведена типологія корелюється з класифікацією О. М. Мороховського, 

що також включає виразні засоби та стилістичні прийоми експресивності. 

Виразні засоби поділяються на: 1) виразні засоби, засновані на редукції 

вихідної моделі; 2) виразні засоби, засновані на експансії вихідної моделі; 

3) виразні засоби, засновані на зміні порядку слідування компонентів вихідної 

моделі. До стилістичних прийомів експресивності відносяться: 1) прийоми, 

засновані на формальній і смисловій взаємодії кількох синтаксичних 

конструкцій або моделей речень у певному контексті; 2) прийоми, засновані на 

транспозиції значення стилістичної структури або моделей речень у певному 

контексті; 3) прийоми, засновані на транспозиції значення способів зв’язку між 

компонентами речень або реченнями [140, с. 138–139].  

На початку підрозділу 3.3 були названі типи порушень синтаксичних норм, 

згідно характеру яких Ю. М. Скребнєв виокремлює певні типи синтаксичних 

засобів експресивності. Синтаксичними конструкціями, в яких відсутні 

обов’язкові елементи, є еліпсис, апосіопезис, номінативне речення, речення з 

відсутніми допоміжними елементами. До синтаксичних конструкцій з 

надлишковими елементами відносяться повтор, пролепсис, тавтологія в 

приєднувальних реченнях, емфатична конструкція з займенником it на початку 

речення, полісиндетон та інверсія. Конструкції з переоціненням синтаксичного 

значення включають у себе квазі-стверджувальне, квазі-заперечне, квазі-

наказове та квазі-питальне речення [219, с. 77–96].     
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Предметом дослідження вченого також є типи синтаксичного поєднання: 

відокремлення, субординація, координація, парантеза. Ця типологія є сферою 

інтересу парадигматичного синтаксису, оскільки в її основі лежить структура 

речення, кількість і позиція його компонентів. Синтагматичний же синтаксис 

цікавить низка речень, що утворюють текст. До явищ, які розглядаються в 

межах синтагматичного синтаксису, відносяться синтаксичний прийом 

«паралелізм», а також лексико-синтаксичні прийоми: анафора, епіфора, 

рамкова конструкція, анадіплозіс, хіазм [219, с. 139–143].      

І. Р. Гальперін, аналізуючи стилістичні функції різних синтаксичних 

конструкцій, класифікує їх за таким принципом: 1) безпосереднє сусідство 

різних частин висловлювання, 2) спосіб поєднання частин висловлювання, 

3) вживання розмовних конструкцій, 4) стилістична зміна структурного 

значення речення [40, с. 187]. 

Слід зауважити, що всі зазначені моделі речень, які не відповідають 

певним нормам синтаксису, є цікавими для дослідження саме з 

лінгвостилістичної та прагматичної точки зору, а не просто як граматичне 

явище. Таким чином, нашим завданням є розгляд тільки тих синтаксичних 

конструкцій, що несуть експресивне навантаження. Тексти англомовних новел 

є експресивно насиченими завдяки вживанню тих чи інших засобів і прийомів 

виразності, зокрема синтаксичні засоби експресії в англомовній новелі мають 

досить широке застосування. Велика кількість наукових праць, присвячених 

аналізу синтаксичного рівня тексту, свідчить про певну ступінь вивченості 

проблеми, проте ми наполягаємо на тому, що в кожному окремому контексті 

синтаксичні засоби проявляють себе по-різному, від чого й залежить сила 

експресивності всього тексту. Спираючись на класифікацію 

О. М. Мороховського, згідно якої всі синтаксичні експресивні засоби 

поділяються на синтаксичні засоби виразності та синтаксичні стилістичні 

прийоми експресивності, простежимо їх функціювання в англомовній новелі.   

3.3.2. Синтаксичні засоби виразності англомовної новели. У цьому 

підрозділі розглянемо особливості вживання синтаксичних засобів виразності в 



160 
 

англомовній новелі. Відповідно до типології О. М. Мороховського, перша 

група засобів виразності включає в себе редуковані моделі речень: еліпсис, 

замовчування, номінативні та безсполучникові речення. 

Еліпсис є опущенням одного чи обох головних членів речення, значення 

яких легко відновлюється в контексті. Характерною ознакою еліптичних 

конструкцій є компактність структури, що проявляється в збільшенні 

семантико-стилістичного навантаження на кожний експліцитно виражений 

елемент [140, с. 139].    

Сутність еліпсису є суперечливою, що призвело до формування двох 

поглядів на це явище. Прихильники однієї точки зору вживають термін 

«еліпсис» тільки стосовно синтаксичної структури та тісно пов’язують його з 

поняттям повних і неповних речень. Еліптична конструкція співвідноситься з 

класичним повним реченням і розглядається як його структурний варіант з 

урахуванням формально-граматичного складу та семантико-стилістичних 

особливостей, тобто будь-яке відхилення в структурі речення вважається 

еліпсисом. Інші дослідники розглядають еліптичне речення як самостійну 

синтаксичну конструкцію, що виконує комунікативну функцію так само, як і 

повне речення. З цієї точки зору, еліптичне речення є готовою моделлю, що 

існує в свідомості людини як щось цілісне [246, с. 39–40].      

Як симбіоз процесу й результату, еліптичне речення є одним із дієвих 

засобів гармонізації форми та змісту мовленнєвих повідомлень за рахунок 

розвантаження реченнєвої матерії та звільнення її від змістовно надлишкових 

або конструктивно зайвих компонентів, що містять інформацію, яка 

повторюється [2, с. 5].  

Еліпсис є результатом спонтанного розмовного мовлення, що 

відтворюється у прозовому тексті. Еліптичні конструкції надають тексту 

лаконічності та точності, усувають тавтологію та посилюють експресивність. 

Використання таких речень сприяє підсиленню імплікації художнього тексту, 

спонукає читача до співпраці та активізує логічне мислення [160, с. 128–130].  
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Особливої уваги заслуговує думка, що еліпсис активно використовуються 

в художньому тексті з метою інтимізації художнього наративу. Інформаційна 

компресія є явищем, характерним для текстів малих форм, адже за своєю 

природою такі тексти тяжіють до прямоти, лаконічності, базуються на 

невимовленому. Їх читання вимагає від адресата активної уваги та готовності 

вступати в незримий діалог із автором. Усунення формальної та змістової 

незавершеності еліптичного речення відбувається не механічно, а творчо 

супроводжується загостренням емоційно-експресивного боку повідомлення, 

скороченням наративної дистанції між автором та читачем і, як наслідок, 

інтимізацією наратива. В художніх текстах основною функцією еліпсису є 

соціальна та психологічна характеристика автора, що й сприяє інтимізації 

мовлення через імітацію його стихійності, наближенню до усно-розмовного 

стилю та вираженню різних емоційно-оцінних значень [159, с. 73–74].      

У англомовній новелі широко представлено цей синтаксичний засіб, адже 

новела так само, як і сам еліпсис, характеризується виразністю та стислістю 

викладу інформації. Прикладом вживання еліпсису є такий уривок: 

“She wouldn’t’t stay at home for a million bucks,” June Star said. “Afraid she’d 

miss something. She has to go everywhere we go” [355]. (“A Good Man Is Hard to 

Find”, Ф. О’Коннор)   

Цей монолог є роздумом хлопчика з приводу бажання бабусі 

супроводжувати їхню родину на відпочинку. У фразах персонажа відчувається 

глузливий тон, вживається стилістично знижена лексика, скорочена форма 

допоміжного дієслова, що свідчить про розмовний стиль мовлення. Засобом 

наближення до усно-розмовного мовлення є й еліптичне речення Afraid she’d 

miss something. У головній частині речення відсутні підмет і присудок, наявний 

лише один компонент складеного дієслівного присудка, виражений словом 

afraid. Не дивлячись на відсутність головних членів речення, вони легко 

імплікуються з контексту: стає очевидним, що слово afraid вживається не 

стосовно мовця, а бабусі, яка хоче приймати участь у всіх родинних справах. 

Еліпсис слугує ознакою природності мовлення та легкості вираження думки.  
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Наведемо інший приклад еліптичної конструкції:  

– “What did you like best to do before the war? Did you practice a sport?” 

– I said: “Yes, football” [337]. (“In Another Country”, Е. Хемінгуей)  

Цей міні-діалог містить еліпсис, виражений одним словом-додатком 

football. Еліптичне речення є відповіддю на поставлене запитання, тому 

опущенні члени речення з легкістю можна відтворити. Повна відповідь мала 

бути такою: Yes, I practiced football. Проте розмовний стиль, яким представлена 

бесіда двох дійових осіб, прагне до динамізації, тому вживається еліптичне 

речення замість повного. Отже, смислове навантаження в еліптичних 

конструкціях несуть другорядні члени речення, що зумовлює їх експресивність.  

Наступним синтаксичним засобом створення експресивності, заснованим 

на редукції вихідної моделі речення, є замовчування – структурований, але не 

доведений до завершення початок речення [301, с. 112]. Цей синтаксичний засіб 

має й інші назви: апосіопезис, апосіопеза.  

Замовчування є раптовим обриванням речення, викликаним напливом 

почуттів, нерішучістю або небажанням продовжувати розмову. Це може бути 

спричинено лише емоційним станом мовця та не переслідувати жодної 

прагматичної мети. Однак іноді замовчування – прихований натяк, що виражає 

погрозу, обіцянку тощо, і тоді воно є стилістично значущим [140, с. 140].  

У художньому тексті основним завданням апосіопезису є навмисне 

замовчування, що дає змогу читачеві доповнювати повідомлення самостійно. 

Замовчування виконує характерологічну функцію, тобто передає специфіку 

усного мовлення, виражає емоційний стан мовця [159, с. 21, 29]. 

Існує концепція, згідно з якою апосіопезис розглядається як певний 

різновид еліпсису, що підтверджується низкою аргументів. По-перше, 

модальним значенням як еліпсису, так і апосіопезису є зосередження уваги 

адресата на найголовнішому, лише з однією відмінністю, що в апосіопезисі 

імпліцитна інформація вмовчується. По-друге, важливою характеристикою є 

інтенціональність, властива апосіопезису й комунікативно-значущому еліпсису. 

По-третє, імпліцитний смисл декодується когнітивним простором адресата, що 
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виводиться зі спільних фонових знань. Апосіопезис, тісно пов'язаний із 

емоційно-психічним станом адресанта, може виражати його авторські інтенції. 

Цей синтаксичний засіб є прихованим глибинним смислом, що виявляється у 

процесі взаємодії адресанта з адресатом і сприяє вагомішому впливу на 

адресата, оскільки йому необхідно декодувати повідомлення [199, с. 363]. 

Розглянемо на прикладах із англомовних новел вираження різних 

емоційних станів за допомогою замовчування. Невпевненість дійової особи, 

наприклад, спостерігається в такому висловлюванні: 

“My large box is at the station,” I said coldly, buttoning my gloves. Madame 

started. “You have more luggage … Then you intend to make a long stay in Bruges, 

perhaps?” [348]. (“Being a Truthful Adventure”, К. Менсфілд)  

У розмові між працівницею та постояльцем готелю, прислуга хоче 

дізнатися, як довго жінка планує залишатися в готелі, але не наважується 

поставити безпосереднє запитання через зухвале й зневажливе ставлення 

останньої. Її фраза переривається через невпевненість у вірності припущення. 

Потім працівниця опановує хвилювання та продовжує свою думку. Зауважимо, 

що графічно замовчування виражається за допомогою трьох крапок або тире.   

Вживання незавершеної фрази через сильні емоційні переживання 

вбачаємо також у такому прикладі: 

– “Why have you denied us the pleasure – “  

–  “I sit alone that I may eat more,” said the Baron, peering into the dusk; “my 

stomach requires a great deal of food. I order double portions, and eat them in 

peace.” [350]. (“The Baron”, К. Менсфілд) 

Спілкування відбувається між чоловіком і жінкою, яка має до нього 

романтичні почуття. Звідси припускаємо, що закохана особа не закінчує 

висловлення думки, оскільки боїться проявити свої почуття, показати, що його 

присутність приносить їй задоволення. З метою приховати справжні думки вона 

вживає займенник us замість me і раптово призупиняє своє мовлення. 

Співбесідник розуміє прихований смисл і дає цілком тривіальну відповідь. 

Ще одним прикладом замовчування є таке речення: 
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Rosabel suddenly pushed her hair back from her face, her forehead was hot … if 

those slim hands could rest one moment … the luck of that girl [351]! (“The 

Tiredness of Rosabel”, К. Менсфілд) 

Мрійливий стан дівчини-продавщиці передає контекст: вона цілий день не 

може ні про що думати, крім чоловіка, який завітав до крамниці, де вона 

працює; вона захоплюється його зовнішністю та манерою поведінки. Наведене 

речення передає її емоційний стан. Невимовлений монолог переривається, 

оскільки сама дівчина боїться своїх думок, не дозволяє собі розвивати їх далі 

через те, що розуміє неможливість здійснення цих мрій.  

Таким чином, у англомовній новелі нерідко застосовується замовчування 

для передачі певних емоцій і почуттів, які читач повинен відтворити 

самостійно, а інтерпретація того чи іншого замовчування може варіюватися в 

залежності від фонових знань, досвіду, уяви кожного реципієнта.  

Різновидом редукованої вихідної моделі є також номінативне речення, що 

є одночленним реченням, головний член якого виражається іменником (зрідка 

особовим займенником, числівником) у називному відмінку, субстантивованим 

словом або кількісно-іменним сполученням зі стрижневим словом у формі 

називного відмінка. Номінативні речення стверджують існування предмета або 

явища в плані теперішнього часу чи безвідносно до часу [311, с. 156].    

Центральним складником номінативних речень є іменник-ядро, що 

водночас являє собою керівний елемент і складник, сутність якого визначають 

залежні від нього члени речення. Всі члени номінативного речення другорядні 

стосовно ядра, функцією якого є узгодження та взаємозв’язок елементів 

речення. Основними ознаками такого типу речення вважають: морфологічну 

форму головного члена – називний відмінок іменника, предикативне значення – 

теперішній час, можливість формально-синтаксичного членування, значення – 

буттєвість, інтонаційне виділення – емфаза [110, с. 166].    

У номінативних реченнях назва предмета або явища відноситься до 

певного моменту мовлення. Виокремлюють два типи номінативних речень: 
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екзистенційні та називні, зауважуючи на тому, що вони є більш притаманними 

діалогічному та внутрішньому мовленню [134, с. 162]. 

Цікавим видається розгляд номінативних речень з точки зору актуального 

членування речення. Вони відображають два основні типи ситуацій: ситуацію 

буття предмета та екстралінгвальну ситуацію. В контексті номінативні речення 

можуть займати як позицію теми, так і позицію реми. В деяких конструкціях 

тема є відомою з контексту, що передує номінативному реченню, а номінативне 

речення займає позицію реми; в інших – номінативне речення займає позицію 

теми, а контекст, що йде за ним, є ремою [261, с. 433–434].   

Номінативні утворення виявляють можливості передавати окремі 

розрізнені спостереження, миттєві враження, називати поняття, предмети, 

явища, мають ознаку, яка виділяє їх серед інших лінгвістичних одиниць, що 

формують образне світобачення синтаксичними засобами мови, а саме 

словесною образністю [99, с. 17]. 

У текстах англомовних новел номінативні речення зустрічаються 

здебільшого в діалогічному мовленні, наприклад, у новелі “In Another Country” 

Е. Хемінгуея (уривок із тексту новели див. у додатку А, приклад №14). У цьому 

прикладі авторське мовлення передує міні-діалогу, що складається з питання та 

відповіді, виражених іменниками. В першому випадку номінативне речення є 

непоширеним, у другому – поширеним, тобто в препозиції до іменника 

знаходиться прикметник у ролі означення. Слова автора розкривають тему, якій 

присвячена розмова пацієнта з лікарем. Вживання номінативних речень у цьому 

контексті свідчить про небажання комунікантів вдаватися до подробиць, без 

яких вони й так добре розуміють один одного. Експресивність досягається за 

допомогою наявності ланцюга номінативних речень, що стисло відтворюють 

невимовлені думки та створюють певні образи. 

Ще одним засобом синтаксису, за допомогою якого семантично 

увиразнюється та структурно концентрується думка, є асиндетон, тобто 

безсполучникове речення. Термін «асиндетон» означає навмисне та 

стилістично мотивоване опущення сполучників між однорідними членами 
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речення або частинами складного речення. Асиндетон вирізняється на тлі 

синтаксичних конструкцій, поєднаних сполучниками. В залежності від того, з 

якими сполучниковими синтаксичними конструкціями – сурядного чи 

підрядного типу – співвідноситься безсполучникова конструкція, 

виокремлюють два різновиди асиндетона: паратаксичний, що співвідноситься зі 

сполучниковими конструкціями сурядного типу, та гіпотаксичний, що 

співвідноситься зі сполучниковими конструкціями підрядного типу [217, с. 56].  

Як стилістичний засіб безсполучникові складні речення не поступаються 

іншим типам складних речень. Вони також відіграють естетичну роль 

художнього опису подій, явищ, осіб. Відсутність сполучника надає 

висловлюванню напруги, експресивності в зображенні певних переживань. Як 

елементи, етимологічно пов’язані з усним мовленням, безсполучникові складні 

речення стають органічними в мовленні персонажів прозових текстів, оскільки 

усне спілкування будується на коротких фразах, припускає еліпсис, 

безсполучниковість. Відтворюваний у прямій мові динамізм усного мовлення 

забезпечує правдивість у зображенні дійових осіб [128, с. 151].  

Прикладом безсполучникового складного речення є таке: 

If he lost it in the woods, it would be lost for good; it was going for the bushes 

on the other side [355]. (“The Turkey”, Ф. О’Коннор) 

Запропонована безсполучникова конструкція передає відчуття напруги в 

ситуації, в якій хлопчик розуміє, що втрачає можливість наздогнати індичку, 

яку переслідував уже довгий час. Персонаж усвідомлює безвихідь свого 

становища, і цей момент характеризується сильним емоційним потрясінням. 

Асиндетон є засобом експресивності, що надає виразності зображеній події. 

Асиндетон, що спостерігається між однорідними членами речення, 

знаходимо в такому прикладі: 

All kinds of spectacles and festivities were devised for her entertainment; 

minstrelsy, dancing, tournaments, bull-fights – Granada for a time was a scene of 

perpetual pageant [343]. (“Legend of the Arabian Astrologer”, В. Ірвінг) 
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Безсполучниково, лише за допомогою розділових знаків (ком), 

поєднуються такі члени речення minstrelsy, dancing, tournaments, bull-fights. У 

цьому прикладі асиндетон слугує засобом зображення безлічі подій, 

нескінчених веселощів, призначених для розважання молодої особи, яку 

покохав головний персонаж новели. Перелічені події дають змогу відтворити 

загальну картину дійсності, створити образ пишного видовища.   

Отже, ми проаналізували чотири типи синтаксичних засобів виразності, що 

базуються на редукції вихідної моделі речення: еліпсис, апосіопезис, 

номінативне речення та асиндетон. Авторами англомовних новел 

найчастотніше використовуються еліпсис, на другому місті за вживанням є 

апосіопезис і номінативне речення, найменш поширеним різновидом є 

асиндетон. Важливо зазначити, що все таксономічне розмаїття редукованих 

моделей речень ґрунтується на експресивному потенціалі, який міститься в них.   

Друга група синтаксичних засобів виразності полягає, навпаки, в експансії 

вихідної моделі речення та включає в себе повтор, перелічування, тавтологію, 

полісиндетон, емфатичну та вставну конструкції. Представимо стислу 

характеристику зазначених моделей речень і проаналізуємо їх на прикладах, 

виявлених нами в англомовних новелах. 

Повтором називається повторення якого-небудь члена речення, 

розташованого в безпосередній близькості. О. М. Мороховський виокремлює 

кілька видів повтору, що відрізняються характером структурної організації: 

1) простий контактний повтор – сполучникові (або прийменникові) двочленні 

сполучення, що є перемінно-сталими одиницями «синтаксичної фразеології»; 

2) розширений повтор – повторення мовленнєвої одиниці з додаванням 

компонентів, що уточнюють або розширюють її смисл; 3) обрамлення, або 

кільцевий повтор – повторення мовленнєвої одиниці на початку та в кінці 

висловлювання; 4) повтор-підхоплення – повторення кінцевого елемента 

одного висловлювання на початку іншого висловлювання; 5) ланцюговий 

повтор – поєднання кількох підхоплень [140, с. 143–144].  
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Ю. М. Скребнєв пропонує дещо іншу типологію повторів, яка налічує три 

типи, що відносяться до парадигматичного синтаксису: 1) синтактичний 

повтор, у якому повторюється не слово, а лише абстрактна синтаксична 

позиція; 2) синонімічний повтор, який стосується не тільки синтаксичної 

позиції, але й значення повторюваних елементів; 3) повтор одного й того ж 

самого елемента в межах речення [219, с. 84]. 

З точки зору синтагматичного синтаксису Ю. М. Скребнєв виокремлює 

такі типи повтору: анафора, епіфора, рамкова конструкція, анадіплозіс, хіазм 

[219, с. 140–143]. Звернемо увагу, що деякі з цих видів повтору співпадають з 

наведеними в типології О. М. Мороховського, але позначаються іншими 

термінами. За своєю сутністю рамкова конструкція відповідає обрамленню, 

анадіплозіс – повтору-підхопленню. Інші засоби синтагматичного синтаксису, 

виокремлені Ю. М. Скребнєвим, ми позначаємо як синтаксичні стилістичні 

прийоми (вслід за О. М. Мороховським) і розглядаємо у підрозділі 3.3.3. 

Отже, повтор як фігура мовлення нічого не додає до змістовно-

фактуальної інформації, проте як експресивний стилістичний засіб допомагає 

адресату сприймати глибинний пласт художнього тексту, змістовно-

концептуальну інформацію [117, с. 165]. 

Серед різновидів повтору, представлених у англомовній новелі, є простий 

контактний повтор, розширений повтор, кільцевий повтор і повтор-

підхоплення, приклади яких наводимо нижче. Простий контактний повтор 

спостерігаємо в такій синтаксичній конструкції: 

He said the words over and over to himself and after a while he stopped 

laughing [355]. (“The Turkey”, Ф. О’Коннор) 

Повтор over and over у поданому реченні є синтаксичною фразеологічною 

одиницею. Такий вид повтору підкреслює емоційність висловлювання та 

робить акцент на тривалості дії, яку виконував персонаж.  

Іншим прикладом простого контактного повтору, в якому двічі вживається 

один і той самий елемент, але який не являє собою фразеологічну одиницю, є 

таке речення: 
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They digged and digged, but in vain; the flinty bosom of the hill resisted their 

implements; or if they did penetrate a little way, the earth filled in again as fast as 

they threw it out [343]. (“Legend of the Arabian Astrologer”, В. Ірвінг) 

За допомогою повтору дієслова dig показано монотонність і 

довготривалість дії, оточуючий контекст допомагає усвідомити даремність усіх 

докладених зусиль, тим самим адресату передаються емоції, властиві 

персонажам у згаданий момент. 

Прикладом розширеного повтору є нижченаведене речення:  

There was a look in his eyes, blue eyes they were and rather small, that I 

couldn’t understand, and his face gave you the feeling that he was going to cry [353, 

с. 65].  

Шляхом повторення слова eyes акцентується увага читача на очах 

персонажа, що віддзеркалюють характер особи та, насамперед, емоційний стан 

у зазначений момент. За допомогою додавання слова blue відбувається 

уточнення цього опису. 

Прикладом кільцевого повтору може слугувати таке речення: 

He hadn’t looked at the nigger yet; all the way up the stairs, he hadn’t looked at 

the nigger [355]. (“The Geranium”, Ф. О’Коннор) 

Повтор фрази he hadn’t looked at the nigger, що утворює рамкову 

конструкцію, сприяє стислості викладу інформації та завершеності 

висловлювання. Ті елементи речення, що повторюються, несуть у собі логічний 

наголос, тобто автор зосереджує увагу читача на ставленні персонажа до афро-

американського народу. 

Повтор-підхоплення вбачаємо в такому висловлюванні: 

They did not know any of the people they passed on the stairs on their way to 

and from their room. Their room was on the second floor facing sea [335]. (“Cat in 

the Rain”, Е. Хемінгуей)    

Такий повтор, який ще називається анадіплозісом, є способом розвитку 

думки та поєднання двох незалежних речень у одне смислове ціле.  

У англомовних новелах знаходимо також такі типи повтору: 
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1. Синтаксичний, наприклад: 

There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks, and men, women 

and children were crossing it [338]. (“The Old Man at the Bridge”, Е. Хемінгуей) 

Перелік men, women and children може бути заміненим одним словом 

people, значення якого охоплює всі ці елементи. Але навмисне вживання 

синтаксичного повтору надає тексту плавності й ритмічності, створює єдність 

перелічення, підсилюючи виразність усього висловлювання.  

2. Синонімічний, наприклад: 

The children began to yell and scream that they wanted to see the house with the 

secret panel [355]. (“A Good Man Is Hard to Find”, Ф. О’Коннор) 

Роль повтору в цьому реченні виконують два синоніми yell та scream, 

вжиті в безпосередній близькості. Автор вживає обидва слова замість одного з 

метою вираження відтінків їх значення, а також підсилення враження адресата 

від змальовуваної картини. Отже, в англомовній новелі повтор, широко 

представлений у всіх своїх різновидах, використовується як засіб надання 

окремим висловлюванням особливої виразності, підсилення емоційності та 

справлення враження на читача.  

У досліджуваному типі тексту виявлено також функціювання перелічення. 

Однак перелічення утворюється шляхом повторення однорідних синтаксичних 

одиниць, тому, на нашу думку, не є унікальним синтаксичним засобом 

виразності. Прикладом перелічення може слугувати наведений нами вище 

приклад синтаксичного повтору однорідних членів речення. 

Іншим засобом породження експресивних вражень у англомовній новелі 

слугує синтаксична тавтологія, що є різновидом плеоназму, який являє собою 

повторення тотожних за смислом і граматично синонімічних елементів у 

структурі речення. Це мовне явище підсилює виразність висловлювання за 

рахунок надмірності форми вираження [25, с. 310].   

Тавтологія може бути дійовим засобом характеристики персонажів, 

наприклад:  
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Boy, he could shock the pants off her. He could make her teeth fall in her soup. 

He started giggling [355]. (“The Turkey”, Ф. О’Коннор)  

У наведеному прикладі синтаксична тавтологія полягає у повторенні 

підмета, що виражається іменником (Boy) і займенником (he). За допомогою 

цього засобу підсилюється емоційний вплив на читача, що здійснюється 

шляхом опису властивої хлопчику поведінки. За своєю природою тавтологія є 

повтором, що не подає жодної нової інформації та по суті є зайвим, але завдяки 

йому висловлювання набуває більшої експресивності. 

Досить широко розповсюдженим у англомовній новелі є 

багатосполучниковий зв'язок – полісиндетон. Це спосіб поєднання окремих 

частин висловлювання, в якому сполучник повторюється перед кожним 

компонентом. Багатосполучниковість завжди пов’язана з перелічуванням 

однорідних членів речення та, в більшості випадків, виконує функцію 

виокремлення кожної складової частини ряду. Повтори сполучників надають 

висловлюванню ритмічно організований характер, а також об’єднують 

висловлювання в єдине смислове ціле [39, с. 256].     

Полісиндетон може виражати послідовність, надавати мовленню 

динамізму та робити акцент на важливих частинах інформації, як у 

нижченаведеному прикладі: 

Then you’ll know what you done and you can hold up the crime to the 

punishment and see do they match and in the end you’ll have something to prove you 

ain’t been treated right [355]. (“A Good Man Is Hard to Find”, Ф. О’Коннор) 

Повторення одного й того ж самого сполучника також може додавати 

кожного разу якусь нову інформацію й тим самим сприяти відображенню більш 

повної картини, наприклад: 

We ourselves all understood the Cova, where it was rich and warm and too 

brightly lighted, and noisy and smoky at certain hours, and there were always girls at 

the tables and the illustrated papers on a rack on the wall [337]. (“In Another 

Country”, Е. Хемінгуей)    
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Емоційна забарвленість і експресивність англомовних новел досягається 

також шляхом вживання емфатичних конструкцій. Емфаза тлумачиться як 

виділення важливої в смисловому відношенні частини висловлювання (групи 

слів, слова або частини слова) [325, с. 592].  

Дослідження фактичного матеріалу свідчить про наявність у англомовних 

новелах таких емфатичних конструкцій, як конструкція it (to be) smb / smth 

that / who та конструкція з допоміжним дієсловом do. Проілюструємо їх 

вживання на таких прикладах:    

1. The machines were new then and it was we who were to prove them 

[337]. (“In Another Country”, Е. Хемінгуей) 

За допомогою цієї конструкції автор інтенсифікує значення виділеного 

компонента речення, тобто логічно підкреслює, на кому саме мали 

випробовувати медичний прилад.  

2. Then, and only then, did his hand relax [326]. (“The Smile”, 

Р. Бредбері) 

У цьому прикладі дієслово relax стає стилістично маркованим завдяки 

вжитому допоміжному дієслову did, що виступає інтенсифікатором лексичного 

значення основного дієслова. Стилістично нейтральне речення містило б 

дієслово у 2-ій формі без допоміжного дієслова – relaxed, оскільки згідно з 

граматичними правилами англійської мови в стверджувальних реченнях у часі 

Present / Past Simple допоміжне дієслово не вживається. Відтак, допоміжне 

дієслово did у прикладі відіграє прагмастилістичну роль. Експресивність 

речення посилюється також розширеним повтором (Then, and only then) і 

зворотним порядком слів – інверсією, яку розглянемо далі в цьому підрозділі. 

Різні стилістичні ефекти створюються завдяки вставним реченням, 

оформленим як граматично незалежні від речень, до структури яких входять. 

Вони характеризуються обов’язковим фонетичним виокремленням і вільною 

позицією стосовно речення, в складі якого знаходяться. Синтаксична 

ізольованість вставної конструкції у письмовому мовленні виражається 

графічними засобами – дужками, тире, комами. Вставна конструкція може 
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уточнювати, характеризувати деталі повідомлення, надавати мовленню живості 

та безпосередності, мати оцінне та експресивне значення [140, с. 147–148].   

Приклад із вставними конструкціями доводить вищевикладені твердження 

та підтверджує їх наявність у англомовній новелі: 

Our friendship lasted in this manner for several years, during which my general 

temperament and character – through the instrumentality of the Fiend Intemperance 

– had (I blush to confess) experienced a radical alternation for the worse [357]. 

(“The Black Cat”, Е. А. По) 

Наведене висловлювання містить дві вставні конструкції. Перша 

конструкція (through the instrumentality of the Fiend Intemperance), виокремлена 

за допомогою тире, уточнює певні деталі повідомлення. Друга конструкція (I 

blush to confess), що на письмі виділяється дужками, має оцінне значення та 

експресивно підкреслює твердження, що знаходиться у постпозиції. 

Третя група синтаксичних засобів виразності включає засоби, засновані на 

зміні порядку компонентів вихідної моделі речення: інверсію, дистантність, 

відокремлення. Інверсія є засобом, наявним у кожній англомовній новелі, тому 

зосередимо нашу увагу на випадках застосування цього стилістичного засобу. 

Під інверсією розуміють порушення нормативного порядку розміщення 

одиниць мовлення. Розрізняють два види інверсії: граматичну та стилістичну. 

Граматична інверсія характеризується зміною значення синтаксичної 

структури. Стилістична передбачає навмисне порушення сформованого 

порядку слів з метою виділення певного компонента. Цей вид інверсії слугує 

засобом підкреслення смислового центру повідомлення – реми, оскільки 

смисловий предикат міститься в інвертованому члені речення [140, с. 148–149].  

За формою розрізняють повну та часткову інверсію. Повна інверсія 

полягає в перестановці всього члена речення стосовно члена, від якого він 

залежить. Часткова інверсія криється в перестановці лише частини члена 

речення стосовно члена речення, від якого він залежить [140, с. 149].  

Для англійської мови характерним є фіксований порядок слів у реченні 

(підмет, присудок, другорядні члени речення), а будь-які зміни вважаються 
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відхиленням від встановленої норми. Граматична інверсія ґрунтується лише на 

зміні синтаксичної структури речення. Це може бути зміна сталого порядку 

членів речення у процесі утворення питального речення: (питальне слово), 

допоміжне дієслово, підмет, основне дієслово, другорядні члени речення. Отже, 

цей вид інверсії не становить суттєвого інтересу під час дослідження 

прагмастилістичного аспекту художнього тексту. Стилістична інверсія, 

навпаки, є яскравим засобом виразності, що інтенсифікує комунікативно-

прагматичний вплив на адресата. Відтак, ми зосереджуємо нашу увагу на 

аналізі саме стилістичної інверсії. Нижче наводимо перелік моделей інверсії, 

представлених у досліджуваному типі тексту: 

1. Модель, у якій початкову позицію займає обставина місця та 

присудок передує підмету. Наприклад: 

In one corner stood a huge bag of wool ready to be spun; ears of Indian corn 

and strings of dried apples and peaches hung in gay festoons along the walls; and a 

door left ajar gave him a peep into the best parlor, where the claw-footed chairs and 

dark mahogany tables shone like mirrors [342]. (“The Legend of Sleepy Hollow”, 

В. Ірвінг) 

2. Модель, у якій початкову позицію займає обставина часу та 

присудок передує підмету. Наприклад: 

Now there arose a second reason for squeezing into an already overcrowded 

church [332]. (“A Changed Man”, Т. Гарді) 

3. Модель, у якій початкову позицію займає прямий додаток. 

Наприклад: 

Laudanum and morphine I had occasionally used, and about them should have 

had no reason to hesitate [356]. (“Life in Death”, Е. А. По) 

4. Модель, у якій початкову позицію займає іменна частина 

складеного іменного присудка, виражена прикметником. Наприклад: 

Yet attractive her face unquestionably was, and not at all sickly [333]. (“The 

Son’s Veto”, Т. Гарді) 
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5. Модель, у якій початкову позицію займає частина складеного 

дієслівного присудка, виражена інфінітивом (або герундієм). Наприклад:  

“Go I must,” I said so firmly that my soul felt imperative marching orders, 

stimulated by the belfry [348]. (“Being a Truthful Adventure”, К. Менсфілд) 

Досліджений матеріал свідчить про функціювання інвертованих моделей 

речень у англомовній новелі. Проаналізовані приклади містять інверсію: як 

повну (приклад №1, 2), так і часткову (приклад №3, 4, 5). В усіх реченнях 

авторами навмисно вжито непрямий порядок слів для надання стилістичного 

ефекту. Метою застосування такого стилістичного засобу є вираження емфази 

шляхом виділення певного елемента речення, зміщення наголосу фрази при 

зміні порядку розташування теми і реми. Інвертовані конструкції підкреслюють 

не тільки окремі елементи, але й надають експресивності реченню в цілому. 

Іншим засобом виразності, що заслуговує уваги, є синтаксична 

дистантність. Дистантне розміщення синтаксично пов’язаних компонентів 

речення основане на потенційній можливості елементів речення переміщатися 

відносно один одного в межах речення, не змінюючи своєї функції [56, с. 38].  

На нашу думку, дистантність базується на тому ж принципі, що й інверсія. 

Сутність цього стилістичного засобу полягає у перерозподілі позицій окремих 

одиниць у межах одного речення. Так само як і у випадку з інверсією, при 

дистантному розміщенні певних компонентів речення, їхня функція не 

змінюється та зв'язок компонентів є очевидним, оскільки він виявляється не 

тільки на синтаксичному рівні, але й на смисловому. Наведемо приклад 

дистантності з новели “The Tale” Дж. Конрада: 

He stood over her a moment masculine and mysterious in his immobility before 

he sat down on a chair nearby [329, с. 224]. 

Речення починається з прямого порядку слів (He stood), але означення, 

виражене прикметниками masculine та mysterious, розташовано дистатнто 

стосовно підмета (He), до якого воно відноситься. Таким чином, відбувається 

розрив компонентів синтаксичної структури з прямим порядком слів. Проте 

зв'язок між цими дистантними компонентами легко відновлюється, оскільки 
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вони пов’язані за смислом. Автор навмисно використовує цей засіб для того, 

щоб інтенсифікувати значення дистантного означення.  

Останнім у групі синтаксичних засобів виразності, заснованих на зміні 

порядку компонентів вихідної моделі речення, є відокремлення. Це 

інтонаційно-смислові уривки мовлення, утворені шляхом виокремлення 

другорядного члена речення – одного або разом зі словами, що відносяться до 

нього та залежать від нього. Отже, відокремлені другорядні члени речення є 

різновидом інтонаційно-смислових відрізків, що виділяються в реченні, але 

обов’язково таких, що є граматично зв’язаним цілим [39, с. 189–190].     

Дослідивши різні приклади відокремлення на матеріалі англомовної 

новели, ми не знаходимо (як і у випадку з дистантністю) принципових 

розбіжностей між відокремленням та інверсією. Як у інвертованому реченні, 

так і в реченні з відокремленими другорядними членами існує розрив 

синтаксичних зв’язків між компонентами речення, проте зберігається логічний 

зв'язок і немає перешкод для розпізнання смислу речення. При цьому ставиться 

акцент на тому члені речення, місце розташування якого не відповідає нормам.  

Явище синтаксичного відокремлення продемонструємо на реченнях із 

новел Т. Гарді (уривки з текстів новел див. у додатку А, приклад №15). У цих 

прикладах підкреслюється смисл, закладений у відокремлених членах речення. 

У першому реченні відокремлюється означення (so reverend and august in her 

eyes), що відноситься до слова personage; у другому реченні відокремлення 

виявляється в розташуванні власного імені (John Maumbry) після вказання 

військового чину (Captain) та церковного сану (Reverend) цього персонажа.  

Основну відмінність між відокремленням і дистантним розташуванням 

членів речення вбачаємо в тому, що у випадку з синтаксичною дистантністю 

виокремлені компоненти не мають фіксованого місця розташування та можуть 

з’являтися будь-де в межах речення, а відокремлення передбачає розташування 

цих компонентів безпосередньо після слів, з якими вони логічно пов’язані.  

Зауважимо, що всі розглянуті синтаксичні засоби виразності, що 

функціюють в англомовній новелі, несуть прагматичне навантаження. Кожний 
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окремо та всі в сукупності засоби виразності відбивають ставлення автора до 

певних ситуацій, зображених у тексті, та до діючих осіб, які є учасниками цих 

ситуацій. Від автора новели через художній текст, зокрема через вжиті в ньому 

засоби підсилення експресивності, реципієнту поступає сигнал. Цей сигнал 

розшифровується кожним адресатом по-різному, оскільки розуміння наміру 

адресанта, закладеного в новелі смислу залежить від фонових знань, тезаурусу 

читача. Але в будь-якому разі читач отримує певний імпульс, що 

відображається на його емоційному стані.  

3.3.3. Синтаксичні стилістичні прийоми експресивності англомовної 

новели. Одним із напрямків синтаксичної стилістики є вивчення способів 

зв’язку речень, надфразових єдностей, що об’єднуються у фрагменти та 

мовленнєві твори. Взаємодія речень у контексті надфразової єдності, фрагменту 

та цілого тексту надає емоційного й експресивного значення цим відрізкам 

мовлення. Виокремлюють три групи синтаксичних стилістичних прийомів: 

1) прийоми, засновані на формальних і смислових взаємодіях кількох 

синтаксичних конструкцій або речень у певному контексті; 2) прийоми, 

засновані на транспозиції значення синтаксичної структури або моделі речення 

в певному контексті; 3) прийоми, засновані на транспозиції значення способу 

граматичного зв’язку між компонентами речень або реченнями [140, с. 151].    

Перша група включає паралелізм, хіазм, анафору та епіфору. До другої 

відносяться риторичні питання. Третя містить парцеляцію, заміну сурядності на 

підрядність і, навпаки, заміну підрядності на сурядність [140, с. 139].  

Розглянемо релевантні стилістичні прийоми синтаксису, що достатньо 

широко представлені у практичному матеріалі дослідження та які, на нашу 

думку, є цікавими для розгляду з точки зору реалізації експресивного 

потенціалу. Виявлено такі синтаксичні стилістичні прийоми експресивності: 

паралелізм, анафора, епіфора, хіазм, риторичне питання. 

Синтаксису новели притаманний паралелізм, який є окремим випадком 

принципу симетрії та ширше – повтору, що полягає в повній або частковій 

тотожності побудови синтаксичних конструкцій. Паралелізм на рівні 
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мікроконтексту організовується словосполученнями, предикативними 

частинами складного речення, а на рівні макроконтексту – реченнями 

складного синтаксичного цілого. Ознаками реалізації повного паралелізму є 

однакова кількість членів синтаксичних конструкцій, однакові синтаксичні 

відношення та порядок їх розташування в межах цих конструкцій, множинність 

конструкцій синтаксичного паралелізму [106, с. 203].  

Крім повного паралелізму, розрізняють неповний і частковий. При 

неповному паралелізмі один або кілька елементів у одному з паралельних рядів 

є відсутнім. Уможливлюється вилучення з другого речення (та інших 

паралельних конструкцій) елементів, які повторюються, що призводить до 

появи еліпсису. Частковим паралелізмом є повторення кількох синтаксичних 

одиниць, розташованих у реченні одна за одною [140, с. 152–153].     

На матеріалі англомовної новели виявлено приклади синтаксичного 

паралелізму (уривки з текстів новел див. у додатку А, приклад №16). 

Запропоновані уривки відображають повний паралелізм синтаксичних 

конструкцій. У першому випадку два речення є цілковито однотипними 

моделями, які до того ж підсилюються анафоричним повтором (Close, but 

without) на початку обох речень. У другому випадку також усі речення мають 

схожу структуру, що виражається прямим порядком слів, наявністю одного й 

того самого підмета (He) на початку кожного речення та вживанням однакової 

видо-часової форми присудків (Past Simple, за виключенням одного). Більш 

того, всі паралельні моделі речень об’єднані спільною темою – розкриття 

характеру персонажа, який дуже легковажно ставиться до життя.  

Наші спостереження показали, що синтаксичний паралелізм виконує не 

лише текстотвірну, але й експресивну функцію. За допомогою паралельних 

конструкцій висвітлюються певні компоненти висловлювання та 

інтенсифікується його загальне значення. Експресивний ефект підсилюється й 

лексичним наповненням речень, утворених за принципом паралелізму.  

Крім повного паралелізму в англомовній новелі трапляються випадки 

вживання синтаксичних конструкцій, що є неповністю та частково 
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паралельними. Вони також мають експресивний потенціал, але, порівняно з 

повним паралелізмом, ступінь їх експресивності значно менша. Тим не менш, 

шляхом взаємодії з іншими стилістичними засобами та прийомами, ці види 

паралелізму сприяють виконанню прагматичної функції новели.   

Помітною рисою експресивного синтаксису англомовної новели є також 

анафора. Цим терміном позначається тотожність початку суміжних речень. 

Шляхом застосування такого прийому акцентується увага на тих елементах, що 

повторюються у відповідних конструкціях. Анафоричне повторення слів або 

словосполучень допомагає читачеві краще запам’ятовувати ці сегменти. 

Повторюватися можуть не тільки слова або словосполучення, але й цілі 

речення, абзаци та навіть більші за обсягом одиниці [219, с. 140–141].  

Анафора представлена в нижченаведених уривках із англомовних новел: 

1. He guessed his father had looked pretty worried. He guessed he’d think 

it was something when he came home with the turkey slung over his shoulder [355]. 

(“The Turkey”, Ф. О’Коннор) 

2. At times he was lost in thought, and at times there was a perturbed and 

restless wandering of the eye that bespoke a mind but ill at ease [344]. (“The Spectre 

Bridegroom”, В. Ірвінг) 

Обидва приклади містять анафоричні повтори, що сприяють мовленнєвій 

виразності. У першому випадку однакові елементи повторюються на початку 

двох незалежних речень, у другому – на початку двох самостійних частин 

одного складносурядного речення. Істотний вклад у створення виразності 

додають і лексичні засоби виразності, як-от, у другому прикладі: метафори, 

епітети, синекдоха. Взаємодія цих стилістичних засобів і прийомів у стислому 

відрізку тексту забезпечує появу типу висунення «конвергенція». 

Стилістичним прийомом, протилежним анафорі, є епіфора, що також 

поширена в текстах англомовних новел. Епіфорою вважається повторення 

одного або кількох елементів у кінці двох або більшої кількості синтаксичних 

одиниць (висловлювань, речень, абзаців тощо) [219, с. 141].     

Реалізацію епіфори спостерігаємо в таких прикладах із англомовних новел: 
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1. “We never have seen a house with a secret panel!” June Star shrieked. 

“Let’s go to the house with the secret panel! Hey Pop, can’t we go see the house with 

the secret panel” [355]. (“A Good Man Is Hard to Find”, Ф. О’Коннор) 

2. Ruller gets out turkeys for us. Ruller got it in the woods, chased it dead. 

Yes, he’s a very unusual child. Ruller wondered suddenly if he were an unusual child. 

It came down on him in an instant: he was … an … unusual … child [355]. (“The 

Turkey”, Ф. О’Коннор) 

Повторення однакових лексичних одиниць у кінці кожної синтаксичної 

конструкції створює певний ритм прозового тексту. Епіфора, так само як і 

анафора, слугує для фокусування уваги читача на певних елементах 

експресивно-емоційного фону художнього тексту. Перший приклад показує 

емоційний стан дітей, які намагаються вмовити батька поїхати до таємничого, 

на їхню думку, місця та потішаються можливістю здійснити цю хвилюючу 

поїздку. В іншому прикладі автор показує внутрішні хвилювання хлопчика, 

який почуває себе особливою, незвичайною дитиною, що викликає в нього 

двоякі емоції: з одного боку, він розуміє, що не завжди вигідно вирізняється на 

тлі інших дітей, з іншого – намагається подивитися на цей факт із позитивної 

точки зору. Зазначимо, що ще більшій експресивності сприяє паралелізм 

речень, функціювання якого ми проаналізували вище. 

Ще одним маркером експресивності синтаксису англомовної новели є 

хіазм, що визначається як фігура мовлення, яка полягає в зворотному, 

«хрестоподібному» розташуванні елементів двох словосполучень, об’єднаних 

спільним членом [308, с. 508]. Цікавою виявляється думка стосовно того, що 

хіазм – це не стилістичний прийом, а принцип висунення, а саме конвергенція, 

оскільки він включає різні прийоми: синтаксичний паралелізм, перестановку за 

принципом дзеркальної симетрії, лексичний повтор і антитезу [104, с. 210–214].  

Ми розглядаємо хіазм, услід за О. М. Мороховським, як синтаксичний 

стилістичний прийом експресивності, зокрема як різновид паралелізму, 

особливістю якого є зміна синтаксичних зв’язків між повторюваними членами 

паралельної структури [140, с. 154].  
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Вживання хіазму прослідковується в таких прикладах: 

1. And she told him, well, she loved him even if he didn’t love her and he 

was her boy anyway and so was Ruller [355]. (“The Turkey”, Ф. О’Коннор) 

2. The princess will remain captive to the astrologer; and the astrologer 

bound up in magic slumber by the princess, until the last day, unless the mystic hand 

shall grasp the fated key, and dispel the whole charm of this enchanted mountain 

[343]. (“Legend of the Arabian Astrologer”, В. Ірвінг) 

У поданих прикладах відбувається перестановка підмета та додатка, тобто 

підмет із першої частини речення стає додатком у другій частині, а додаток – 

підметом, що робить обидві частини, об’єднані сурядним зв’язком, 

симетричними одна одній. Таким чином, шляхом взаємообміну функцій між 

двома членами речення автор оживляє рух повідомлення в новелі та зосереджує 

увагу читача на найголовнішій у висловлюванні інформації.  

Слід зазначити, що паралелізм, анафора, епіфора та хіазм є різновидами 

повтору, який ми розглядали у підрозділі 3.3.2. Проте основна їхня відмінність 

полягає в тому, що ці види повтору відносяться до синтагматичного 

синтаксису, тому що функціюють вони в низці речень, розташованих всередині 

однієї надфразової єдності, а не в межах одного речення.  

У текстах англомовних новел нами зафіксовано також вживання 

риторичних питань. Це стилістичний прийом ґрунтується на тому, що його 

синтаксична форма не відповідає логічному змісту – синтаксична форма 

питального речення відіграє роль твердження. Метою риторичного питання є 

підсилення емоційного відтінку висловлювання [39, с. 215].   

Риторичне питання не передбачає відповіді та ставиться не для спонукання 

слухача проінформувати мовця про щось невідоме. Функцією такого типу 

питання є привертання уваги, підсилення враження, підвищення емоційного 

тону, створення піднесеності. Відповідь підказана вже в самому риторичному 

питанні, і це питання лише втягує читача в роздум або переживання, завдяки 

чому читач стає більш активним і самостійно доходить висновків. Транспозиція 

питальних речень можлива не лише завдяки переходу риторичного питання в 
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емфатичне твердження, але й у спонукальне або окличне речення, обов’язково 

більш експресивне, ніж форми без транспозиції [6, с. 117, 119].   

Розглянемо риторичні питання на матеріалі англомовної новели: 

I looked down. It was the First of the Barons with the black bag and an 

umbrella. Was I mad? Was I sane? He was asking me to share the latter. But I was 

exceedingly nice, a trifle diffident, appropriately reverential. Together we walked 

through the mud and slush [350]. (“The Baron”, К. Менсфілд)  

Приклад містить риторичні питання, що є паралельними за структурою та 

схожими за значенням. Вони є частиною монологу жінки, яка розповідає 

історію свого знайомства з бароном, який викликав у неї інтерес задовго до 

їхньої першої бесіди. В описуваній ситуації зазначена дійова особа почувається 

ніяково, невпевнено, намагається справити враження на барона. Риторичні 

питання показують, що вона сама не може повірити в те, що такий чоловік, як 

барон звернув на неї свою увагу. 

Якщо в цьому прикладі персонаж намагається запевнити себе в реальності 

омріяної ситуації, то в іншому – персонаж запевняє співрозмовника у своїй 

здатності надати йому допомогу (уривок із тексту новели див. у додатку А, 

приклад №17). Завдяки риторичним питанням мудрець не дозволяє поставити 

під сумнів свої глибокі знання та величезний досвід. Два або низка риторичних 

питань, поставлених один за одним, є засобом емоційно сильного твердження.  

У самих риторичних запитаннях уже криється погодження чи 

непогодження з вимовленою реплікою: в першому випадку безсумнівне 

заперечення божевілля жінки, а в другому, навпаки, підтвердження того, що 

мудрецю дійсно відомі певні таємниці світобудови та підвладні магічні сили. 

Зауважимо, що риторичні питання трапляються в англомовній новелі 

здебільшого в монологічному мовленні у формі повідомлення та роздуму.  

Отже, художнє мовлення англомовної новели наділено експресивною 

потужністю, що реалізується через стилістичні засоби та прийоми. 

Проаналізовано такі синтаксичні засоби виразності, як еліпсис, замовчування, 

номінативне та безсполучникове речення, повтор, перелічування, тавтологія, 
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емфатична конструкція, вставне речення, інверсія, дистантність, відокремлення. 

До синтаксичних стилістичних прийомів експресивності, які підлягали нашому 

розгляду на матеріалі новели, відносяться паралелізм, анафора, епіфора, хіазм і 

риторичне питання. Кожен із зазначених засобів і прийомів окремо, безперечно, 

сприяє встановленню контакту з читачем, здійсненню прагматичного впливу на 

адресата, підсиленню емоційного фону та емфатичності новели, однак ми 

вважаємо, що всі ці експресивні засоби та прийоми необхідно досліджувати в 

сукупності. Англомовна новела являє собою складну цілісну систему 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, побудовану за певними 

принципами висунення, яким присвячено наступний підрозділ. 

 

3.4. Роль типів висунення в організації та зв’язності тексту 

англомовної новели 

 

Досліджуючи англомовну новелу як цілісний зв’язний текст, ми вважаємо 

недоцільним обмежуватися вивченням окремих лексичних або синтаксичних 

засобів вираження експресивності, натомість пропонуємо проаналізувати 

взаємодію певних елементів, що функціюють у межах єдиної системи. Для 

досягнення поставленої мети передбачається розгляд типів висунення. 

Тип висунення як суб’єктивний лінгвістичний фактор текстотворення 

відображає специфічний характер розгортання тексту, що визначає різні 

способи подання інформації та різні шляхи й засоби впливу на адресата, а 

також залучення його до змістового плану тексту [310, с. 283].  

Розробка проблеми типів висунення здійснювалася впродовж тривалого 

часу в різних країнах. Зокрема, феномен досліджувався празькою школою, в 

британському, американському, а також українському мовознавстві. Типи 

висунення розроблялися окремо й незалежно один від одного та позначалися 

різними термінами. Пізніше стосовно типів висунення почали застосовувати 

системний підхід і вивчати їх у сукупності та відносити до особливого, більш 

високого рівня тексту. Ми спираємося на працю І. В. Арнольд, у якій 
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упорядковано та детально розглянуто три основні типи висунення: 

конвергенцію, зчеплення та ошукане очікування. 

Під висуненням, услід за І. В. Арнольд, розуміємо способи формальної 

організації тексту, що фокусують увагу читача на певних елементах і 

встановлюють семантично релевантні відносини між елементами одного або 

різних рівнів. Загальні функції типів висунення полягають у встановленні 

ієрархії значень і елементів у межах тексту; забезпеченні зв’язності й цілісності 

тексту та водночас сегментації тексту для більш зручного сприйняття, 

встановленні зв’язку між частинами тексту та між цілим текстом і його 

окремими складниками; захисті повідомлення від перешкод і полегшенні 

декодування, створенні упорядкованості інформації, завдяки якій читач може 

розшифрувати раніше невідомі йому елементи коду; створенні естетичного 

контексту та виконанні низки смислових функцій, однією з яких, на додаток до 

вже перелічених, є створення експресивності [6, с. 51].   

Подамо огляд кожного із зазначених типів висунення та проаналізуємо ці 

явища на матеріалі англомовної новели шляхом виявлення способів їх 

реалізації на різних рівнях досліджуваного типу художнього тексту. 

Конвергенцією називається скупчення в одному місці групи стилістичних 

прийомів, що приймають участь у єдиній стилістичній функції. Взаємодіючи, 

стилістичні прийоми відтіняють, висвітлюють один одного, і сигнал, який вони 

передають, не може залишитися непоміченим. Таким чином, конвергенція є 

одним із важливих засобів забезпечення стійкості до перешкод. Цей тип 

висунення є особливо виразним за умови зосередження на коротких відрізках 

тексту. Конвергенція цікава не тільки тим, що виділяє найважливіше в тексті, 

але й тим, що на основі зворотного зв’язку може слугувати критерієм 

стилістичної значущості певних елементів тексту [6, с. 51–52].   

Мала місце спроба виокремлення різновидів конвергенції: сконцентрована 

(передбачає взаємодію експресивних синтаксичних конструкцій на основі 

функції, що виконується ними в межах речення) та розконцентрована 

(передбачає взаємодію таких конструкцій на основі виконання ними єдиної 
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функції в межах кількох речень, об’єднаних композиційно) [218, с. 204–205]. 

Зазначимо, що під згаданою вище функцією, на нашу думку, мають на увазі 

прагматичну, яка є загальною, тобто об’єднує всі інші функції типів висунення, 

оскільки результатом успішної реалізації кожної з них є вплив на адресата, що 

відповідає інтенціям адресанта. 

Продемонструємо функціювання типу висунення «конвергенція» в новелі 

на прикладі (уривок із тексту новели див. у додатку А, приклад №17). 

Конвергенція полягає у вживанні великої кількості лексичних і синтаксичних 

засобів виразності в безпосередній близькості. У прикладі наявні: епітети (long, 

commodious, arresting, tall half-human mechanical, handsome unnecessary, pigeon-

breasted, great), вставна конструкція (ordinarily speaking), порівняння (like 

tailor’s dummies, like a human figure height, like arms), анадіплозіс і анафора, 

виражені порівнянням (like tailor’s dummies), часткова інверсія (Like tailor’s 

dummies they were headless), полісиндетон, виражений сполучником (or). Усі 

зазначені стилістичні засоби та прийоми націлені на здійснення одного ефекту 

– створення певного образа. Запропонований уривок є описом, що детально 

зображує роботів, які справляють враження напівлюдей-напівмашин. Завдяки 

лексичним засобам опис стає більш наочним, у читача виникає певна метальна 

картина. Синтаксичні засоби допомагають сконцентрувати увагу читача на 

окремих предметах, що за авторським задумом потребують висвітлення.  

Наведемо інший приклад конвергенції, що фунціює в англомовній новелі: 

He looked up at her. He had hardly ever observed her before, though he had 

been frequently conscious of her soft presence in the room. What a kitten-like, 

flexuous, tender creature she was! She was the only one of the servants with whom he 

came into immediate and continuous relation. What should he do if Sophy were gone 

[333]? (“The Son’s Veto”, Т. Гарді)     

Цей приклад також показує тісну взаємодію різних стилістичних засобів і 

прийомів, ужитих для досягнення загальної мети. Експресивності сприяють 

епітети (soft, kitten-like, flexuous, tender, immediate and continuous), що описують 

особистість служниці Софі та дають уявлення про характер стосунків між нею 
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та її роботодавцем, і анадіплозіс, виражений повтором однакових підмета та 

присудка (she was) в кінці одного речення та на початку наступного для 

об’єднання двох конструкцій у єдине ціле з метою створення завершеного 

образу. Довершеності надфразовій єдності додає риторичне питання (What 

should he do if Sophy were gone?), що не потребує відповіді, а вже містить 

твердження про очевидну прихильність чоловіка до своєї працівниці. Отже, 

скупчення великої кількості стилістичних засобів і прийомів, різних за своєю 

природою, надає тексту експресивності та справляє сильний вплив на адресата. 

Наступний тип висунення – зчеплення – є появою подібних елементів у 

подібних позиціях, що сприяє цілісності тексту. Велике значення зчеплення 

полягає в тому, що воно допомагає розкрити характер і сутність єдності форми 

та змісту в художньому тексті в цілому, переходячи від декодування на рівні 

значення окремих форм до розкриття структури та смислу цілого, допускаючи 

узагальнення великих сегментів цілого. Зчеплення з’являється на будь-яких 

рівнях і на різних за обсягом відрізках тексту. Подібність елементів у 

парадигматиці може бути фонетичною, структурною або семантичною. 

Подібність позицій є категорією синтагматичною та може мати синтаксичну 

природу або основуватися на місці елемента в мовленнєвому ланцюзі. 

Структурна подібність відображається в схожості морфологічних конструкцій і 

в синтаксичному паралелізмі, а семантична – у вживанні синонімів, антонімів, 

гіпонімів і слів, що належать до одного семантичного поля [6, с. 53–54]. 

Приклади з новел демонструють особливості функціювання зчеплення: 

1. He stood behind his desk in the far end of the dim room. The wife liked 

him. She liked the deadly serious way he received any complaints. She liked his 

dignity. She liked the way he wanted to serve her. She liked the way he felt about 

being a hotel-keeper. She liked his old, heavy face and big hands [335]. (“Cat in the 

Rain”, Е. Хемінгуей)  

2. The baron was no less busied in preparations. He had, in truth, nothing 

exactly to do: but he was naturally a fuming bustling little man, and could not remain 

passive when all the world was in a hurry. He worried from top to bottom of the 
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castle with an air of infinite anxiety; he continually called the servants from their 

work to exhort them to be diligent; and buzzed about every hall and chamber, as idly 

restless and importunate as a blue-bottle fly on a warm summer’s day [344]. (“The 

Spectre Bridegroom”, В. Ірвінг) 

На синтаксичному рівні в обох прикладах зчеплення утворюється 

паралельними конструкціями із прямим порядком слів і однаковою видо-

часовою формою присудків. На семантичному рівні – за допомогою 

синонімічних повторів (підмет, вжитий у першій конструкції паралельного 

ряду, замінюється на відповідний займенник у всіх наступних конструкціях). 

Ефект підсилюється стилістичним засобом анафорою (повторення She liked на 

початку кожного речення у паралельному ряді). 

Зчеплення є засобом, що забезпечує єдність змісту та форми. У першому 

прикладі речення паралельного ряду подають усебічний огляд гідних якостей 

одного з персонажів новели, що є підставою для ніжного почуття з боку його 

дружини. Окремі елементи розкривають смисл цілого. У другому прикладі за 

допомогою паралельних конструкцій створюється образ батька, надмірно 

схвильованого прибуттям потенційного нареченого його доньки. Він хоче бути 

задіяним у кожний етап приготування до довгоочікуваної зустрічі, намагається 

допомагати, але в результаті виявляється зайвим і просто уповільнює хід 

роботи. Вжиті стилістичні засоби сприяють формуванню єдиного образа.  

У новелі прослідковується тенденція до зосередження зчеплення та 

конвергенції в одній надфразовій єдності. Це можна простежити й у попередніх 

прикладах, але ми детально не зупинялися на аналізі взаємовідносин цих типів 

висунення. Отже, проілюструємо це явище на такому прикладі: 

Among the musical disciples who assembled, one evening in each week, to 

receive his instructions in psalmody was Katrina Van Tassel, the only child of a 

substantial Dutch farmer. She was a blooming lass of fresh eighteen, plump as a 

partridge, ripe and melting and rosy-cheeked as one of her father’s peaches, and 

universally famed, not merely for her beauty, but her vast expectations. She was 

withal a little of a coquette, as might be perceived in her dress. She wore ornaments 
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of pure yellow gold to set off her charms, and a provokingly short petticoat to display 

the prettiest foot and ankle in the country round [342]. (“The Legend of Sleepy 

Hollow”, В. Ірвінг) 

Наведена надфразова єдність є наочним прикладом поєднання зчеплення 

та конвергенції в одному короткому відрізку тексту. Зчеплення представлено 

розташуванням подібних елементів у подібних позиціях, тобто реченнями 

паралельного ряду, два з яких починаються з анафоричного повтору. 

Конвергенція має такі складники: епітети, що характеризують певний бік 

означуваного об’єкта та прикрашають мовлення; вставна конструкція, що 

уточнює та доповнює предметний зміст речення; метафора, що сприяє 

естетичній цінності повідомлення; порівняння, що створюють яскраві образи; 

синекдоха, що відтворює ціле й загальне через конкретне. Всі елементи, що 

несуть експресивний потенціал, виділені в тексті шляхом підкреслення. 

Ще один приклад маніфестує комбінаторне застосування двох 

вищезазначених типів висунення (уривок із тексту новели див. у додатку А, 

приклад №19). У цьому прикладі повідомлення здійснюється особою, яка є 

представником нижчого класу, на що вказує безпосередньо зміст повідомлення 

(його негативна характеристика власної особи з метою залякування), а також 

стиль мовлення: просторіччя (twict, oncet), неправильні граматичні конструкції 

(відсутність допоміжних дієслів), еліпсис (відсутність підмета). Цілісності 

мовлення сприяють вжиті паралельні конструкції, побудовані за подібною 

моделлю. Експресивності надають пояснювальні епітети (little, white, glassy) та 

антитеза (land and sea, at home and abroad). Усі зазначені стилістичні засоби, 

об’єднані такими типами висунення, як зчеплення та конвергенція, діють 

заради спільного результату – залякування персонажів новели, яким 

спрямовано повідомлення, а саме матері з донькою, та пробудження певних 

емоцій у читача – хвилювання за залучених до описаної ситуації дійових осіб, 

отже, загалом з метою здійснення прагматичного впливу на адресата.   

У останньому прикладі ми звернули увагу на стилістичну фігуру контрасту 

– антитезу, що є одним із дійових засобів вираження експресивності в 
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художньому тексті. Вважаємо доцільним зупинитися на розгляді цього 

стилістичного феномену, широко розповсюдженого в англомовній новелі. Це 

контрастне вираження понять і суджень, представлене опозиціями слів, 

словосполучень або речень. Синтаксичні конструкції, в яких реалізується 

антитеза, є доволі різноманітними: від простого поширеного речення до 

фрагментів тексту у формі абзацу. Антитеза може мати асиндетичну й 

синдетичну структуру та, як правило, будується на основі паралельних 

конструкцій, компоненти яких виражені одними й тими ж самими членами 

речення та розміщуються в однаковому порядку [25, с. 380]. 

Антитеза є лексико-синтаксичним стилістичним прийомом: з одного боку, 

це паралельна конструкція, а, з іншого боку, на відміну від паралелізму, в 

якому неважлива семантика компонентів, два її компоненти мають бути 

семантично протилежними. Антитеза може спостерігатися навіть на нижчих 

рівнях мовної ієрархії, як-от, на морфемному рівні, коли два антонімічні афікси 

створюють сильний ефект контрасту. Основною функцією антитези є наголос 

на гетерогенності описуваного явища, чим відображається, що останнє є 

діалектичним об’єднанням двох (або більше) протиставлених ознак [113, с. 48].   

Майже в кожній англомовній новелі застосовано прийом антитези. Нижче 

проілюструємо його функціювання на прикладах: 

1. It meant nothing at all to him, and everything in the world to Lispeth 

[345]. (“Lispeth”, Дж. Р. Кіплінг) 

2. The interview ended, and they went their ways northward and southward 

[332]. (“A Changed Man”, Т. Гарді) 

3. No friend or foe has entered the house, but Smythe is gone, as if stolen 

by the fairies [327]. (“The Invisible Man”, Г. К. Честертон) 

Кожен із поданих прикладів містить антитезу, що відрізняється 

переконливістю та яскравістю завдяки тому, що різко відтіняє контрастні риси, 

на яких ґрунтується цей стилістичний прийом. Антитеза має симетричну 

структуру: складається з двох частин, різко й чітко протиставлених одна одній.  
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У наведених реченнях антитеза, хоча й розповсюджує задуманий автором 

ефект на оточуючий контекст, все ж таки функціює в межах конкретної 

синтаксичної конструкцій. Проте антитеза може лежати в основі всього 

художнього тексту та формувати його зміст. Наприклад, новела “Life in Death” 

Е. А. По уже в назві містить цю стилістичну фігуру, що відбиває моральну 

проблематику сюжету. Розв’язка новели включає в себе аутодіалог персонажа, 

що розкриває смисл художнього тексту за допомогою прийому антитези: 

“This is indeed Life itself!” turned suddenly round to his beloved – who was 

dead. The painter then added – “But is this indeed Death?” [356]. (“Life in Death”, 

Е. А. По)  

Відтак, спостерігається протиставлення життя, за яке бореться головний 

персонаж, та смерті, з якою він протиборствує. Новела “Life in Death” має 

рамкову конструкцію, тобто оповідь в оповіді. Взятий нами за приклад уривок 

тексту міститься саме в історії, що повідомляється в межах новели. Хоча ця 

історія є другорядною, вона допомагає розкрити зміст новели, оскільки її 

сюжетна лінія також ґрунтується на антитезі «життя / смерть».      

Ще одним типом висунення є ошукане очікування, сутність якого полягає 

в наступному: безперервність, лінійність мовлення означає, що поява кожного 

окремого елемента підготована попередніми та сама готує наступні. При 

такому зв’язку переходи від одного елемента до іншого є малопомітними. 

Однак якщо на цьому тлі з’являються елементи невеликої ймовірності, то 

виникає порушення безперервності, що діє подібно поштовху: неочікуване 

створює опір сприйняттю, подолання якого вимагає зусиль з боку читача, і 

тому сильніше на нього впливає. Важливим фактором є посилення очікування 

безпосередньо перед появою елемента малої передбачуваності [6, с. 56].      

Застосування стилістичного прийому ошуканого очікування повністю 

відповідає інтенціям автора: збудити в читача інтерес до відтворюваних подій, 

апелюючи не лише до його розуму, але й до чуттєвого складника, що, в свою 

чергу, допомагає реалізувати прагматичний компонент. Свідоме моделювання 
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ситуації «ошуканого очікування» є особливою комунікативною стратегією, що 

сприяє підвищенню експресивності [103, с. 62]. 

Наявність ефекту ошуканого очікування в англомовній новелі 

підтверджуємо прикладом (уривок із тексту новели див. у додатку А, 

приклад №20). Наведений фрагмент тексту є сценою з життя брокерських 

працівників, більшу частину якого займає робота, тому часу на особисте життя 

майже не залишається. Читач стає свідком ситуації, в якій представник цієї 

професії намагається освідчитися своїй стенографістці під час невеликої 

перерви на роботі. Спочатку автор налаштовує читача на відмову з боку пані 

Леслі, оскільки її реакція є цілком недвозначною. Потім вона опановує свій 

подив, але дає волю іншим емоціям: розчулюється цією пропозицією, плаче та 

посміхається водночас. Читач відчуває зміну в настрої дійової особи, її 

схильність прийняти пропозицію колеги. Проте кінцева частина фрагменту 

вражає своєю неочікуваністю, оскільки виявляється, що закохані вже 

одружилися напередодні, а заклопотаний поточними проблемами чоловік 

просто забув про цей факт. Відтак, упродовж сцени освідчення відбувається 

налаштування на певний результат: спочатку на відмову, потім на згоду стати 

дружиною цього чоловіка, але історія закінчується неймовірним фіналом. 

Іншим прикладом ошуканого очікування є сцена знайомства барона з 

однією жінкою в пансіонаті (уривок із тексту новели див. у додатку А, 

приклад №21). Новела взагалі та наведений фрагмент зокрема починаються з 

опису поведінки, притаманної барону. Він постійно знаходиться наодинці, не 

спілкується з жодним відпочиваючим, і ця манера дивує оточуючих, чим і 

викликає певні плітки. Впродовж усього тексту новели адресат сприймає 

барона як відлюдну особу та не очікує на зміни в його поведінці. Навіть сама 

жінка, захоплена ним як чоловіком, не сподівається на їхнє знайомство. Вона 

припускає ймовірність того, що барон перед від’їздом може попрощатися з її 

знайомими, але виключає можливість спілкування власне з нею. Кінець уривку 

дивує своєю несподіваністю. Одного дощового вечора напередодні свого 

відбуття барон проявляє галантність і пропонує цій жінці парасольку. Ефект 
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неочікуваності стає тим сильнішим, чим більше автор спрямовує думки читача 

в інше русло, а потім раптово розкриває щось зовсім непередбачуване.   

Таким чином, проаналізовані типи висунення сприяють реалізації 

експресивності англомовної новели, у певних випадках функціюючи в різних 

надфразових єдностях або фрагментах, в інших – нашаровуючись один на 

одного. В будь-якому разі вони виявляються в межах одного тексту та тісно 

взаємодіють, виконуючи єдину прагматичну функцію, що поєднує в собі всі 

вищезазначені функції, які здійснюються кожним окремим типом висунення. 

Узаємодію засобів і прийомів експресивності, які в англомовній новелі 

поєднуються в трьох типах висунення, можна схематично представити так: 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 3.1.Система засобів експресивності в англомовній новелі 
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3.5. Характеристика англомовної новели як синергетичного 

феномену 

Синергетика вивчає самоорганізацію складних систем різної природи та 

призначення. Системними об’єктами, що самоорганізуються, в лінгвістиці 

вважають дискурс (ширше – будь-який завершений мовленнєвий твір), 

концепти, а також мовну систему. Оскільки всі перелічені об’єкти завжди 

реалізуються в єдності та потребують системного аналізу, доцільним 

виявляється комплексний лінгвосинергетичний підхід до їх дослідження, що 

враховує ієрархічний зв’язок між цими об’єктами (дискурс – 

концепти / художні образи – їх мовна реалізація). 

Термін «синергетика» введено в науку німецьким фізиком Г. Хакеном 

[252], первісною сферою його застосування були дослідження самоорганізації 

фізико-хімічних явищ. Проте згодом термінологічну базу синергетики як науки 

почали використовувати й в інших наукових галузях, зокрема в лінгвістиці [9; 

71; 166; 185; 189]. У ХХІ столітті лінгвосинергетичні пошуки продовжилися 

[64; 67; 77; 143; 180; 186; 190; 193; 213; 216; 277; 278; 279; 287]. В українській 

філології значний внесок у лінгвосинергетичні дослідження тексту та дискурсу 

зроблено Л. С. Піхтовніковою [169; 172; 176; 177; 178; 184; 185; 187; 188; 292; 

293], Т. І. Домброван [61; 65; 66; 68], С. М. Єнікєєвою [72; 74; 75; 76] та ін. У 

низці сучасних робіт застосовано лінгвосинергетичний підхід до вивчення 

художніх текстів малих форм, а саме розглянуто синерегетичні характеристики 

німецькомовної реклами [209], англомовної прозової байки [47; 183], 

німецькомовної притчі [271], німецькомовної новели [256] та ін. 

Синергетика, в тому числі й лінгвосинергетика, виходить із того, що 

об’єкти її дослідження мають відповідати певним умовам, необхідним для 

саморозвитку системи: віддаленість від стану рівноваги, суперечливість, 

нелінійність, ієрархічність, здатність рівнів системи моделювати один одного та 

середовище, відкритість, дисипативність [185, с. 36]. 

Інструментальними поняттями синергетики є такі: цілі системи, суб’єкт 

цілепокладання, об’єкт цілепокладання, атрактор, репелер, поляризація, 
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параметр порядку, точки біфуркації. Розглянемо ці базові синергетичні поняття 

та здійснимо спробу розкрити сутність англомовної новели як системи, що 

самоорганізується, за допомогою окресленого інструментарію. 

Кожна система, що самоорганізується (С-система) має цілі свого створення 

та функціювання. Поняття «ціль» пов’язано з антропоцентричними 

уявленнями, що не завжди адекватно відображає реальність С-системи. В 

дійсності кожна С-система лише поступово прямує до своїх станів стійкості, а з 

антропоцентричної точки зору це прямування виглядає як «ціль». У 

буквальному смислі тотожність «ціль = стійкий стан» має місце тільки в С-

системах за участю людини. Встановлення цілі для будь-якої системи завжди 

пов’язується з наявністю суб’єкта цілепокладання, а реалізація цілі системою – 

з наявністю об’єкта цілепокладання [169, с. 104–105].  

У різноманітних процесах самоорганізації систем розбіжності між 

суб’єктом і об’єктом цілепокладання трансформуються. В межах синергетики 

суб’єкт, який встановлює цілі системи (наприклад, автор художнього тексту), 

самовільно долучається завдяки своїм параметрам до атрактора С-системи як 

мисляча особистість, зокрема, письменник – як мовна особистість. Рівні та 

параметри мовної особистості в лінгвістиці є чітко визначеними. Вся 

численність стійких станів С-системи є дискретною, тобто один стійкий стан 

помітно відрізняється від іншого своїм унікальним набором параметрів та їх 

діапазоном значень. Цей набір у синергетиці прийнято називати атрактором. 

Етимологія цього слова відома: attract – притягувати (до стійкого стану). Однак 

«тяжіння» до атрактора відбувається не в силу його побажань, а тому що шлях 

системи до нього лежить через найменші витрати ресурсів. Завдяки своїй 

ієрархічності С-система містить не один атрактор, а цілу ієрархію атракторів, 

схожу на структуру системи [175, с. 34–35].  

Поняттю «атрактор» протиставляється поняття «репелер» – набір 

параметрів та їхніх значень, що «відштовхують» С-систему від стану рівноваги 

в тому смислі, що він накладає різні обмеження на свободу прямування С-

системи до цілі, до рівноваги. Якщо атрактор означає той стан рівноваги С-
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системи, до якого вона прагне як до своєї цілі, то репелер виражає своїм 

змістом усі обмеження та заборони для системи. Наприклад, під час 

виникнення дискурсу змістом репелера є норми висловлення, традиції жанру, 

обсяг, екстралінгвальні умови, архетипи комунікантів і т. п. Змістом атрактора 

виступають характеристики автора дискурсу як мовної особистості, його 

інтенції, а також вбудовані в мовну картину світу соціальні очікування 

результату реалізації дискурсу [175, с. 35]. 

Більшість реально існуючих складних систем є нечітко визначеними, їхні 

параметри знаходяться в складних взаємозв’язках. З цієї причини в С-системах 

часто спостерігаються гострі суперечності між вимогами до поведінки системи 

з боку атракторів і з боку репелерів. Ці суперечливі вимоги до С-системи не 

призводять до її розпаду завдяки її ієрархічності. Різні складники ієрархії в 

процесі самоорганізації набувають протилежних ознак. Деякі задовольняють 

вимогам атракторів, інші – репелерів. У цілому С-система, зберігаючи свою 

структуру й цілі, набуває полярно протилежних властивостей, і тому можливою 

стає альтернативна поведінка С-системи. Наприклад, явище поляризації в 

різних типах дискурсу є ключовим у процесі його самоорганізації [175, с. 35]. 

Поляризація оригінальним чином зберігає С-систему в режимі динамічної 

стійкості. Цей феномен можна пояснити таким важливим постулатом 

синергетики: в інформаційному відношенні складники С-системи здатні 

моделювати один одного та навколишнє середовище. Складники з полярними 

ознаками взаємодоповнюються та забезпечують досягнення цілі системи 

кількома альтернативними способами [319].  

Основним інструментальним поняттям синергетики є параметр порядку – 

рухомий, мінливий параметр С-системи. Його динаміку зумовлено відносною 

незалежністю від інших параметрів. Згідно уявленням синергетики, в 

нерівноважному стані С-системи її параметр порядку підпорядковує собі всі 

інші параметри та приводить її діапазон зміни у відповідність до вимог 

атракторів і репелерів. Параметр порядку, як й інші параметри С-системи, не 

завжди є кількісним. У таких нечітко визначених С-системах, як дискурс, мовне 
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явище, мовлення, визначальним параметром може бути мінлива наявність 

певної лексики, композиційно-мовленнєвих форм, переважальне використання 

катафор, анафор та інших стилістичних фігур [175, с. 35]. 

Саморозвиток С-системи уможливлюється лише за умови її стану, 

далекого від стійкого. Нерівноважні стани виникають у С-системах різної 

природи однаковим способом: накопичуються відхилення, що призводить до 

нестійкого стану С-системи, до точок біфуркації, в яких відбувається вибір 

одного із подальших шляхів розвитку. Точки біфуркації є початком відліку для 

неминучого переходу С-системи до нової рівноваги. Явище біфуркації полягає 

в тому, що із цього положення С-система може розвиватися в кількох 

напрямках; реальний вибір одного із них є непередбачуваним, однак це лише 

наслідок неповних людських знань і недетермінованості навколишнього 

середовища. Важливою властивістю точок біфуркації є те, що «поблизу» них 

спроможності системи очевидно фокусуються та обмежуються зміною кількох 

параметрів, вплив решти параметрів на систему стає незначним. У нечітко 

визначених системах точка біфуркації в дійсності є зоною вибору системою 

свого майбутнього стану. Наприклад, у художньому тексті можлива зона, в якій 

розгалужується смисл попередніх подій сюжету, порушується лінійна 

залежність між намірами персонажа та результатом його дій [169, с. 12–13]. 

Існують два способи саморозвитку системи: в режимі з загостренням і без 

загострення. У першому випадку параметр порядку в точці біфуркації швидко 

виводить систему з рівноваги, і вона так само швидко досягає нового стану 

рівноваги. Такими є всі мовленнєві жанри, що містять пуант, неочікувану 

кульмінацію. В режимі без загострення дія параметра порядку є відносно 

повільною: поступово виникають характерні для цього жанру ознаки, 

словоформи, мовленнєві форми. Система поволі еволюціонує до нових стійких 

станів; такими, наприклад, є великі тексти епічного жанру [169, с. 53]. 

Самоорганізацією системи вважається її здатність функціювати так, щоб 

вона могла адекватно реагувати на зовнішні зміни, вплив, самостійно змініючи 

свої параметри, структуру, функції й тим самим зберігаючи себе. Відповідь 
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системи є не обов’язково пасивною (самоадаптація), вона може змінювати стан 

системи та позначитися на навколишньому середовищі [319]. 

Синергетичний підхід є виправданим у дослідженні таких систем у різних 

сферах науки, техніки, природи, в яких спостерігаються зазначені ознаки 

самоорганізації. Системні об’єкти лінгвістики (мова, дискурс, жанри, концепти, 

художні образи тощо) також виявляють ознаки самоорганізації, звідси – 

виникнення науки лінгвосинергетики. У лінгвосинергетиці розроблено та 

конкретизовано розуміння самоорганізації лінгвістичного об’єкта. 

Самоорганізацію окремої підсистеми мови, окремого типу дискурсу, ідіостилю, 

певного мовленнєвого твору розуміють як таке явище, при якому автор 

одночасно є творчим конструктором і знаряддям атракторів та репелерів цих 

об’єктів, створених раніше та незалежно від автора [169, с. 29]. 

У такому ж смислі нами розуміється самоорганізація жанру і тексту 

новели. Як С-система англомовна новела характеризується низкою параметрів: 

1. Англомовна новела складається з різних пов’язаних між собою 

структурно та функціонально компонентів, за рахунок взаємодії яких 

забезпечується її цілісність. 

2. Англомовна новела є відкритою дисипативною системою, що 

передбачає обмін інформацією з навколишнім середовищем і в межах своєї 

структури. Під навколишнім середовищем, з яким взаємодіє об’єкт нашого 

дослідження, розуміємо адресата, який через художній текст сприймає наміри 

адресанта та по-своєму інтерпретує їх, а також інтертекстуальні зв'язки з 

іншими художніми текстами та предметами мистецтва. 

3. Англомовна новела характеризується ієрархічністю, оскільки 

складається з чотирьох композиційних рівнів (формального, змістового, 

формально-змістового, образно-символічного). Ці рівні взаємодіють і 

взаємозумовлюють один одного, проте варто виокремити образно-символічний 

рівень, що є найвищим і підпорядковує собі всі інші. 

4. Для англомовної новели властивим є нерівноважний стан – невеликі 

відхилення в системі призводять до значних трансформацій її устрою. Таким 
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відхиленням може бути ретроспективний виклад подій, що спричинює доволі 

непередбачуваний, нелінійний розвиток сюжету. 

5. Англомовна новела має певні атрактори та репелери. До атракторів 

відносяться очікування соціуму, індивідуальний стиль автора, його інтенції та 

засоби їх реалізації (композиційно-стилістична структура тексту, 

мовностилістичні засоби, ідейно-образний зміст тощо). Репелери включають в 

себе традиції жанру, обсяг тексту, норми викладу інформації і т. п. 

6. Англомовній новелі притаманним є явище поляризації, доказом 

чого слугує опозиція «нейтральність / експресивність». Попри той факт, що 

новела характеризується превалюванням нейтрального стилю, в тексті успішно 

функціює система експресивних засобів, що набувають ще більшої виразності 

на нейтральному тлі. Ці полярно протилежні складники доповнюють один 

одного та забезпечують досягнення цілі кількома альтернативними способами. 

7. У англомовній новелі відбувається рух сюжету до зони біфуркації 

(підготовча частина сюжету з однозначним смислом) – далі зона біфуркації 

(певне протиріччя, що призводить до розгалуження смислу), а на завершення – 

кульмінація, що надає інший смисл попередній частині сюжету. Починаючи із 

зони біфуркації сюжет може розвиватися різними шляхами, та, як правило, 

вибір є непередбачуваним, що є однією із стильових рис новели. 

Пропонуємо на прикладах розглянути синергетичну природу англомовної 

новели, зокрема, явище біфуркації. Новела “The Gift of the Magi” О. Генрі 

слугує ілюстрацією того, що результатом накопичення певних відхилень у С-

системі є приведення її в нестійкий стан. В основу новели покладено конфлікт 

між дійовими особами й скрутними обставинами, а саме зіткнення з проблемою 

нестачі грошей на придбання подарунків. Підготовчою частиною сюжету є 

пошук коштів головними персонажами новели. Впродовж розгортання події 

експліцитно показано дії дівчини, спрямовані на знаходження виходу із 

складної ситуації. Дії ж її чоловіка виражено імпліцитно, і лише в розв’язці 

з’ясовується, що він також займався пошуком грошей і яке саме рішення було 

прийнято. Точкою біфуркації є усвідомлення, що всі їхні зусилля були марними 



199 
 

та що підготовані подарунки є непридатними до використання за обставин, що 

склалися. Буквальним смислом є марність зусиль, важливість попереднього 

узгодження дій, а небуквальний криється в тому, що люблячі люди здійснили 

самопожертву заради один одного, що є найвищою цінністю в житті.  

Кульмінація зазначеної новели складається з роздумів головного 

персонажа, а також міркувань у формі авторського мовлення з приводу великої 

значущості подарунків (уривок із тексту новели див. у додатку А, 

приклад №22). Цей епізод, у якому автор порівнює дійових осіб із волхвами, 

являє собою Біблійну ремінісценцію. Це є ще одним доказом, окрім взаємодії з 

реципієнтом, відкритості англомовної новели як системи, що вступає в 

інтертекстуальні зв’язки з іншими спорідненими системами. 

Іншим прикладом слугує новела “Life in Death” Е. А. По, що є типовим 

епічним текстом із повільним розвитком сюжету. Дія розгортається в межах 

однієї кімнати, іноді до основного повідомлення включаються певні спогади, 

що виводить сюжет із статичного стану в напрямок динамічності. Попри 

повільний рух сюжету в тексті є зона біфуркації та кульмінація. Розгалуження 

смислу відбувається тоді, коли протагоніст, який виступає в ролі оповідача, 

переходить від повідомлення своїх спостережень і страждань до читання опису 

картини, що вразила його. Новела має рамкову конструкцію, оскільки містить 

оповідь в оповіді, а саме історію створення згаданого витвору мистецтва. З цієї 

історії дізнаємося, що чим більш довершено митець відображав на полотні 

оригінал, тим більш угасало життя оригіналу, тобто натурниці, а він не бажав 

помічати цього. Кульмінація відбувається в той момент, коли шедевр закінчено, 

а життя оригіналу втрачено: шедевр за рахунок людської бездушності (уривок 

із тексту новели див. у додатку А, приклад №23). 

Синергетична природа відображається й в новелі “The Smile” Р. Бредбері, в 

якій спостерігається конкуренція атракторів і репелерів. Наслідком цієї 

конкуренції стає поляризація двох домінант смислу: повний хаос, нестримне 

бажання руйнувати, з одного боку, та гармонія, прагнення зберегти вічні 

цінності, з іншого. Конфлікт названих домінант смислу виявляє себе в 
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кульмінації новели, коли відбувається раптове переоцінення життя 

(стверджується безглуздість деструкції): 

Tom stood before the painting and looked at it for a long time. 

“Tom, spit!” 

His mouth was dry. 

“Get on, Tom! Move!” 

“But,” said Tom, slowly, “she’s beautiful [326].” (“The Smile”, Р. Бредбері)  

Два напрямки думки, що складають опозиційну пару, утворюють образ-

символ, який сприяє вираженню авторського задуму. Отже, в процесі 

самоорганізації узагальнюється смисл художнього тексту та символізується 

образ. 

Таким чином, у проаналізованих прикладах синергія англомовних новел 

виявляється на вищих рівнях композиції – змістовому й образно-символічному. 

Однак це не свідчить про те, що на інших композиційних рівнях новели не 

проявляється її синергетична сутність. Вбачається перспективним дослідження 

формального та формально-змістового рівнів композиції новели з 

синергетичної точки зору для демонстрації взаємодії всіх елементів єдиної 

системи, що самоорганізується.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Одним із пріоритетних напрямів дослідження художнього тексту є 

вивчення його стилю та мови. В процесі дослідження англомовної новели 

застосовано комплексний підхід, що включає в себе аналіз основного корпусу 

лексики, експресивних засобів, зокрема лексичних і синтаксичних засобів 

виразності, типів висунення, а також виявлення синергетичних характеристик 

зазначеного типу тексту. Проведений аналіз є системним, оскільки він 

передбачає розгляд лексичних одиниць та стилістичних засобів і прийомів 

експресивності не тільки незалежно один від одного, але й у взаємодії в межах 

тексту з метою виявлення ознак, характерних для англомовної новели як жанру 
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і типу тексту. Основна увага спрямована на вивчення англомовної новели під 

прагмастилістичним кутом зору, що інтегративно окреслює експресивно-

емоційний зміст тексту, інтенції автора та потенційний вплив на читача. 

Кожна англомовна новела є унікальною цілісною одиницею, якій властиві 

певні індивідуальні ознаки. Проте жодний художній текст не може 

функціювати поза системою подібних йому текстів. У результаті дослідження 

практичного матеріалу виявляються риси, спільні для всіх текстів зазначеного 

типу. Основним корпусом лексики англомовної новели є нейтральні лексичні 

одиниці, що зумовлюють навмисну простоту тексту. Нейтральну лексику 

розглядаємо як основу для реалізації засобів виразності: стилістично виразні 

засоби та прийоми, вжиті на тлі автологічної лексики, створюють з нею 

контраст і надають художньому тексту ще більшої експресивності.  

Поряд із нейтральними словами в англомовній новелі знаходяться 

стилістично піднесені та знижені слова, що відносяться до різних прошарків 

лексики, наприклад: терміни, поетизми, архаїзми, варваризми, сленгізми, 

жаргонізми, діалектизми, вульгаризми. Авторське мовлення англомовної 

новели здебільшого представлено нейтральною лексикою, в той час як чуже 

мовлення насичено, як правило, стилістично забарвленими словами. 

Автологічний стиль мовлення виконує прагматичну функцію, що сприяє більш 

легкому та швидкому сприйняттю інформації адресатом і, відповідно, більш 

ймовірному справленню впливу, що відповідає задуму адресанта. 

Експресивність англомовної новели забезпечується різноманітними 

стилістичними засобами та прийомами лексичного й синтаксичного рівнів. У 

текстах англомовних новел найпоширенішими лексичними засобами є епітет, 

порівняння, метафора та метонімія. 

Епітет вживається для надання детальної характеристики та оцінки певної 

особи, предмета або явища з боку автора та формування в читача деякого 

ставлення до означеного. Виявлені в англомовних новелах типи епітетів 

поділяємо на дві групи згідно з критеріями їх виокремлення: за семантичним 

значенням (тавтологічні, пояснювальні та метафоричні епітети) та за 
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структурною організацією (прості, складні та фразові епітети). Пояснювальні 

епітети є найпоширенішими в англомовній новелі, однак тавтологічні та 

метафоричні епітети мають більший експресивний потенціал. Найуживанішими 

типами епітетів, виокремленими на основі їхньої будови, є прості та складні, а 

голофразіс, тобто фразові епітети, менш застосовується авторами англомовних 

новел. Епітети функціюють в усіх композиційно-мовленнєвих формах: описі, 

роздумі та повідомленні – з переважанням у першій. 

Порівняння також є поширеним засобом виразності англомовної новели. 

Завдяки цьому тропу створюються яскраві образи, посилюється експресивність 

певної якості суб’єкта порівняння, актуалізується розумова діяльність і 

розвивається уява читача. В англомовній новелі порівняння виражається або 

одним складним словом, або порівняльним зворотом, що входить до складу 

простого чи складнопідрядного речення. Приєднується порівняльний зворот до 

речення за допомогою сполучника або дієслова з відповідним лексичним 

значенням. Порівняння ґрунтується на зіставленні понять, паралелізмі уявлень і 

асоціативних зв’язках. Чим більш неочікуваним є порівняння, тим важливішу 

прагмастилістичну роль воно відіграє в англомовній новелі. 

Серед засобів експресивності англомовній новелі помітне місце посідає й 

метафора. В досліджуваному типі тексту знаходять свою реалізацію такі її 

різновиди: мовна та художня метафора, проста та розгорнута метафора, 

гіпербола та літота, а також уособлення, антропоморфізм, зооморфізм і 

уречевлення. В процесі метафоризації відбувається заміна предметно-логічного 

значення слів контекстуальним, тому важливу роль відіграє аналіз контексту. 

Метафори сприяють розвиненню в реципієнта асоціативного мислення, що 

спирається на авторську оцінку певних суб’єктів, об’єктів або явищ дійсності, й 

тим самим слугують основою естетичної цінності англомовної новели.  

Естетичної значущості англомовній новелі додає ще один лексичний засіб 

– метонімія. Цей троп функціює у формі синекдохи, перифраза та евфемізму. 

На відміну від метафори, метонімія передбачає менш істотну зміну 

семантичного плану, оскільки метонімічне зіставлення відбувається за ознакою 
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суміжності порівнюваних об’єктів, проте так само має експресивну потужність 

і здійснює вплив на адресата.  

Крім того, досліджено способи мовленнєвої реалізації антитезовості як 

стильової риси англомовної новели, що забезпечується за допомогою 

застосування антитези. Під цією стилістичною фігурою розуміємо контрастне 

вираження понять і суджень, представлене опозиціями слів, словосполучень 

або речень. Її основною функцією є підкреслення гетерогенності зображеного 

явища. В новелі антитезу знаходимо на різних рівнях композиції, здебільшого 

на формально-змістовому й образно-символічному, де вона може охоплювати 

всю композицію тексту. 

Мовленнєва експресія виявляється не тільки на лексичному, але й на 

синтаксичному рівні. Доказом цього твердження слугують численні випадки 

вживання синтаксичних експресивних засобів і прийомів у англомовних 

новелах. Певні трансформації в традиційній моделі речення, відхилення від 

загальноприйнятої норми призводять до того, що речення стає стилістично 

маркованим і набуває експресивного потенціалу. Розгляд синтаксичних засобів 

вираження експресивності в англомовній новелі відбувався на основі 

класифікації, згідно з якою вони поділяються на синтаксичні засоби виразності 

та синтаксичні стилістичні прийоми експресивності.  

Синтаксичні засоби виразності англомовної новели включають в себе 

 редуковані моделі речень (еліпсис, замовчування, номінативне речення, 

асиндетон), розширені моделі речень (повтор, перелічування, тавтологія, 

полісиндетон, емфатична та вставна конструкції), моделі речень із зміненим 

порядком компонентів (інверсія, дистантність, відокремлення). 

Серед моделей речень, заснованих на редукції, еліптичні конструкції є 

найпоширенішими, друге місце за вживаністю посідають замовчування та 

номінативне речення, останнє – асиндетон. Новелі, як і самим редукованим 

конструкціям, властиві виразність і стислість викладу інформації, тому ця група 

синтаксичних засобів є найхарактернішою для досліджуваного типу тексту. 
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З-поміж моделей речень, що ґрунтуються на експансії, особливої уваги 

заслуговує повтор, оскільки цей засіб широко представлено в англомовній 

новелі. Попри той факт, що повтор не подає додаткової змістовно-фактуальної 

інформації, він допомагає адресату усвідомити глибинний смисл художнього 

тексту. Різновидами повтору, вживаними в англомовній новелі, є простий 

контактний, розширений, кільцевий та повтор-підхоплення, а також 

синтаксичний і синонімічний повтор. Функціювання в англомовній новелі 

інших засобів, що входять до цієї групи, спостерігається значно рідше, проте 

всі вони додають тексту емоційної забарвленості та експресивності. 

У наступній групі, до якої належать речення з нетрадиційним порядком 

слів, інверсія превалюює над іншими засобами виразності. Вона застосовується 

навмисно для вираження емфази шляхом виокремлення певного члена речення 

та зміщення наголосу фрази завдяки зміні порядку слідування теми та реми. В 

основі дистантності та відокремлення (інших моделей речень цієї групи) 

лежить принцип, схожий на той, що в основі інверсії – перерозподіл позицій 

окремих одиниць у межах одного речення зі збереженням їхньої функції. 

Іншими словами, при застосуванні будь-якого засобу цієї групи між членами 

речення відбувається розрив синтаксичних зв’язків, але зберігається логічний. 

На відміну від синтаксичних засобів виразності, синтаксичні стилістичні 

прийоми експресивності відображають синтагматичний зв'язок, оскільки вони 

задіяні у відносини між різними реченнями, а не у відносини в межах одного 

речення. Серед синтаксичних експресивних прийомів виокремлено: прийоми, 

засновані на формальних і смислових взаємодіях кількох синтаксичних 

конструкцій або речень у певному контексті; прийоми, засновані на 

транспозиції значення синтаксичної структури або моделі речення у певному 

контексті; прийоми, засновані на транспозиції значення способу граматичного 

зв’язку між компонентами речення або між реченнями. Під час роботи з 

матеріалом дослідження виявлено реалізацію прагмастилістичної функції за 

допомогою таких прийомів, як паралелізм, анафора, епіфора, хіазм і риторичне 
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питання. Ці синтаксичні прийоми представлено в новелі практично в однаковій 

кількості, та всі вони несуть експресивний потенціал. 

Попри те, що кожний окремий стилістичний засіб та прийом (як на 

лексичному, так і на синтаксичному рівні) слугує виразності тексту, більший 

ефект досягається завдяки їх функціюванню в сукупності. З цієї причини 

доцільним виявилося дослідження типів висунення англомовної новели – 

конвергенції, зчеплення та ошуканого очікування. Вони забезпечують 

зв’язність і цілісність тексту, встановлюють зв’язки між його частинами, 

висуваючи на перший план особливо важливі, полегшують процес декодування 

повідомлення читачем, сприяють експресивності та здійснюють прагматичний 

вплив на реципієнта. В англомовній новелі спостерігається тенденція до 

зосередження двох, а іноді й трьох типів висунення в одному достатньо 

стислому відрізку тексту, що призводить до ще помітнішого ефекту, який 

досягається шляхом взаємодії всіх компонентів єдиної цілісної системи. 

Крім типів висунення, поєднанню та взаємодії різних складників єдиної 

цілісної  системи сприяє синергетична природа об’єкта нашого дослідження. З 

синергетичної точки зору англомовну новелу розглядаємо як систему, що 

самоорганізується за рахунок низки параметрів: відкритість і дисипативність 

(взаємодія з реципієнтом та явище інтертекстуальності), ієрархічність 

(наявність чотирьох композиційних рівнів), нелінійний розвиток (явище 

ретроспекції), наявність атракторів і репелерів (атрактори: очікування соціуму, 

індивідуальний стиль автора, його інтенції та засоби їх реалізації; репелери: 

традиції жанру, обсяг тексту, норми викладу інформації), поляризація (опозиція 

нейтральності та експресивності), зона біфуркації (протиріччя, що призводить 

до розгалуження смислу та неочікуваної кульмінації). За результатами 

дослідження синергетичного аспекту англомовна новела є самокерованою 

системою, яка складається з різнорідних елементів, взаємодіючих і пов’язаних 

між собою структурно та функціонально, що слугує її зв’язності та цілісності.   

Основні положення цього розділу висвітлено в публікаціях автора [231; 

235; 237; 238]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній праці здійснено теоретичне узагальнення характеристик 

новели як жанру і типу тексту, основних положень лінгвістичної прагматики, 

сучасних концепцій дослідження композиції та мовностилістичних засобів 

художнього тексту, а також на матеріалі англомовної новели вивчено її 

композиційно-стилістичну структуру, інтертекстуальні зв'язки, лексико-

синтаксичні особливості та синергетичну природу. Наукова розвідка дозволила 

визначити лінгвістичний статус англомовної новели й виокремити стильові 

риси, прагматичні функції та комунікативні моделі зазначеного типу тексту. 

Огляд праць, присвячених вивченню новели загалом і англомовної новели 

зокрема, свідчить про наявність лише фрагментарних досліджень окремих 

аспектів англомовної новели та відповідно про відсутність комплексного 

аналізу об’єкта дослідження. Для здійснення такого аналізу англомовну новелу 

необхідно розглядати як цілісну синергетичну систему, в якій тісно 

взаємодіють усі її компоненти з метою досягнення цілей тексту. В дисертації 

прийнято підхід до аналізу англомовної новели в лінгвостилістичному та 

прагматичному аспектах з урахуванням її синергетичного потенціалу. 

Методика системного дослідження англомовної новели дозволяє 

розглядати її як художній текст прозової форми, основу якого складає одна 

незвичайна подія, що розкриває сутність певних суспільних відносин і має 

несподіваний фінал; як складну систему, яка самоорганізується шляхом 

опозиційної взаємодії атракторів і репелерів та завдяки зонам біфуркації, що 

сприяє непередбачуваному розвиткові сюжету; як тип тексту, який 

характеризується такими стильовими рисами: відносна стислість, 

концентричність та однолінійність сюжету, динамізм мотивів, чіткість та 

згорнутість композиції, інформативність, нейтральність стилю, 

автологічність / експресивність мовлення, антитезовість, ефект ошуканого 

очікування. Стильові риси як спосіб презентації інтенцій автора та як 

відображення структури стилю виявляються на всіх композиційних рівнях. 



207 
 

Аналіз композиційної структури, а також лексичних і синтаксичних 

засобів виразності та типів висунення складає лінгвостилістичний аспект 

вивчення англомовної новели. У дослідженні під композицією розуміємо 

систему, утворену на основі взаємодії чотирьох рівнів, а саме формального, 

змістового, формально-змістового та образно-символічного.  

Зовнішній побудові тексту відповідає формальний рівень композиції. Для 

англомовної новели класичним є поділ на такі структурні одиниці: речення, 

надфразові єдності, фрагменти. Речення, що об’єднуються у надфразові єдності, 

які, в свою чергу, утворюють фрагменти, характеризуються певними 

взаємовідношеннями. Серед поширених типів міжреченнєвого зв’язку в 

англомовній новелі виокремлено ланцюговий і паралельний зв’язок. Крім 

цього, виявлено поодинокі випадки застосування приєднувального зв’язку. 

Внутрішньою структурою тексту є змістовий рівень, на якому відбувається 

розгортання події. Традиційно компонентами змістового рівня англомовної 

новели є такі: експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, несподівана 

розв’язка. Зазначені компоненти можуть виступати в різних комбінаціях, а в 

окремих новелах деякі з них можуть бути взагалі відсутніми. 

Формально-змістовий рівень представлено архітектоніко-мовленнєвими та 

композиційно-мовленнєвими формами. В англомовній новелі функціюють такі 

зовнішньо виражені архітектоніко-мовленнєві форми, як монолог, діалог і 

полілог. Поряд із зовнішнім мовленням знаходить своє відображення 

внутрішнє мовлення, що є невимовленою формою комунікації, це, зокрема, 

внутрішні монологи, аутодіалоги, невеликі вкраплення внутрішнього мовлення.  

У дослідженні композиції важливе місце посідає опозиція 

«авторське / чуже мовлення». Англомовній новелі притаманне значне 

переважання авторського мовлення над чужим. Кількісний підрахунок частоти 

вживання авторського та чужого мовлення можна відтворити в такий спосіб: 

1) 85 % становлять тексти, основу яких складає авторське мовлення, 2) 15 % 

становлять тексти, основу яких складає чуже мовлення. Суттєву роль відіграє 

побудова авторського мовлення: в англомовній новелі оповідь ведеться від 1-ої 
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або 3-ої особи. У першому випадку наратор може бути оповідачем-

другорядним персонажем, оповідачем-головним персонажем, оповідачем-

хронікером. У другому випадку наратор є неперсоніфікованим, тобто ведеться 

безособова оповідь. У відсотковому співвідношенні новели з авторським 

мовленням від 1-ої особи складають 55%, а новели з авторським мовленням від 

3-ої особи – 45%. 

Серед проаналізованих англомовних новел не виявлено текстів, 

викладених тільки авторським мовленням. На тлі авторського в різних 

комбінаціях представлено три види чужого мовлення: пряма мова (8%), 

непряма мова (5%), невласне-пряма мова (2%). Дослідження формально-

змістового рівня композиції дозволяє поділити англомовні новели на кілька 

типів. Вихідним критерієм класифікації за композиційною структурою є 

співвідношення авторського та чужого мовлення. Виокремлюємо такі типи 

англомовної новели: 1) новели з превалюванням авторського мовлення та 

включенням чужого мовлення, переважно вираженого прямою мовою (70%), 

2) новели з превалюванням авторського мовлення та включенням чужого 

мовлення, переважно вираженого непрямою мовою (15%), 3) новели з 

превалюванням чужого мовлення, вираженого прямою, непрямою та невласне-

прямою мовою в різних комбінаціях (15%). 

Іншим складником формально-змістового рівня композиції є 

композиційно-мовленнєві форми – повідомлення, опис і роздум. Вони 

функціюють в англомовній новелі в різному поєднанні, проте основний корпус 

тексту складає повідомлення про неординарну життєву подію з неочікуваним 

кінцем, в яке гармонійно вплітаються повідомлення про переживання, настрій 

персонажів, стан речей тощо.  

На тлі повідомлення реалізуються дві інші композиційно-мовленнєві 

форми – опис і роздум. Опис представлено у двох різновидах: 

статичний / динамічний. Статичний опис передбачає зображення предметів, 

осіб, явищ у стані спокою, незмінними, в той час як динамічний опис 

характеризується їх зображенням у русі. В новелі динамічний опис є більш 
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поширеним, ніж статичний, і подається у вигляді невеликих вкраплень 

упродовж усього тексту. Елементи роздуму наявні здебільшого в експозиції та 

під час розвитку дії. У досліджуваному типі тексту роздум має нетипову 

структуру: містить певну тезу, іноді супроводжується низкою аргументів, але 

не має висновків, за задумом автора читач повинен дійти до них самостійно.  

Результати кількісного підрахунку частотності вживання композиційно-

мовленнєвих форм дають змогу виокремити такі типи англомовної новели: 

1) новели з превалюванням композиційно-мовленнєвої форми «повідомлення» 

та елементами опису і роздуму (73%), 2) новели з превалюванням 

композиційно-мовленнєвої форми «повідомлення» та елементами опису (27%). 

Найвищим рівнем, виявленим у композиційній структурі англомовної 

новели, є образно-символічний, на якому через систему мікрообразів і образів-

персонажів створюється наддетермінований символічний образ. Цей образ-

символ є засобом вираження важливих понять та ідей. У англомовній новелі 

такі образи формуються двома способами: шляхом детальної авторської 

характеристики (статичні образи) або безпосередньо в дії (динамічні образи). 

Своє відображення образи-символи знаходять не в кожній англомовній новелі. 

На образно-символічному композиційному рівні встановлено 

інтертекстуальні зв'язки між англомовною новелою та іншими художніми 

текстами, представлені цитатами, ремінісценціями, алюзіями. 

Інтертекстуальність полягає в діалогічній взаємодії текстів, при якій 

змінюються суб'єкти мовлення, підвищується імплікаційний і модальний 

потенціал тексту та сам текст стає ланкою в загальному ланцюгу культурного 

спілкування людства. Виявлено випадки запозичення авторами новел окремих 

образів, мотивів, стилістичних прийомів з інших текстів, а також покликання на 

предмети мистецтва. В англомовних новелах шляхом виходу тексту за власні 

межі актуалізуються певні образи, що несуть свій ініціальний смисл або 

виконують відмінні, непередбачувані ролі в новому контексті. Завдяки явищу 

інтертекстуальності створюється багатоплановість новели, розширюються 

асоціативні зв'язки, розкривається глибинний смисл або переоцінюються деякі 
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поняття. Крім міжтекстової взаємодії, відбувається діалог між автором і 

читачем, через який здійснюється прагматичний вплив. Наявність 

інтертекстуальних зв'язків є підставою вважати англомовну новелу 

синергетичною системою на основі її відкритості та дисипативності.  

Прагматична спрямованість окреслених чотирьох рівнів композиції 

забезпечується інтенціями автора, від яких залежить вибір тематичної 

спрямованості сюжету, зовнішньої побудови тексту, форм мовлення та 

стильових рис новели. Прагматика тексту англомовної новели визначається 

також певними функціями, серед яких виявлено інформаційну, комунікативну, 

естетичну, оцінну, фатичну та емотивну. Ці прагматичні функції мають тісний 

взаємозв’язок і функціюють у сукупності, полегшуючи процес декодування 

повідомлення, інтерпретації тексту, визначення модальної оцінки об’єктів і 

ситуацій, сприяючи інформативності та естетичній значущості тексту, а також 

підсилюючи вплив на реципієнта. Перелік названих функцій не є завершеним, а 

їх розмежування – умовне. 

Спостерігається тенденція до реалізації певних прагматичних функцій у 

різних комунікативних моделях. Інформаційна функція реалізується в 

інформаційно-кодовій моделі; комунікативна функція – в інференційній моделі; 

естетична, оцінна, фатична та емотивна – в  інтеракційній моделі. Виявлено 

також зв'язок між моделями комунікації та композиційними рівнями 

англомовної новели. На змістовому рівні функціює інформаційно-кодова 

модель, через яку передається експліцитно виражений смисл зображеної події. 

На цьому ж рівні композиції використовується інференційна модель, в якій 

демонструються інтенції автора. На образно-символічному рівні через 

інтеракційну модель розкривається глибинний смисл новели. Загалом у процесі 

непрямого спілкування автора та читача відбувається зміна моделей 

комунікації, в яких реалізуються різні функції. Комунікативні моделі та 

прагматичні функції англомовної новели не існують без мовної та мовленнєвої 

реалізації, що досягається за допомогою мовностилістичних засобів. 
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Методика аналізу мовностилістичних засобів англомовної новели 

забезпечується опозицією стильових рис «нейтральність / експресивність». 

Переважальним мовним стилем новели є автологічний, тобто нейтральний 

стиль, що сприяє стислості сюжету, відсутності зайвих подробиць у діях 

персонажів, зосередженості читача на головній ідеї, більш легкому та 

швидкому сприйняттю інформації адресатом. Нейтральні лексичні одиниці 

зумовлюють навмисну простоту та є підґрунтям для реалізації засобів 

виразності. Завдяки опозиції автологічного стилю та виразних засобів 

створюється контраст, що надає тексту англомовної новели ще більшої 

експресивності. Крім нейтральної лексики, в англомовній новелі вживаються 

слова інших прошарків лексики: терміни, поетизми, архаїзми, варваризми, 

сленгізми, жаргонізми, діалектизми, вульгаризми. Такі стилістично піднесені 

або знижені стосовно нейтральної домінанти слова функціюють у чужому 

мовленні. Авторське мовлення містить переважно нейтральну лексику. 

Експресивність англомовної новели досягається за допомогою 

різноманітних засобів і прийомів як на лексичному, так і на синтаксичному 

рівнях тексту. Найпоширенішими лексичними засобами експресивності є 

епітет, порівняння, метафора та метонімія. Основна функція епітета полягає в 

наданні авторської характеристики та оцінки явищ, осіб, предметів і 

формуванні в читача певного ставлення до означуваного. Виявлені епітети 

поділено на дві групи відповідно до критеріїв їх виокремлення: за семантичним 

значенням (тавтологічні, пояснювальні, метафоричні) та за структурною 

організацією (прості, складні, фразові). Найбільш уживаними є пояснювальні, а 

також прості та складні епітети. Функціювання епітетів спостерігається в усіх 

композиційно-мовленнєвих формах, з переважанням в описі. 

Порівняння є продуктивним образотвірним засобом, що посилює 

експресивність тексту, актуалізує розумову діяльність і розвиває уяву адресата. 

В англомовній новелі порівняння виражається одним складним словом або 

порівняльним зворотом. Порівняльний зворот, що приєднується до простого 
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або складнопідрядного речення за допомогою сполучника чи дієслова з 

відповідним значенням, є найбільш розповсюдженим способом зіставлення. 

Серед експресивних лексичних засобів англомовної новели важливе місце 

посідає метафора, що розвиває в читача асоціативне мислення та слугує 

основою естетичної значущості тексту. Новела містить мовну та художню 

метафору, просту та розгорнуту метафору, гіперболу та літоту, а також 

уособлення, антропоморфізм, зооморфізм і уречевлення. Естетичну цінність 

англомовної новели підсилює також метонімія – засіб, що ґрунтується на 

зіставленні порівнюваних об’єктів за принципом суміжності. В текстах новел 

метонімія реалізується в трьох різновидах: синекдоха, перифраз, евфемізм.  

Англомовна новела характеризується використанням не лише лексичних 

засобів вираження експресивності, але й синтаксичних засобів, що посилюють 

загальну експресивність тексту. Система синтаксично-стилістичних засобів і 

прийомів сприяє вираженню додаткового змісту, який не формується прямими 

лексичними засобами. В результаті проведеного аналізу англомовної новели 

виявлено дві групи стилістичних засобів синтаксичного рівня: 1) синтаксичні 

засоби виразності, 2) синтаксичні стилістичні прийоми експресивності. 

Синтаксичні засоби виразності включають редуковані моделі речень (еліпсис, 

замовчування, номінативне речення, асиндетон), розширені моделі речень 

(повтор, перелічування, тавтологія, полісиндетон, емфатична та вставна 

конструкції), моделі речень із нетрадиційним порядком розташування 

компонентів (інверсія, дистантність, відокремлення). 

Група синтаксичних засобів виразності, заснованих на редукції, є 

найхарактернішою для досліджуваного типу тексту, оскільки йому властива 

стислість викладу інформації. На першому місці за вживаністю в англомовній 

новелі знаходиться еліпсис, на другому – замовчування та номінативне 

речення, на третьому – асиндетон.  

З-поміж моделей речень, заснованих на експансії, найбільш поширеним 

явищем є повтор, що допомагає читачеві усвідомити глибинний смисл тексту. 

Серед різновидів повтору, що вживаються в англомовній новелі, виокремлено 
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простий контактний, розширений, кільцевий та повтор-підхоплення, а також 

синтаксичний і синонімічний повтор.  

У групі синтаксичних засобів виразності, до яких відносяться моделі 

речень із зміненим порядком слів, превалюює інверсія в таких різновидах: 

1) речення, в якому початкову позицію займає обставина місця та присудок 

передує підмету; 2) речення, в якому початкову позицію займає обставина часу 

та присудок передує підмету; 3) речення, в якому початкову позицію займає 

прямий додаток; 4) речення, в якому початкову позицію займає іменна частина 

складеного іменного присудка, виражена прикметником; 5) речення, в якому 

початкову позицію займає частина складеного дієслівного присудка, виражена 

інфінітивом або герундієм.  

Синтаксичні засоби виразності характеризуються парадигматичними 

відношеннями, оскільки в центрі уваги постають певні відхилення від 

традиційної моделі в межах одного речення. На відміну від синтаксичних 

засобів виразності, синтаксичні стилістичні прийоми експресивності 

відображають синтагматичні відношення між компонентами певної множини 

речень. До їх складу входять прийоми, засновані на формальних і смислових 

взаємодіях кількох синтаксичних конструкцій у певному контексті; прийоми, 

засновані на транспозиції значення синтаксичної конструкції у певному 

контексті; прийоми, засновані на транспозиції значення способу граматичного 

зв’язку між компонентами синтаксичної конструкції або між синтаксичними 

конструкціями. Аналіз показав, що в англомовній новелі майже в однаковій 

кількості функціюють паралелізм, анафора, епіфора, хіазм і риторичне питання. 

Попри той факт, що всі лексичні й синтаксичні стилістичні засоби та 

прийоми індивідуально несуть великий експресивний потенціал і здійснюють 

істотний прагматичний вплив на адресата, більший ефект досягається завдяки 

їх функціюванню в системі на рівні всього тексту, що скеровує вектор 

дослідження у напрямок вивчення типів висунення. Важливу роль в організації 

тексту англомовної новели відіграють такі типи висунення, як конвергенція, 

зчеплення та ошукане очікування. Вони забезпечують зв’язність і цілісність 
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тексту, встановлюють зв’язки між різними частинами тексту, полегшують 

процес декодування тексту реципієнтом, мають безперечну експресивну 

потужність і прагматичну настанову. Спостерігається тенденція до 

комбінаторного функціювання типів висунення в достатньо стислих відрізках 

тексту (надфразових єдностях, фрагментах) англомовної новели. Шляхом 

взаємодії всіх складників єдиної цілісної системи цей феномен призводить до 

ще помітнішого прагматичного ефекту згідно з метою новели. 

На основі аналізу мовного стилю англомовної новели, її лексичного складу 

та засобів і прийомів експресивності, визначено, що однією із головних 

стильових рис новели є антитезовість, яка породжується завдяки опозиції 

«нейтральність / експресивність». Антитезовість англомовної новели 

проявляється на всіх композиційних рівнях, здебільшого на формально-

змістовому й образно-символічному. 

Системний аналіз уможливлюється лише за рахунок вивчення різних 

аспектів у комплексі. Системну єдність дослідження англомовної новели 

складають лінгвостилістичний та прагматичний аспекти. Прагматичний ракурс 

дослідження забезпечується цілями, інтенціями, настановами адресанта, який 

має на меті передати певний сигнал і здійснити вплив на адресата через текст 

новели. Моделі комунікативних процесів, прагматичні функції потребують 

мовного та мовленнєвого забезпечення, що здійснюється у формі 

мовностилістичних засобів. Існує досить стійка кореляція між прагматикою та 

стилістичними засобами для досягнення цілей новели. Саме це дає підставу для 

розгляду англомовної новели як окремого типу тексту в об’єднаному 

прагмастилістичному аспекті.  

Поєднання прагмастилістичних характеристик із концепцією 

самоорганізації дозволяє вважати англомовну новелу синергетичною системою 

завдяки низці параметрів: 1) самоорганізація (здатність змінювати свої функції, 

структуру, цілі, пристосовуватися до навколишнього середовища), 

2) відкритість і дисипативність (здатність обмінюватися інформацією в межах 

своєї конструкції та поза її межами – з реципієнтом, мати інтертекстуальні 
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зв'язки, а також еволюціонувати), 3) ієрархічність (наявність різних рівнів 

самоуправління: формального, змістового, формально-змістового та образно-

символічного рівнів композиції), 4) нелінійний розвиток (сюжетна та 

композиційна нелінійність тексту – явище ретроспекції), 5) біфуркація 

(непередбачуваний нерівноважний стан, багатоваріативність шляхів розвитку 

сюжету, розгалуження смислу внаслідок певного протиріччя), 6) наявність 

атракторів і репелерів (атрактори: очікування соціуму, індивідуальний стиль 

автора, його інтенції та засоби їх реалізації; репелери: традиції жанру, обсяг 

тексту, норми викладу інформації), 7) поляризація (опозиція 

«нейтральність / експресивність»).       

Напрями подальшого дослідження вбачаємо в поглибленому вивченні 

синергізму англомовної новели на основі отриманих у дисертації результатів. 

Перспективним також є дослідження стилю англомовної новели в діахронії з 

синергетичної точки зору; ідіостилю окремих британських і американських 

авторів новел у єдності лінгвостилістичного, прагматичного та синергетичного 

аспектів; інтертекстуальності як синергетичного феномену; лінгвокогнітивних 

характеристик англомовної новели, зокрема текстових концептів.  
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ДОДАТОК А 

ФРАГМЕНТИ ТЕКСТІВ НОВЕЛ ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЙ 

 

Приклад №1. 

“The Gift of the Magi” О. Генрі 

Now, there were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they 

both took a mighty pride. One was Jim’s gold watch that had been his father’s and 

his grandfather’s. The other was Della’s hair. Had the Queen of Sheba lived in the 

flat across the airshaft, Della would have let her hair hang out the window some day 

to dry just to depreciate Her Majesty’s jewels and gifts. Had King Solomon been the 

janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his 

watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy [339, с. 14]. 

 

Приклад №2. 

“The Man with the Scar” В. С. Моем 

It was on account of the scar that I first noticed him, for it ran, broad and red, 

from his temple to his chin. This scar spoke of a terrible wound and I wondered 

whether it had been caused by a sabre or by a fragment of shell. It was unexpected on 

that round, fat and good-humoured face. He had small features and his face went 

oddly with his large and fat body. He was a powerful man of more than common 

height. I never saw him in anything, but a very shabby grey suit, a khaki shirt and an 

old sombrero. He was far from clean. He used to come into the Palace Hotel at 

Guatemala City every day at cocktail time and tried to sell lottery tickets. I never saw 

anyone buy, but now and then I saw him offered a drink. He never refused it. He 

walked among the tables, pausing at each table, with a little smile offered the lottery 

tickets and when no notice was taken of him with the same smile passed on. I think he 

was the most part a little drunk [353, с. 3–4]. 
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Приклад №3. 

“The Verger” В. С. Моем 

1. There had been a christening that afternoon at St. Peter’s Church, and 

Albert Edward Foreman still wore his verger’s gown. He kept his new gown for 

funerals and weddings (St. Peter’s, Neville Square, was a church often chosen by 

fashionable people for these ceremonies) and now he wore only his second-best. He 

wore it with pride, for it was the dignified symbol of his office. He took pains with it; 

he pressed it and ironed it himself. During the sixteen years that he had been verger 

of this church he had had a number of such gowns, but he had never been able to 

throw them away when they were worn out, and all of them, neatly wrapped up in 

brown paper, lay in the bottom drawer of the wardrobe in his bedroom [353, с. 75]. 

2. He had been in service before he was appointed verger, but only in very 

good houses. Starting as a page-boy in the household of a rich merchant, he had 

risen by degrees to the position of butler to a widowed peeress, then, till the vacancy 

occurred at St. Peter’s he had been butler with two men under him in the  house of a 

retired ambassador. He was tall, thin, grave and dignified. He looked, if not like a 

duke, at least like an actor of the old school who specialized in duke’s parts. He had 

tact, firmness and self-assurance [353, с. 77]. 

 

Приклад №4. 

“The Last of the Belles” Ф. С. Фіцджеральда 

A day came when I went into Tarleton for a haircut and ran into a nice fellow 

named Bill Knowles, who was in my time at Harvard. He’d been in the National 

Guard division that preceded us in camp; at the last moment he had transferred to 

aviation and had been left behind. 

“I’m glad I met you, Andy,” he said with undue seriousness. “I’ll hand you on 

all my information before I start for Texas. You see, there’re really only three girls 

here.” 

I was interested; there was something mystical about there being three girls. 

“– and here’s one of them now.” 
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We were in front of a drug store and he marched me in and introduced me to a 

lady I promptly detested. 

“The other two are Ailie Calhoun and Sally Carrol Happer.” 

I guessed from the way he pronounced her name that he was interested in Ailie 

Calhoun. It was on his mind what she would be doing while he was gone; he wanted 

her to have a quiet, uninteresting time.  

At my age I don’t even hesitate to confess that entirely unchivalrous images of 

Ailie Calhoun – that lovely name – rushed into my mind. At twenty-three there is no 

such thing as a preempted beauty; though, had Bill asked me, I would doubtless have 

sworn in all sincerity to care for her like a sister. He didn’t; he was just fretting out 

loud at having to go. Three days later he telephoned me that he was leaving next 

morning and he’d take me to her house that night [331, с. 157–158]. 

 

Приклад №5. 

“The Romantic Young Lady” В. С. Моем 

The hotel was new and splendid, it was like every other first-class hotel in 

Europe, and I had been regretting that for the sake of its modern plumbing I had 

deserted the old-fashioned picturesque Hotel de Madrid to which I generally went 

when I stayed in Seville. It was true that from my hotel I had a view of the noble river, 

the Guadalquivir, but that did not make up for “thes dansants” that filled the bar-

lounge two or three days a week with a fashionable crowd whose exuberant 

conversation almost drowned the strident din of a jazz orchestra [352, с. 23–24]. 

 

Приклад №6. 

“The Romantic Young Lady” В. С. Моем 

Now the duchess had an only daughter. This was Dona Pilar. She was twenty 

when I first knew her and she was very beautiful. She had magnificent eyes and a skin 

that, however hard you tried to find a less hackneyed way to describe it, you could 

only call peach-like. She was very slim, rather tall for a Spanish girl, with red mouth 

and dazzlingly white teeth. She wore her abundant, shining black hair dressed very 



256 
 

elaborately in the Spanish style of the period. She was infinitely alluring. The fire in 

her black eyes, the warmth of her smile, the seductiveness of her movements 

suggested so much passion that it really wasn’t quite fair. She belonged to the 

generation which was straining to break the old conventions that had kept the 

Spanish girl of good family hidden away till it was time for her to be married [352, 

с. 28]. 

 

Приклад №7. 

“The Escape” В. С. Моем 

I have always been convinced that if a woman once made up her mind to marry 

a man nothing but instant flight could save him. Not always that; for once a friend of 

mine, seeing the inevitable loom menacingly before him, took ship from a certain port 

(with a tooth-brush for all his luggage, so conscious was he of his danger and the 

necessity for immediate action) and spent a year travelling round the world; but 

when, thinking himself safe (women are fickle, he said, and in twelve months she will 

have forgotten all about me), he landed at the self-same port the first person he saw 

gaily waving to him from the quay was the little lady from whom he had fled. I have 

only once known a man who in such circumstances managed to extricate himself 

[352, с. 7].  

 

Приклад №8. 

1. “The Secret Sharer” Дж. Конрад 

My second mate was a round-cheeked, silent young man, grave beyond his 

tears, I thought; but as our eyes happened to meet I detected a slight quiver on his 

lips [329, с. 172]. 

2. “Il Conde” Дж. Конрад 

Our friend went forward in the warm gloom, his eyes fixed upon a distant 

luminous region extending nearly across the whole width of the Villa, as if the air 

had glowed there with its own cold, bluish, and dazzling light [329, с. 162]. 
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3. “The Happy Couple” В. С. Моем 

But his acid humour at the lunch-table and his willingness to discuss the cases 

he had tried made him sufficiently good company for me to disregard the slight 

malaise I felt in his presence [352, с. 41]. 

4. “The Poet” В. С. Моем 

There was a dilapidated grandeur about the massive gateway that suited my 

impression of the flamboyant poet [352, с. 156]. 

5. “The Double Clue” А. Крісті 

Mr. Hardman was a small man, delicately plump, with exquisitely manicured 

hands and a plaintive tenor voice [328, с. 28]. 

6. “The Lamp” А. Крісті 

The wind was howling in the chimney, but this was a separate sound – distinct, 

unmistakable: pitiful little heart-broken sobs [328, с. 121]. 

 

Приклад №9. 

1. “The Smile” Р. Бредбері 

Tom looked and saw the little hot fire and the brew bubbling in a rusty pan 

[326]. 

2. “The Black Cat” Е. А. По 

Observing my partiality for domestic pets, she lost no opportunity of procuring 

those of the most agreeable kind [357].  

3. “The Black Cat” Е. А. По 

If I arose to walk it would get between my feet and thus nearly throw me down, 

or, fastening its long and sharp claws in my dress, clamber in this manner to my 

breast [357].  

4. “Young Goodman Brown” Н. Готорн 

“Mingled with fine wheat and the fat of a new-born babe,” said the shape of old 

Goodman Brown … [334]. 

 



258 
 

 

5. “Young Goodman Brown” Н. Готорн 

The whole forest was peopled with frightful sounds; the creaking of the trees, the 

howling of wild beasts, and the yell of Indians … [334].  

 

Приклад №10. 

1. “The Black Cat” Е. А. По 

This latter was a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

sagacious to an astonishing degree [357].  

2. “Young Goodman Brown” Н. Готорн 

At least there were high dames well known to her, and wives of honored 

husbands, and widows, a great multitude, and ancient maidens, all of excellent 

repute, and fair young girls, who trembled lest their mothers should espy them [334].  

3. “The Smile” Р. Бредбері 

The small boy stamped his feet and blew on his red, chapped hands, and looked 

up at the soiled gunny-sack clothing of the men, and down the long line of men and 

women ahead [326].  

4. “The Baron” К. Менсфілд 

Small and slight, with scanty black hair and beard and yellow-toned 

complexion, he invariably wore black serge clothes, a rough linen shirt, black 

sandals, and the largest black rimmed spectacles that I had ever seen [350]. 

5. “The Tiredness of Rosabel” К. Менсфілд 

She had run up, breathlessly, cut the cords, scattered the tissue paper, and yes, 

there was the very hat – rather large, soft, with a great, curled feather, and a black 

velvet rose, nothing else [351]. 

 

Приклад №11. 

1. “The Lagoon” Дж. Конрад  

For the last three miles of its course the wandering, hesitating river, as if 

enticed irresistibly by the freedom of an open horizon, flows straight into the sea, 
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flows straight to the east – to the east that harbours both light and darkness [329, 

с. 24].  

2. “The Lagoon” Дж. Конрад 

Here and there, near the glistening blackness of the water, a twisted root of 

some tall tree showed amongst the tracery of small ferns, black and dull, writhing 

and motionless, like an arrested snake [329, с. 25].  

3. “An Outpost of Progress” Дж. Конрад 

Below the high bank, the silent river flowed on, glittering and steady [329, с. 8]. 

4. “Young Goodman Brown” Н. Готорн 

It was all as lonely as could be; and there is this peculiarity in such a solitude, 

that the traveler knows not who may be concealed by the innumerable trunks and the 

thick boughs overhead; so that, with lonely footsteps, he may yet be passing through 

an unseen multitude [334].  

5. “The Lagoon” Дж. Конрад 

In a few moments all the stars came out above the intense blackness of the earth, 

and the great lagoon gleaming suddenly with reflected lights resembled an oval patch 

of night sky flung down into the hopeless and abysmal night of the wilderness [329, 

с. 27]. 

 

Приклад №12. 

“An Outpost of Progress” Дж. Конрад 

1. Kayerts and Carlier walked arm in arm drawing close to one another as 

children do in the dark; and they had the same, not altogether unpleasant, sense of 

danger which one half suspects to be imaginary [329, с. 5]. 

2. Soon short appeals would rattle out here and there, then all mingle 

together, increase, become vigorous and sustained, would spread out over the forest, 

roll through the night, unbroken and ceaseless, near and far, as if the whole land had 

been one immense drum booming out steadily an appeal to heaven [329, с. 11]. 
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Приклад №13. 

1. “The Romance of a Busy Broker” О. Генрі 

On the Exchange there were hurricanes and landslides and snowstorms and 

glaciers and volcanoes, and those elemental disturbances were reproduced in 

miniature in the broker’s offices [339, с. 31].  

2. “A Cup of Tea” К. Менсфілд 

And, turning the creamy box, opening and shutting it, she couldn’t help noticing 

how charming her hands were against the blue velvet. The shopman, in some dim 

cavern of his mind, may have dared to think so too [347].  

 

Приклад №14. 

“In Another Country” Е. Хемінгуей 

The doctor went to his office in a back room and brought a photograph which 

showed a hand that had been withered almost as small as the major’s, before it had 

taken a machine course, and after was a little larger. The major held the photograph 

with his good hand and looked at it very carefully. “A wound?” he asked. “An 

industrial accident,” the doctor said [337].  

 

Приклад №15. 

1. “The Son’s Veto” Т. Гарді 

Even if she had wished to get away from him she hardly dared refuse a 

personage so reverend and august in her eyes, and she assented forthwith to be his 

wife [333].  

2. “A Changed Man” Т. Гарді 

This is a summary of what was said when Captain, now the Reverend, John 

Maumbry was enabled by circumstances to indulge his heart’s desire of returning to 

the scene of his former exploits in the capacity of a minister of the Gospel [332].  
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Приклад №16. 

1. “The Tale” Дж. Конрад 

Close, but without touching; for it was not advisable to come in contact with 

objects of any form whatever floating casually about. Close, but without stopping or 

even diminishing speed; for in those times it was not prudent to linger on any 

particular spot, even for a moment [329, с. 228]. 

2. “The Ant and the Grasshopper” В. С. Моем 

He wanted to enjoy himself. He would listen to no expostulations. He left his 

wife and his office. He had a little money and he spent two happy years in the various 

capitals of Europe [352, с. 17].  

 

Приклад №17. 

“Legend of the Arabian Astrologer” В. Ірвінг 

The genii who watch over the place were obedient to my magic power, and 

revealed to me the spells by which the whole garden had been, as it were, conjured 

into existence, and by which it was rendered invisible. Such a palace and garden, O 

king, can I make for thee, even here, on the mountain above the city. Do I know all 

the secret spells? And am I not in possession of the book of knowledge of Solomon the 

Wise [343]?  

 

Приклад №18. 

“The Invisible Man” Г. К. Честертон 

It opened on a long, commodious ante-room, of which the only arresting 

features, ordinarily speaking, were the rows of tall half-human mechanical figures 

that stood up on both sides like tailor’s dummies. Like tailor’s dummies they were 

headless; and like tailor’s dummies they had a handsome unnecessary humpiness in 

the shoulders, and pigeon-breasted protuberance of chest; but barring this, they were 

not much more like a human figure height. They had two great hooks like arms, for 

carrying trays; and they were painted pea-green, or vermilion, or black for 
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convenience of distinction; in every other way they were only automatic machines 

and nobody would have looked twice at them [327].  

 

Приклад №19. 

“A Good Man is Hard to Find” Ф. О’Коннор 

“I was a gospel singer for a while,” The Misfit said. “I been most everything. 

Been in the arm service, both land and sea, at home and abroad, been twict married, 

been an undertaker, been with the railroads, plowed Mother Earth, been in a 

tornado, seen a man burnt alive oncet,” and he looked up at the children’s mother 

and the little girl who were sitting together, their faces white and their eyes glassy; “I 

even seen a woman flogged,” he said [355].  

 

Приклад №20. 

“The Romance of a Busy Broker” О. Генрі 

“Miss Leslie,” he began hurriedly, “I have but a moment to spare. I want to say 

something in that moment. Will you be my wife? I haven’t had time to make love to 

you in the ordinary way, but I really do love you. Talk quick, please – those fellows 

are clubbing the stuffing out of Union Pacific.” 

“Oh, what are you talking about?” exclaimed the young lady. She rose to her 

feet and gazed upon him, round-eyed. 

“Don’t you understand?” said Maxwell restively. “I want you to marry me. I 

love you, Miss Leslie. I wanted to tell you, and I snatched a minute when things had 

slackened up a bit. They’re calling me for the ’phone now. Tell ’em to wait a minute, 

Pitcher. Won’t you, Miss Leslie?” 

The stenographer acted very queerly. At first she seemed overcome with 

amazement; then tears flowed from her wondering eyes; and she smiled sunnily 

through them, and one of her arms slid tenderly about the broker’s neck. 

“I know now,” she said softly. “It’s this old business that has driven everything 

else out of your head for the time. I was frightened at first. Don’t you remember, 
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Harvey? We were married last evening at eight o’clock in the Little Church Around 

the Corner” [339, с. 36–37]. 

 

Приклад №21. 

“The Baron” К. Менсфілд 

Days lengthened into weeks. Still we were together, and still the solitary little 

figure, head bowed as though under the weight of the spectacles, haunted me. He 

entered with the black bag, he retired with the black bag – and that was all. 

At last the manager of the pension told us the Baron was leaving the next day. 

“Oh,” I thought, “surely he cannot drift into obscurity – be lost without one 

word! Surely he will honour the Frau Oberregierungsrat or the Frau 

Feldleutnantswitwe once before he goes.” 

In the evening of that day it rained heavily. I went to the post office, and as I 

stood on the steps, umbrellaless, hesitating before plunging into the slushy road, a 

little, hesitating voice seemed to come from under my elbow. 

I looked down. It was the First of the Barons with the black bag and an 

umbrella. Was I mad? Was I sane? He was asking me to share the latter. But I was 

exceedingly nice, a trifle diffident, appropriately reverential. Together we walked 

through the mud and slush [350].  

 

Приклад №22. 

“The Gift of the Magi” О. Генрі 

The magi, as you know, were wise men – wonderfully wise men – who brought 

gifts to the Babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. 

Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of 

exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful 

chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other 

the greatest treasures of their house. But in a last word to the wise of these days, let it 

be said that of all who give gifts these two were the wisest. Of all who give and 
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receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the magi 

[339, с. 23–24]. 

 

Приклад №23. 

“Life in Death” Е. А. По 

And in sooth some who beheld the portrait spoke of its resemblance in low 

words, as of a mighty marvel and a proof not less of the power of the painter than of 

his deep love for her whom he depicted so surpassingly well. But at length, as the 

labor drew nearer to its conclusion, there were admitted none into the turret; for the 

painter had grown wild with the ardor of his work, and turned his visage from the 

canvas rarely, even to regard the countenance of his wife. And he would not see that 

the tints which he spread upon the canvas were drawn from the cheeks of her who 

sate beside him [356].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


